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ДОИР БА ШАКЛ ВА МАЗМУНИ САНАДЊОИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТЇ 
 

Тартиб дода шудани санадњои мурофиавии љиноятї яке аз талаботњои  шакли  
мурофиавии  љиноятї мебошад. Бо тартиби муайян, аз рўи ќоидањои муќарраркардаи 
ќонун иљро кардани амалњои мурофиавии  љиноятї ва ќайду мустањкам шудани 
натиљањои онњоро  дар санадњои мурофиавии љиноятї шакли мурофиавї  меноманд. 
Ањамияти шакли мурофиавии љиноятии  санадњои мурофиавї дар он ифода меѐбад, ки 
ќоидањои он барои пешбурди мурофиавии парвандањои љиноятї низоми муайяни 
танзимѐфта, ќатъиян муайян, умумињатмї, мураттаб, ягона ва пайдарњамро муњайѐ 
месозад, ки љавобгўи  вазифа  ва  њадафи мурофиаи љиноятї  мебошанд [1, 21].  

Шакли мурофиавии љиноятии тартиб дода шудани санадњои мурофиавии љиноятї 
ин ќоидањои муайянкардаи ќонун оид ба  ќайди натиљањои пешбурди парвандањои 
љиноятї аст, ки пайдарњамии ќатъии марњилањои мурофиаи љиноятї ва ќоидањои 
гузариш аз як  марњила ба  марњилаи  навбатиро тавассути  меъѐри њуќуќї муайян 
мекунад. Ќоидањои  умумие, ки дар марњилаи муайян амал мекунанд, мазмуни њамин 
марњиларо ифода менамоянд. Санадњои тафтишотию судї оид ба парвандаи љиноятї  
ифодакунандаи шакли фаъолиятест, ки ќонунї, асоснок  ва одилона амалї шудани 
адолати судиро   инъикос мекунанд, ќайд мекунанд муаллифон Рањматулоев А.Э., 
Мухторов К.Т., Ќањоров Н.М. [2, 30].  

Санадњои мурофиавии љиноятї ифодакунандаи хулосањои расмии маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятї доир ба њалли масъалањои мурофиавии љиноятї 
мебошад, ки дар шакли муќарраркардаи ќонун тартиб дода шуда, љараѐн, мазмун ва 
натиљаи амалњои тафтишотию  судиро ифода мекунанд. 

Санадњои мурофиавии љиноятї њарчанд хусусияти расмию њуќуќї дошта бошанд 
њам, лекин бо як ќатор хусусиятњои хоси худро доранд.  

Барои аниќ кардани моњияти њуќуќии санадњои мурофиавии љиноятї ба талаботњои 
мурофиавии љиноятї эътибор медињем; 

А) Санадњои мурофиавии љиноятиро маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї тартиб 
медињанд ва ѐ бо тартиби муайянкардаи ќонун ќабул мекунанд. Масалан, тањќиќбаранда, 
муфаттиш ва прокурор вобаста бо њолатњои муќаррашуда, бо тартиби муайянкардаи 
ќонун њуќуќ доранд, ки  парвандаи љиноятиро оѓоз кунанд ва таъќиби љиноятиро рад 
кунанд, ѐ пешбурди парвандаи љиноятиро ќатъ кунанд, бањри рўѐонидани товони зарари 
аз љиноят ба вуљуд омада чорањо андешанд, зарурияти татбиќи чорањои маљбурии 
мурофиавиро муайян кунанд ва ѓайрањо. Њалли ин масъалањо  низ, ѓайр аз талаботи 
ќонунї, асоснокї ба њадафи мурофиаи љиноятї мувофиќ ва ѐ одилона бояд бошанд ва 
дар санади мурофиавии љиноятї ќайд гардад. Талабот оид ба таъмини «адолат» 
(одилона) бояд дар њама марњилањои мурофиаи љиноятї риоя ва иљро гардад, мазмуну 
талаботњои он на танњо ба маќомоти судї ва на танњо дар баррасии судии парвандањои 
љиноятї дахл дорад, балки нисбати тамоми иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї ва доир ба 
њар як амал ва њалли масъалањои мурофиавї пањн мегардад, дар санади мурофиавї 
инъикос меѐбад; 

Б) Дар марњилаи муайяни мурофиавии љиноятї маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї барои ќабули санади мурофиавї дорои мустаќилияти мурофиавї мебошад. 
Масалан, суд, судя барои асоснок кардани хулосаи худ доир ба татбиќи меъѐри  ќонуни 
љиноятї  ба  далелҳо аз нуқтаи назари кифоя будан барои ҳалли масъалаи гунаҳгор ѐ 
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бегуноҳ будани судшаванда мустақилона баҳо медиҳад. Барои суд ягон далел пешакӣ 
қувваи муайянкунандаро доро нест. Мувофиқат накардани хулосаи  суд, ки дар ҳукм 
баѐн шудааст, ба ҳолатҳои воқеии парванда асоси бевоситаи бекор кардани ҳукм 
мегардад (м.374 КМҶ ҶТ). Бинобар ин, хулосаи суд доир ба татбиќи меъѐри ќонуни 
љиноятї, ки дар ҳукм ифода меѐбад бояд бо далелҳое, ки дар маҷлиси судӣ  мавриди 
санҷиш ва таҳқиқ қарор дода шудаанд, тасдиқ ѐбанд; суд  бояд ҳамаи ҳолатҳоеро, ки ба 
хулоса таъсири ҷиддӣ расонида метавонанд, ба ҳисоб гирад; агар дар парванда далелҳои 
ба ҳам муқобил, ки барои хулосаи суд аҳамияти ҷиддӣ доранд, мавҷуд бошанд, суд бояд  
дар ҳукм нишон диҳад, ки бо кадом асосҳо баъзеи ин далелҳоро қабул кардааст ва бо 
кадом асосҳо далелҳои дигарро рад намудааст;  агар хулосаи суд, ки дар ҳукм ифода 
ѐфтааст, ихтилофҳо дошта бошанду барои ҳал намудани масъалаи  гунаҳгор будан ѐ 
бегуноҳии шахси маҳкумшуда, ѐ худ сафед кардашуда, барои дурустии татбиқ намудани 
қонуни ҷиноятӣ ѐ барои муайян кардани чораи ҷазо таъсир расонанд ѐ худ таъсир 
расонда метавониста бошанд, суд бояд  тамоми ихтилофҳои  ҷойдоштаро бо асоснок 
кардани ҳар як банди хулоса бартараф намояд [3, 34].  

Суд  барои асоснок кардани татбиќи меъѐри њуќуќї бояд далелҳои боэътимодро ба 
асос гирад, ки ба ҷоиз, дахлдор, саҳеҳ (аниқ) ва барои хулосабарорӣ кифоя будани онҳо, 
дар маҷлиси судӣ баҳои холисонаи ҳуқуқӣ дода шудаанд. Мувофиќи талаботи моддаи 88-
1 КМЉ далелњое, ки дар љараѐни тањќиќ ва тафтиши пешакї бо роњи зўрї, тањдид, азобу 
шиканља, рафтори берањмона ва ѐ усулњои дигари ѓайриќонунї ба даст оварда шудаанд, 
беэътибор дониста, барои айбдоркунї асос шуда наметавонанд. Ин гуна маълумот барои 
исботи њолатњои дар моддаи 85-и КМЉ зикрѐфта низ набояд истифода шаванд. 

Суд, судя, агар эътироф намоянд, ки баъзе аз далелњо бо вайрон кардани ќонун ба 
даст оварда шудаанд, бояд ќарори худро дар бораи аз маљмўи далелњо хориљ намудани 
онњо асоснок карда, дар чї ифода ѐфтани вайронкунии ќонунро нишон дињад [4, с.374]. 

В) Ќабули санади мурофиавї, ки аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор, 
судя ин ќабули санади маќомоти њокимияти давлатї аст ва шакли амалисозии (татбиќи) 
меъѐри њуќyќї ба њисоб меравад. Масалан, њукми суд оид ба парвандаи љиноятї  њарчанд 
санади маќомоти њокимияти давлатї бошад њам, шакли амалисозии (татбиќи) меъѐри 
њуќyќї ба њисоб меравад. Он хусусияти фардї, њуќyќтатбиќкуниро дошта, њамчун 
ќарорњои мурофиавии љиноятї  санади татбиќкунандаи меъѐри њуќyќї нисбати 
муносибатњои муайян ба њисоб меравад. 

Г) Маќсад аз  тартиб дода шудани санадњои мурофиавии љиноятї дар соњаи адолати 
судї оиди парвандањои љиноятї албатта одилона њал кардани масъалаи гунањгорї ва  ѐ 
бегуноњї аст. Бинобар ин, барои ба ин њадаф ноил шудан тартиб дода шудани санадњои 
мурофиавии љиноятї иљроиши вазифањои мурофиавии љиноятиро таъмин мекунанд. 
Масалан, дар асоси меъѐрњои конститутсионї дар Тољикистон њуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд [5, 4]. Онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, 
фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегардад, ки 
дар санадњои мурофиавї ќайд мешаванд. 

      Агар ба моњияти расмї доштани санадњои мурофиавии љиноятї диќќат дињем, 
пас маълум мешаванд, ки онњо расман, аз љониби маќомоти ваколатдори  давлатї 
ќабул мешавад. Масалан, суд маќомоти њокимияти судї аст. Њокимияти судї мустаќил 
буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяњо амалї мегардад. Њокимияти судї 
њуќуќ,озодии инсону шањрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисањо, ќонунияту 
адолатро њифз менамояд. Ќонунгузории  мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
ќоидањои  пешќадамро пешбинї кардааст, ки доир ба њар як парвандаи љиноятї њукми 
одилона ва асоснок ќабул шавад. 

Дар натиљаи тањлил ва омўзиши мавзўи амалкунанда ба хулоса омадем, ки: 
1. Муаллифон ќайд кардаанд, шакли мурофиавї танњо тартиб ва ќоидањои иљрои 

амалњои мурофиавиро дар бар мегиранд. Лекин ин аќида пурра нест. Чунки ќайду 
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мустањкам шуани љараѐн,  пайдарњамї, мазмун ва натиљањои амалњои мурофиавии суд 
дар санадњои дахлдори  мурофиавии љиноятї - яке аз талаботњои муњими  шакли 
мурофиавї мебошад, ки татбиќи дурусти меъѐрњои њуќуќиро таъмин мекунад. 

2. Мувофиќи ќ.2 м. 290 КМЉ ЉТ таъиноти хусусӣ дар хонаи машваратӣ бароварда, 
дар шакли ҳуҷҷатҳои алоҳида тартиб дода мешавад. Лекин, дар КМЉ ЉТ меъѐри 
алоњида доир ба маврид ва њолатњои  ќабули таъинот ѐ ќарори хусусї пешбинї 
нашудааст. Пешнињод мекунем, ки дар њамин модда пешбинї карда шавад, ки ҳангоми 
пешбурди парванда судя ѐ суд ҳолатҳоеро, ки ба содир шудани ҷиноят мусоидат 
мекунанд, муқаррар намуда, вазифадор аст, ки ба ташкилот, муассисаи дахлдор сарфи 
назар аз шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ ѐ шахси мансабдори дахлдор дар бораи 
андешидани чораҳо барои рафъи ин ҳолатҳо ѐ дигар қонуншиканиҳо таъинот ѐ ќарори 
хусусї ирсол намоянд. Таъинот ѐ ќарори хусусї бояд дар муддати як моҳ баррасӣ 
карда, аз натиҷаи чораҳои андешидашуда ҳатман ба суд хабар дода шавад. 

3.Тибќи моддаи 265 КМЉ ЉТ дар марњилаи омодагї ба маљлиси суд њангоми 
боздоштани пешбурди парванда бо асосҳои пешбининамудаи  ќонун парвандаи 
ҷиноятӣ барои кофтукови айбдоршаванда ба прокурор баргардонида мешавад. Агар 
асосҳои боздоштани парванда аз байн рафта бошанд, пешбурди он аз сари нав оғоз 
карда мешавад. Ин љо бањсе љой дорад, ки боздоштани пешбурди парванда бо 
баргардонидани парванда ба тафтиши пешакї монандї дорад. Дар сурати ба суд ирсол 
шудани парванда бояд њамаи амалњои мурофиавиро суд, судя гузаронанд. Ба андешаи 
мо, њангоми боздоштани пешбурди суд парвандаи ҷиноятӣ  набояд ба прокурор ирсол 
шавад. Њангоми аз суд саркашї кардани айбдоршаванда ѐ пинњон шудани 
айбдоршаванда барои  љустуљўи вай ба маќомоти тањќиќ бояд ќарори судя ирсол 
гардад. Прокурор иљрои ќарорро тањти назорат ќарор медињад. Аз љониби дигар, дар 
сурати боздоштани пешбурди суд, масъалаи  љорї шудани муњлат ва бартараф шудани 
њолатњои ба таъини маљлиси суд монеъшавандаро судя низ тањти назорат ќарор 
медињад. 

4. Дар марњилаи омодагї ба маљлиси суд ҳангоми қабули санади авф судя бояд оид 
ба қатъ намудани парванда қарор барорад. Лекин, дар амалия ин гуна ќарор ќабул 
намешавад ва новобаста аз мављудияти  њолатњои дар м.27  КМЉ ЉТ пешбинишуда, 
судя маљлиси судиро таъин мекунад, яъне бо ин ќарори худ, судя вазифаи њалли 
масъалаи муњими мурофиавии љиноятиро ба зиммаи судяи марњилаи дигар вогузор 
мекунад, ки боиси кашолкорї ва мањдуд гаштани њуќуќу манфиатњои шањрвандон 
мегардад. Бо ин ќарори судя ба амалњои минбаъдаи суд ва санадњои мурофиавии суд  
дар марњилаи дигар то баровардани њукми айбдоркунанда бо таъини ҷазо ва озод 
кардан аз адои он, ба ваќту мањдудиятњои беасоси  зиѐд оварда мерасонад. 

5. Ќарорњои мурофиавї (ќарор, таъинот, њукм) хулосаи маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятиро доир ба њалли масъалањои мурофиавї ифода мекунад ва 
хусусиятњои худро дорад: 

а) аз љониби танњо маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї, дар доираи салоњияти 
муайянкардаи ќонун (маќомоти тањќиќ, тафтиши пешакї, прокуратура ва суд) ќабул 
мешаванд; 

б) хусусияти расмї дорад, аз номи давлат, аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї 
ќабул мешавад ва  ифодакунандаи иродаи њокимияти давлатї аст; 

в) ќабул шудани ќарори мурофиавї боиси ба вуљуд омадан, таѓйир ѐфтан ва ќатъ 
шудани муносибатњои мурофиавии љиноятї мегардад; 

г) танњо дар маврид ва асосњои пешбинї кардаи ќонун, дар шакли  мурофиавии 
љиноятї тањия ва ќабул мешавад; 

д)  риоя ва иљрои ќарори маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї на танњо ба 
иштирокчиѐни муносибатњои мурофиавї, балки барои ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ‚ новобаста 
ба шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад; 

г)  ќарорњои мурофиавї танњо дар мавридњои пешбинї кардаи ќонун метавонанд 
таѓйир дода шаванд ва ѐ бекор карда шаванд; 
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д) дар мавридњои пешбинї кардаи ќонун ќарорњои мурофиавї бо розигии прокурор 
(дар баъзе  мавридњо бо тасдиќи прокурор) ва иљозати суд мавриди амал ќарор дода 
мешаванд; 

е) баррасии арзу шикоят аз болои санадњои  ѓайриќонунї ѐ беасоси мурофиавиро 
ќонун кафолат медињад. 

Ба андешаи мо, њангоми гурўњбандии санадњои мурофиавии љиноятї санадњои 
зерини мурофиавї; - пешнињоди тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор (м.178 КМЉ ЉТ), 
ки ба ташкилот, муассисаи дахлдор сарфи назар аз шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ ѐ шахси 
мансабдори дахлдор дар бораи андешидани чораҳо барои рафъи сабабу шароити содир 
шудани љиноят ѐ дигар қонуншиканиҳо ирсол мешавад; фикри айбдоркунї (м.244 КМЉ 
ЉТ), ки њангоми хотима ѐфтани тафтиши пешакї тартиб дода мешавад; пешниҳоди 
Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (м.421 КМЉ ЉТ) ва  хулосаи прокурор (м.м.420 
- 421 КМЉ ЉТ), ки доир ба зарурати аз нав сар кардани пешбурд аз рўи парванда 
бинобар ҳолатҳои нав ошкоршуда ќабул мешаванд,  бояд њамчун санадњои мурофиавии 
љиноятї ба гуруњи ќарорњои мурофиавї дохил шаванд. Чунки санадњои номбаршуда 
дорои тамоми хусусиятњои мурофиавии љиноятии номбаршуда мебошанд. 

6. Ҳангоми риоя накардани тартибот дар толори маҷлиси суд, итоат накардан ба 
амри раисикунанда иштирокчии мурофиа огоҳ карда мешавад, ки дар сурати такроран 
риоя накардани тартибот ў аз толори маҷлиси суд берун ѐ ба андозаи то ду 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. Ҳар як иштирокчии 
мурофиа, ғайр аз айбдоркунанда ва ҳимоятгар мумкин аст аз толор берун карда 
шаванд.  

Агар судшаванда аз толори маҷлиси суд берун карда шуда бошад, ҳукм бояд дар 
ҳузури ў ѐ пас аз қабули он ба гирифтани забонхат фавран ба ў эълон карда шавад. 

 Лекин моддаи 375 КМЉ ЉТ пешбинї кардааст, ки агар ба судшаванда ҳуқуқи 
иштирок дар музокираи судӣ пешниҳод нашуда бошад, ин вайронкунии љиддии 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї шуда, њукм бекор карда мешавад.Бинобар ин дар 
м.292 КМЉ ЉТ бояд нишон дода шавад, ки агар судшаванда аз толори маҷлиси суд 
берун карда шуда бошад, иштироки вай бояд дар музокираи суд таъмин карда шавад. 

Фикру хулосањои мо мумкин аст, дар баъзе мавридњо бањснок бошанд, лекин 
боварї дорем, ки онњо ба такмил дода шудани ќоидањои мурофиавии судии љиноятї 
мусоидат мекунанд. 
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хатари терроризм ва экстремизмро ба амнияти 
тамоми давлатҳо дарк намуда, аз минбарҳои баланди ташкилоту созмонҳои 
байналмилалӣ даъват ба амал оварданд, ки бо ин зуҳуроти хавфнок ва харобиовар 
муборизаи дастаҷамъона роњандозї шавад. Имрӯз моро зарур аст, ки ҳушѐрии сиѐсӣ 
зоњир намуда, дастҷамъона бар зидди ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирӣ ва решакан 
намудани терроризм ва экстремизми динӣ бо вусъати корҳои тарғибу ташвиқотӣ ва 
фаҳмондадиҳӣ муборизаи қатъии беамон барем ва нагузорем, ки ҷавонони мо ба доми 
фиреби онҳо афтанд. Набояд фаромӯш кард, ки терроризм ва экстремизм сабабгори 
хатарҳои бузург, кашмакашиҳои пинҳонии сиѐсии идеологҳои ҷангҷӯи ҷаҳон, ҷангу 
ҷидолҳои динию мазҳабӣ ва қавмию гурӯҳҳои манфур мегардад [6, 40].   

Дар шароити љањонишавии фарњангњо ва рушди демографї, масъалаи њифз ва 
њимояи њуќуќу манфиатњои насли наврас диќќати бештарро талаб намуда, таќвияти 
назорати иљрои ќонунњоро таќозо менамояд. Қариб дар ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои наврасон меъѐрҳои зиѐд 
вуҷуд доранд, ки ин пеш аз ҳама заминаи худро аз Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мегирад, ки мутобиқи он модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси 
давлат қарор доранд [2, 17]. 

Таъмини њуќуќи ноболиѓон ба њаѐт ва саломатї, инкишоф, таълиму тарбия ва 
њалли дигар мушкилоти њуќуќии онњо дар маркази диќќати ањли сайѐра ќарор дошта, аз 
тарафи Созмони Милали Муттањид (СММ) ќабул шудани Эъломияи умумии њуќуќи 
башар, Эъломияи њуќуќи кўдак, Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак ва як ќатор 
санадњои ба ин алоќаманд, ки Љумњурии Тољикистон онњоро ба тавсиб расонида, 
эътироф намудааст, шањодати ин мебошанд [5, 6]. 

Љумњурии Тољикистон дар навбати аввал бо ќабули як ќатор санадњои меъѐрии 
њуќуќии миллї, љињати таъмини њуќуќ ва манфиатњои насли наврас, пешгирї намудани 
истисмори  иќтисодии  кўдакон, поймол намудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо, 
аз диди иќтисодї ва иљтимої зери ѓамхории махсуси давлат ќарор додани кўдакон ва 
њарчи бештар ба муњити оилавї фаро гирифтани онњо чорањои мушаххас андешида, дар 
соњањои дахлдор, аз љумла муносибатњои њуќуќи оилавї, гражданї, мењнатї, 
мурофиавї ва ѓайра бо муќаррар намудани кафолатњо ва имтиѐзњо бо назардошти 
хусусияти њуќуќи кўдак, механизми мушаххаси амалишавии онро пешбинї намуд, ки 
онњо ба талаботи санадњои њуќуќи байналмилалї пурра љавобгў мебошанд. 

Њифзи њуќуќу  манфиатњои  ноболиѓону љавонон, таъмини њуќуќњои онњо ба њаѐт, 
озодї, дахлнопазирї, њифзи саломатї, инкишоф, васояту парасторї, тањсилот, 
таъминоти иљтимої, солимгардонї ва истироњат, манзил, моликият, њимояи онњо аз 
муомилаи дурушт, истифодаи иќтисодї, шањвонї ва истифодабарињои дигар, ки 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќи кўдак ва 
дигар ќонунњо эълон доштаанд, андешидани тадбирњо љињати пурра амалї шудани 
њуќуќу манфиатњои онњо, вазифаи инсондўстона ва ќарзи касбии кормандони маќомоти 
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прокуратура буда, назорати иљрои ќонунњо оид ба ноболиѓон ва љавонон яке аз соњањои 
афзалиятноки назорати прокурорї ба шумор меравад. Лекин мувофиќи маълумоти 
расмї дар давоми соли 2018  дар миќѐси љумњурї  907  (назар ба соли 2017- 217 љиноят 
зиѐд) љиноят аз тарфи ноболиѓон ба ќайд гирфта шудааст, ки 682 адади онро писарон ва  
24 адади онро духтарон содир кардаанд. Дар њайати гуруњ  бошад 69  нафар  ноболиѓон 
дар содир кардани љиноят  иштирок кардаанд [1, 2].  

Таҳлили шумораи ҷиноятҳои содиршудаи аз ҷониби ноболиғон нишон медиҳад, ки 
онҳо асосан ҷиноятҳои дуздӣ, авбошӣ, қасдан расонидани зарар ба саломатӣ (зарари 
сабук, миѐна ва ѐ вазнин), дигар ҷиноятҳои бо вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ 
алоқамандбуда ва ғайраро содир кардаанд. Ба ин ҷинояткорон ҳисси худнишондиҳї 
дар байни ҳамсолон, ҳатто бо роҳи содир кардани ҳуқуқвайронкунӣ, аз ҷумла вайрон 
намудани тартиботи ҳуқуқӣ, авбошӣ, лату кӯб, қасдона расонидани зарар ба саломатӣ 
ва ғайра, ба “анъанаи муњити ноболиѓон ” табдил ѐфтааст.   

Тањлили њолати њуќуќвайронкунї ва љинояткорї дар байни ноболиѓон нишон  
медињад, ки то њанўз аз љониби маќомоти дахлдори давлатї комиссияњо оид ба њуќуќи 
кўдаки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, сохторњои 
махсусгардонидашудаи маќомоти корњои дохилї, дигар маќомоти дахлдори давлатї ва 
созмонњои љамъиятї, чорабинињои маќсадноку судманд, воќеан амалї карда 
намешаванд.  

Тадбирњои дар ин самт андешидашудаи прокурори вилоятњо, шањру ноњияњо на 
дар њама њолатњо самаранок буда, камбудињо, норасогињо, ќонуншиканињо дар 
фаъолияти маќомот, ташкилоту муассисањо, дар самти огоњкунї ва пешгирии 
њуќуќвайронкуниву љинояткорї дар байни ноболиѓон сариваќт ошкор карда 
намешаванд. 

Дар самти огоњкунї, пешгирии њуќуќвайронкунї ва љинояткорї дар байни 
ноболиѓон наќш ва мавќеи комиссияњо оид ба њуќуќи кўдаки назди маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилоятњо, шањру ноњияњо, шўъба ва бахшњои Хадамоти пешгирии 
њуќуќвайронкунї байни ноболиѓон ва љавонон муњим буда, яке аз вазифањои асосии ин 
маќомот ба шумор меравад [4, 338, 339]. 

Ҳамин тариқ, бо мақсади мубориза бурдан алайҳи ҷинояткорӣ ва ҳифз намудани 
ҳуқуқ ва манфиатҳои ноболиғон, бояд аз тамоми тарзу воситаҳои назорати прокурорї 
истифода намуд, чунки маҳз ояндаи дурахшони ҳар як миллату давлат аз насли наврас 
вобастагии калон дорад [7, 159].        

Дар натиљаи тањлил ва омузиши мавзўъ мо ба хулоса омадем, ки љињати амалї 
намудани принсипњои њифзи њуќуќњои иљтимої, иќтисодї, сиѐсї, инкишофи пурра ва 
њамаљонибаи шахсияти ноболиѓону љавонон ва тарбия намудани онњо дар рўњияи 
эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва умумибашарї, аз байн бурдани тамоили 
бегонапарастї, пешгирї намудани шомилшавии ноболиѓону љавонон ба њизбу 
њаракатњои террористию ифротгарої, беназоратї, њуќуќвайронкунї ва љинояткорї дар 
байни ноболиѓон, чорањои судманд  бояд пешбинї ва амалї шаванд. Ќабл аз оѓоз 
намудани санљиши назоратї  корманди прокуратура бояд талаботи ќонунгузории 
амалкунанда ва санадњои меъѐрии њуќуќии ба масъалаи  пешгирии љинояткории 
ноболиѓонро  алоќаманд мавриди омўзиш ва истифода  ќарор дода, наќшаи санљишро, 
ки дар он масъалањои зери санљиш ќарор дода мушаххас нишон дода шудаанд, тартиб 
дињад. Аз љумла, 

1. Ба иљрои ќонун дар бораи љустуљўи ќўдакони бедарак ѓайбзада назорати ќатъї 
бурда, тамоми тадбирњо андешида шаванд, то ин ки дуздидани кўдакон, харидуфурўш ѐ 
ќочоќи онњо ба њар маќсад ва дар њар намуд ва шакле, ки бошад, пешгирї карда шавад. 

2. Нисбати шахсони пањнкунандаи маълумоти зўроварї ва сангдилї, кино ѐ 
видеофилмњое, ки хусусияти порнографї доранд, рафторњои зиддиљамъиятї, аз љумла 
истеъмоли нўшокињои спиртї, маводи нашъаовар, мањсулоти тамоку ва ѓ., тарѓиб 
мекунанд, ќатъиян чораандешї карда шавад. 

3. Муборизаро бар зидди њама гуна амалњо вобаста ба љалби шахси ноболиѓ ба 
оворагардї, гадої ва дигар рафторњои зиддиахлоќї љалб намудани ноболиѓ ќатъиян 
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фаъол гардонида, масъулияти омўзгор, маќомоти давлатї, муассиса ва дигар 
ташкилотњое, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро ба танзим 
медароранд, љињати иљрои уњдадорињо, баланд бардошта шавад. 

4. Баъзан аз сабаби дар муҳоҷирати меҳнатӣ будани падару модар ва аз тарбияи 
оила дур мондан, кӯдакон гирифтори мушкилоти гуногуни иҷтимоӣ шуда, ба гурӯҳи 
кӯдакони бо қонун дар мухолифатбуда ворид гардида, ба қонуншиканӣ даст мезананд 
ва дар натиҷа ба муассисаҳои махсус ҷойгир карда мешаванд. Бо маќсади пешгирї 
намудани њолатњои љалби ноболиѓон барои гирифтани таълими динї дар таълимгоњњои 
ѓайриќонунї ѐ дар назди шахсони бе иљозатнома фаъолиятдошта, дар њамкорї бо дигар 
маќомоти салоњиятдори давлатї мунтазам чораандешї намоянд. 

5. Љињати паст кардани сатњи бекорї дар байни љавонон, фароњам овардани 
шароитњои мусоид барои тањсили љавонон, такмили ихтисос, тайѐр намудани кадрњо ва 
дастгирии љавонони лаѐќатманд, дастгирии молиявии љавонони ниѐзманд ва оилањои 
љавон, инчунин пешгирии њуќуќвайронкунї ва љинояткорї дар байни љавонон, 
шомилшавии онњо ба њизбу њаракатњои террористию ифротгаро, диќќати махсус зоњир 
карда шавад. 

6. Дар фаъолияти пешгирии ҷинояткории ноболиғон асосҳои пешгирии ҷинояткорӣ 
мавқеи хоса доранд. Дар ин кор хусусиятҳои синну солӣ, давраҳои ба камолотрасӣ ва 
гузариш бояд ба назар гирифта шаванд. Қайд кардан ба маврид аст, ки бо назардошти  
ин  омилҳо дар замони муосир  сиѐсати давлатї баҳри пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ 
дар байни ноболиғон самтҳои афзалиятноки назорати прокурорї бояд дониста шавад. 

7. Яке аз сабабҳои содир намудани ҷинояткории ноболиғон ҳаракатҳои ҷавобии ӯ 
нисбат ба зӯроварӣ дар ҷамъият, оила, атрофиѐн ва ғайра мебошад. Зеро тафаккури 
ашхоси ноболиғ ба пуррагӣ ташаккул наѐфтааст. Дар он таъсири калонсол дида 
мешавад. Ин ҷараѐн асосан дар оила ва муҳити зист сарчашма мегирад. Аз ин сабаб дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешгирии зӯроварӣ дар оила, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар 
татбиқи чораи пешгирии ҷинояткории ноболиғон ҳамчун маҳаки асосии фаъолияти 
пешгирӣ дар сиѐсати давлат мавқеи хосро ишғол мекунад. Ҳолати ҷинояткории 
ноболиғон дар ҷамъият аз сатҳи мубориза бо он дар ҷамъият, аз дараҷаи зери назорат 
гирифтани ноболиғ аз ҷониби падару модар, шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, мактаб 
ва дигар институтҳои иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. 

Аз ин рӯ, татбиқи фаъолияти субъектони пешгирии ҷинояткорӣ дар байни 
ноболиғон на фақат дар ҷои содир намудани ҷиноят, инчунин дар ҷои хониш ва 
маҳалли зист ба мақсад мувофиқ аст. Вобаста ба ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд” яке аз қадамҳои самараноки давлат ба шумор меравад, ки риоя ва 
иљрои он соњањои муњим ва масъулиятноки фаъолияти маќомоти прокуратура мебошад.  
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январи соли 2019. 

2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 6 ноябри соли 1994, бо тағйиру иловаҳои 
1999, 2003, 2016. - Душанбе: Ганљ, 2017. -135 с. 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд”. // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 2011. № 762. 

4. Маљмўи фармону дастурњо, дастурамалњо ва тавсияњои методии Прокурори 
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5. Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
ҳуқуқи инсон. - Душанбе: Мастер-Принт,  2006. – 80 с. 

6. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
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маќомоти прокуратура вобаста ба баланд бардоштани самаранокии назорати иљрои 
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Муќимзода М.М., 
                                                                      муаллимаи калони кафедраи фанњои  

                                                                       давлатї-њуќуќии факултети № 4  
                                                   Академияи ВКД ЉумњурииТољикистон, 
                                                                            подполковники милитсия 

  
ЉИНОЯТКОРИИ НОБОЛИЃОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Љинояткории ноболиѓон дар замони муосир диќќати олимон ва кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќро ба худ љалб намудааст. Мутобиќи моддаи 86 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон шахсоне ноболиѓ эътироф мегарданд, ки дар ваќти 
содир намудани љиноят синни чордањ солагиро пур кардаанд, вале ба синни њаждањ 
солагї нарасидаанд. 

Оѓози синну соли љавобгарии љиноятї он сине эътироф мешавад, ки шахс дар 
чунин њолат ноболиѓ мебошад. Мутобиќи моддаи 23 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарии љиноятї шахсе кашида мешавад, ки дар ваќти содир 
намудани љиноят ба сини шонздањ солагї расидааст. Инчунин, љавобгарии љиноятї аз 
чордањсолагї фаро расиданаш мумкин аст, танњо барои 22 номгўи љиноят, ки оиди ба 
љамъият хавфнокии оќибатњои ин кирдорњо тасаввурот доранд, инкишофи рўњии онњо 
ба талаботи ба таври пурра хусусияти воќеї ва хавфи љамъиятии њаракати 
(бењаракатии) худро дарк кардан ќодиранд. 

Олимони соњаи њуќуќшиносї ва психология ба чунин хулоса омаданд, ки аз 
давраи чордањ солагї то шонздањсолагї физиологияи инсон зина ба зина ба 
балоѓатрасии комил омада мерасад (1,90).  

Дар синни чордањ солагї шахс ќодир аст хулосабарорї намояд ва њам чунин, 
метавонад кирдори (њаракат ѐ бењаракатии) худро идора намояд (2,147).  

Шахси ноболиѓ (14 то 18 сола) кирдори ба љамъият хавфноки худро дарк мекунанд 
ва ба онњо љавобгўянд. Вале, њолатњое љой доранд, ки шахс ба синну соли љавобгарии 
љиноятї расида бошад њам, аммо бо баъзе сабабњо ў ба љавобгарии љиноятї кашида 
нашуданаш њам мумкин аст. Њамин тавр, мутобиќи ќисми 4 моддаи 23 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон агар ноболиѓ дар ваќти содир намудани кирдори ба 
љамъият хавфнок ба синни шонздањсолагї ва ѐ чордањсолагї расида бошад, аммо дар 
натиљаи аќиб мондан дар инкишофи рўњї, ки бо парешонњолии рўњї алоќаманд 
намебошад, наметавонист ба таври пурра хусуссияти воќеї ва хавфи љамъиятии 
њаракати (бењаракатии) худро дарк намояд ѐ онњоро идора намояд, ў ба љавобгарии 
љиноятї кашида намешавад. Мисол, агар шахс дар сини понздањсолагї љинояти 
дуздиро (моддаии 244 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон) содир намуда бошад, 
вале экспертизаи судї ‟ тиббї муайян карда бошад, ки дар инкишофи рўњии ў 
оќибмонии љиддї мушоњида мешавад, мисол натиљаи гирифтани љароњати майнаи сар 
њангоми таваллуд (асфиксия) ва норасо таваллуд шудан аст, ва  њангоми ташхис маълум 
мешавад, ки аз рўи дараљаи инкишофи рўњї, вай бо синну соли дар њуљљат нишон 
додашуда мувофиќ нест ва бо сабаби камтаљрибагиву норасогии зењнї, нокифоягии 
ќобилияти охирбинї ў дар ваќти содир намудани кирдори ба љамъият хавфнок 
ањамияти кирдорашро пурра дарк ва идора карда наметавонад, он гоњ ў ба љавобгарии 
љиноятї кашида намешавад (2,57). 
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Бояд илова намуд, ки на њамаи он љазоњое, ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон барои аз 18 сола боло пешбинї гардидааст, нисбати ноболиѓон таъин 
карда мешаванд. Аз 12 номгўи љазоњо, ки дар моддаи 47 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардидаанд, танњо 5 ‟ тоаш ба ноболиѓон таъин гардиданаш 
мумкин асту халос. 

Аз гуфтаи боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон чорањои њавасмандкунии зиѐдеро пешбинї намудааст. Агар 
барои шахсони аз 18 ‟ сола боло то якумра аз озодї мањрум сохтан ва ќатл љазо дода 
шавад, пас барои ноболиѓони аз 14 то 16 сола аз 10 соли мањрум сохтан аз озодї ва аз 16 
то 18 сола то 12 соли мањрум сохтан аз озодї зиѐд таъин карда намешавад. 

Ба њамаи ин њолатњо нигоњ накарда, њолати содиркунии љинояти ноболиѓон дар 
кишвар ташвишовар мебошад.  

Ба зиѐдшавии ин љиноятњо, ба аќидаи мо чунин омилњо мусоидат карданашон 
мумкин аст: 

1. Ба таври дилхоњ ба роњ монда нашудани тарбияи дуруст дар аксар оилањо; 
2. Ёрї нарасонидан ба волидайни ноболиѓон доир ба тарбияи фарзандон. Дар 

моддаи 12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»  аз 2 августи соли 2011 муќаррар гардидааст, ки омўзгор, 
маќомоти давлатї, муассиса ва дигар ташкилотњо доир ба таъмину тарбияи кўдак як 
ќатор ўњдадорињоро доро мебошанд. 

3. Шароити ѓайриќаноатбахши тарбия дар аксар мактабњо ва муассисањои 
кўдакона. Њатто дар дар таљриба њолатњое љой доштаанд, ки бархе аз омўзгорон, 
хонандаро барои диќќат надодан аз дарс пеш мекардаанд, ўро аз мактаб љавоб 
медодаанд ва маљбур мекардаанд, ки дар дигар мактаб тањсилашро давом дињад. Чунин 
сабабњо низ боиси аз мактаб гурезон шудани ноболиѓон гашта, ба роњњои  бад рафтани 
онњо мегардад. Омўзгоронро мебояд, ки дар муносибат ба шогирдон мењрубону дилсуз 
бошанд (4,2). 

4. Нарасидани кадрњои баландихтисос доир ба тарбияи кўдакон дар муассисањои 
номбаргардида; 

5. Бетарбия мондани бархе аз кўдакон вобаста ба муњољирати мењнатї сафар 
кардани волидон; 

6. Ба таври бояду шояд ба роњ монда нашудани чорањои фањмондадињї аз љониби 
маќомоти њифзи њуќуќи дахлдор; 

Дар моддаи 7, 8 ва 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» њуќуќу ўњдадории падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд муќаррар гардидааст. Агар волидон, талаботи моддаи 7,8 ва 
9 ќонуни зикргардидаро сармашќи њаѐти оилавии худ доир ба тарбияи фарзандон ќарор 
дињанд, љинояткорї миѐни ноболиѓон решакан гардиданаш аз имкон дур нест; 

7. Паст будани маърифати њуќуќии волидайн; 
8. Барњамхўрии оилањо. Дар натиљаи ќатъ гардидани аќди никоњ, фарзандон дар 

аксар њолатњо аз назорати ќатъї дур мемонанд. 
9. Хушунатњои оилавї. Дар њолате, ки дар оила ба љои фазои сулњу оромї, љангу 

љангљол њукмфармо бошад, њатман ин њолат ба рўњияи фарзандон таъсири бади худро 
боќї мегузорад. 

10. Бекории волидон, камбаѓалї ва таъмин карда натавонистани фарзандон 
бо хўрока ва пўшока. Ин омил омили њатмї эътироф нашавад њам, аммо дар баъзе 
њолатњо барои содир намудани љиноят, мусоидат карда метавонад. Дар чунин вазъият 
волидайн њамаи кушиши худро барои дарѐфти љињати моддї ва маънавии зиндагї сарф 
мекунанд ва ин њолат ба бетарбия мондани кўдакон ва даст задании љиноят мусоидат 
карданаш мумкин аст. 

Аз байн бурдани чунин омилњои љойдошта, натанњо вазифаи маќомоти њифзи 
њуќуќи кишвар аст, балки сањми њар як кишвари љомеа мебошад. 

Барои чорањои пешгирии љиноятњо байни ноболиѓон дар баробари кўшишу 
ѓайрати тамоми љомеа, тадќиќотњои илмї, инчунин талаботњои Ќонуни Љумњурии 
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Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба 
эътибор гирифта шуда дар амал татбиќ гарданд. Дар Ќонуни мазкур меъѐрњое љой 
доранд, ки барои паст гаштани сатњи љинояткорї миѐни ноболиѓон мусоидат мекунанд, 
аз љумла падару модар бояд: 

 Барои њифзи саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит 
муњайѐ намоянд; 

 Фарзандро дар рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва 
умумибашарї тарбия намоянд; 

 Шаъну шарафи фарзандро эњтиром намоянд ва ба муомилаи берањмона нисбат 
ба ў роњ надињанд; 

 Њангоми шабона ба марказњои дилхушї рафтани фарзанди то синни 20 ‟ 
соладоштаро манъ намоянд; 

 Кирдорњои зиддиљамъиятї, муомилаи даѓалона бо атрофиѐн, халалдор намудани 
оромї, истифодаи суханњои ќабењ, рафтори даѓалона дар кўчањо, хиѐбонњо, майдонњо, 
муассисањои фароѓатї, дохили наќлиѐт, хобгоњњо, манзили зист, дигар љойњои љамъиятї 
ва муносибати тањрибкоронаи фарзандро ба муњити зист пешгирї намоянд; 

 Ба фарзанд тамоми филмњои дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, экстремистї ва 
террористиро манъ намоянд; 

 Барои фарзанди то бистсола истеъмоли нўшокињои спиртї, воситањои нашъадор 
ва моддањои психотропї, мањсулоти тамоку ва маводи сахттаъсирро манъ намоянд; 

 Ба оворагардї ва дигар рафторњои зиддиахлоќї машѓул шудани фарзанд роњ 
надињанд; 

 Донишандўзї ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда, бо 
омўзгорон, њайати кормандон ва роњбарияти муассисаи таълимї оид ба таълиму 
тарбияи фарзанд, мунтазам њамкорї намоянд; 

 Талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар он љой таълим 
мегирад, иљро намоянд. 

Њолатњои зикргардида риоя карда нашаванд, пас аз дилхоњ ноболиѓ содир 
намудани љиноятро мунтазир гардидан мумкин аст. Мисол, аз беэтиної ба риояи 
талаботњои ќонуни мазкур, таърихи 9 октябри сокинони шањри Душанбе С.С. соли 
таваллудаш 1991, Ѓ.А., соли таваллудаш 1995 ва сокини шањри Ќурѓонтеппа Д.Р. соли 
таваллудаш 1995 дар шањри Хуљанд бо бањонаи харидории телефонии мобилї бо 
ноболиѓон С.И. ва Љ.И. во хўрданд. Онњо таппончаи пластмасиро њамчун яроќ 
истифода бурда И.С., И.Ѓ. ва А.Ѓ. ‟ ро лату кўб намуда, аз онњо 200 сомонї, як 
гарданбанди нуќрагї ва 11 телефони мобилии тамѓаи «Нокиа» - ро гирифта, ба онњо 
2160 сомонї зарари моддї расонидаанд. Онњо аз љониби кормандони Шўъбаи ВКД 
Љумњурии Тољикистон дар шањри Хуљанд дастгтр гардидаанд.  

Омилњои пешнињодгардида, мумкин аст аз љониби дигар олимони соњањои гуногун 
мавриди ќабул эътироф карда нашаванд. Ин њолатњо минбаъд метавонанд мавриди 
муњокимаи васеи олимон ва љомеа ќарор гиранд. 
 

 
Адабиёт: 

1.  Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПБ.: Юридический центр Пресса, 2001.  
2.  Карпец И.И. Уголовное право. – М.,1985.  
3.  Исмоилбекова С. Тарбия аз оила шурўъ мешавад./ Ќонун ва љомеа № 40 (234), 

4.10.2012. 
4.  Ќонун ва љомеа. № 42 (245), 18.10.2012. 
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МОЊИЯТИ ЊУЌУЌИИ ИМЗОИ ЭЛЕКТРОНИИ РАЌАМЇ  

ДАР ИНТИЌОЛОТИ БОНКИИ ПУЛЇ АЗ ХОРИЉА  БА ХОРИЉА 
 

Фаъолияти бонкї аз љониби ташкилотњои ќарздињанда (кредитї) анљом додани 
амалиѐти бонкиест, ки тибќи ќонунгузории љорї пешбинї шудааст. Фаъолияти бонк бо 
худ низоми мунтазам амалишавии амалиѐт, муомилот ва ањдњоеро ифода менамояд, ки 
бо маќсади гирифтани фоида равона карда мешавад, ифода гардидааст.  

Дар Љумњурии Тољикистон ягон шахси њуќуќї ба фаъолияти бонкї бидуни 
иљозатномае, ки аз тарафи Бонки миллии Тољикистон дода шудааст, машѓул шуда 
наметавонад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон №524 аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» [3] асоснок намудааст, ки яке аз намуди хидматрасонии бонкї 
интиќоли марбут ба воситањои пулї (б.1, м.3.) мебошад.  

Њамчунин, мувофиќи меъѐрњои б.5 моддаи 11-уми Ќонун ташкилотњои ќарзї ва 
филиалњои онњо метавонанд берун аз мањали воќеъгардидаи худ воњидњои дигари 
сохториро (марказњои хизматрасонии бонкї, нуќтањои интиќоли пул, нуќтаи 
мубодилаи асъор ва ѓайра) бо тартиби муќаррарнамудаи Бонки миллии Тољикистон 
таъсис дињанд. 

Нисбати рушди низоми бонкии кишвар, такомули ќонунгузории бонкї 
Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ чунин ироа намудаанд: «Низоми бонкї бояд 
ба рушди соњањои воќеии иќтисодиѐт, фаъолнокии бахши хусусї ва гардиши савдои 
хориљї мусоидат намояд ва сарчашмаи асосии дастгирии молиявии њадафњои давлат 
бошад» [1]. 

Дар радифи ин, дар шароити њамгироии байналмилалии иќтисодї љабњањои 
танзими њуќуќии хидматрасонии бонкї, аз љумлаи интиќоли воситањои пулї аз тариќи 
хидматрасонии бонкї муњим ва зарур боќї мондааст. Танзими њуќуќии хидматрасонии 
интиќоли бонкии пулї бевосита дар асоси талаботи Дастурамали №214 Бонки миллии 
Тољикистон аз 14 марти соли 2016 «Дар бораи тартиби пешнињод намудани њисоботи 

омории № 1-ИП, «Интиќолњои пулї аз хориља ба љумњурї ва аз љумњурї ба хориља» [5] 
ба амал бароварда мешавад. 

Дастурамали №214 Дар бораи тартиби пешнињод намудани шакли њисоботи 
омории №1-ИП “Интиќолњои пулї аз хориља ба љумњурї ва аз љумњурї ба хориља” 
мутобиќи моддаи 85-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон №722, аз 28 июни соли 2011 
«Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» [2] тањия шуда, тартиби пешнињод намудани 
шакли њисоботии гардиши интиќолњои пулї аз хориља ба љумњурї ва аз љумњурї ба 
хориља, ѐ интиќолњои пулии резидентњои Љумњурии Тољикистон ва ѓайрирезидентњоро, 
бо маќсади тањияи тавозуни пардохт, мавќеи сармоягузорињои байналмилалї ва ќарзи 
берунии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. 

Мувофиќи муќаррароти Дастурамали №214 (б. 1, боби 1) интиќолњои пулї ‟ 
гардиши даромади хољагињо, ки дар натиљаи муњољирати муваќќатї ѐ доимї аз хориљи 
кишвар ѐ ба хориљи кишвар ба амал меояд, фањмида мешавад. Дар танзими интиќолоти 
бонкии пулї имзои электронии раќамї љойи асосиро ишѓол мекунад. Зеро, тибќи б. 5 
боби 2-юми санади мазкур асоснок карда мешавад, ки дар маълумоти њисоботие, ки ба 
воситаи портали иттилоотии “Равзанаи ягона” пешнињод мешавад, бояд имзои 
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электронии раќамии (ИЭР) роњбари ташкилот ѐ шахси ваколатдорнамудаи вай мављуд 
бошад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
№320, аз  30 июли соли 2007 «Дар бораи имзои электронии раќамї» [4] тањти мафњуми 
имзои электронии раќамї ин реквизити њуљљати электронї, ки барои аз сохтакорї њифз 
намудани њуљљати электронї пешбинї шуда, дар натиљаи дигаргунсозии криптографии 
иттилоот бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электронии раќамї ба даст омадааст ва 
имконият медињад, ки имзои соњиби сертификати калиди имзо њаммонанд карда шуда, 
мављуд набудани иттилооти тањрифшуда дар њуљљати электронї муайян гардад, 
фањмида мешавад. Ќонуни мазкур муносибатњои љамъиятиро њангоми созмон додан ва 
истифодаи имзои электронии раќамї дар љараѐни ташаккул ва истифодаи њуљљатњо дар 
шакли инъикоси электронї тавассути системаи иттилоотии автоматикунонидашуда ва 
телекоммуникатсионї, воситањои барномавию техникї ба танзим медарорад. 

Њамин тариќ, давлат дар шахси маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунии 
давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї, инчунин давлатњои хориљї, созмонњои 
байналмилалї, шахсони њуќуќии хориљї ва шахсони бешањрванд дар соњаи имзои 
электронии раќамї њамчун субъектњои муносибатњои њуќуќї баромад мекунанд.  

Тавре дар Дастурамали №214 (Замимаи 2) мустањкам гардидааст, дар асоси нашри 
шашуми Дастурамали Хазинаи Байналмилалии Асъор “Тавозуни пардохт ва мавќеи 
сармоягузорињои байналмилалї”, низоми њисобњои миллї (НЊМ), “Амалиётњои 
байналмилалї доир ба интиќолњои пулї” ва мутобиќи стандартњои байналмилалї тањия 
шудаанд. Номгўй вобаста ба намуди низом барои муайян кардан ва дуруст ба њисоб 
гирифтан дар тавозуни пардохт ва мавќеи сармоягузории байналмилалї бо маќсади 
назорати риояшавии шартномањо ва интизоми амалиётњо доир ба интиќоли маблаѓ 
истифода бурда мешаванд. Ба ин чунин низомњои байналмилалї шомиланд: Western 
Union, SWIFT, Фастер, Migom, Anelik, PrivatMoney, Contact NG,  

Interexpress, Constar, Быстрая почта, Юнистрим, Begom, Money Gramm, IBA ‟ 
Express, Близко, Аллюр, Интелэкспресс, Caspian money transfer, Лидер, Золотая Корона, 
BEST ва ѓайра.  

Ќайд карда мешавад, ки њангоми пайдо гардидани номгўйи низоми нав ташкилоти 
ќарзї фавран Бонки миллии Тољикистонро барои дохил намудани он дар низоми 
автоматии амалкунанда хабардор менамояд (б.3, Замимаи 2). 

Нисбат ба мазмун ва моњияти њуќуќии имзои электронї дар низоми интиќолоти 
бонкии пулї нишондодњои Замимаи №5 ба Дастурамали №214 Дар бораи тартиби 
пешнињод намудани шакли њисоботи омории №1-ИП “Интиќолњои пулї аз хориља ба 
љумњурї ва аз љумњурї ба хориља” диќќатљалбкунанда боќї мондаанд. Тибќи ишорањо 
имзои электронї (ИЭ) ин иттилооте, ки барои аз сохтакорї њифз намудани њуљљатњои 
электронї, муайян кардани шахсе, ки њуљљатро имзо кардааст, ѐ барои њифзи њуљљат аз 
дигаргунсозї ва азназаргузаронии шахси сеюм пешбинї шудааст. Имзои электронии 
раќамї (ИЭР) ин мушаххасоти њуљљати электронї, ки барои аз сохтакорї њифз 
намудани њуљљати электронї пешбинї шуда, дар натиљаи дигаргунсозии криптографии 
иттилоот бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электронии раќамї ба даст омадааст ва 
имкон медињад, ки имзои соњиби сертификати калиди имзо њаммонанд карда шуда, 
инчунин мављуд набудани иттилооти тањрифшуда дар њуљљати электронї муайян 
гардад.  

Дар радифи њамин, амалияи фаъолияти бонкї дар замони муосир хидматрасониро 
тавассути кортњои пардохтии (электронї) бонкї ба миѐн овардааст [8,162].  

Дар асоси Дастурамали №190 БМТ, аз 20 майи с. 2011, №100 «Дар бораи тартиби 
хизматрасонї тавассути кортњои пардохтии бонкї» [6] талаботи умумї нисбат ба 
ташкилотњои ќарзие, ки бо барориши кортњои пардохтии бонкї машѓуланд муќаррар 
намуда, ќоидањои гузаронидани амалиѐтро тавассути онњо муайян карда шудааст. Бо 
маќсади амалї гардонидани њисоббаробаркунї, интиќоли пулї воситањои техникии 
электронї ба монанди, банкомат, терминал васеъ истифода бурда мешаванд. Моњиятан, 
банкомат ‟ маљмааи барномавию техникии электронї буда ба дорандаи корти 
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пардохтии бонкї барои  гирифтани пули наќд ва истифодаи хизматрасонињои дигари 
ташкилоти ќарзї, интиќолидињї аз љумла бо истифодаи корти пардохтии бонкї, 
имконият медињад. Терминал (ихтисораи pos-терминал мутобиќи амалияи 
байналмилалї) ‟ таљњизоти барномавию техникии электронї, ки барои хондани 
маълумот аз корт, тањия, интиќол ва ќабул намудани маълумот дар бораи амалиѐт бо 
корт ба низоми пардохтии дахлдор имконият медињад.  

Тавре дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда шудааст, маълумоти электронї ин 
пешнињоди электронии њама гуна иттилооте, ки мошинаи электронии њисоббарор ќабул 
мекунад [7, 25]. Таљњизоти техникии соњаи фаъолияти бонкї дорандаи иттилооти пулии 
шахсони воќеї ва њуќуќї мебошад, ки тавассути имзоњои электронї, имзоњои 
электронии раќамї хидмат мерасонад.  

Моњиятан, низоми имзои электронии раќамї (ИЭР) аз рўи ду расмиѐт ба танзим 
дароварда шудааст, расмиѐти имзо ва расмиѐти тафтиши имзо (б.2, Замимаи №5 ба 
Дастурамали №214) . Дар расмиѐти гузоштани имзо калиди пӯшидаи фиристандаи 
маълумот, дар расмиѐти тафтиши имзо бошад калиди кушодаи фиристанда истифода 
бурда мешавад.  

Ҳар гуна маълумоте, ки барои имзо пешниҳод мешавад, ҳэш-маблағи ягонаро 
ташкил медиҳад, яъне ҳамаи қимати сутунҳои ҳуҷҷати электронӣ соҳиби он мегарданд. 
Ҳэш-функсияи низоми иттилоотии равзанаи ягона ҳар гуна тағйиру дигаргунии 
маълумоти имзошударо зуд ҳис мекунад. Ин маънои онро дорад, ки низом баъд аз 
амалиѐти ИЭР ба ҳар гуна кӯшиши тағйирдиҳии маълумот зуд вокуниш нишон дода, 

дар бораи вайрон карда шудани яклухтии маълумоти пешниҳодшуда хабар медиҳад. 
Бинобарин, тартиби таъмини дастрасии техникии муштариѐн ба низоми 

иттилоотии равзанаи ягона дар асоси талаботи Дастурамал пешбинї карда ва рамзи 
мушаххаси бонкии додашуда марњилањои фаъолияти худро дар воњидњои дахлдори 
БМТ ба ќайд гиранд; муштариѐнро шахси ваколатдори воњиди дахлдори БМТ ба ќайд 
гиранд; барои њар муштарї ду калиди электронии раќамии ягонаи имзои њуљљатњои 
электронї сохта ва дода мешавад; иљозати баќайдгирии истифодабарандагони 
ваколатдор дар низоми иттилоотии равзанаи ягона бояд дар асоси њуљљатњои 
пешнињодшуда (шањодатномаи шахсї, ваколатномањо ва њуљљатњои таъсисї) сурат 
гирад. Дар навбати худ њамаи калидњои электронї ва сертификатњо дар воњиди 
ваколатдоршудаи БМТ тибќи тартиби техникии мубодилаи маълумот байни портал ва 
БМТ сохта ба ќайд гирифта мешаванд. 

Њамин тариќ, дар замони њамгироии байналмилалии иќтисодиѐти Тољикистон 
хидматрасонии бонкї, интиќоли маблаѓ бо воситаи бонк љойи асосиро ишѓол 
менамояд. Интиќоли бонкии пул, маблаѓ аз хориља ба Тољикистон, ва аз Тољикистон ба 
хориља такомули ќонунгузории љориро дар самти раќамигардонии њуљљатњо, имзои 
электронии раќамиро таќозо менамояд. Фањмо ва дастрас будани нињоди иќтисодиѐти 
раќамї, њуљљатњои электронї, имзои электронии раќамї ба кулли муштариѐни 
хидматрасонии бонкї аз сифату сањењї, дастрасии санадњои меъѐрї-њуќуќии бонкї 
вобастагї дорад.  
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ЊУЌУЌИ МУЊОЉИРАТЇ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ  
ОМЎЗИШИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  

 
Муносибатњои муњољиратї яке аз намудњои муносибатњои љамъиятие мебошанд, 

ки ба сифати матлаби омўзиши њуќуќи муњољиратї баромад менамоянд. Дар маќола бо 
истифода аз андешањои олимони ин соња зарурати ба роњ мондани омўзиши фанни 
њуќуќи муњољиратї чун соњаи њуќуќ зери таҳлил ќарор дода шудааст. 

Пароканда шудани Иттифоќи шуравї барои Љумњурии Тољикистон агар аз як 
љониб барои сар задани муаммоњои гуногуни хизлати сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої 
оварда расонида бошад, аз тарафи дигар тавонист мавќеъи байналмилалии 
кишварамонро мустањкам намояд. Наќши калидиро дар ин самт Эъломия дар бораи 
Истиќлолияти давлатї ва ќабул гардидани Конститутсияи Љумњурии Тоҷикистон аз 
соли 1994 чун заминаи њуќуќии барпо намудани давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ, 
ва ягона бозиданд, ки яке аз муваффаќиятњои пурарзиши кишварамон мањсуб меѐбанд.  

Маълум аст, ки рушди минбаъдаи сиѐсати иљтимої, иќтисодї ва фарҳангии ҷомеа, 
њифзи ҳуқуқ, озодї ва манфиатњои инсон ва шаҳрванд, таҳкими қонуният ва тартиботи 
ҳуқуқӣ, таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва иҷрои чор ҳадафҳои стратегии давлат ‟ 
таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ ва саноатикунонии кишвар бе таъмини волоияти қонун ва тартиботи 
ҳуқуқӣ ғайриимкон аст. Дар ин раванд, ба роњ мондани сиѐсати давлатии муњољирати 
мењнатї, самаранок амалї намудани танзими њуќуќии он бешубња актуалї буда, дар 
замони муосир он ба яке масъалањои њалталаби љањонї табдил ѐфтаст. Дар шароити 
кунунї, ки раванди муњољират тамоми кишварњои дунѐро фаро гирифтааст, бо 
ташаккул ѐфтани муносибатњои байнидавлатї ва тезутунд шудани вазъи сиѐсии љомеаи 
љањонї муаммои муњољират боз њам афзуда истодааст.  

Агар ба маълумоти оморї назар андозем, танњо дар давоми се моњи соли 2018 
наздик 8 њазор нафар шањрвандони Тољикистон муњољир гардида, дар миќѐси љањон 
алњол 258 миллион нафар муњољирон мављуданд ва дар мувофиќа бо њамин давраи соли 
2017 њаљми кўчбандии (переселение) ањолї дар љањон аз њудуди як давлат ба њудуди 
давлати дигар тахминан 23% афзиш ѐфтааст [2]. Тањлилњои гузарондашуда аз он 
шањодат медињанд, ки миќдори бештари ањолии мазкур (таќрибан 13%) ба маќсади 
дарѐфти љои корї тарки ватан менамоянд, ки хеле ташвишовар аст. Дар ќатори 
давлатњои љањони муосир, Љумњурии Тољикистон аз шумораи он давлатњое мебошад, ки 
масъалаи муњољират дар он хеле ташвишовар аст.   

Аз мазмун ва моњияти Стратегияи миллии муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа барои солҳои 2011-2015 бармеояд, ки дар доираи ба 
даст овардани афзалиятњо дар коњиш додани муњољират (аз љумла муњољирати 
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мењнатии ѓайриќонунї) ва ба низом даровардани он, ба роњ мондани таълими босифати 
касбӣ, гузаронидани чорањои фањмондадињї зарур аст [3]. Ба андешаи мо, дар баробари 
гузарондани ин гуна корњои фањмондадињї њамчунин такмил додани омўзиши соњањои 
алоњидаи њуќуќ, (дар назар дошта мешавад барои тамоми зинањои тањсилот) ба мисоли 
омўзиши соњаи нисбатан нави њуќуќї - њуќуќи муњољиратї сариваќтї аст.  

Муњољират яке аз падидаи мураккаби иљтимої буда он бевосита ба равандҳои 
демографӣ, дар паҳн гаштани ҳудуди аҳолӣ ва ќувваи корї дар таъсири њам мусбї ва 
њам манфиро мерасонад. Дар навбати худ, агар ин раванд аз як љониб таъсири мусбии 
худро ба омилњои ҳавасмандгардонии истеҳсоли ќувваи кории хориљї, воридоти 
мутахассисони баландихтисос расонад, аз љињати дигар, таъсири манфии он пеш аз 
њама дар пастравии вазъи бозори дохилии мењнат, ба ворид шудани муњољирони 
ѓайриќонунї, сар задани низоъҳои миллӣ ва қавмии байни аҳолии таҳҷоӣ ва 
муҳоҷирони мењнатї оварда мерасонад. Аз ин хотир, андеша дорем, ки маќсади асосии 
омўзиши фанни мазкур ‟ ин муќаррар намудани механизми самараноки танзими 
њуќуќии муносибатњои муҳоҷирати меҳнатӣ, њимояи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати 
муњољирон - њам дохилї ва њам берунї, роњандозї намудани усулњои замонавии 
таълими назарияи њуќуки муњољирати мењнатї башумор меравад. 

Аз назарияи давлат ва њуќуќ маълум аст, ки танзими њуќуќии муносибатњои 
сифатан якхелаи љамъиятї яке аз вазифањои асосии соњањои алоњидаи њуќуќ ба шумор 
меравад. Аз ин хотир, низоми њуќуќи миллии Тољикистон аз соњањои њуќуќии алоњидаи 
иборат аст, ки муносибатњои гуногун ва дар навбати худ бо њам алоќаманди 
љамъиятиро ба танзим медарорад. Андеша дорем, ки ба низоми соњањои њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон ворид намудани њуќуќи муњољиратї чун фанни таълимии 
нисбатан нав бешубња метавонад барои њаллу фасл намудани муаммои љойдошта дар 
соњаи муњољират имконияти лозимаро фароњам созад.  

Ногуфта намонем, ки њачанд имрўзњо омўзиши њуќуќи муњољиратї ба таври 
лозима ба роњ монда нашуда бошад њам, дар илми њуќуќшиносии муосир аз љониби 
олимони ин соња он чун фанни байнисоњавї эътироф карда шуда, меъѐрњои он 
муносибатњои ба худ хосро ба танзим медарорад [4].  

Дар тањлил намудани њуќуќи муњољиратї њамчун соњаи њуќуќи мустаќил, 
байнисоњавї ѐ соњавї (комплексї) дар илми њуќуќшиносї андешањои мухталиф 
мављуданд [1,73]. Дар назари аввал чунин менамояд, ки њуќуќи муњољиратї чї тавре, ки 
аз номаш бармеояд, тамоми муносибатњои љамъиятии дар бахши муњољирати 
шањрвандон тааллуќдоштаро дар бар мегирифта бошад. Аммо бояд тазаккур дод, ки 
муњољират ва муносибатњои муњољирати мењнатї бо муносибатњои сершумор ва 
њархелаи љамъиятї иртибот доранд, вале на њамаи онњо тааллуќманди предмети 
омўзиши њуќуќи муњољиратї шуда метавонанд. Масалан, аломатњои муњољират ва 
муњољирати мењнатиро дар алоќамандї бо аксари муносибатњои љамъиятї дидан 
мумкин аст (муносибатњои хусусї, оммавї, молумулкї, маъмурї ва ѓайрањо). Дар 
баробари ин, муносибатњои љамъиятї бо фаъолити мењнатї низ алоќамандї доранд. Ба 
андешаи мо эътироф намудани њуќуќи муњољиратї чун фанни байнисоњавї њарчанд 
бањсталаб бошад њам лекин ќобили дастгирї аст. Зеро, амалия исбот менамояд, ки 
танзим намудани муносибатњои муњољиратї танњо бо меъѐрњои њуќуќи муњољиратї 
нисбатан душвор аст. Аммо ин гуфтањо наметавонанд њамчун асос барои рад намудани 
њуќуќи муњољиратї чун соњаи њуќуќ баромад намоянд. Итминони комил дорем, ки дар 
ояндаи наздик ин соњаи њуќуќ чун соњаи мустаъќил эътироф хоњад шуд.  

Ёдовар мешавем, ки дар назарияи илмњои њуќуќшиносї ва адабиѐтњои муосири 
њуќуќї оид ба масъалаи муайян намудани мафњуми њуќуќи муњољиратї ягонагии 
андеша ба чашм намерасад [1,80]. Нисбати ин масъала, мо дар тањќиќоти минбаъда 
муфассалтар њарф хоњем зад. 

Ба андешаи мо, барои муайян намудани мафњуми њуќуќи муњољиратї мо бояд пеш 
аз њама нишонањои асосии онро муайян намоем:  

1) Њуќуќи муњољиратї њамчун танзимкунандаи муносибатњои хусусї ва оммавї. 
 Њуќуќи муњољиратї њамчун фанни байнисоњавї бо меъѐрњои худ муносибатњое, ки 



18 

 

хислати хусусї ва њам оммавїро соњибанд танзим менамояд, ки ин яке аз нишонањои 
асосии ин соњаи њуќуќ ба шумор меравад. Танзим намудани муносибатњои хусусї аз 
тарафи њуќуќи муњољиратї бо он асоснок карда мешавад, ки ќариб аксари 
муносибатњои муњољиратии (фаъолияти муњољирати мењнатї) танзимшаванда бо 
бастани шартномаи мењнатї амалї карда мешаванд. Дар навбати худ, оммавї будани 
муносибатњои мењнатии танзимшаванда дар асоси принсипи тобеият амалї шудани 
онњоро дар назар дорад ва њамчунин ба сифати иштирокчиѐни он баромад намудани 
аксари низоми маќомотњои њокимияти давлатї, шахсони њуќуќї дар назар дошта 
шудааст. Њамзамон, муносибатњое, ки байни ин субъектон ба вуљуд меоянд, таѓйир 
меѐбанд ва ќатъ мегарданд хусусияти оммавиро соњиб мебошанд.  

2) Њуќуќи муњољиратї њамчун фанни байнисоњавї. 
Хусусияти њуќуќи муњољиратї њамчун фанни байнисоњавї дар он ифода меѐбад, ки 

дар он муносибатњои моддї ва њам мурофиавї баромад карда метавонанд. Њуќуќи 
муњољиратї бо аксари соњањои њуќуќи мављуда, аз он љумла њуќуќи мењнатї,њуќуќи 
њифзи иљтимої, њуќуќи маъмурї, љиноятї, њуќуќи конститутсионї, гражданї, 
байналмилалї алоќамандии зич дорад. Аз ин хотир, онро соњаи комлексї гуфтан њам 
нисбатан нодуруст аст. Пеш аз њама, меъѐрњои њуќуќи муњољиратї љараѐни 
муњољиршавї, љойивазкунї ва робитањои иљтимоие, ки дар онњо ба вуљуд меоянд 
танзим менамояд. 

Муносибатњои моддие, ки дар рафти амалї гардидани њуќуќ ва ўњдадорињои 
субъектони муносибатњои муњољирати мењнатї ба вуљуд меоянд асосан бо бастани 
шартномаи мењнатї асоснок карда мешаванд. Муносибатњои мурофиавї бошанд, ба 
андешаи мо, асосан њангоми иљро нагардидани шартњои шартномаи мењнатї ба вуљуд 
меоянд. Дар навбати худ, масъалањои мурофиавии бањсњои мењатї имрўзњо тањлили 
васеъи худро талаб намуда истодаанд. 

Ба њамин тариќ, ба аќидаи мо зери мафњуми њуќуќи муњољиратї маљмўи  меъѐрњои 
њуќуќиеро фањмидан мумкин аст, ки муносибатњои љамъиятие, ки дар раванди 
амалишавии њуќуќњои шахсони воќеї ба озодии ҳаракат, интихоби ҷои зист, ҳуқуқи 
озодона берун баромадан аз давлат, кафолати гирифтани паноҳгоҳи сиѐсӣ ва 
муносибатҳои вобаста ба расонидани ѐрї ба онњо ба вуљуд меоянд, таѓйир меѐбанд ва ѐ 
ќатъ мегарданд танзим медароранд. 

Дар навбати худ, муносибатњои муњољиратї яке аз унсурњои асосии ташаккули 
ҳаѐти инсонї буда, ҳамчун шакли фаъолиятҳои инсонӣ, тавассути кўчбандї ѐ 
љойивазкунї аз як минтақа (кишвар ѐ давлат) ба дигар минтақаҳо аз тарафи як ѐ як 
гурӯҳи одамон барои мақсадҳои истиқомат ѐ фаъолияти мењнатї эътироф шудааст ва 
дар навбати худ онњо хислати доимӣ, муваққатӣ, ихтиѐрӣ ѐ маҷбуриро доро мебошанд. 

Андеша дорем, ки ба роњ мондани омўзиши њуќуќи муњољиратї чун соњаи њуќуќ ба 
худ хос афзалиятњоро соњиб буда, маќсади асосии омўзиши фанни мазкур, ин аз худ 
намудани маљмўи донишњои илмї ва назариявї оид ба танзими њуќуќии муносибатњои 
бахши муњољиратї дар Љумњурии Тољикистон ва берун аз он мањсуб меѐбад меѐбад.  

Таъкид бояд намуд, ки бо ташаккул ѐфтани муносибатњои бахши муњољиратї 
њамаи пањлуи онњоро тавассути фанњои дигари таълимї, аз он љумла њуќуки 
байналмилалї, њуќуќи њифзи иљтимої, њуќуќи мењнатї, њуќуќи конститутсионї ва ѐ 
њуќуќи маъмурї омўзонидан ѓайриимкон аст. Дар баробари ин, аллакай дар таљрибаи 
давлатњои љањонї (масалан Федератсияи Россия) омўзиши ин фан пурра ба роњ монда 
шудааст, ки таљрибаи онњоро истифода намудани мо аз манфиат холї нахоњад буд. 

Њамзамон, ќобили зикр аст, ки дар факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон ва Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон (то андозае, 
ки ба мо маълумот дастрас аст) тибќи наќшаи таълимї ба донишљўѐн фанни «Асосњои 
њуќуќии муњољирати мењнатї» имрўзњо омўзонида шуда истодаанд. Аммо андеша 
дорем, ки омўзиши «Асосњои њуќуќии муњољирати мењнатї» наметавонад ба таври 
пурра, мазмун ва моњияти муњољират, муносибатњои муњољиратї ва равандњои онро дар 
бар гирад. Дар асоси ин гуфтањо пешнињод менамоем, ки омўзиши фанни «Њуќуќи 
муњољиратї» дар факултетњои љамъиятии доншгоњ ва донишкадањои кишвар пурра ба 
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роњ монда шуда, дар муассисањои таълимии миѐна ва омўзишгоњњои касбї, техникї 
њангоми таълими фанни «Асосњои давлат ва њуќуќ» таълими фанни «Њуќуќи 
муњољиратї» ба инобат гирифта шавад. 
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МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА  
И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Экономическое сотрудничество и взаимодействие между Россией и 

Таджикистаном имеют давнюю историю. Еще столетие назад (до 1920 г.) часть 
территории современного Таджикистана входила в Бухарский эмират,  что 
подтверждается  Договором 1873 г. «О дружбе и торговле» между Российской империей 
и Бухарским эмиратом.   

Наиболее значимый исторический период российско-таджикских отношений 
приходится на Советское время, в которые  были заложены основы и получили раз-
витие современная промышленность и сельское хозяйство, образование, 
здравоохранение, наука и культура.  

Совместный опыт проживания в едином государстве, тесные политические, 
экономические и гуманитарные связи стали основой дружественных отношений между 
нашими суверенными государствами в постсоветский период. 

Российская Федерация - одна из первых стран, которая признала независимость и 
суверенитет Республики Таджикистан. Основой для установления нового типа 
взаимоотношений между Таджикистаном  и Россией в условиях независимого развития 
послужил Протокол об установлении дипломатических отношений между двумя 
государствами, подписанный 8 апреля 1992 года в городе Душанбе, и Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан  и 

Российской Федерацией от 25 мая1993 г., подписанный в  г. Москве [2]. 
Следует отметить, что основополагающим договорно-правовым документом 

российско-таджикских отношений является «Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан», 
который  закрепил стремление  Душанбе и Москвы строить свои отношения на основе 
дружбы, принципов взаимного уважения государственного суверенитета и 
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территориальной целостности, мирного урегулирования споров, неприменения силы 
или угрозы силой, равноправия и невмешательства во внутренние дела, уважения и 
соблюдения прав человека и основных свобод. 

В области региональной безопасности договор предусматривает совместные 
консультации в случае возникновения угрозы безопасности одной из сторон, и, в случае 
совершения акта агрессии против любой из сторон, оказание необходимой помощи, 
включая военную, в порядке осуществления права на коллективную оборону в 
соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

В области экономики договор зафиксировал готовность сторон развивать 
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих граждан, народов и государств в 
экономике, способствуя формированию общего экономического пространства, 
общеевропейского и евразийского рынков [3].  

Важное место в договоре занимают вопросы гуманитарного сотрудничества. 
Россия и Таджикистан подтвердили готовность всемерно способствовать 
сотрудничеству и контактам в областях культуры, искусства, образования, туризма и 
спорта, содействовать свободным информационным обменам [1]. 

16 апреля 1999 года в Москве подписан «Договор о союзническом взаимодействии 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном в XXI 

век» [3], который ознаменовал новый этап в развитии двух государств на рубеже веков. 
Важное место в договоре занимают вопросы экономического и гуманитарного 

сотрудничества. 
Так,  стороны, по  принципу взаимной выгоды, зафиксировали стремление к 

максимальному развитию кооперационных связей, прежде всего, в цветной 
металлургии, химической и легкой промышленности, в отраслях машиностроения, 
агропромышленного комплекса, транспорта и транспортной инфраструктуры, 
реализации совместных инвестиционных проектов, формированию транснациональных 
финансово-промышленных групп, совместных предприятий и других организационно-
хозяйственных структур, дальнейшее развитие внешнеэкономических связей, в том 
числе прямых связей с административно-территориальными образованиями Республики 
Таджикистан и между субъектами Российской Федерации, а также между 
хозяйствующими субъектами. 

Далее, по мере развития взаимоотношений между Таджикистаном и Российской 
Федерацией, двусторонние межгосударственные договоренности были достигнуты во 
многих сферах: экономики, информационного обмена, образования и науки, 
гражданства и трудовой миграции, реструктуризации задолженности, дипломатических 
отношений, транспорта, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Всего, 
по данным Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, страны 
заключили около  250 межгосударственных, межправительственных и 
межведомственных соглашений. 

С 2005 г. ведет  свою работу Межправительственная комиссия (МПК) по 
экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией. 27 января 2017 года в Душанбе состоялась 14-я сессия Межправи-
тельственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в  ходе которой  Стороны 
обсудили состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества между двумя странами, а также рассмотрели наиболее актуальные 
аспекты двустороннего сотрудничества,   а именно вопросы прямого авиасообщения 
между Душанбе и  Россией, Душанбе и российскими регионами, создание «специализи-
рованных адаптационных центров» для трудовых мигрантов из Таджикистана. Также 
состоялась церемония открытия зарубежного представительства Российского 
экспортного центра (РЭЦ) в г. Душанбе, что подтверждает важность  значения 
результатов работы Межправительственной комиссии для дальнейшего продвижения 
взаимодействия двух стран по всему комплексу сотрудничества. 

Проведенный краткий обзор законодательно-правовой и институциональной 
основы таджикско-российских отношений доказывает их поступательный и 
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взаимовыгодный характер, в то же время современные вызовы и определенные 
проблемы современного этапа обуславливают необходимость сохранения высокой 
интенсивности политического диалога и обновление договорной базы, 
ориентированной на новый этап развития таджикско-российского диалога. 

Республика Таджикистан рассматривает Российскую Федерацию в качестве 
стратегического партнера. Эта характеристика распространяется и на торгово-
экономическое взаимодействие, и на инвестиционное сотрудничество. 

В основе торгово-экономического сотрудничества Республики Таджикистан с 
Российской Федерацией  лежат межправительственные соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве (соглашение о свободной торговле) от 10 октября 1992 
г., об углублении экономического сотрудничества и развития интеграционных связей от 

27 февраля 1995 г. [6]. 
Экономическая ситуация в Таджикистане после распада Советского Союза 

характеризовалась во-первых, стремительным спадом производства, во-вторых, 
сокращением промышленных предприятий. Деиндустриализация экономики 
способствовала росту безработицы, концентрации основной части трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве и оттоку рабочей силы за рубеж, прежде всего в Россию. При этом 
Таджикистан сохранил серьезную ресурсную базу в гидроэнергетике, в аграрном 

секторе и тем самым сохранил инвестиционную привлекательность [7]. 
Динамика торгового оборота Таджикистана и России  в начале 2000-х гг. 

показывала устойчивый рост и увеличение объемов экспорта и импорта. Общий го-
довой объем таджикско-российского товарооборота в 2018 г. приблизился к  $2,1 млрд.  

В структуре импорта из Таджикистана основными товарами являются 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль, и текстильные 
изделия, а основными товарами российского экспорта являются минеральные 
продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и 
транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 

Наиболее актуальным в экономической повестке дня двусторонних отношений в 
настоящее время является вопрос увеличения объема поставок в Российскую 
Федерацию таджикской плодоовощной продукции. В этом вопросе у сторон имеется 
взаимный интерес - Россия заинтересована в поставках качественной продукции из 
Таджикистана, испытывает потребность в увеличении объемов экспорта таджикской 
сельхозпродукции. Таджикистан заинтересован в наращивании объемов экспорта, что 
положительно отразится на повышении уровня занятости  и доходов населения. 

Одним из важнейших направлений экономического взаимодействия двух стран 
является инвестиционное сотрудничество и прямые российские инвестиции в экономику 
Республики Таджикистан - в такие отрасли, как энергетика, промышленное 
производство, горно-металлургическая и строительная отрасль, авиационный и 
железнодорожный транспорт, сфера высоких технологий, сельское хозяйство и др. 

На рынке высоких технологий страны активно работают крупные российские 
компании, например, такие как ООО «Таком» (торговая марка «Билайн»), ЗАО 
«Мегафон Таджикистан». 

К 2019 г. между нашими странами подписано более 70 соглашений и 
меморандумов о сотрудничестве в экономической сфере. Одновременно с этим в 
Таджикистане зарегистрированы и работают более 100 отдельных российских и 
совместных предприятий. В августе 2013 г. стартовала практическая реализация 
первого в Центральной Азии проекта по созданию в Душанбе совместного предприятия 
по сборке троллейбусов (до 100 штук ежегодно). Укреплению двусторонних экономи-
ческих связей способствует налаживание взаимодействия по линии межбанковского 
сотрудничества. Приоритетное место в торгово-экономической сфере сотрудничества 
России и Таджикистана занимает энергетическая отрасль. На протяжении последних 20 
лет Россия стала надежным партнером в области инвестирования гидроэнергетических 
проектов Республики Таджикистан. 
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В частности, Российская Федерация принимает участие в разработке и реализации 
долгосрочной программы развития малых электростанций Таджикистана на период 
2007-2020 годов (принята специальным постановлением Правительства от 3 октября 
2006 года за № 449). 

Наиболее значимым фактором тесного сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией  стала совместная программа по строительству 
Сангтудинской ГЭС-1. Она была предназначена для решения одной из важнейших 
задач экономического развития республики, должна была способствовать реализации 
стратегических задач страны по выходу из энергетического кризиса страны. Другой 
источник ресурсов для инвестиционной привлекательности - это перспективные газовые 
месторождения Таджикистана. Переломным моментом в развитии торговых и 
экономических отношений Таджикистана и России  можно считать подписание 
«Соглашения о стратегическом партнѐрстве в газовой отрасли», которое  предус-
матривает проведение сейсморазведочных, поисковых работ, разработку и 
эксплуатацию месторождений газа, строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
газопроводов, других объектов инфраструктуры газового комплекса Таджикистана, 
организацию сети газозаправочных станций на сжиженном газе и др. Таким образом, 
документ открыл перспективы крупномасштабной промышленной разработки 
месторождений газа в Таджикистане. В целом Таджикистан остается крупнейшим в 
регионе потребителем российских энергоресурсов. Соглашение о сотрудничестве 
правительств двух стран в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан было 
подписано в Москве 6 февраля 2013 года [4]. 

Соглашение предусматривает беспошлинную поставку нефтепродуктов из России 
в Таджикистан для внутреннего потребления. Индикативный топливный баланс 
Таджикистана энергетические ведомства  двух стран согласуют ежегодно. 

Только   в 2018 году импорт ГСМ составил более  900 тыс. тонн. Наша Республика 
импортирует  дизтопливо, бензин и другие нефтепродукты. Российские ГСМ занимают 
около 90 % топливного рынка Таджикистана. 

Ключевое место в экономическом взаимодействии Таджикистана и России  
занимает трудовая миграция. Денежные переводы мигрантов составляют значимую 
долю ВВП Таджикистана и стимулируют внутренний спрос, т.к. денежные переводы 
играют ключевую роль в сокращении уровня бедности в Таджикистане и оказывают по-
ложительный эффект как на микро- (домашние хозяйства), так и на 
макроэкономическом уровне экономического развития Таджикистана. 

Анализ среднесрочного развития рынка труда Таджикистана и России  
свидетельствует о том, что трудовая миграция между двумя странами сохраняет свою 
значимость. При этом очень остро стоит вопрос перехода к более отвечающим времени 
форматам миграционного взаимодействия. Именно поэтому необходима срочная 
разработка комплекса мер, направленных на легализацию трудовой миграции, защиту 
социальных прав мигрантов, их адаптации на российском рынке. И то, что 17 декабря 
2019 г. Госдума  России  ратифицировала соглашение с правительством Таджикистана 
об организованном наборе граждан Таджикистана на временную работу в России, 
предусматривающее  возможность комплексной подготовки граждан Республики 
Таджикистан в стране  проживания для осуществления ими временной трудовой 
деятельности в России, является важным и своевременным шагом в этом направлении. 

Далее было бы целесообразно принять реальные меры по созданию 
благоприятных условий, например, привлечению российских капиталовложений в 
таджикскую экономику, создавать новые, в том числе совместные предприятия, 
которые могли бы выпускать конкурентоспособную продукцию на региональном и 
евразийском рынке товаров. 

В целом придание дополнительной динамики таджикско - российским 
отношениям, несомненно, в будущем будет способствовать совершенствованию 
регулирования этой сферы и приданию правового статуса трудовым мигрантам.  
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Еще одно приоритетное направление экономического сотрудничества Республики 
Таджикистан и Российской Федерацией  - это межрегиональный диалог. В настоящее 
время торгово-экономические отношения с Республикой Таджикистан поддерживают 

70 субъектов Российской Федерации.[8] Основной объем внешнеторгового оборота 
формируется за счет поставок в Таджикистан из Центрального, Сибирского, 
Приволжского федеральных округов, на долю которых приходится около 80% общего 
объема товарооборота двух стран. Наиболее активно проявляют себя в республике 
Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Алтайский, Краснодарский и 
Красноярский края, Оренбургская, Челябинская, Ивановская, Самарская и Саратовская 
области. 

Среди основных направлений межрегионального сотрудничества можно отметить 
возможность создания совместных предприятий с полным циклом переработки хлопка-
волокна в конечную продукцию - от хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных 
изделий, а также переработку плодоовощной продукции. Перспективным для 
межрегионального сотрудничества является и привлечение возможностей регионов 
Российской Федерации к подготовке квалифицированных кадров для нужд экономики и 
социальной сферы Республики Таджикистан, развитие сотрудничества между 
регионами Таджикистана и России  в сфере туризма. Особенно значимыми и 
представляющими взаимный интерес являются предложения по поставке ранних 
овощей и фруктов в различные регионы России, а также технологий и оборудования.  

Проанализировав состояние двустороннего экономического сотрудничества, 
можно прийти к выводу, о том, что в настоящее время двусторонние взаимоотношения 
переходят на качественно новый уровень, основанный на прагматизме. Таким образом, 
комплекс двусторонних отношений с Россией занимает одно из первостепенных мест в 
системе внешнеполитических приоритетов двух стран. Институциональную базу 
двусторонних отношений составляют: межгосударственные контакты на высшем 
уровне, регулярные контакты на правительственном и парламентском уровнях, а также 
деятельность специально созданных совместных межправительственных органов, в 
первую очередь - таджикско-российской Межправительственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству.  

Ключевым моментом повестки двусторонних отношений является содействие 
развитию торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на незначительное 
снижение торгового оборота между Россией и Таджикистаном в последние годы, 
связанного с объективными причинами мирового экономического спада, страны 
представляют значительный интерес друг для друга с точки зрения товарно-экспортных 
возможностей. Интенсифицируется и взаимное сотрудничество Таджикистана с 
регионами Российской Федерации. 

Российско-таджикистанское партнѐрство в сфере безопасности в настоящее время 
является гарантом безопасности внешних рубежей Центральной Азии, Таджикистана и 
России [2]. 

Сегодня взаимодействие Республики Таджикистан и Российской Федерации  в 
сфере безопасности строится исходя из общего спектра внешних угроз, основные из 
которых исходят с территории Афганистана.   

В контексте укрепления отношений дружбы, сохранения и расширения общего 
духовно-культурного пространства народов Таджикистана и России  важную роль 
играют и гуманитарные связи. 

Сотрудничество Таджикистана и России  в гуманитарной сфере имеет богатую 
историю и традиции [5]. 

Необходимо  подчеркнуть, что в основе таджикско-российского гуманитарного 
взаимодействия лежит высокая потребность жителей Таджикистана в изучении 
русского языка. Развитие этого направления наряду с усилиями по сохранению общей 
исторической памяти и другими культурными мероприятиями в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе должен дать  положительный эффект не только в гумани-
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тарной области таджикско - российских отношений, но и в политическом диалоге, и в 
уровне экономического партнерства. 
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  В СУВЕРЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Конституция Республики Таджикистан 1994 г., провозгласив курс на построение 

правового демократического государства и реализацию принципа разделения властей,  

создала  реальную возможность для реформы судебной системы, на основе ее предписаний 

возникли предпосылки к реальному существованию полноценного административного 

судопроизводства в его классическом понимании. После принятия Конституции Республики 

Таджикистан от 6 ноября 1994 г. были созданы определѐнные основы современной системы 

защиты прав и свобод человека и гражданина, представленные в основном институтом 

административной юстиции. В стране была проведена судебная реформа и сформированы 

новые судебные органы - Высший экономический суд и Конституционный суд, в 

полномочия которых входило, в том числе, рассмотрение дел публично-правового характера. 

В конституционно-правовом обеспечении прав и свобод граждан Таджикистана 

переходного периода существенное значение имеет принятие двух конституционных по 

своему существу актов: «Заявления о государственной  независимости Республики 

Таджикистан» и постановления Верховного Совета Республики Таджикистан «О 

провозглашении государственной независимости Республики Таджикистан» от 9 сентября 

1991года.  

Кроме того, в деле сохранения конституционного строя республики, в том числе и 

судебной системы страны в период до принятия Конституции Республики Таджикистан 1994 

г., особое значение имеет принятый Верховным Советом РТ 10 сентября 1991г. Закон «О 
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внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Таджикистан». Согласно этому закону было установлено, что, впредь до принятия 

Конституции Республики Таджикистан, на территории республики будут действовать законы 

СССР и Таджикской ССР, не противоречащие действующему законодательству Республики 

Таджикистан [5]. Поэтому, согласно правовой логике, законы СССР от 30 июня 1987г [6]  и 

от 2 ноября 1989г. [7]  «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов 

государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан», до 6 

ноября 1994 г. могли действовать на территории Таджикистана. Однако никаких сведений 

(справки, данные статотчѐтов, судебная практика и др.) о применении норм указанных 

законов на территории Таджикистана на сегодня не обнаружено. 

Базовые принципы конституционно-правового регулирования административного 

правосудия, заложенные в ст. 2 указанного Конституционного закона РТ «О судах» [2]    и 

вытекающие из смысла ст.19 и ст.32 Конституции РТ[1], закладывают надежную основу для 

совершенствования и развития законодательства об административном судопроизводстве, 

для формирования оптимальной системы национальной административной юстиции. 

Становление в 1991 году Республики Таджикистан как независимого государства 

ознаменовало начало эпохи формирования собственной системы права и системы 

законодательства. Этот период характеризуется формированием и развитием национального 

законодательства, в том числе и об административном судопроизводстве, что можно 

называть качественно новым этапом национального законотворчества. Говоря о качестве 

современной государственности, необходимо учесть, что она напрямую связана с судебной 

властью, всеми еѐ атрибутами, соответствующими организационными и функциональными 

признаками, институтами, материальным и процессуальным законодательством. Здесь цели 

законодательной и судебной власти находят свои точки соприкосновения, т. е. совпадают.  

Принимая законы, законодательная власть создает правовые порядки, обеспечивающие 

права и свободы граждан, а также и других субъектов права. Судебная власть выполняет 

функции защиты права, устанавливает законность, разрешает правовые споры. То есть 

законодательная и судебная власти всегда «за» соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, за «хорошие» порядки в системе государственного управления, за надлежащее 

публичное управление[12, 222]. 

В целях дальнейшего укрепления судебной власти, повышения еѐ роли и статуса в 

обществе, защиты прав и свобод граждан, а также интересов государства, к настоящему 

времени в Республике Таджикистан приняты четыре «Программы судебно-правовой 

реформы  Республики Таджикистан» [7], и Концепция прогнозного развития 

законодательства республики [8]. Они являются концептуальными основами для развития 

законодательства, в том числе и об административном судопроизводстве.  

Эти программные документы предусматривают, в частности, комплекс мер по 

совершенствованию правовых норм, регулирующих деятельность судов и правовое 

положение судей. Приоритетной задачей реформы признается, в частности, расширение 

полномочий суда по рассмотрению административных дел и образование административных 

судов в Таджикистане [9]. 

Следует отметить, что такая постановка вопроса в свое время была актуальной, 

возможно она не потеряла свое значение и сегодня. Однако реализация намеченных в 

программах действий желаемого результата до настоящего времени не дала, если не считать 

реализацию продолжающейся программы.  Причиной тому, на наш взгляд, были 

некорректные подходы к осмыслению понятия и содержания административной юстиции и 

административного судопроизводства  как  формы еѐ реализации. Дело в том, что к тому 

времени в Таджикистане не было не только научно обоснованной доктрины 

административного судопроизводства, но и вообще научных исследований проблем 

административной юстиции. На практическом уровне, несмотря на то, что в 2007г. был 

принят Кодекс об административных процедурах, который являет собой законодательство 
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нового поколения, отвечающее всем международным стандартам, до недавнего времени этот 

кодекс почти не применялся. 

Такое положение складывалось из-за того, что должностные лица и государственные 

служащие, работая по стереотипной советской схеме, (руководствуясь различными 

инструкциями и положениями, которые, несмотря на существование КАП, все ещѐ 

действуют), редко пользовались Кодексом. А судьи, признавая КАП РТ управленческим 

законом, даже не вчитывались в его текст и вообще не применяли на практике. Данный 

вывод находит  подтверждение по результатом проведенного республиканского семинара по 

актуализации и эффективному применению КАП РТ, организованного 25 февраля 2015 г. 

Минюстом РТ и программой GIZ (Германское общество по сотрудничеству) [11]. 

В Конституции и других законодательных актах Республики Таджикистан закреплены 

нормы, призванные обеспечить полную и всестороннюю защиту интересов личности, в том 

числе и от совершения административного проступка, а также от неправомерного 

привлечения к административной ответственности. В контексте изучения проблематики 

предмета административного судопроизводства, весьма актуальным являются исследования 

проблем рассмотрения судами дел об административных правонарушениях.  

Создание полноценного института административного правосудия - одна из 

фундаментальных задач судебно-правовой реформы, проводимой в Таджикистане с начала 

90-х годов прошлого столетия. Являясь важнейшей формой защиты прав и свобод человека и 

гражданина, административное правосудие (административная юстиция) призвано 

обеспечить всестороннюю и эффективную реализацию принципа законности в деятельности 

органов исполнительной власти и государственных служащих. 

Административное судопроизводство представляет собой одну из форм 

административной юстиции и необходимый институт правового государства, который 

регулируется нормами судебного административно-процессуального права, служит судебной 

защите субъективных публичных прав и законных интересов граждан и организаций от 

неправомерных решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц 

государственной власти и призван обеспечивать законность в государственном управлении 

посредством различных форм судебного контроля, включая такую,  как нормоконтроль.  

Соответственно, основными функциями административного судопроизводства 

являются функция правозащиты и судебного контроля в процессе разрешения 

административных споров. 

В настоящее время в Республике Таджикистан существует следующая система 

законодательств, регламентирующего вопросы административной юстиции и 

административного судопроизводства:  Конституция республики Таджикистан;  

Конституционный закон Республики Таджикистан «О судах в РТ»; Кодексы Республики 

Таджикистан: ГПК, ЭПК, КАП (Кодекс об административных процедур РТ), ПКоАП РТ 

(Процессуальный Кодекс об административных правонарушениях, который регламентирует 

как производство по делам об административных правонарушений, так и порядок 

пересмотра решений административного органа и суда принятого по делу об 

административных правонарушений); Законы Республики Таджикистан: Закон РТ «Об 

обращениях физических и юридических лиц»;   Закон  РТ «Об ответственности родителей за 

воспитание несовершеннолетних детей», Закон РТ «О защите прав ребенка» и др.;  

Нормативно-правовые акты Правительства РТ, министерств и ведомств. В основе этих 

нормативных актов лежат разные теоретические подходы к регламентации порядка 

рассмотрения административных дел. Характерно, что отдельные из них противоречат не 

только требованиям Закона РТ «О нормативных правовых актах»[4], но и друг другу.  

Вместе с тем последний период развития законодательства Республики Таджикистан об 

административном судопроизводстве некоторыми национальными авторами также 

разделены на периоды. Например, С.И.  Ибрагимов разделяет законодательство об 

административной юстиции, принятое в период независимости Таджикистана, на три этапа: 

1991- 1996 гг.; 2000- 2008 гг. и с 2009 г. по настоящее время [13]. 
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Развитие организационно-правовых форм управления после принятия Конституции 

независимого Таджикистана, Б.Х. Раззаковым разделено на три периода, которые, на наш 

взгляд, впрямую взаимосвязаны с периодами становления национального законодательства 

об административном судопроизводстве. Так, он указывает на такие периоды: 1) с 1994 по 

1999 г.; 2) с 2000 по 2005 г.; 3) с 2006 г. по настоящее время [14]. 

Кроме того, на наш взгляд, определения благоприятного периода законотворчества по 

административному судопроизводству следует искать не только в количестве принятых 

законодательных актах, а исходить из необходимости, своевременности и значения 

законодательного акта, наличия механизма его реализации и других критериев важности 

акта. 

На первый взгляд, существование норм, регулирующих административное 

судопроизводство в указанных законодательных актах, кажется иерархически правильным и 

логичным. Однако проблема заключается в том, что они разбросаны, не консолидированы, и 

в том, что они также внутренне не согласовываются, порой противоречивы, и самое главное, 

(кроме норм КАП РТ) в их содержание присутствуют многие старые советские 

процессуальные стереотипы.  

Таким образом, следует отметить, что система современного законодательства 

Республики Таджикистан об административном праве в целом, об административной 

юстиции и административного судопроизводства в частности, пребывают не вполне в 

нормальном, а в деформированном, противоречивом с современной точки зрения состоянии. 

Очевидно, что требуется приведение их в соответствии с изменившимся в постсоветское 

время содержанием материальных административно-правовых отношений.  

Принятием 6 ноября 1994 г. Конституции Республики Таджикистан был «запущен» 

стартовый механизм создания новых материальных и процессуальных законов, 

направленных на защиту прав и свобод граждан. Практически одновременно начались 

мероприятия по проведению государственно-правовой реформы, одним из основных 

направлений которой является судебно-правовая реформа, проводимая на данном этапе на 

основе 4-й Программы на 2015-2017 годы [8]. 

В деле формирования концептуальных основ административного судопроизводства, 

создание совершенно нового законодательства в нем, важным является правильное 

осмысление значения и роли административного судопроизводства, как с научной, так и с 

практической точки зрения.  

Создание  института  административного  правосудия – это объективная 

необходимость, поскольку согласно своей Конституции Республика Таджикистан является 

правовым государством. В правовом государстве  защита прав и свобод граждан неотделима 

от всего комплекса их взаимоотношений  с властными структурами, а сама 

административная юстиция выступает неотъемлемым атрибутом этого государства. 
Таким образом, регулирование  и гарантирование  на конституционном уровне 

права на судебную защиту  и на обращение  в государственные органы, которое  
исходит  из  признания жизни человека, его прав и свобод высшей ценностью, а еѐ 
обеспечение и защиту - государственной обязанностью, являются важнейшим 
фундаментом современной системы защиты прав и свобод человека и гражданина и 
строительства правового государства. 
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АЛОМАТЊОИ ВАЗНИНКУНАНДА ВА МАХСУСАН  
ВАЗНИНКУНАНДАИ ТАРКИБИ ЉИНОЯТИ САВДОИ ОДАМОН  

ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА БАНДУБАСТИ КИРДОР 
 

 Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  дар мулоќот бо кормандони маќомоти судї 
ќайд намуданд, ки тибќи талаботи ќонунгузории мурофиавии љиноятї прокурор, 
муфаттиш ва тањќиќбаранда вазифадоранд, ки барои њамаљониба ва пурраву холисона 
тафтиш кардани њолатњои кор тамоми чорањои пешбининамудаи ќонунро андешанд ва 
њамзамон њолатњои ошкоркунанда, сафедкунанда, сабуккунанда, вазнинкунанда ва 

асосњои љавобгарии айбдоршавандаро муайян намоянд [1]. 
Аломатњои вазнинкунандаи љинояти таркиби савдои одамон дар ќисми 2 моддаи 

1301 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидаанд {2}. Аз љумла, дар 
ќисми 2 моддаи 1301 КЉ чунин њолатњои вазнинкунанда ва бандубасткунандаи кирдор, 
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содир кардани таркиби љинояти савдои одамон: 
а) такроран; 
б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї; 
в) нисбати ду ѐ зиѐда шахс; 
г) бо истифодаи зўроварии барои њаѐт ва саломатї хавфнок ѐ тањдиди истифодаи 

чунин зўроварї; 
д) бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв ѐ бофтањои бадан барои пайвандсозї, 

њамчунин ѓайриќонунї истифода намудани ў бо маќсадњои репродуктивї ѐ тањќиќоти 
биотиббї; 

е) аз тарафи шахси мансабдор ѐ намояндаи њокимият бо истифодаи вазифањои 
хизматї, ѐ дигар шахсе, ки дар ташкилотњои тиљоратї ѐ дигар ташкилотњо вазифаи 
идоракуниро иљро мекунад; 

ѐ) бо љойивазкунии љабрдида тавассути сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон, 
пешбинї шудааст. 

Банди «а» ќисми 2 моддаи 1301 КЉ љавобгариро барои такроран содир намудани 
таркиби љинояти савдои одамон пешбинї менамояд. Мувофиќи муќаррароти ќисми 1 
моддаи 19 КЉ такрори љиноят кирдоре эътироф мешавад, ки шахс дар ваќти гуногун ду 
ѐ зиѐда љинояти дар њамон як модда ѐ ќисми моддаи њамин Кодекс пешбинишударо 
содир намудааст. Содир кардани таркиби љинояти савдои  одамон дар он њолате 
такроран эътироф мешавад, ки агар шахс дар ваќти гуногун ду ѐ зиѐда кирдорњои 
пешбининамудаи модда ѐ ќисми моддаи 1301 КЉ ЉТ-ро содир намуда бошад.  

 Љиноят такрорї эътироф намешавад, агар шахс барои љинояти ќаблан 
содирнамудааш мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун аз љавобгарии љиноятї 
озод шуда бошад ѐ доѓи судї барои ин љиноятњо барњам хўрда ѐ бардошта шуда бошад 
{3}. 

Аз љониби гурўњи шахсон содир намудани таркиби љинояти савдои  одамон (банди 
«б»,  ќисми 2, моддаи 1301 КЉ) њамчун њолати вазнинкунанда ва бандубасткунанда аз он 
сабаб пешбинї шудааст, ки љинояти дилхоњи аз љониби гурўњ бо маслињати пешакї 
содиршаванда, дараљаи ба љамъият хавфнокиаш бештар аст, чунки муттањидшавии 
якчанд шахс дар гурўњ объективан барои осонтар содиршавии љиноятњои нисбатан 
хавфнок имконият медињад, ба расонидани зарари назаррас мусоидат мекунад ва ошкор 
намудани љиноятро мушкил мегардонад. Ин њолат дар мавриде љой дошта эътироф 
мешавад, ки агар дар он шахсоне иштирок карда бошанд, ки дар хусуси якљоя содир 
намудани ин љиноят пешакї маслињат кардаанд.  

Шахсоне, ки савдои одамонро бо маслињати пешакї аз љониби гурўњи шахсон 
содир кардаанд, њамчун њамиљрокунандањо ба љавобгарї кашида мешаванд, агар ќасди 
њамаи гунањгорон истифодаи зўроварї, тањдид, фиреби љабрдида бо маќсади фурўши ў 
(масалан, як њамиљрокунанда (ѐ як гурўње) љабрдидаро меѐбад, дигаре зўроварї, 
тањдидро истифода мебарад, сеюмї бошад, љабрдидаро бо наќлиѐт мебарад ѐ ба 
фурўшандагон месупорад ва монанди инњо) бошанд. 

Савдои одамон бо маслињати пешакї эътироф мешавад, агар он то оѓози иљрои 
тарафи объективии савдои одамон сурат гирифта бошад. Њаљми маслињат (мазмуни он) 
метавонад гуногун бошад, метавонанд аломатњои мушаххаси љиноят ва рафтори 
шарикон маслињат шаванд ва ѐ маслињат метавонад танњо ба тариќи умумї, аломатњои 
љинояти маслињатшударо дар худ акс намояд.  

Дар њолате, ки як шахс одамро мефурўшад, шахси дигар бе иштироки миѐнарав 
онро мехараду соњиб мешавад, дар ин маврид аломати бандубасткунандаи дар боло 
муњокимашуда (яъне аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї) љой надорад {4}. 

Содир кардани таркиби љинояти савдои одамон нисбати ду ѐ зиѐда шахс (банди 
«в», ќисми 2, моддаи 1301 КЉ) чун дорои оќибати вазнин дошта,  њолати 
бандубасткунанда эътироф мешавад. Љиноят метавонад дар як ваќт ва ѐ дар ваќтњои 
гуногун содир шавад ва он ањамият надорад, ки оѐ њамаи амалњои гунањгор як ќасди 
умумї доранд ѐ не. Дар сурати мављудияти ќасд ба савдои одамон нисбати ду ва ѐ зиѐда 
шахсон, агар кирдор танњо нисбати як љабрдида содир шуда бошад ва нисбати 
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дигаронаш, бинобар сабабњои аз гунањгор вобаста набуда, љиноят то ба охир расонида 
нашуда бошад, кирдорњои мазкур маљмўи љиноятњоро дар шакли сўиќасд ба љиноят, ки 
дар банди «в» ќисми 2-и моддаи 1301 КЉ пешбинї шудааст ва љинояти хотимаѐфта 
нисбати як шахс мустаќилона бо ќисмњои 1 ѐ 2-и моддаи 1301 КЉ бандубаст карда 
мешавад, ташкил мекунад. 

Содир кардани таркиби љинояти савдои одамон бо истифодаи зўроварии барои 
њаѐт ва саломатї хавфнок ѐ тањдиди истифодаи чунин зўроварї (банди «г» ќисми 2-и 
моддаи 1301 КЉ) содир шудани савдои одамонро ифода менамояд, ки дар љараѐни 
савдои  одамон, метавонад њама гуна зўроварии барои  њаѐт ва ѐ саломатї хавфнок 
истифода шавад, яъне ба саломатии љабрдида воќеан зарари сабуки боиси вайроншавии 
саломатї, зарари миѐна ва ѐ вазнин  расонида мешавад {5}, инчунин, агар тањдиди 
воќеии истифодаи њама гуна зўроварї, аз љумла тањдиди куштан, љой дошта бошад. 

Содир кардани савдои одамон бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв ѐ бофтањои 
бадан барои пайвандсозї, њамчунин ѓайриќонунї истифода намудани ў бо маќсадњои 
репродуктивї ѐ тањќиќоти биотиббї (банди «д» ќисми 2-и моддаи 1301 КЉ ЉТ), маънои 
мављудияти маќсадро љињати гирифтани узв ѐ бофтањои љабрдида бањри минбаъд ба 
дигар шахс гузаронидани онњо, њамчунин ѓайриќонунї истифода намудани ўро бо 
маќсадњои репродуктивї ѐ тањќиќоти беотиббиро дар назар дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон Кодекси тандурустї аз 30 майи соли 2017, №1413 ќабул 
шудааст, ки он аз 2 фасл, 29 боб ва 223 модда иборат буда, муносибатњои љамъиятиро 
дар соњаи тандурустї ба танзим медарорад ва  ба татбиќи њуќуќњои конститутсионии 

шањрвандон ва њифзи саломатї равона карда шудааст [6]. 
Тибќи муќаррароти ќисми 1 моддаи 1 Кодекси мазкур зери мафњуми пайвандсозї 

‟ пайванд сохтани узв ѐ бофтањо бо маќсади пайваст кардани онњо дар дохили як 
организм (аутотрансплантатсия) ѐ аз як организм ба организми дигар 
(гомотрансплантатсия)  пайванд намудан бо маќсади наљот додани њаѐти инсон ѐ 
барќарорсозии фаъолияти организми ў, фањмида мешавад. Пайвандсозии  воќеан 
содиршуда, барои бандубасти кирдор аз рўи ин њолат талаб карда намешавад ва 
муќаррар намудани маќсад дар ин њолат кифоя аст. Худи њолати гирифтани узв ва ѐ 
бофтањо бо моддаи дахлдори љиноятњои ба муќобили њаѐт ва саломатї бандубаст карда 
мешавад. Савдои одамон бо маќсади аз љабрдида гирифтани узв  ѐ бофтањо онро дар 
назар дорад, ки љабрдида чун донор истифода бурда мешавад. 

Мутобиќи муќаррароти  моддаи 135 Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон - 
пайвандсозии узв ва (ѐ) бофтањои инсон аз донори зинда ѐ майит танњо дар њолате 
истифода карда мешавад, ки агар воситањои тиббии дигар нигањдории њаѐти ретсипиент 
ѐ худ барќарорсозии саломатии ўро кафолат дода натавонанд. 

Гирифтани узв ва (ѐ) бофтањо аз донори зинда танњо дар њолате имконпазир аст, 
ки агар мувофиќи хулосаи гурўњи машваратии табибони дахлдор амали мазкур ба 
саломатии ў зарари љиддї нарасонад. 

Пайвандсозии узв ва (ѐ) бофтањои инсон танњо дар асоси розигии донори зинда ва 
бо розигии ретсипиент анљом дода мешавад. 

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 136 КТ ЉТ дил, гурда, љигар, шуш, маѓзи устухон, 
дигар узв ѐ бофтањо, ки номгўи онњо аз љониби маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи 
тандурустї муайян карда мешавад, маводи пайвандсозї шуда метавонанд.  

Агар савдои одамон одамон бо маќсади гирифтани узвњо ѐ бофтањои љабрдида 
содир шуда бошад, новобаста аз он ки љинояткор объектњои пайвандсозиро ба даст 
овардааст ѐ не, ин кирдор бо банди «д» ќисми 2 моддаи 1301 КЉ ЉТ бандубаст карда 
мешавад. 

Агар шахсро барои гирифтани узвњо ѐ бофтањои бадани ў маљбур карда бошанд, 
пас ин кирдор бандубасти иловагиро бо моддаи 122 КЉ ЉТ (Маљбур кардан барои 
гирифтани узвњо ѐ бофтањои бадани инсон барои пайвандсозї) таќозо менамояд. Чунин 
љиноят аз лањзаи бо роњи зўрї ѐ тањдид гирифтани розигии љабрдида барои аз ў 
гирифтани узвњо ѐ бофтањо хотимаѐфта њисобида мешавад {7}. 

Содир кардани таркиби љинояти савдои одамон аз тарафи шахси мансабдор ѐ 
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намояндаи њокимият бо истифодаи вазифањои хизматї, ѐ дигар шахсе, ки дар 
ташкилотњои тиљоратї, ѐ дигар ташкилотњо вазифаи идоракуниро иљро мекунад (банди 
«е», ќисми 2, моддаи 1301 КЉ), њамчун њолати вазнинкунанда ва бандубасткунандаи 
кирдор субъекти махсуси љиноят - шахси мансабдор ѐ намояндаи њокимиятро бо 
истифодаи маќоми хизматї ѐ дигар шахсеро, ки дар ташкилотњои тиљоратї ѐ дигар 
ташкилотњо вазифаи идоракуниро иљро мекунад, муайян менамояд. Агар савдои 
одамон аз љониби шахси мансабдор ѐ шахси вазифањои идоракуниро дар ташкилотњои 
тиљоратї ѐ дигар ташкилотњо иљро менамуда амалї шавад, кирдор танњо бо моддаи 
1301 КЉ бандубаст карда мешавад. Дар чунин њолат ќонун бандубасти иловагии 
љиноятро бо моддањои 314 ва 295 КЉ талаб намекунад. 

Моддаи 314 КЉ дорои эзоњ мебошад, ки онњо аз меъѐрњои њуќуќї иборат буда 
мафњумњои алоњидаро маънидод менамоянд. Чунончї, тибќи муќаррароти ќисми 1-и он  
тањти мафњуми шахси мансабдор дар Кодекси мазкур шахси таъин ѐ интихобшуда 
фањмида мешавад, ки  ба таври доимї, муваќќатї ѐ бо ваколати махсус вазифаи 
намояндаи њокимияти давлатиро амалї менамояд, яъне бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дорои ваколатњои амрдињї нисбат ба шахсоне 
мебошад, ки дар тобеияти хизматии ў ќарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифањои 
ташкилию амрдињї, маъмурию хољагидориро дар маќомоти њокимияти давлатї, 
муассисањои давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,  њамчунин дар 
субъектњои хољагидори давлатї ва дигар субъектњои хољагидоре, ки дар онњо њиссаи 
давлат на кам аз нисфро ташкил медињад, ба таври музднок ѐ бемузд иљро менамояд ва 
шахсони ба онњо баробаркардашуда, фањмида мешавад.  

Намояндаи њокимият, шахси мансабдори маќомоти њифзи њуќуќ ѐ назораткунанда, 
инчунин дигар шахси мансабдорест, ки бо тартиби ќонун муайянкарда дорои 
ваколатњои амрдињї нисбати шахсоне, ки дар тобеияташ нестанд, мебошад.  

Ба намояндагони њокимият дар баробари шахсони мансабдори маќомоти њифзи 
њуќуќ ѐ назораткунанда, инчунин вакилон, роњбарон ва аъзоѐни маќомоти њокимияти 
иљроияи Љумњурии Тољикистон, судяњо, яъне шахсоне, ки њуќуќи дар доираи ваколати 
худ пешнињод намудани талабот, ќабул намудани ќарорро доранд, ки иљрои он барои 
шањрвандон, корхонањо, муассисањо ва ташкилотњо, новобаста аз шакли моликияташон 
ва тобеияташон њатмї мебошад, дохил мешаванд. 

Мафњуми аниќи вазифаи хизматї дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон  
дода нашудааст, аммо ин мафњум дар бисѐре аз моддањои КЉ ЉТ ба ибораи истифода аз 
маќоми хизматї ба назар мерасад, яъне шахс маќоми хизматиашро истифода намуда, 
љиноятњои алоњидаро содир менамояд.  

Дар зери мафњуми вазифаи хизматї маљмўи њуќуќу ўњдадорињои касбие фањмида 
мешавад, ки ба шахс барои амалї намудани фаъолияти хизматии ў, имконият фароњам 
меорад. 

Тањти мафњуми фаъолияти хизматї он фаъолияте фањмида мешавад, ки ба доираи 
ўњдадорињои хизматии ў дохил шуда, аз шартномаи мењнатї (ќарордод) бо корхона, 
дигар ташкилоти тибќи ќонунгузорї баќайдгирифташудаи давлатию шахсї новобаста 
аз шакли моликияташон, бо соњибкорон, ки фаъолияташон ба ќонунгузории 
амалкунанда, мухолиф нест, ба вуќўъ меояд, фањмида мешавад.  

Бинобарин, ба сифати субъекти љинояти пешбининамудаи банди «е», ќисми 2 
моддаи 1301 КЉ њар гуна шахси дорандаи маќоми хизматї дар маќомотњои давлатї, 
ташкилотњои тиљоратї, намояндаи њокимият баромад карда метавонад. Ин шахсон 
дарк мекунанд, ки бо кирдорњои худ содир намудани ин љиноятро осон намуда 
истодаанд ва хоњони фаро расидани ин оќибатњо мебошанд. 

Агар шахси мансабдор дорои имкониятњои хизматї буда, аммо дар рафти содир 
намудани ин љиноят имкониятњои хизматиашро истифода набурда бошад,  пас 
кирдорњои ўро бо банди «е», ќисми 2 моддаи 1301 КЉ ЉТ бандубаст намудан мумкин 
нест. Агар шахс маќоми хизматии худро њангоми содир кардани таркиби љинояти 
савдои  одамон истифода намуда, боз як ќатор љиноятњои дигарро, ба монанди  
гирифтани пора, сохтакории хизматї, ќалбакї намудани њуљљатњо ва ѓайрањоро содир 
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намояд, пас кирдорњои ўро бо банди «е», ќисми 2, моддаи 1301 КЉ дар маљмўъ бо 
моддањои дахлдори Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бандубаст намудан лозим 
аст. 

Содир кардани таркиби љинояти савдои одамон бо љойивазкунии љабрдида 
тавассути Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон (банди «ѐ», ќисми 2 моддаи 1301 

КЉ), њолати вазнинкунанда ва бандубасткунандаи кирдор буда,  маънои бо роњи 
ошкоро ѐ пинњонї, ќонунї ѐ ѓайриќонунї гузаронидани ў (љабрдида)-ро тавассути 
сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон ва ѐ бидуни он бо маќсади аз њудуди 
Љумњурии Тољикистон ба њудуди дигар давлат бурдан ва ѐ аз њудуди дигар давлат 
овардан ба њудуди Љумњурии Тољикистон, ѐ ин ки бо тарзи транзитї тавассути њудуди 
Љумњурии Тољикистон ба дигар давлат гузарониданро дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон Ќонун «Дар бораи Сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон» аз 1 августи соли 1997, № 482 ќабул шудааст, ки он аз 11 боб ва 47 модда 
иборат буда, асосњои њуќуќии муќаррар намудани Сарњади давлатї, хати гузариш ва 
њимояи он, инчунин ваколатњои маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот, Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар Ќўшунњо ва сохторњои 
њарбиро дар соњаи њимояи Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд 
{8}. 

Њамин тариќ, бо дарназардошти тањлили љиноятї ‟ њуќуќии њолатњои 
вазнинкунандаи таркиби љинояти савдои одамон ќайд кардан ба маврид аст, ки ин 
номгў њолатњо вобаста ба хусусият ва дараљаи худ хавфнокии нисбатан баландро барои 
љамъият доро буда, ба бандубасти таркиби љинояти мазкур таъсири бевосита 
мерасонанд ва аз рўи гурўњбандии љиноятњо, љинояти мазкур бо  њолатњои 
вазнинкунанда ва бандубасткунандаи зикргардида ба категорияи љиноятњои вазнин 
шомил мебошад.  
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ТАРТИБИ МУРОФИАВЇ ВА ТАКТИКАИ БААМАЛБАРОРИИ 

НИШОНДИЊИИ ШАХС БАРОИ ШИНОХТАН ЊАМЧУН НАМУДИ  
АЛОЊИДАИ АМАЛИЁТИ ТАФТИШОТЇ 

 
 Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо кормандони маќомоти 
прокуратура ќайд намуданд, ки беасос тўл кашидани парвандањои љиноятї, ки боиси 
ташвишу саргардонї ва норизоияти шањрвандон мегардад, яке аз камбудињои љиддї 
дар фаъолияти муфаттишони маќомоти назорату тафтишот мебошад... 

Аз ин лињоз, ба маќомоти прокуратура зарур аст, ки  назоратро аз болои рафти 
тањќиќу тафтиш, алалхусус, ѓайриќонунї оѓоз намудани парвандањои љиноятї ва беасос 
ба љавобгарии љиноятї кашидани одамон, сифати пасти тафтиши парвандањо ва риоя 
нагардидани мўњлати тафтиш боз њам пурзўр карда, њолатњои беасос кашол додани 
тафтиш ва аз љониби тањќиќбарандагону муфаттишон бидуни зарурат ба маќомоти 

њифзи њуќуќ даъват кардани шањрвандонро пешгирї намоянд [1]. 
Нишондињии шахс барои шинохтан як намуди нишон додан барои шинохтан буда, 

амали тафтишотиро ташкил медињад ва  асоси онро тарзи махсуси тактикаи пурсиш 
ташкил медињад.  

Мувофиќи муќаррароти моддаи 205 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон муфаттиш метавонад шахс ѐ ашѐро барои шинохтан ба шоњид, љабрдида, 
гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда нишон дињад. Барои шинохтан љасадро низ нишон 
додан мумкин аст{2}. Нишондињии шахс барои шинохтан ин амали тафтишиест, ки 
кормандони  маќомоти њифзи њуќуќ онро барои ошкор кардани љиноятњо, муайян 
кардани шахси гунањгор ва ба љавобгарии љиноятї кашидани ў, ба таври васеъ дар 
таљрибаи амалї истифода мебаранд. 

Таљрибаи амалї нишон медињад, ки мувофиќи хусусияти объектњои 
шинохташаванда объектњои зеринро барои шинохтан људо кардан мумкин аст: одамон 
ѐ суратњои онњо, љасадњо, њайвонот, ашѐњо (чизњо, њуљљатњо, сохтмонњо, ќитъањои мањал 

ва ѓайра [3]. 
Тибќи муќаррароти ќонунгузории мурофиавии љиноятї субъектњои шиносанда 

бояд, ки ќаблан доир ба одамон, љасадњо, њайвонот, ашѐњо, чизњо, њуљљатњо, сохтмонњо,  
ќитъањои мањал ва ѓ. айниятшаванда пурсида шаванд. 

Ба њайси субъектони шиносанда дар ин амали тафтишї шахсоне баромад 
менамоянд, ки онњо њамчун шоњид, љабрдида, гумонбаршаванда, айбдошаванда доир ба 
парвандаи љиноятї эътироф гардидаанд. Ин нафарон агар хусусият, нишона, аломат ѐ 
мушаххасоти шахсро дар хотир дошта бошанд, пас омодагии хешро барои шинохтани 

вай изњор менамоянд [4]. 
Дар ин амали тафтишї муфаттиш, шиносанда, њамаи шахсоне, ки ба ў барои 

шинохтан шахсон пешнињод карда мешаванд ва холисон бояд иштирок кунанд. 
Њангоми зарурият дар ин амали тафтишї метавонанд прокурор, тарљумон ѐ шахсе, ки 
алифбои кару гунгњоро мефањмад, духтур, агар шиносанда бемор бошад, равоншинос, 
омўзгор, агар синну соли шиносанда то синни 14-сола бошад, иштирок кунанд. 

Тартиби нишондињии   шахсро барои шинохтан  муќаррароти моддаи 206 КМЉ 
ЉТ ба таври зайл муайян  намудааст:  
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1. Шахс барои шинохтан якљоя бо шахсони дигаре, ки аз рўи имкон зоњиран ба ў 
монанд бошанд, нишон дода мешавад. Теъдоди умумии шахсоне, ки барои шинохтан 
нишон дода мешаванд, набояд аз се нафар кам бошад. Ин ќоида дар мавриди 
шинохтани љасад татбиќ намегардад. 

 2. Пеш аз нишон додан барои шинохтан ба шахси шинохташаванда пешнињод 
карда мешавад, ки дар байни нишондодашавандагон њар љоеро, ки хоста бошад, ишѓол 
намояд ва дар ин бобат дар протоколи њаракати тафтишотї ќайд карда мешавад. 

3. Њангоми ѓайриимкон будани нишондињии шахс барои шинохтан, ин амал 
метавонад аз рўи акси ў, ки якљоя бо аксњои шахсони аз рўи имкон зоњиран ба ў монанд, 
бо теъдоди на кам аз се акс  анљом дода мешавад. 

4. Агар шиносанда шоњид ѐ љабрдида бошад, ў пеш аз шинохтан дар бораи 
љавобгарї барои рад кардан ѐ саркашї кардан аз додани нишондод ва дидаю дониста 
додани нишондоди бардурўѓ огоњ карда мешавад, ки дар ин бобат дар протоколи 
амалиѐти тафтишотї  ќайд карда мешавад. 

5. Ба шиносанда пешнињод карда мешавад, ки шахси дар нишондоди худ 
зикркардаашро нишон дињад. Додани саволњои рањнамункунанда мумкин нест. 

6. Агар шиносанда яке аз шахсони ба ў нишондодашударо шиносад, аз ў пурсида 
мешавад, ки аз рўи кадом хусусият, нишонањо, аломатњо ѐ мушаххасот он шахсро ў 
шинохтааст. 

7. Нишондињии шахс барои шинохтан дар њузури шахсони холис гузаронида 
мешавад. 

8. Бо маќсади таъмини амнияти шиносанда нишондињии шахс барои шинохтан 
метавонад дар шароите доир гардад, ки шинохташаванда шиносандаро дида 
натавонад. Дар чунин њолатњо шахсони холис бояд дар љойи ќарордоштаи шиносанда 
ќарор дошта бошанд. Ба шахсони холис ва шиносанда бояд имкон фароњам оварда 
шавад, ки шахсони шинохташавандаро дида тавонанд.  

Дар баробари ин, дурустии натиљањои изњори тафриќа бо риоя кардани шартњои 
умумї мувофиќи талаботњои ќонун ва тавсияњои тактикаи криминалистї таъмин карда 
мешавад, ки асоситарини онњо чунин мебошанд: 

а) пурсиши пешакии шахси шиносанда барои муайян кардани хусусият, нишона, 
аломат ва дигар мушаххасоти шахси шинохташаванда; 

б) шиносоии пешакии шахси шиносанда бо шахси шинохташаванда роњ дода 
намешавад; 

в) нишондињии шахси шинохташаванда дар  байни дигар шахсоне, ки аз рўи имкон 
зоњиран ба ў монанд бошанд; 

г) хусусият, нишона, аломат ва дигар мушаххасоти шахси шинохташаванда, ки бо 
он шинохта мешавад; 

д) роњ надодан ба нишондињии такрории шахси шинохташаванда ва ѓ. {5}. 
Натиљаи нишондињии шахс барои шинохтан мумкин аст, ки бинобар дидаю 

дониста додани нишондоди бардурўѓ ва ѐ ба иштибоњ дода шудани шахси шиносанда 
хато барояд ва аз њамин лињоз муфаттиш ѐ дигар шахси баамалбарорандаи ин намуди 
нишон додан барои шинохтанро ба таври љиддї мавриди санљиш ва бањодињї ќарор 
дињад. 

Дар мавриди муайян карда шудани љой доштани зиддиятњо байни натиљањои 
нишондињии шахс барои шинохтан ва дигар маводњои дар парванда буда, муфаттиш ѐ 
шахси дигари баамалбарорандаи ин амалиѐти тафтишотї бояд, ки бањри бартараф 
намудани ин зиддиятњо, аз љумла бо роњи гузаронидани дигар амалиѐтњои тафтишотї 
ба монанди пурсиш, азназаргузаронї, озмоиши тафтишотї, такроран нишондињии 
шахс барои шинохтан ва ѓ. тадбирњои амалї андешад. 

Дар бораи нишондињии шахс барои шинохтан бо риояи талаботи моддањои 172, 
187 КМЉ ЉТ протокол тартиб дода мешавад. Дар протокол шароит, љараѐн, натиљањои 
шинохтан зикр ва аз рўи имкон шарњњои шиносанда айнан баѐн карда мешаванд. Агар 
пешнињоди шахсе, ки барои шинохтан нишон дода шудааст, дар шароите анљом дода 
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шуда бошад, ки шинохташаванда имкони дидани шиносандаро надошт, ин љињат њам 
дар протокол зикр карда мешавад. 

Бояд дар назар дошт, ки протокол њуљљати мурофиавї буда, дар он муфаттиш  ѐ 
шахси дигари баамалбарорандаи ин амалиѐти тафтишотї тартиб, рафт ва натиљањои 
нишондињии шахсро барои нишон додан хаттї ќайд менамояд. Протокол сарчашмаи 
исбот аст. Маълумоти дар протокол буда, маъмулан исботи аввалин мебошад. 

Муфаттиш ва ѐ шахси баамалбарорандаи ин амалиѐти тафтишотї дар мавриди 
тартиб додани протокол бояд, ки ба таври ќатъї ба ќоидањои умумии тартиб додани 
протокол ва ба ќоидањое риоя намояд, ки протоколи мазкур ба онњо мувофиќ бошад. 
Ба мазмуни протокол якљоя бо дигар  далелњои дар парванда гирдовардашуда бањо 
дода мешавад. 

Њамин тавр,  ќайд кардан ба маврид аст, ки нишондињии шахс барои шинохтан 
намуди алоњидаи амалиѐти тафтишотї буда дар раванди ташкил ва баргузории он 
чунин масъалањои асосї њал карда мешаванд: 

- гунањгор будан ѐ набудани  шахси шинохташаванда доир ба љинояти тањти 
тафтиш ќарордошта; 

-  шахсият, хусусият ва мушаххасоти шахси шинохташаванда; 
- нишондодњое, ки  дар пурсиш ба даст омадаанд, агар шубњанок бошанд, тафтиш 

карда мешаванд. 
 

Адабиёт: 
1. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 

мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура, аз 13 марти соли 2018. 
2. Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, аз 3 декабри соли 2009, №564, 

бо таѓйиру иловањо, аз 2 январи соли 2020 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 2009, №12, мод.815, мод.816. 

3. Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). 
Выпуск первый. – М.: Юрид. лит., 1990. – С.185-206. 

4. В.М. Савицкий, А.М. Ларин. Уголовный процесс: Словарь – справочник. – М.: 
Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1999. – С.127-128. 

5. Руководство для следователей. /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова – М.: 
ИНФРА-М, 1997. – 342-356. 

 
                                                                                                           Ахмедов Н.И., 
                                                                                                         н.и.њ., дотсент, 
                                                                                      кафедраи њуќуќи љиноятї,  
                                                               криминалистика ва пешгирии коррупсия 

 
                                                                                                           Акмалов А.Њ., 
                                                                                      магистранти курси дуюми  
                                                                                            ихтисоси њуќуќшиносї 

 
ОЗОДЇ АЗ ШИКАНЉА ВА ДИГАР НАМУДЊОИ  

МУНОСИБАТ ВА ЉАЗОИ БЕРАЊМОНА, ЃАЙРИИНСОНЇ, 
ТАЊЌИРКУНАНДАИ ШАЪНУ ШАРАФ 

 
 Њангоме, ки таснифи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд тавассути усулњои 

анъанавї сурат мегирад ва њуќуќњои шахсї вобаста аз соњањои фаъолияти инсонї 
њамчун гурўњи њуќуќњои табиї ва бегонанашаванда аз шахс људо мегарданд, дар он 
низоми њуќуќи шахсие бо унвонии «њуќуќ ба озодї аз шиканља» људо мегардад.  Дар 
айни њол ин њуќуќ бинобар ањамияти мубрам касб намуданаш, диќќати тамоми љомеаи 
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башариро ба худ љалб намудааст. Мувофиќан, давлатњои мутамаддин аз пайи кафолати 
татбиќ нагардидани он дар амалия саъй намуда истода, тадбирњои зиѐде андешидаанд1.  

Ќабул гардидани Эъломия  оид ба њимояи њамаи шахсон аз шиканља ѐ муомила ва 
љазои берањмона, ѓайриинсонї ѐ тањќиркунандаи шаъну шараф аз соли 19752, 
Конвенсияи СММ зидди шиканља ва дигар намудњои  муносибат ва љазои берањмона, 
ѓайриинсонї, тањќиркунандаи шаъну шараф  аз соли 19843, дар сатњи байналхалќї 
муайян гардидааст.  

Љумњурии Тољикистон аз 21-уми июли соли 1994 ба ин Конвенсия њамроњ шудааст 
ва ин санади њуќуќии байналмилалї барои Тољикистон аз 10-уми феврали соли 1995 
эътибор пайдо намудааст. Тољикистон дар ќатори дигар давлатњои узви ин Конвенсия 
низ кўшиш менамояд, ки ќадру ќиммати инсонро ба таври дахлдор њифз намояд ва 
намегузорад, ки дар њудуди он ба истифодаи шиканља, муносибати золимона роњ дода 
шавад. 

Тољикистон њам тавассути ќонунгузорї ва њам амалия истифодаи шиканља ва 
дигар муносибатњои ѓайриинсониро манъ намудааст. Чунончї, дарљ намудани њуќуќи 
мазкур дар моддаи алоњидаи (м.18) Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар сатњи 
миллї, аз гуфтањои болої далолат менамоянд. Дар моддаи 18-и он омадааст, ки 
«Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медињад. Ба њељ кас шиканља, љазо ва 
муносибати ѓайриинсонї раво дида намешавад»4.  

Конститутсия татбиќи шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсониро, ки дар 
Эъломияи умумии њуќуќи башар5 њамчун тањќири ќадру ќимати инсон ва поймол 
кардани њуќуќ ва озодињои сиѐсии инсони мањкумшуда арзѐбї мешавад, манъ 
менамояд.  Аз ин муќаррароти Конститутсия бармеояд, ки дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсонї ќатъиян манъ аст. Ба њељ ваљњ 
содир намудани чунин амалњо мумкин набуда, содир кардани он тибќи Кодекси 
љиноятї чун љиноят эътироф карда шудааст. 

 Бо баробари ин, ба Конститутсия дохил кардани меъѐр оид ба манъи шиканља, 
љазо ва муносибати ѓайриинсонї нисбат ба инсон тартиби нави муќаррар намудани 
меъѐр дар њуќуќи конститутсионї њисоб меравад ва дар навбати худ ќонунгузор ин 
муќаррароти бунѐдиро њамчун унсури муњими принсипи инсондўстї дар њуќуќи 
љиноятї низ баррасї намудааст. Чунончї, дар ќисми 2  моддаи 9 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон омадааст, ки Љазо ѐ чораи дигари дорои хусусияти њуќуќи 
љиноятї, ки нисбати шахси љиноят содирнамуда истифода мешавад, маќсади озори 
љисмонї, тањќири шаъну эътибори инсонро надорад6. Ин муќаррарот аз талаботи 
моддаи 5 Эъломияи умумии њуќуќњои инсон7 ва ќисми 3 моддаи 18 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки истифодаи шиканља, љазо ва муносибати 

                                                           
1 Ниг.:  Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Њуќуќи инсон. ‟ Душанбе, 2010. - С.113-114. 
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ѓайриинсониро ќатъиян манъ кардаанд.8 Љазо ва чорањои дорои хусусияти њуќуќии 
љиноятї набояд ба шахс озори љисмонї расонанд ва ѐ шаъну эътибори инсонро тањќир 
намоянд. Бояд зикр кард, ки мувофиќи принсипи инсондўстї дар Тољикистон татбиќи 
љазои ќатл боздошта шудааст9.  

Мувофиќи муќаррароти моддаи 1431 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
тањти мафњуми шиканља ќасдан расонидани азобу уќубати љисмонї ва (ѐ) рўњї, ки аз 
љониби шахсе, ки тањќиќ ѐ тафтишоти пешакї мегузаронад ѐ шахси мансабдори дигар ѐ 
бо тањрики онњо ѐ розигии хомўшонаи онњо ѐ бо огоњї доштани онњо аз љониби шахси 
дигар, бо маќсади аз шахси тањти шиканља ќарордошта ѐ шахси сеюм гирифтани 
маълумот ѐ иќроршавї ѐ љазо додани ў барои њаракате, ки содир намудааст ѐ дар содир 
намудани он гумонбар шудааст, инчунин тарсонидан ѐ маљбур кардани ў ѐ шахси сеюм 
ѐ бо сабаби дигаре, ки ба њар гуна табъиз (дискриминатся) асос ѐфтааст, фањмида 
мешавад.10 

Шиканља њамчун муносибати берањмонаи шиддатноки барќасдона ва 
пастзанандаи эътибор бояд пурра аз фаъолияти шахси мансабдоре, ки аз рўи парвандаи 
љиноятї кор мебарад, хориљ гардад. Њама њаракатњои бо шиканља алоќамандбударо 
ќонунгузории љиноятї њамчун љиноят эътироф мекунад. Чунончї, мувофиќи моддаи 
354 КЉ ЉТ бо роњи тањдид, иръоб ѐ кирдорњои дигари ѓайриќонунї гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда, љабрдида ѐ шоњидро маљбур намудан ба додани 
нишондод, инчунин коршиносро барои пешнињоди хулоса маљбур кардан аз љониби 
тањќиќбаранда, муфаттиш ѐ суд, бо мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз ду то панљ сол 
бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайян ба мўњлати то се сол љазо дода мешавад. 

Ѓайриќонунї дастгир ѐ њабс намудан (м.358, КЉ)  низ њамчун яке аз навъњои 
шиканља эътироф мешавад11. Амали то мурофиаи судї дар њабс нигоњ доштани 
шахсони дар муассисањои экспертизаи судї ‟ психатрї гирифтори бемории рўњї 
эътирофшуда низ бояд њамчун намуди шиканља баррасї шавад. 

Аз муќаррароти  ќисми 2 моддаи  10-и  Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бармеояд, ки мањкумшударо азобу шиканља додан ѐ нисбат ба ў 
муносибати берањмона ва ѐ ѓайриинсонї кардан ѐ шаъну эътибори  ўро паст задан, 
тањти тадќиќоти тиббї ѐ дигар тадќиќоти илмї, ки метавонад њаѐт ва саломатии ўро 
тањти хатар гузорад, њатто бо розигии ў ќарор додан ќатъиян манъ аст12.  

Ќонунгузории иљрои љазои љиноятї ва таљрибаи дар амал татбиќшавии он дар 
заминаи ќатъиян кафолат додани риояи њифзи мањкумшудагонро аз азобу шиканља 
додан ѐ нисбат ба онњо муносибати берањмона ва ѐ ѓайриинсонї кардан ѐ шаъну 
эътибори онњоро паст задан, тањти тадќиќоти тиббї ѐ дигар тадќиќотњои илмие, ки 
метавонад њаѐт ва саломатии онњоро тањти хатар гузоранд, њатто бо розигии онњо 
ќарор додан ќатъиян манъ аст, асос меѐбад. 

Мањкумшудагон њуќуќ ба амнияти шахсї доранд. Њангоми ба миѐн омадани хатар 
ба њаѐт ва саломатї ѐ тањдиди содир шудани дигар љиноят ба муќобили шахсияти 
мањкумшуда аз љониби дигар шахсон ў њуќуќ дорад ба њар як шахси мансабдори 
муассисаи иљрокунандаи љазо дар намуди мањдуд кардани озодї, мањрум сохтан аз 
озодї, нигоњ доштан дар ќисмњои њарбии интизомї љињати таъмини амният ва 
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гузаронидан ба дигар бино, ки дар он љо чунин тањдид вуљуд надорад, бо ариза 
мурољиат кунад. 

Муносибати инсондўстона ба шахсони адокунандаи љазо дар танзими њуќуќии 
воситањои асосии ислоњие, ки нисбат ба онњо истифода бурда мешавад, зоњир мегардад. 
Бо назардошти меъѐрњои њуќуќи байналмилалии мутааллиќ ба иљрои љазо ва муносибат 
ба мањбусон Кодекси иљрои љазои љиноятї як ќатор таѓйиротњои муњимро дар ин самт 
ворид намуд. Чунончї, дар доираи як муассисаи ислоњї шароити нигањдошт бо илова 
намудани унсурњои иловагии системаи прогресивии адои љазо бо роњи аз як муассисаи 
ислоњї ба дигар таѓйир дода шуда (масалан, аз колонияњои ислоњии низоми умумї, 
низоми пурзўр ва низоми сахт ба колонияњои ислоњии сукунат гузаронидан (б. «б». ќ. 2, 
м. 80 КИЉЉ ЉТ)13. 

Азбаски њаѐт, ќадр, номус, озодї, амнияти шахсият ва дигар њуќуќњои инсон 
дахлнопазиранд, озодї аз шиканља ва аз дигар муносибатњои золимона, ѓайриинсонї ѐ 
тањќиркунандаи ќадру ќиммати шахс масоили муњим арзѐбї шуда, љамъияти инсонї 
талоши онро дорад, ки дар ин самт чорањоеро андешад, ки бањри таъмин намудани он 
равона шуда бошад. Дар љањони муосир љомеа ва давлате мављуд нест, ки истифодаи 
шиканљаро ба таври расмї пазирої намояд. Имрўз чунин вазъї озодии одамон аз 
шиканља ва муносибати золимона дар манотиќи кишварњои зиѐди дунѐ риоя карда 
мешавад. Мутаассифона њоло њам дар баъзе аз муассисањо ва маќомотњои ќудратии 
давлатњои дунѐ азобу шиканља ва дигар муносибатњои золимона, ѓайриинсонї ѐ 
тањќиркунандаи ќадру ќиммати шахс ба назар мерасад. 

Њамин тариќ, ќайд кардан ба маврид аст, ки њар як шахс аз ќадру ќиммати инсонї 
бањраманд мебошад. њар як инсон дар навбати худ вазифадор аст, ки ќадру ќиммати 
инсони дигарро ба љо орад, вагарна ќадру ќиммати инсонии худро гум хоњад кард. Зери 
истилоњи ќадру ќиммати шахс арзише фањмида мешавад, ки ба шахс мутааллиќ 
мебошад. Ќадру ќиммат, обрўи инсон худ арзишест, ки њурмат карда шуда, њељ кас 
њуќуќ надорад, ки онро паст кунад. Ин арзиши бебањои инсоният чун њуќуќи инсон 
арзѐбї шуда, аз љониби кулли мардуми дунѐ дар симои Созмони Милали Муттањид хуш 
ќабул шуда, дар санадњои њуќуќии байналмилалї чорањои њифзи он муайян карда 
шудааст. 
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ПАЙДОИШИ ИЛМИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА РУШДИ ОН  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Замони Истиќлоли давлатии Љумњурии Тољикистон ба рушду нумўи илмњои 

мухталифи кишвари соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягонаи мо заминаи 
мусоид фароњам овард. Дар ќатори илмњои љомеашиносї илми њуќуќшиносї њам бо 
тамоми ќишру љузъњояш омўхта шуда, асарњои алоњидаву маќолањои људогона рўи чоп 
омаданд. 
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Яке аз чунин соҳаҳои ҳуқуқ ин ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад, ки баъди ба даст овардани истиқлолият рушд ѐфта, махсусан, баъди қабули 
Конститутсияи соли 1994 имрӯз муносибатҳои нав ва хеле васеъро дарбар мегирад. 
Омӯзишу тадқиқи арзишҳои нави конститутсионӣ ба инкишофи илми ҳуқуқи 
конститутсионӣ мусоидат менамояд. 

Дар яке аз паѐмҳои худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки “бо 
мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ вазоратҳои адлия, маориф ва 
илм, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, Академияи илмҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва тамоми 
мақомоти давлатиро зарур аст, ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ густариш 
диҳанд. Инчунин, ба Вазорати маориф ва илм супориш дода мешавад, ки омӯзиши 
ҳатмии Конститутсияро дар барномаҳои муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монад” [2]. 
Воқеан, донистани мазмуну мӯҳтавои Конститутсия, ки асоси ҳамаи санадҳои меъѐрию 
ҳуқуқии кишвар ба ҳисоб меравад, ба инкишофи ҷомеа ва давлат мусоидат менамояд. 

Агар ба таърихи илми њуќуќи конститутсионї назарнамоем, он роњи дурударози 
инкишофро тай намудааст. Ба як соњаи мустаќили илм табдил ѐфтани он пайдо 
шудааст, нисбат ба дигар соњањои илми њуќуќї (масалан, њуќуќи гражданї, љиноятї) 
каме баъдтар сурат гирифтааст. 

Дар ибтидо баъзе аз аќидањои (оид ба сохтори давлат ва љомеа) ањамияти 
конститутсионї доштаи дар гуфторњои то замони мо расидаи порчањои нодири 
папируси Мисри Ќадим, хатњои мехии Бобул, ведањои Њиндустон, нисбатан ба 
инкишофи љузъиѐт ‟ дар ашъори Афлотун, Арасту, Сисерон, Гай ва ѓайра, гарчанде дар 
он замон на худи њуќуќи конститутсионї ва на илм дар бораи он вуљуд дошт, ташкил 
медоданд. Дар асрњои миѐна бошад, корњои илмие ба нашр расиданд (масалан, асарњои 
Фомаи Аквинӣ), ки онҳо мазмуни мулоњизањои алоњидаи ба проблемањои њуќуќи 
конститутсионї алоќамандро доро буданд. Ба ин љо метавон асарњои баъзе 
њуќуќшиносони мусулмониро њамроњ намуд, ки дар замони мо бознашр шудаанд 
(масалан, назарияи авлодии инкишофи љамъиятии Ибн Халдун). 

Ташаккули идеяњои асосии њуќуќи конститутсионї, пайдоиши илми њуќуќи 
конститутсионї бо таназзули феодализми мутлаќ ва фаъолияти пурмањсули як зумра 
арбобони машњур алоќаманд мебошад (асосан, дар Бритониѐи Кабир, Фаронса, ИМА). 
Намояндагони “насли сеюм” ва ифодакунандагони мафиатњои умумихалќї Г. Гротсий, 
Љ.Локк, Ш.Л. Монтаске, Ж.Ж. Руссо ва дигарон бисѐр муқарраротро (дар бораи 
соњибихтиѐрї, таљзияи њокимият, њуќуќњои табиї ва људонашавандаи инсон, 
парламентаризм, масъулиятнокии њукумат, худидоракунии мањаллї ва ѓайра) тањия 
намудаанд, ки асоси њуќуќи конститутсионии муосирро ташкил медињанд. 

Ин андешањо таљассуми худро дар аввалин њуљљатњои конститутсионї бо ном 
Эъломияи њуќуќи башари Куруши Кабир асри V пеш аз милод, Эъломияи истиќлолияти  

ШМА соли 1776, Конститутсияи ШМА соли 1787, дар Эъломияи њуќуќњои инсон ва 
шањрванд соли 1789, ѐфтаанд. 

Дар асри XIX ба инкишофи илми ҳуқуқи конститутсионӣ асарҳои У. Беджгота, А. 
Дайси дар Бритониѐи Кабир, Ж.П. Эсмена дар Фаронса, В. Лабанда дар Олмон, У. 
Уиллоби дар ИМА таъсири калон расонидаанд.  Дар миѐнаи асри XIX самти 
марксистии омӯзиши илми ҳуқуқи конститутсионӣ низ пайдо шуд. 

Дар замони муосир дар илми њуќуќи конститутсионї ду самти асосї вуљуд дорад. 
Шартан метавон онњоро “радикалї” (аз калимаи “решагӣ”) ва либералї (аз калимаи 
“озод”) номгузорї кард. Самти радикалї асосан, асарњои олимон-марксистон бо ном 
демократони инќилобї, ки љонибдори самти инкишофи социалистии мамлакатњои 
тараќќиѐбанда ва асарњои радикалњои чап мебошанд, дар бар мегирад [1]. 

Муаллифоне, ки ба ин самт тааллуќ доранд, њуќуќи конститутсиониро аз нигоњи 
муборизаи синфї ва бисѐр ваќт аз диктатураи синфи муайян ѐ ин ки блоки синфї, 
баррасї менамоянд. Ин синфњо дар фањмиши гурўњњои гуногуни самти мазкур якхела 
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нестанд. Барои марксистон ин синфи коргар  мебошад. Дар замони муосир ин љо 
иловањо дар бораи диктатураи демократияи халќї њамроњ мегарданд. Демократњои 
инќилобї љонибдори њокимияти маљмўавии гурӯҳи коргарон ва он бекороне мебошанд, 
ки ба андешаи онњо метавон ба давраи дигаргунињои куллии демократї њамкорї намуд, 
ки дар охир метавонанд ба социализм оварда расонанд. Радикалистони чап бештар 
ваќт ќувваи њаракатдињандаи таѓйироти инќилобиро дар баъзе аз ќаторњои зиѐї ва 
баъзан дар гурўњњои ғайрисинфӣ “љанговарони пешсаф”, мебинанд. Олимони љараѐни 
радикалии чап чунин мењисобанд, ки таъиноти хизматии њуќуќи конститутсионӣ дар 
муњайѐ сохтани шароитҳо (барои њокимият, иќтисодиѐт, низоми њизбї, сохтори давлат 
ва ѓ.) барои сохтмони сотсиализм ва коммунизм ифода мегардад. Њоло дар бораи дуюм 
одатан њамчун самти тараќќиѐти ояндаи дур арзѐбӣ мешавад. Ин муаллифон дар бораи 
демократияи халқӣ ва сотсиалистӣ баѐн дошта, амалан низоми идоракунии авторитарӣ, 
ҳукмронии умрбоди як ҳизб (коммунистӣ), муқобили таҷзияи ҳокимият ва 
худидоракунии маҳаллӣ, давлатикунонии иқтисодиѐт, бартарии ҳуқуқи гурӯҳҳои 
муайяни аҳолӣ (синфи коргар, “меҳнаткашон”), барҳам додани моликияти хусусӣ, 
“синфи истисморгарон”, аз он ҷумла, бо роҳи татбиқи васеи тарзҳои маҷбурсозӣ, ки бе 
истифодаи он сохтмони ҷомеа ва давлат ғайриимкон аст, тарафдор ҳастанд.  

Дар самти либералии инкишофи ҳуқуқи конститутсионӣ асарҳои олимони 
мамлакатҳои гуногун, аз он ҷумла, давлатҳои муосири пасошӯравӣ пешниҳод 
мегарданд.  Дар ин давлатҳо ‟ Озарбойҷон, Белоруссия, Гурҷистон, Қазоқистон, 
Ўзбекистон ва ғайра андешаи олимон дигаргун шуда, онҳо таҳиягарони 
конститутсияҳои нав гаштанд. Дар конститутсияи давлатҳои пасошӯравӣ, давлатҳои 
собиқи рӯ ба сотсиалистиниҳода, меъѐрҳои байналмилалие, ки арзишҳои инсондӯстиро 
инъикос менамоянд, ворид гардидаанд. 

Намояндагони самти мазкур чунин меҳисобанд, ки конститутсия, ҳамчунин, 
ҳуқуқи конститутсионӣ дар маҷмӯъ воситаи диктатура ба шумор нарафта, балки 
идоракунандаи созиши иҷтимоӣ байни гурӯҳҳои гуногуни ҳукмрон ва идоракунандаи 
ҷомеа мебошад. Ҳуҷҷате, ки бояд дар меъѐрҳои худ арзишҳои умумиинсониро (озодӣ, 
демократия, ҳуқуқҳои инсон, таҳамулпазирии иҷтимоӣ, адолати иҷтимоӣ, самти 
иҷтимоии бозоргонӣ ва ғайра) мустаҳкам намояд, шуморида мешавад. Онҳо тарафдори 
давлати ҳуқуқбунѐд, демократӣ, иҷтимоӣ, озод, таҷзияи ҳокимият, эътирофи 
худидоракунии маҳаллӣ, масъулиятшиносии ҳама шахсони мансабдор ва мақомоти 
давлатӣ дар назди халқ мебошанд. Намояндагони онҳо ба воситаи сулҳҷӯѐна ҳалли 
низоъҳоро пешниҳод менамоянд. Инчунин, ҷустуҷӯи созиш ва гузашт намудан дар 
муносибатҳои иҷтимоӣ ва сиѐсӣ, муқобили дар конститутсия муқаррар намудани 
“нақши муайянкунанда ва роҳбарикунанда”, як ҳизб дар ҷомеа ва давлат, хусусияти 
синфии ҳокимияти давлатиро тарафдорӣ менамоянд. 

Ду самти асосии зикргардида, танҳо нигоҳи фикрҳои мухолифро инъикос 
менамояд. Байни онҳо равияҳои байниҳамдигарӣ вуҷуд доранд. Дар баъзе ҳолатҳо дар 
тадқиқоти ҳамон як муаллиф баъзе аломатҳои ҳарду самт муттаҳид мешаванд. Метавон 
чор мактаби асосиро номбар намуд, ки имрӯз дар илми ҳуқуқи конститутсионии 
мамлакатҳои хориҷӣ вуҷуд доранд: ҳуқуқӣ, сиѐсӣ, теологӣ ва марксистӣ. Ҳолати баѐни 
якум ва дуюмро конститутсионализм ишғол менамояд, ки бештар ба мактаби 
сиѐсатшиносӣ таалуқ дорад. 

Мактаби ҳуқуқӣ дар аввал нақши муайянкунанда дошта, баъд таъсири зиѐди худро 
то солҳои 20-уми асри XX соҳиб гардид. Тарафдорони он асосан, ба омӯзиши давлат, 
мақомоти он ва ҳуқуқи инсон такя менамуданд. Ин танҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва 
бартарияти он амалӣ мегашт. Онҳо хислати иҷтимоии давлатро эътироф менамуданд, 
аммо ҳуқуқшиносонро ба омӯзиши давлат, мақомоти он ва фаъолияти он ҳамчун 
низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ даъват менамуданд. Дар замони имрӯза ин мактаб 
аҳамияти худро гум кардааст, вале усулҳои аз ҷониби он тадқиқгашта дар илми ҳуқуқи 
конститутсионӣ ба таври васеъ истифода шуда истодаанд. 
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Мактаби сиѐсӣ ғолибияти пурраро дар мобайни асри XX ба даст овард. 
Тарафдорони он начандон ба омӯзиши меъѐрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ (дар баъзе 
мавридҳо то ҳатто онҳоро рад мекарданд), балки ба омӯзиши нақши воқеии ин ѐ он 
институтҳои давлатӣ ва сиѐсӣ даъват менамоянд. Бесабаб нест, ки дар баъзе 
мамлакатҳои фаронсизабон ҳоло фанни таълимӣ “Ҳуқуқи конститутсионӣ ва 
институтҳои сиѐсӣ” номгузорӣ шудааст. 

Дар байни мактабҳои номбурда, ҷойи махсусро мактаби теологӣ ишғол менамояд, 
ки он аз ҷиҳати андешаҳои гуногунмазмуни тарафдорони худ фарқ мекунад. Вале қисми 
муайяни тарафдорони он, ки ба онҳо ақидаҳои ғарб таъсир расонидаанд, нигоҳи 
либералӣ ба ҳисоб мераванд. Ин мактаб асосан, тањқиқоти ҳуқуқшиносони мусулмонӣ 
пешнињод менамояд. Тарафдорони ин мактаб ба проблемаи соҳибихтиѐрӣ назари худро 
доштанд.  

Њуќуќи  конститутсионӣ ‟   илми  њуќуќї  буда,  яке  аз  соњањои намоѐни 
њуќуќшиносии Љумҳурии Тоҷикистон мебошад. Агар  ба  таври  мухтасар  доираи  
омўзиши  илми  њуќуќи  конститутсионии Љумҳурии Тоҷикистонро  муайян  намоем,  
пас  гуфтан  мумкин  аст,  ки  он  асосњои  сохтори конститутсионии  Љумҳурии 
Тоҷикистонро  њамчун  давлати  соњибихтиѐр,  демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона 
меомўзад. Мафҳуми меъѐрҳои асосҳои сохтори ҷомеа ва давлат, вазъи ҳуқуқии инсон ва 
шаҳрванд, соҳибихтиѐрии халқ ва шаклҳои амалӣ намудани он, эътибори олии ҳуқуқии 
Конститутсия ва ғайра маълумот медиҳанд [3, 53].  

Пайдоиш ва инкишофи илми њуќуќи конститутсиониии Љумҳурии Тоҷикистон бо 
ташкилѐбї ва  инкишофи  давлати  соњибихтиѐри  Тољикистон  пайвастааст.  Ќабули 
Эъломияи  истиќлолияти  Љумҳурии Тоҷикистон   соли 1990  бо  таѓйироту  иловањои  
ба  он  дар соли 1991  даровардашуда  барои  пайдоиши  илми  њуќуќи  конститутсионии 
Љумҳурии Тоҷикистон асоси сиѐсї ва њуќуќї гардид. То  соли 1992  ин  илми  њуќуќї  бо  
номи “Њуќуќи  давлатии  шўравї”  ѐ  ки “Њуќуќи давлатии ИЉСШ” дар таълимгоњњои 
њуќуќї омўхта мешуд. Соли 1992  мувофиќи  меъѐрњои  Эъломияи  истиќлолияти  
Љумҳурии Тоҷикистон  ба Конститутсия  ва  ќонунњои  љумњурї  таѓйироту  илова  
дароварда,  ќонунњои нав  ќабул  карда  шудаанд,  ки  онњо  ташкилѐбии  давлати  
соњибихтиѐри Тољикистонро  аз  љињати  њуќуќї  ба  расмият  дароварданд.  Ќабули 
Конститутсияи  соли 1994  аз  љињати  њуќуќї  ба  расмият  даровардани ташкили  
давлати  соњибихтиѐри  Тољикистонро  ба  анљом  расонид [3, 63].   

Бо дарназардошти шароити таърихї, захирањои иќтисодї, молиявї, мењнатї, 
энергетикї ва хусусиятњои осори фарњангии худ њар як давлат, аз љумла Љумњурии 
Тољикистон, пеш меравад. Табиист, ки таъмини пешрафти љомеа дар заминаи шароиту 
хусусиятњои мањалливу миллї ќабул ва такмили ќонунгузории миллиро талаб 
менамояд. Бинобарин, дар чунин шароит зарурат ба таѓйиру иловањо ба Конститутсияи 
мо ба миѐн омад. Ба Конститутсияи амалкардаистода се маротиба, ин њам бошад 26 
сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариќи раъйпурсии 
умумихалќї таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд, ки амали онро фаъол гардонид.  
Онњо ба ташаккул ва инкишофи падидањои њуќуќї-конститутсионї, ба мукаммал 
гаштани таљрибаи татбиќи ин падидањо мусоидат менамоянд. Албатта, њар як санаи 
ворид намудани таѓйиру иловањо як давраи нави рушди арзишњои конститутсионї ба 
њисоб меравад, ки барои рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи конститутсионӣ замина 
мегузоранд. 

Воқеан, имрӯз дар назди илми ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳоло ҳам мавзӯъҳои мубрам, аз қабили зиѐд будани масъалаҳои конститутсионию 
ҳуқуқӣ тадқиқнашуда, дуруст ба роҳ монда нашудани алоқамандии илм бо таҷриба ва 
ғайра хеле зиѐданд. Ҳалли масъалаҳои мазкур барои рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи 
конститутсионӣ мусоидат менамоянд.  
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ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌИИ САЙЁЊИИ САНОАТЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Дар замони муосир базаи меъѐриву њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти сайѐњї 

дар Љумњурии Тољикистон босубот инкишоф ѐфта истодааст. Њамзамон, давра ба давра 
он хусусияти коплексиро касб намуда, имрўзњо дар Тољикистон низоми ягонаи 
ќонунгузорї оид ба сайѐњї тањия ва амал намуда истодааст.  

Дар тањќиќоти худ олими тољик Д.Ш. Сангинов менависад, ки ташаккули фаврии 
базаи меъѐриву њуќуќї, ки бо ќабули ќисми якум, дуюм ва сеюми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон, инчунин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм», ки 
дорои унсурњои њам танзими њуќуќи хусусї, њам њуќуќи умумї мебошад, исбот 
мегардад [6].  

Дар ташаккули танзими њуќуќии муносибатњои сайѐњї ба андешаи мо наќши 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм» аз 09.12.2004., хеле калон аст [2]. 

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ ва тартиби амалӣ 

намудани фаъолияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.  
Бо ќабули санади меъѐрии њуќуќии мазкур, аввалин маротиба мафњуми туризм, 

турист, мањсулоти туристї ва ѓайра муќаррар шуда, минбаъд барои муњайѐ намудани 
заминаи њуќуќии ќонунгузорї оид ба сертификатсияи хизмат дар соњаи сайѐњї, 
санадњои меъѐриву њуќуќии мављуда имконият фароњам овард. 

Бо мурури замон Њукумати Љумњурии Тољикистон Барномаи давлатии инкишофи 
туризм дар Тољикистонро дар давраи солњои 2004-2009 тасдиќ намуда, ќарор «Дар 
бораи масъалањои дастгирии давлатии рушди туризми экологї, кўњию варзишї ва 
ќўњнавардї дар Љумњурии Тољикистон»-ро ќабул намуд. 

Минбаъд, барои инкишоф додани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
сайѐњї дар ин давра аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон Консепсияи рушди 
соњаи туризм дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009-2019 [4] ва Барномаи 
давлатии рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2010-2014 ќабул 
гардиданд [5].  

Дар танзими њуќуќии муносибатњои сайѐњї наќши Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сайѐњии дохилї» аз 18 июли соли 2017, № 1450 хеле калон аст [3]. Аз 

мазмуни меъѐрњои он бармеояд, ки Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ 

ва иҷтимоию фарҳангии фаъолиятро дар соҳаи сайѐҳии дохилӣ дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон муайян намуда, ба фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ташаккул ва 

рушди соҳаи мазкур равона шудааст. 

Минбаъд, дар ин самт, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 
2018, тањти раќами № 80 санади дигари зерќонунї - Барномаи рушди сайѐњї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020 ва соли 2018 аз љониби Њукумати 
кишвар барои такон бахшидан ва амалї намудани вазифањои давлатї дар самти 

саноати сайѐњї “Стратегияи рушди сайѐҳӣ барои давраи то соли 2030” қабул гардиданд, 
ки мутаносибан меъѐрњои онњо барои танзим намудани соњаи сайѐњї, мусоидат намудан 
барои пешбурди соњаи саноати сайѐњї равона карда шудаанд.  

Стратегия вазъи кунунии соҳаи сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафҳои 

рушди соҳа то соли 2030, самтҳои стратегии рушди сайѐҳӣ дар Тоҷикистон бо 

фарогирии шаклҳои сайѐҳӣ, маркетинг ва тарғибот, ба роҳ мондани фуруш, нигоҳ 

доштани тамос бо муштариѐн, нақлиѐту сарҳадот ва раводид, иҷозатномадиҳӣ дар 

соҳаи сайѐҳӣ, инчунин имкониятҳои рушди сайѐҳӣ дар минтақаҳои ҷумҳуриро дарбар 

гирифта, низоми мониторинг ва арзѐбии татбиқи босамари стратегия муқаррар карда 
шудааст. 

Стратегия тавассути се давраи миѐнамуњлат, ки ҳар яки он 4 солиро дарбар 
мегирад, амалї карда мешавад, ки дар ин марњилањо ба самтњои афзалиятноки рушди 

соњаи сайѐњї диќќати асосї равона карда мешавад. Бо мақсади таъмини татбиқи 

пурраи Стратегия нишондињандањои маќсадноки он таҳия карда шудааст. Нақшаи 

чорабиниҳои Стратегия самтҳои соҳаи сайѐҳӣ аз ҷумла, индикатор, тарғибу ташвиқи 

соҳа, пайдо намудани бозорҳои нави ҷаҳонии сайѐҳӣ, омода намудани мутахассисони 

соҳаи сайѐҳиро дарбар мегирад. 

Барои татбиқи босамари Стратегия маблағгузориҳои бахши хусусӣ, шарикони 

рушд ва сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда мешаванд. Аз ҷумла, шумораи сайѐњони 
ба љумњурї ташрифоваранда, сањми сайѐњї дар ММД, сањми сайѐњї дар содирот, сањми 
сармоя ба соњаи сайѐњї дар маљмуи сармоягузорињо, сањми сайѐњї дар ќисми даромади 
буљети давлатї, миќѐси хизматрасонињо дар соњаи сайѐњї, шумораи субъектњои 
баќайдгирифташудае, ки дар соњаи истироњат ва табобат хизматрасонї мекунанд, 
шуѓли ањолї дар соњаи сайѐњї ва мавќеи Тољикистон дар раддабандии кишварњои 
мењмоннавоз, ки аз љониби Форуми љањонии иќтисодї гузаронида мешавад, 

индикаторҳои асосии Стратегия маҳсуб меѐбад. 

Ҳадафи олии Стратегияи рушди сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030 таъмини рушди устувори соҳаи сайѐҳии кишвар ба ҳисоб меравад. Барои 

ноил шудан ба ин ҳадафи олӣ ҳадафҳои зерини стратегии рушд муайян карда шудаанд: 

‟ ташаккули асосҳои институтсионалии рушди соҳаи сайѐҳӣ; 

‟ ташаккули инфрасохтори муосири соҳаи сайѐҳӣ; 

‟ тақвияти иқтидорҳои сайѐҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили дурусти тарғибу 

ташвиқи ҳаматарафаи он; 

‟ таъмини рақобатпазирии маҳсулоти сайѐҳӣ дар асоси баланд бардоштани сифати 

хизматрасонӣ; 

‟ ташаккул ва муаррифии бренди миллии мавзеъҳои сайѐҳӣ -маркетинг ва 

пешбурди маҳсулоти соҳаи сайѐҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои 

табиию рекреатсионӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ; 

‟ тақвияти неруи инсонӣ, таъминоти кадрӣ ва шуғли пурмаҳсул дар соҳаи сайѐҳӣ; 

‟ мутобиқгардонӣ ба стандартҳои байналмилалӣ ва таъмини бехатарии сайѐҳон; 

‟ таъсис ва рушди кластерҳои сайѐҳӣ (маҷмўи минтақаҳои алоҳидаи сайѐҳию 

рекреатсионии иқтисодӣ) ва таъмини инноватсионию сармоягузории рушди соҳаи 

сайѐҳӣ. 
Тањлилњои санадњои номбаршуда нишон медињанд, ки дар меъѐрњои онњо њарчанд 

саноати сайѐњї чун омили устувори рушди давлатдорї эътироф шуда бошад њам, 
муносибатњои соњаи сайѐњии саноатиро пурра танзим намекунад. Масалан, меъѐрњои 
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моддаи 1-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сайѐњии дохилї» ва моддаи 1-
уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм» мафњумњои алоњидаро ба 

мисоли туризм, сайѐњї, хизматрасонии сайѐҳӣ, субъекти хизматрасонии сайѐҳӣ, 

инфрасохтори сайѐҳӣ, маҳсулоти сайѐҳӣ ва ба инњо монандро мустањкам намуда бошад 
њам, мафњуми сайѐњии саноатиро пешбинї наменамоянд. Дар баробариин, аз мазмун ва 
моњияти Барномаи рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020 ва 

“Стратегияи рушди сайѐҳӣ барои давраи то соли 2030” бармеояд, ки яке аз њадафњои 

асосии сиѐсати давлатї дар соњаи сайѐњї ‟ ин ташаккули стратегияи маркетингӣ оид ба 

таҳия ва рушди минбаъдаи маҳсулоти сайѐҳии миллӣ дар бозорҳои дохилӣ ва беруна 
аст. Дар ин раванд, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2019 дуруст 

ќайд намуданд, ки яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар пешбурди содирот муаррифӣ 

нагардидани маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва иштироки нокифоя дар намоишгоҳҳои 

байналмилалӣ мебошад [1].  
 Бинобарин, андеша дорем, ки ќонунгузорї дар ин бахш ба такмил эњтиѐљ дорад. 

Таъкид менамоем, ки Љумњурии Тољикистон дар баробари доштани мероси бойи 
таърихию фарњангї ва дорои захирањои табиию рекреатсионии барои рушди сайѐњї 
мусоидаткунанда, њамчунин соњиби мањсулоти баландсифати гуногуни хољагї ба 
мисоли истењсоли мањсулоти хушсифати хўрока, пахта, алюминий, тилло ва ѓайрањо 

мебошад. Хушбахтона, то имрўз дар тамоми гўшаву канори мамлакатамон корхонањои 
хурду бузурги саноатї бо истењсол ва фурўши мањсулотњои гуногуни хољагии халќ 
машѓул мебошанд. Аз маълумотњои оморї бармеояд, ки танњо соли 2019 суръати 

афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 7,5 фоизро ташкил намуда ин 

нишондиҳанда аз ҳисоби зиѐд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 

13,4 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 7,1 фоиз, гардиши савдо 8 фоиз ва хизматрасониҳои 

пулакӣ 1,6 фоиз таъмин карда шудааст. Лекин новобаста аз ин муваффаќиятњо ба 

андешаи мо ҳамкорї бо ширкатҳои хориҷӣ бо мақсади ҷалби сармояи мустақим барои 

ташкили корхонаҳои хурду миѐнаи истеҳсолӣ, бахусус, дар соҳаҳои саноати сабук ва 

хӯрокворӣ ба маќсади муаррифї намудани мањсулоти хушсифати Тољикистон яке аз 
муаммои асосї ба шумор меравад. Дар њаќиќат, дар хориљи кишвар имконияти пайдо 

кардани маълумоти кофӣ доир ба корхонаҳои саноатӣ ва маҳсулоти аз лиҳози экологӣ 

тозаи Тоҷикистон хеле маҳдуд аст. Ин њам бошад, ба аќидаи мо аз самаранок ба роњ 
намондани сайѐњии саноатї дарак медињад. Хуб саволе ба миѐн меояд, ки чї бояд кард? 
Ба андешаи мо яке аз воситањои аввалиндараљљаи роњандозї намудани татбиќи сайѐњии 
саноатї ‟ ин фароњам овардани заминаи њуќуќии он ба шумор меравад.  

Таклиф менамоем, ки бо дарназардошти самаранокии сайѐњии саноатї зарур аст, 
ки ба ќонунгузории сайѐњии  Љумњурии Тољикистон як ќатор таѓйирот ва иловагињо 
ворид карда шаванд. Пеш аз њама зарур мешуморем, барои самаранок ба роњ мондани 
падидаи сайѐњии саноатї бо истифода аз таљрибањои љањонї Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти сайѐњии саноатї» тањия ва ќабул карда шавад, ѐ ин 
ки дар меъѐрњои ќонунгузории амалкунандаи сайѐњї мафњуми ягонаи сайѐњии саноатї 
мустањкам карда шуда, роњњои амалї намудани он пешбинї карда шавад. Аз тањлилњои 

овардашуда андеша дорем, ки зери мафњуми сайѐњии саноатї, саѐҳати саноатии хислати 
њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва бо ќонун муќаррарнамудаи шањрвандон (шањрвандони 
хориљї, бетабаа) дар корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон ба маќсади муаррифї 
ва ба фурўш баровардани мањсулотњои саноатии Тољикистон дар хориљи кишвар бояд 
фањмида шавад.   

Пешнињод карда мешавад, ки мафњуми мазкур ба моддањои 1-уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сайѐњии дохилї» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи туризм» мустањкам карда шавад. 

Дар заминаи муќаррар намудани низоми ќонунгузории сайѐњии саноатї, барои 
дар амал татбиќ намудани вазифа ва маќсадњои давлатї дар самти роњандозии сайѐњии 
саноатї дар Љумњурии Тољикистон таклиф менамоем, ки «Барномаи давлатии рушди 
фаъолияти сайѐњии саноатї ва муаррифии мањсулоти дохилї барои солњои 2020-2025» ѐ 
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«Стратегияи миллии рушди фаъолияти сайѐњии саноатї ва муаррифии мањсулоти 
дохилї барои солњои 2020-2025» ќабул карда шавад. 

Маќсад ва њадафњои асосии санадњои дар боло ишорашуда бояд пеш аз њама ба ин 
самтњо равона карда шаванд: 

- таъсис ва роњандозї намудани механизми муосири танзими давлатӣ ва дастгирии 

сайѐҳии саноатї; 

- ташаккул додани стратегияи маркетингӣ оид ба таҳия ва рушди минбаъдаи 

муаррифии маҳсулоти ватанї дар бозорҳои дохилӣ ва беруна; 

- ба роњ мондани рушди бемайлон дар самти ҳамкории байналмилалӣ; 

- тавассути сомонањои интернетї ба роҳ мондани муколама ва шарикии давлати ва 
байналмилалї дар бахши сайѐњии саноатї ва муаррифии мањсулоти дохилї ба хориљи 
кишвар; 

- таҳким бахшидани фазои сармоягузории хориљї дар бахши сайѐҳии саноатии 
дохилї; 

- густариш додани рушди инфрасохтории сайѐҳии саноатї дар дохил ва хориљи 
кишвар; 

- таъсис додани марказњои таълимї ва хизматрасонї љињати омўзиш ва фањмонида 

додани матлаб ва муњтавои сайѐҳии саноатї ва баланд бардоштани маърифати сайѐњї; 

- тањким бахшидани имиҷи ҷолиби сайѐҳии саноатии кишвар дар хориља. 
Андеша дорем, ки амалї намудани вазифањои мазкур барои рушди минбаъдаи 

саноати сайѐњии Тољикистон мусоидат хоњанд намуд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУКУЌИИ ШАРТНОМАИ МУАЛЛИФЇ 
ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Бояд тазаккур дод, ки истифодабарии асари муаллиф аз тарафи дигарон 

(истифодабарандагон) тибќи ќонунгузории гражданї дар асоси шартномаи муаллифї 
ба амал бароварда мешавад, ѓайр аз њолатњое, ки махсус дар ќонун пешбинї карда 
шудааст. Шакли шартномавии истифодабарии асар асосан, нисбат ба дигар шаклњо, 
баамал - барорї ва њифзи њам њуќуќњои шахсї ва њам амволии муаллифро таъмин 
менамояд [5].  

Илова менамоем, ки талаботи мазкур ба манфиатњои истифодабарандагон низ 
љавобгўй аст, зеро онњо њуќуќњои муайянро дастрас мекунанд. Дар охир, барои аз 
тариќи шартномавї истифодабарии асар љамъият мустаќиман манфиатдор аст, зеро 
чунин тартибот фаъолияти эљодии аъзоѐни онро њавасманд гардонида, барои баланд 
бардоштани боигарии маънавии љамъиятї кўмак мерасонад.  

Вобаста ба муайян намудани мафњуми ва табиати њуќуќии шартномаи муаллифї 
њаминро ќайд намудан бамаврид аст, ки дар тўли солњои зиѐд дар адабиѐти 
њуќуќшиносї бањс оид ба табиати њуќуќии шартномаи муаллифї идома дорад. Моњияти 
бањс дар он аст, ки муаллиф метавонад, ки њуќуќњои амволии худро бегона кунад ѐ 
истифодаи онро бо шартњои муайян иљозат дињад? Вобаста ба ин, дар сарчашмањои 
илмї назарияи асоснокшудаи бегона намудан ва назарияи иљозати асар асоснок карда 
шуда буд [6,7, 8, 9, 10]. 

Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» оид ба 
бегонакунии њуќуќи муаллифї барои истифодаи асар меъѐрњои махсус пешбинї карда 
шудааст (масалан, моддаи 25 Ќонун) [5]. Ин талабот дар меъѐрњои Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон низ пешбинї гардидааст [3]. 

Дар баробари ин, дар сарчашмањои илмї ва ќонунгузории муаллифї принсипи 
озодии шартномаи муаллифї мустањкам карда шудааст, ки дар асоси он тарафњо 
мустаќилона њуќуќу уњдадорињои худро муайян ва шартњои онро таѓйир ѐ илова 
менамоянд. Ќонунгузории гражданї ба шартномаи муаллифї як ќатор талаботњоро 
пешнињод мекунад, ки онњо дар намуди меъѐрњои диспозитивї ва императивї ифода 
ѐфтаанд. Меъѐрњои диспозитивї дар њолатњои њал нашудани баъзе масъалањои 
шартномавї ба амал бароварда мешаванд. Чунончї, мањдуд намудани амали шартнома 
дар макон. Меъѐрњои императивї бошанд, ба шартномаи муаллифї ворид намудани 
ягон шартро манъ мекунад ѐ баръакс барои ин ѐ он њолати корро њаллу фасл намудан, 
пешнињод медињад. Масалан, талабот оиди муайян намудани андозаи мукофотпулї дар 
шартномаи литсензионии музднок (барои истифодаи асар чунин хусусият пайдо 
мешавад). Ѓайр аз ин, ќонуни љорї шартномаи муаллифї ва тањвили њуќуќњои 
амволиро дар бар гирифтааст, ки мутобиќи он: 

- њуќуќи амволие, ки дар моддаи 16 њамин Ќонун зикр ѐфтаанд, ба истиснои 
њолатњои дар моддањои 19-21, 24 ва 39 њамин Ќонун пешбинигардида, метавонанд танњо 
аз рўи шартномаи муаллифї пурра ѐ ќисман тањвил дода шаванд; 
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- тањвили њуќуќи амволї метавонад комил ѐ ѓайрикомил бошад (иљозатномаи 
комил ва ѓайрикомил). 

Шартномаи муаллифї хусусияти њуќуќи гражданї дорад ва дар ќатори дигар 
шартномањо мустаќил њисоб меѐбад. Чунин хулоса на танњо ањамияти назариявї, балки 
ањамияти калони амалї дорад. Аз љумла, ин он маъноро дорад, ки ба муносибатњои 
шартномаи муаллифї, њам њолатњои умумии њуќуќи гражданї, масалан ќоидањо дар 
бораи шакл ва шартњои эътиборнокии ањдњо ва њам меъѐрњои њуќуќи уњдадорї, мисол 
тартиб ва иљроиши шартномањо, масъулият барои вайрон кардани онњо ва ѓайрањо 
татбиќ карда мешаванд.  

Шартномаи муаллифї метавонад њам консенсуалї ва њам реалї бошад. Вай њама 
ваќт дутарафа ва музднок тахмин карда мешавад. Ба аломатњои шартномаи муаллифї 
дохил мешаванд субъект, матлаб (объект), муњлат, нарх, шакл ва мазмун дохил 
мешавад.  

1. Субъектони шартномаи муаллифї ‟ муаллиф ѐ вориси ў (њуќуќќабулкунанда) аз 
як тараф ва бадастоваранда (истифода - баранда) аз тарафи дигар ба шумор мераванд. 
Муаллифони дар ќобилияти амалбудаи ба балоѓат расида шартномаи муаллифиро 
мустаќилона ѐ ба воситаи намоянда ѐ агент мебанданд. Муаллифони ноболиѓи аз 14 то 
18 сола њуќуќњои худ, аз љумла њуќуќи муаллифиро мустаќилона бе назорати волидон ѐ 
парасторон ба амал мебароранд [2]. 

Шартномањои коллективии оиди супоридан ѐ додани њуќуќи истифодабарии 
асарњои коллективї бо њамаи њаммуаллифон баста мешавад. Дар айни њол њамаи онњо 
метавонанд дар муайян намудани шартњо ва бастани шартнома ризоияти худро дињанд 
ѐ метавонанд онро ба яке аз муаллифон супоранд. Дар ваќти тайѐр намудани маљмўа 
шартномањои ба он вобаста на танњо бо тартибдињанда, балки дигар муаллифони 
асарњое, ки ќонун њимоя мекунад, ки ба маљмаа ворид карда шудааст, баста мешавад. 

 Баъди марги муаллиф шартномаи муаллифї бо ворисони ў тибќи ќонун ѐ 
васиятнома, ки ќобилияти амали гражданї доранд баста мешаванд. Агар якчанд ворис 
бошад, пас барои бастани шартнома розигии њамаи ворисон гирифта мешавад. Бањсњои 
баамаломадаи байни ворисон аз тариќи судї бо аризаи даъвогии њар яки онњо баррасї 
карда мешавад. 

Дар тарафи дигари шартномаи муаллифї дорандаи њуќуќи амволии муаллифї ѐ 
истифодабарандаи асар, ки ба сифати онњо одатан шахсони њуќуќї (соњибкорї 
инфиродї), ки функсияи асосии онњо баамалбарории фаъолияти ноширї, театрї - 
намоишї ва монанди инњо мебошад, баромад мекунанд. 

Дар баъзе њолатњо муносибатњои шартномавї оиди асарњои эљодї байни 
муаллифони асар ва шахсони дигар на барои минбаъд истифодабарии он бо маќсади 
тиљоратї, балки барои ќонеъ намудани талаботи шахсї муќаррар карда мешавад 
(мисол, фармоиш оиди ба тартибдарории дохили бино (интерьер), офаридани њайкал, 
кашидани мусаввара ва ѓ.). Шартномањои мазкур бештар хусусияти пудратї доранд, 
вале оќибати эљодии онњо бевосита бо меъѐрњои њуќуќи муаллифї танзим карда 
мешаванд.  

2. Матлаби шартномаи муаллифї  њам њуќуќњои амволие, ки дорандаи њуќуќ онро 
пурра ба истифодабаранда медињад (шартнома оиди бегонакунии њуќуќњои комил) ва 
њам њуќуќи иљозат барои истифодаи асар бо воситањое, ки дар шартнома пешбинї 
шудааст (шартномаи муаллифии литсензионї), ба шумор мераванд. Азбаски тибќи 
шартномаи муаллифї нисбати асари конкретї њуќуќи бегона ѐ њуќуќи истифодаи он 
супорида мешавад, дар назарияи њуќуќи муаллифї ба сифати матлаби шартнома асосан 
худи асар баромад мекунад.  

Агар ба маънои аниќ гирем, асар на матлаб, балки чун объекти њуќуќи муаллифї 
баромад мекунад. Новобаста ба ин, дар ваќти бастани шартномаи  муаллифї бояд, 
масъалањо дар бораи намуд ва хусусияти додани њуќуќ тибќи шартнома ва оиди њамон 
асаре, ки бояд ин њуќуќ амал кунад, нишон дода шавад. Барои шартномањое, ки бегона 
кардани њуќуќњои амволии муаллифро дар бар мегирад, ин масъалањо дар замони 
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муосир ањамиятнок намебошад, зеро њуќуќњои амволї њамчун пурра ва ягона, ки ба 
мафњуми «њуќуќи комил» муттањид карда шудааст, бегона карда мешавад. 

3. Муњлат дар шартномаи муаллифї  якчанд маъно дорад. Пеш аз њама, тарафњо 
дар муайян намудани муњлат барои додани асар ба истифода озоданд. Дар асл, ба 
истифодабаранда мумкин аст њуќуќи муаллифї барои истифодаи асар дар тамоми 
муњлати њифзи он дода шавад, гарчанде, ки ин муњлат дар ваќти бастани шартнома 
номаълум буд.  

Инчунин бастани шартнома ба муњлати номуайян низ имконпазир аст. Дар 
ќонунгузории љорї пешбинї гардидааст, ки агар дар шартномаи литсензионї муњлати 
амали он нишон дода нашуда бошад, вай ба муњлати панљ сол басташуда њисобида 
мешавад. Мутобиќи шартномаи муаллифї оиди бегона кардани њуќуќњои амволї 
бошад, њуќуќ ба истифодабаранда дар тамоми муњлати амали он мегузарад. 

Дар баробари амали муњлати умумї дар шартномаи муаллифї, одатан муњлатњои 
иљрои уњдадорињои тарафњо нишон дода мешавад. Масалан, дар шартномаи муаллифии 
фармоишї муњлате, ки дар давоми он муаллиф уњдадории офаридан ва супоридани 
асарро тибќи фармоиши истифода - баранда, ќабул мекунад, муњим аст. Инчунин, дар 
шартнома муайян кардани муњлати аниќи баррасии асари бадастоваранда 
(истифодабаранда) пешнињод карда шуда, маќсаднок аст.  

Агар истифодарбаранда уњдадории истифодаи асарро ќабул карда бошад, дар 
шартномаи муаллифї бояд муњлати аниќи иљрои он пешбинї карда шавад. Аз рўи 
ќоида, ин муњлат бояд нисбат ба муњлати умумї кўтоњтар бошад. 

4. Нархи шартномаи муаллифї – он мукофотпулии муаллифро дар бар мегирад, ки 
бадастоварандаи њуќуќи муаллифї ѐ истифодабаранда, бояд ба муаллиф барои 
њуќуќњои ба даст овардаашон, барои истифодаи асар пардозанд. 

Маблаѓњои мукофотпулї яккарата, даврагї, фоиз аз даромад ѐ дар шакли дигар 
муайян карда мешавад. Дар баробари ин, аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
мумкин аст, ставкаи минималии (пасттарини) мукофотпулии муаллиф барои истифодаи 
алоњидаи асар пешбинї карда шавад. Њаќќи ќалами муаллифро моддаи 26 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» дар бар 
гирифтааст. 

Аз рўи ќоидаи умумї шартнома дар шакли хаттии оддї баста мешавад. Дар 
њолати риоя накардани ин шакл шартнома бастанашуда эътироф карда мешавад. 
Асосан шартномаи муаллифї бо тартиб додани як њуљљате, ки тарафњо имзо мекунанд, 
баста мешавад. Дар амалия шартномањои стандартии тайѐкардашуда истифода бурда 
мешавад. 

Барои шартномањо дар бораи истифодаи асар дар нашриѐти даврагї, шакли хаттї 
њатмї намебошад. Дар бораи баста шудани чунин шартнома огоњонидани муаллифи 
нашриѐт ва шањодат дар бораи ќабул намудани дастнавис барои нашр ѐ њолати нашри 
асар кифоя аст. 

 Ба њамин тариќ, аз тањлилњои овардашуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
шартномаи муаллифї доир ба тањвили њуќуќњои комил истифодаи асарро аз рўи тарзу 
усулњои муайян ва дар њудуди бо шартнома муќарраргардида танњо барои шахсе иљозат 
медињад, ки ин њуќуќњо ба ў тањвил дода мешавад ва чунин шахс њуќуќ дорад, ки 
истифодаи асарро бо њамин усул аз тарафи шахсони дигар манъ кунад. 
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ВАЗИФАҲОИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРӢ ҲАНГОМИ  

БАРРАСИИ ПАРВАНДАҲОИ ГРАЖДАНӢ 
 

Дар истеҳсолоти судии гражданӣ прокурорҳо мувофиқи қонунгузории 

мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баррасии парванда аз тарафи судҳо иштирок 

менамоянд, инчунин нисбати ҳалномаю таъиноти судҳо, ки хилофи қонунанд, эътироз 
меоранд. 

Вазифаҳои назорати прокурорӣ ва самтҳои асосии фаъолияти прокуророн дар 

мурофиаҳои судї ба корҳои гражданӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 

соли 2005 [1], нисбати назорати қонунӣ будани қарорҳои судҳо оид ба парвандаҳои 

гражданӣ пешбинӣ шудаанд. Мувофиқи ин санадҳо прокурор вазифадор аст, ки дар 

ҳамаи марҳилаҳои мурофиаҳои судї ба корҳои гражданӣ сари вақт чораҳои қонун 

пешбинӣ кардаро барои бартарафнамоии ҳама гуна қонунвайронкунӣ новобаста аз 

ҷониби касе, ки набошад, бинад. Мувофиқи талаботҳои санадҳои меъѐрии номбурда 

Прокурори Генералии ҶТ ва прокуророни тобеи он ҳангоми дар суд баррасӣ намудани 

корҳои гражданӣ бо он мақсад назорат ба амал мебароранд, ки талаботи қонун дар 

бораи ҳаматарафа, пурра, объективона, сари вақт дида шудани корҳои гражданї дар 

ҳамаи инстансияҳои судӣ иҷро карда шавад; ба ҳар як кор ҳалнома, таъинот ва қарори 

қонунӣ ва асоснок қабул гардад; ҳалнома, таъинот ва қарорҳои суд сари вақт, 

мувофиқи талаботи қонун иҷро карда шавад. 

Прокуророн барои баамалбарории мақсадҳои адолати судӣ ва иҷрои вазифаҳои 

дар назди суд гузошта шуда бо риояи қатъии принсипи мустақилиятии судҳо ва итоати 

онҳо фақат ба қонун ѐрии амалӣ мерасонанд. 
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Вазифаҳои прокурорҳоро дар мурофиаҳои судӣ ба корҳои гражданӣ дар давраи 

ҳозира муайян карда, Прокурори Генералии ҶТ аз прокуророни тобеаш талаб 

менамояд, ки диққати махсуси худро ба риояи низоми ҳуқуқӣ дар саноат ва хоҷагии 

қишлоқ, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикитон 

ва дигар қонунҳо кафолат додаанд, ба таъмини қонуният ҳангоми баамалбарории 

адолати судӣ ба корҳои гражданї, бартараф ва решакан кардани вайронкунии 

қонуният, ҷалб намоянд. Дар ин кор аз воситаҳои гражданї-ҳуқуқӣ ва таъсиррасонии 

прокурорӣ бо мақсад ва аз рӯи нақша боманфиатона ва бомуваффақият баамалбарории 

вазифаҳо оид ба татбиқшавии ислоҳотҳои хоҷагї, ҳифзи манфиатҳои молумулкии 

давлат, ҳуқуқҳои ҳисоббаробаркунии корхонаҳо ва љомеаи меҳнатӣ истифода бурда 
шавад.  

Яке аз шартҳои зарури мустаҳкамкунии қонуният дар ҳудуди иқтисодиѐт ба 

нақши назорати прокурорӣ оид ба рӯѐнидани зарари ба давлат, корхона, ташкилот, 

идора, муассиса ва иттиҳодияҳо расонида шуда мебошад. Дар вақти татбиқ кардани 

воситаҳои гражданї-ҳуқуқӣ асосан ба қонунҳо оид ба мубориза бо азхудкунї, 

бехоҷагидорї, баровардани маҳсулоти бадсифат, изофанависӣ, вайронкунии 

шартномаҳои таъминкунии молҳо, бефоида истифодабарии захираҳои сӯзишворию 

энергетикӣ, ҷароҳатрасонии истеҳсолотӣ, вайронкунии қонунҳои ҳифзи табиат ва 

иқтисодиѐти бозоргонӣ такя карда мешавад. 

Ба прокурорҳо зарур аст, ки аз ҳамаи чораҳои қонун пешбинӣ карда истифода 

бурда, ба он муваффақ шаванд, ки ҳар як шахси дар расонидани зарар гунаҳгорро ба 

ҷавобгарии моддӣ кашанд ва дар ин кор бисѐртар аз ташаббусу кордонии касбии 

роҳбарон ва хизматҳои њуќуќии корхона, муассиса, идора, ташкилот, иттиҳодияҳо 

васеъ истифода баранд. Диққати асосӣ бояд ба риояи бечунучарои ҳуқуқҳои 

конститутсионии шаҳрвандон ба меҳнат, манзил, ҳуқуқи муаллифӣ, ихтироъкорӣ ва 

навоварӣ, ба ҳуқуқҳои аз муносибатҳои никоҳ ва оила ба вуҷуд меомадагӣ дода шавад. 

 Инчунин ба татбиқи қонун дар бораи тартиби шикоят кардан ба суд аз болои 

кирдорҳои ғайриқонунии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор, ки ҳуқуқҳои 

шаҳрвандонро халалдору поймол ва маҳдуд менамоянд, људо карда шавад. Назорат аз 

болои иҷрои қонунӣ будани корҳои гражданї аз ҷониби Прокурори Генералии ҶТ, 

прокуророни вилоятӣ ва махсусгардонидашудаи ваколатҳояшон ба прокуророни 

вилоят баробар кардашуда, прокуророни шаҳрҳою ноҳияҳо ва прокуророни 

махсусгардонидашудаи ваколатҳояшон ба прокуророни шаҳрҳою ноҳияҳо баробар 

кардашуда, ба амал бароварда мешавад [2, 318 - 331].  
Бо мақсади роҳбарии фаврӣ аз рӯи фаъолияти мақомоти прокуратура дар ин 

соҳаи назорат дар Прокуратураи Генералии ҶТ раѐсат оид ба назорат аз болои 

баррасии корҳои гражданӣ дар судҳо, дар прокуратураи вилоятҳо ва ш. Душанбе ва 

прокуратураи Тоҷикистон оид ба нақлиѐт шӯъбаҳо оид ба назорат аз болои баррасии 

корҳои гражданї дар судҳо ташкил карда шудаанд. Дар прокуратураи шаҳрҳою 

ноҳияҳо ин вазифаҳоро ҷонишин ѐ  ѐрдамчии прокурори шаҳру ноҳия иҷро мекунанд. 

Ба ин кор роҳбарони ин прокуратура роҳбарӣ мекунанд. Бо мақсади 

бомуваффақиятона иҷро кардани вазифаҳои дар назди прокуророн гузошта шуда қонун 

ба прокурор барои ин ваколатҳои зарурӣ муҳайѐ кардааст. Ин ваколатҳои прокуророн 

дар Қонуни конститутсионии ҶТ, «Дар бораи мақомоти Прокуратураи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», Кодекси граждании ҶТ, фармонҳои Прокурори Генералии ҶТ,  сабт 

карда шудаанд. Назоратро аз рӯи иҷрои қонунҳо дар вақти дар суд баррасӣ кардани 

корҳои гражданӣ ба амал бароварда, прокурор дар доираи ваколатҳои худ дар вақти 

дар мурофиаҳои судии инстансияи якум, инстансияҳои кассатсионӣ ва назоратӣ 

баррасӣ кардани корҳо иштирок намуда, ба масъалаҳои ҳангоми дидани кор ба миѐн 

омада дар ҳамаи ин инстансияҳо хулоса медиҳад; ба суд аризаҳои даъвогӣ мефиристад, 

ба корҳои гражданї хулоса медиҳад: дигар ҳаракатҳои мурофиавии қонун пешбинӣ 
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кардаро ба ҷо меоварад; аз рӯи ҳалнома, таъинот ва қарорҳои суд ва қарорҳои судя 

эътироз ирсол мекунад; қонунӣ будани ҳалнома, таъинот ва қарорҳои судиро дида 

мебарояд; дар ҳолатҳои дар қонун пешбиникардашуда барои аз нав баррасӣ кардани 

қарор, ҳалнома, таъинотҳо ба корҳои гражданї чораҷӯӣ мекунад. 

Аз рўи ваколатҳои худ прокурор вазифадор аст, ки дар мурофиаҳои судӣ 

назоратро ба корҳои гражданӣ тавре ташкил намояд, ки он ба таври ҳақиқӣ барои ба 

ҳаѐт татбиқнамоии қонунгузорӣ дар бораи ҳаматарафа, пурра, объективона ва сари 

вақт дидани корҳои гражданї дар судҳо мусоидат кунад, то ки ба ҳар як кор 

ҳалномаҳои қонунию асоснок бароварда шавад. 

Ҳамин тавр, матлаби назоратӣ на фақат қонунӣ будани қарор, ҳалнома, 

таъинотҳои суд, балки боз инчунин ҳамаи ҳаракатҳои мурофиавӣ, ки суд иҷро мекунад 

то дар маҷлиси судӣ баррасии корҳои гражданӣ, чи дар рафти дар маҷлиси судӣ дидани 

даъвои гражданӣ мебошад. Прокурор ягон манфиати шахсӣ надорад. Ӯ фақат аз нуқтаи 

назари умумидавлатӣ баромад карда, назорат мебарад, ки талаботи қонунҳои гражданӣ 

ва КМГ Ҷумњурии Тољикистон ҳам аз ҷониби ҳайати суд, ҳам аз ҷониби иштирокчиѐни 

мурофиа тарафҳо ва шахсони сеюм, шоҳидон, эксперт, тарҷумон, намояндагони 

мақомоти идоракунии давлатӣ, ки ба суд барои амалӣ намудани адолати судӣ ѐрӣ 

мерасонанд, ба ҷо оварда шавад. 
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Дар шароити љањонишавии самтњои гуногуни њаѐти љамъиятии давлатњо, шароити 

мувофиќ барои густариш ѐфтани муносибатњои мухталифи њуќукї-хусусї ба миѐн 

омада, дар натиљаи он мумкин аст, дар ќаламрави Ҷумњурии Тољикистон татбиќ 
шудани меъѐрњои њуќуќи моддии ќонунгузории граждании кишвари хориљї ба миѐн 
ояд. Масъалан, муносибатњои никоњу оилавї бо иштироки шањрвандони ватанї ва 
хориљї, басташудани ањдњои иќтисодии хориљї байни шарикони тиљоратии давлатњои 
гуногун ва ѓайра.  

Ќонунгузории ќариб њамаи мамлакатњо баробари муќаррар намудани асоси дар 
ќаламрави кишвари худ татбиќгардии њуќуќи хориљї, инчунин меъѐрњоеро пешбинї 
менамояд, ки бинобар сабабои гуногун, ба татбиќ шудани меъѐрњои њуќуќи хориљї 
монеагї ба миѐн меоваранд. Аз њамин нуктаи назар, дар доираи маќолаи мазкур маќсад 
мегузорем, то ки асосњои дар ќонунгузорї оид ба мањдудсохтани татбиќи њуќуќи 
хориљї оварда шударо тањлил намуда, ањамияти онро дар танзими муносибатњои 
мураккаби њуќуќї-хусусї дида бароем.  
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Дар њаќиќат ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (м.1191, КГ Љумњурии 
Тољикистон [1]) татбиќи њуќуќи хориљї дар ќаламрави Тољикистонро пешбинї 
менамояд. Баробари ин, меъѐри дигаре љой дода шудааст, ки њадафи он мањдуд созии 
татбиќи њуќуќи хориљї ба шумор меравад. Ин меъѐр дар моддаи 1197 КГ Љумњурии 

Тољикистон оварда шуда он «Қайду шарт дар бораи тартиби оммавӣ» номгузорї 
гардидааст.  Моњияти меъѐри мазкур дар он аст, ки њуќуќи хориљї дар њолатњое, ки 
агар истифодаи он хилофи асосњои тартиби њуќуќии Љумњурии Тољикистон (тартиби 
оммавии Љумњурии Тољикистон) бошад, татбиќ карда намешавад. Яъне, конунгузор 
шарти асосии татбиќ нашудани њуќуќи хориљиро бо мухолифати чунин татбиќ ба 
тартиботи оммавї муайян менамояд. Дар ин њолат меъѐрњои њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон татбиќ мегардад. Рад кардани татбиќи њуќуќи хориљї наметавонад танњо 
ба фарќияти низомњои њуќуќї, сиѐсї ѐ иќтисодии кишвари хориљии дахлдор аз 
низомњои њуќуќї, сиѐсї ѐ иќтисодии Љумњурии Тољикистон асос ѐбад. 

Агар ба меъѐри моддаи 1191 КГ Љумњурии Тољикистон таваљљўњ намоем, шарти 
асосии татбиќи њуќуќи хориљї, ин аз тарафи меъѐри коллизионии ќонунгузории 

Ҷумњурии Тољикистон ба татбиќи њуќуќи хориљї ишора намудан баромад менамояд. 
Илова бар ин ба сифати асоси  татбиќи њуќуќи њориљї инчунин мухторияти ирода дар 
интихоби тартиботи кишвари хориљї баромад менамояд. 

Баробари нишондоди асосњои татбиќи њуќуќи хориљї ќонунгузории Ҷумњурии 
Тољикистон боз њолатњоеро нишон додааст, ки њолатњои монеагї шудани татбиќи 
њуќуќи кишвари хориљиро муайян менамояд.  Ш.М. Менглиев ишора менамояд, ки дар 
радифи шањрвандї ва мухторияти ирода, тартиботи оммавї сеюмин асос ва ибтидои 
њуќуќи байналмилалии њусусї баромад менамояд [2,75-86]. Бе мављудияти ин се асоси 
њуќуќи байналмилалии њусусї, танзими муносибатњои молу мулкї ва шахсии ѓайри 
молу мулкии бо унсури хориљї мураккаб гардида номумкин мебошад. 

Олими олмонї Л. Раапе ишора намудааст, ки ишора ба татбиќи њуќуќи хориљї ин 
татбиќи меъѐрњои њуќуќии ношинос мебошад ва мањз ба туфайли дар ќонунгузории 
мамлакати алоњида оварда шудани меъѐрњои мањдудкунандаи татбиќи њуќуќи хориљї, 
оќибати номатлуби чунин татбиќ пешгирї карда мешавад [3, 96]. Г.К. Дмитриева низ ба 
сифати чораи мањдудсозандаи татбиќи њуќуќи хориљї баромад намудани меъѐрњо дар 
бораи тартиботи оммавї ишора намудааст. Дар њуќуќи байналмилалии њусусї як зумра 
институтњое ташаккул ѐфтаанд, ки барои мањдуд намудани татбиќи њуќуќи хориљї 
равона шудаанд. Байни ин институтњо тартиботи оммавї институти марказї баромад 
менамояд. 

Институти тартиботи оммавї њамчун институти ќадимтарини илми њуќуќи 
байналмилалии хусусї баромад намуда, барои ташаккули он равияњои гуногун таъсири 
худро расонидааст. Байни онњо мактаби њоландї ва намояндаи вай Ултрих Губер 
маќоми намоѐнро ишѓол менамояд. У. Губер асоси њудудии истифодаи «институти 
тартиботи оммавї»-ро дар ќонунгузории давлатњо истифода намуда, бо ин роњ пеши 
татбиќи њуќуќи хориљиро гирифтааст. Илова бар ин олими номбурда ќайд менамояд, 
ки дар баъзе мавридњо татбиќи њукуќи хориљиро роњ додан мумкин мебошад.  

Тањлили аќидаи У.Губер имконият дод, ки чунин хулоса ба миѐн ояд: «Давлатњои 
соњибистиќлол бинобар одоби муоширатї чунон рафтор менамоянд, ки њуќуќи дар 
ќаламрави кишвари хориљї амалкунанда, ќувваи худро дар њамаљо нигоњ медорад, ба 
шарте, ки татбиќи он ба кишвари мазкур зарар нарасонад» [5, 140-144].  

Институти тартиботи оммавї яке аз институтњои ќадимтарин ва муњими њуќуќи 
байналмилалии хусусї дониста мешавад. Институти мазкур барои дастгирї ва љоннок 
намудани сохти давлатї, асосњои тартиботи њуќуќї ва њимояи њуќуќ ва манфиатњои 

ќонунии шахрвандони ин кишвар расона карда шудааст. Дар моддаи 1197 ГК Ҷумњурии 
Тољикистон ќайд мешавад, ки њангоми танзими муносибатњои њуќуќї-хусусии бо 
унсури хориљї мураккаб гардида, татбиќи хуќуќи хориљї пешбинї шуда бошад ва агар 
чунин татбиќгардї ба асосњои тартиботи оммавии давлат мухолиф бошад, пас дар 
чунин маврид татбиќи меъѐрњои њуќуќи хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
мањдуд карда мешавад. 



53 

 

Бояд ќайд кард, ки њангоми истифодаи институти тартиботи оммавї истифодаи 
танњо он меъѐрњои њуќуќи хоричї, ки оќибати татбиќшавиаш ба тартиботи оммавии 
Љумњурии Тољикистон мухолифат менамояд, яъне дар чунин маврид сухан дар бораи 
мањдудкунии ин ѐ он меъѐри њуќуќи хориљие намеравад, ки худ ба муќаррароти 
ќонунгузорї, асоси чунин ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мухолифат менамояд. 
Тавре, ки ќайд шуд, танњо меъѐрњои моддї-њуќуќии нисбати муносибатњои дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон татбиќ шаванда бинобар ба тартиботи оммавї 
мухолифат намудан, мањдуд карда мешаванд. 

 Боиси ќайд аст, ки масъалаи таносуби тартиботи оммавї ва татбиќи њуќуќи 
хориљиро Ш.М. Менглиев ба таври муфассал баррасї намудааст. Олим иброз 
намудааст, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мафњумњои тартиботи оммавї 
ва тартиботи њуќукї њаммаъно арзѐбї гардидааст. Масъалан, дар моддаи 177 Кодекси 
оилавии Љумњурии Тољикистон муќаррароти зеринро муќаррар намудааст: «њуќуќи 
оилавии хориљї дар њолати ба асоси њуќуќии Љумњурии Тољикистон мухолифат 
намудан татбиќ намешавад» [2, 80]. 

Дар назарияи давлат ва њуќуќи ватанї зери мафњуми тартиботи њуќуќї вазъияти 
аз тарафи њуќуќ батанзимдароварда шудани муносибатњои љамъиятї фањмида мешавад, 
ки дар он њуќуќ истифода шуда, ўњдадорї иљро мешавад. Њамин тариќ, асоси 
батанзимдарорї, дараљаи бо тартиб будан њолати нишондињандаи вазъияти инкишофи 
давлат мебошад. 

Тартиботи њуќуќї натиљаи амали њуќуќ, меъѐрњои алоњидаи он мебошад.  Пас, 
мундариљаи тартиботи оммавї чунон васеъ мебошад, ки дар доираи он амали њамаи 
субъектонро дида баромадан ѓайри имкон мебошад. Аз њамин нуќтаи назар, суд ѐ дигар 
маќомоти њуќуќтатбиќкунанда дар љараѐни татбиќи њуќуќи хориљї мухолифат ва ѐ 
мутобиќат ба тартиботи оммавии дар Љумњурии Тољикистонро муайян менамояд. 

Байни ќонунгузории мамлакатњои ба тартиботи оммавии Љумњурии Тољикистон 
мухолиф буда чунин давлатњоро номбар кардан мумкин аст:  

1) Давлатњои исломї ва умуман давлатњои дорои низоми динї дошта. 
Институтњои ба тартиботи оммавии Љумњурии Тољикистон мухолиф буда ‟ никоњи 
асоси динї дошта (ба ин номгўй ин давлатњоро дохил кардан мумкин аст, Афѓонистон, 
Арабистони Саудї, Компучия, Эрон, Марокко, Оман ва ѓайра).  

2) Давлатњое, ки низоми онњо асоси соф сотсиалистї доранд. Ба ин ќабил 
кишварњо Куба, Кореяи шимолї дохил мешавад. Дар ин мамлакатњо њуќуќи моликият, 
мањдудкунии моликияти хусусї, фаъолияти соњибкорї ба чашм расида, ќонунњо оид ба 
милликунонї ќабул гардидааст.   

3) Давлатњо бо анъанањои хоси миллї ба монанди Франсия (меъѐрњое, ки 
шавњарро барои пардохтани алимент ба зан њангоми бекоршавии никоњ водор 
менамояд), ШМА (меъѐрњое, ки чорањои пурзўрро њангоми иљро накардани шартнома 
пешбинї менамояд), Италия (меъѐрњое, ки сепаратсияи сесолаи љасадро њангоми 
бекоркардани никоњ) пешбинї менамояд [6, 319-321].  

Тибќи аќидаи Л.А. Лунс барои амали намудани талаботи тартиботи оммавї бояд 
натиљаи татбиќи њуќуќи хориљї мухолифат намояд. Яъне, худи меъѐри њуќуќи хориљие, 
ки ба тартиботи њуќуќии Љумњурии Тољикистон мухолифаткунанда дар чунин маврид 
ањамият надорад. Танњо њангоми татбиќшавї агар чунин мухолифат мушоњид гардад, 
пас он ба тартиботи оммавии Љумњурии Тољикистон мухолифат кунанда, дониста 
мешавад. 

Асоси дигари мањдудкунандаи татбиќи њуќуќи хориљї дар Љумњурии Тољикистон 
номувофиќии њуќуќї ба шумор меравад. Номувофиќии њуќуќї ‟ ин маљмўи хусусияти 
низоми њуќуќии давлат, ки барои татбиќшавии он дар ќаламрави давлати дигар 
халалдор мегардад. Татбиќ нагардидани меъѐрњои њуќуќи хориљї дар чунин маврид на 
ба мухолифати натиљаи татбиќшавї асос меѐбад, балки масъалан ба хусусияти хуќуќи 
хориљии ба одатњо асосѐфта мушоњида мешавад. 

Дар адабиѐти њуќуќї оид ба муайян намудани номувофиќии њуќуќї аќидањои 
гуногун љой дода шудааст ва баъди тањлили онњо меъѐрњои ба ќонунгузории Љумњурии 
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Тољикистон номувофиќро чунин муќаррар намудан мумкин аст:  
1. Хусусияти динї доштани сарчашмањои њуќуќї. Як ќатор давлатњои мусулмонї 

муносибатњои њуќуќї-гражданиро бо воситаи сарчашмањои динї ба танзим 
медароранд. Мо фарз карда метавонем, ки новобаста ба мундариљаи сарчашмањои 
истифодашаванда, амри воќеии истифодаи онњо ба нишондоди моддаи 1 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мухолифат менамоянд ва бо њамин асос барои 
татбиќгардидани моддаи 1197 КГ Љумњурии Тољикистон шароит ба миѐн меояд. 

2. Инкишоф наѐфта будани низоми њуќуќї. Ба њамагон маълум аст, ки баъди ба 
давлати Палау истиќлолият пешнињод намудан, Шўро оид ба васояти СММ фаъолияти 
худро ќатъ намуд. Лекин, ќайд намудан мумкин аст, ки то њол ќаламравњое вуљуд 
доранд, ки дар он низоми судї, ќонунгузорї, хусусияти хаттии сарчашмањои истифода 
шаванда инкишоф накардааст. Бинобар чунин холат дар мавриди татбиќгардидани 
њуќуќи њамин кишварњо судњои ватанї меъѐрњои моддї-њуќуќии онњоро ба роњбарї 
намегирад.  

3. Зиѐд будани сарчашмањои вобаста ба амсоли судї. Мањз, аз њамин нуќтаи назар 
низоми њуќуќии Англия ва ШМА низоми нисбатан мураккаб ба њисоб меравад. 
Эњтимол карда мешавад, ки судяњо њамаи нозукињои њуќуќи амсолиро аз бар намуда 
наметавонанд, зеро аз нигоњи њуќуќи Љумњурии Тољикистон меъѐрњои одатї ва амсолї 
душвор фањм ва мураккаб мебошад [4, 64-70]. 

Ҳамин тариќ, дар доираи маколаи мазкур ба чунин масъалаи васеъ ва доманадор 
ба монанди масъалаи меъѐрњои монеагикунандаи татбиќшудани њуќуќи хориљї дар 

Ҷумњурии Тољикистон таваљљўњи дахлдор намудан ѓайриимкон мебошад. Вале, ба њар 
њол ио дар оѓози роњ ќарор дорем, зеро рисолаи илмии мо ба масъалаи татбиќи њуќуќи 

хориљї дар Ҷумњурии Тољикистон бахшида шуда, мо ба ин ва бисѐр дигар пањлўњои 
муаммои эълоншуда эътибори љиддї дода, пажўњиши онро давом хоњем дод. 
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НАҚШИ МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР ТАЪМИНИ РУШД 

 ВА ИНКИШОФИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи эълони истиқлолияти 

давлатӣ то имрўз баҳри таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ, пешбурди бомуваффақияти равандҳои сиѐсӣ, барқароркунии сохтори 

конститутсионӣ, таҳкимбахшии рукнҳои асосии давлатдорӣ, расидан ба субот ва 

ризоияти миллӣ нақши бағоят муҳимро бозидааст [3, 3-5]. 

Мақомоти Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари иҷрои бевоситаи 

вазифаҳои асосии худ, ки дар Конститутсия ва дигар қонунҳои амалкунанда пешбинӣ 

гардидаанд, инчунин амалӣ намудани самтҳои асосии фаъолият ба масъалаҳои 

афзалиятноку мубрами рўз, аз қабили ҳимояи ҳуқуқи инсон, баррасии холисона ва 

ҳаматарафаи муроҷиатҳои шаҳрвандон, бахусус дар мавриди таҳқиқу тафтиши 

ҷиноятҳо, назорати риояи қонунгузории замин, интизоми бақайдгирии ҷиноятҳо ва 

ошкоркунии ҷиноятҳои аз қайд пинҳонмонда, таъмини иҷрои Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, 

қонунгузории андоз, мубориза бо коррупсия, ҳифзи муҳити зист ва санитарию 

эпидемиологӣ, муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ, мубориза бо экстремизм ва 

терроризм, риоя ва иҷрои кафолатҳои конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ доир ба таъмини 

ҳимояи ҳуқуқи моликият ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таваҷҷўҳи махсус 

зоҳир намуда, барои такмили назорати дахлдори прокурорӣ оид ба таҳкими қонуният 

тадбирҳои самарабахш андешидааст. 
Дар Паѐми навбатии Асосгузори вањдати миллї ‟ Пешвои миллат,  Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба мақоми олии намояндагӣ ва 

қонунгузории кишвар қайд гардид, ки Конститутсия барои аз байн бурдани хатаре, ки 

ба истиқлолияти давлатӣ таҳдид мекард, шароити зарурии ҳуқуқӣ муҳайѐ карда, барои 

аз нобудӣ наҷот додани давлати тозаистиқлоли тоҷикон ва аз парокандагӣ раҳоӣ 

бахшидани миллати тоҷик асос гузошт, ҷиҳати расидан ба Ваҳдати миллӣ таҳкурсии 

устувор гардид ва дар он марҳилаи ҳассоси таърихӣ барои гузоштани асосҳои аркони 

давлатдории тоҷикон нақши тақдирсозу ҳалкунанда бозид [2]. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи асосии ҳуқуқии дорои эътибори 

олӣ аст, ки дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон ҷои баландтаринро ишғол намуда, барои 

танзими бевоситаи муносибатҳои дохилию берунаи давлатӣ равона шудааст. Аз ин рў, 

барои бунѐди ҷомеаи адолатпарвар, ки дар муқаддимаи Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ҳамаи мақомотҳои давлатӣ, шахсони мансабдор, 

шаҳрвандон ва итиҳодияҳои онҳоро зарур аст, ки меъѐрҳои он ва қонунҳоро риоя 

кунад, ҳуқуқ, озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. 

Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи эълони истиқлолияти 

давлатӣ то имрӯз баҳри таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ, пешбурди бомуваффақияти равандҳои сиѐсӣ, барқарорсозии сохтори 

конститутсионӣ, таҳкимбахшии рукнҳои асосии давлатдорӣ, расидан ба субот ва 

ризоияти миллӣ нақши бағоят муҳим бозидааст. Кормандони мақомот дар баробари 

иҷрои бевоситаи вазифаҳои асосии худ, ки дар Конститутсия ва дигар қонунҳои 

амалкунанда пешбинӣ гардидаанд, инчунин ба масъалаҳои афзалиятноку мубрами рӯз, 

аз қабили ҳимояи ҳуқуқи инсон, баррасии холисона ва ҳаматарафаи муроҷиатҳои 
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шаҳрвандон, бахусус дар мавриди таҳқиқу тафтиши ҷиноятҳо, назорати риояи 

қонунгузории замин, интизоми бақайдгирии ҷиноятҳо ва ошкорсозии ҷиноятҳои 

пинҳонмонда, таъмини иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, қонунгузории андоз, мубориза бо 

коррупсия, ҳифзи муҳити зист ва санитарию эпидемиологӣ, муҳофизати меҳнат ва 

техникаи бехатарӣ, мубориза бо экстремизм ва терроризм, риоя ва иҷрои кафолатҳои 

конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ доир ба таъмини ҳимояи ҳуқуқи моликият ва ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, барои такмили назорати 

дахлдори прокурорӣ оид ба таҳкими қонуният тадбирҳои самарабахш андешидааст.  

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаи асосии ҳуқуқии дорои эътибори 

олӣ аст, ки дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон ҷои баландтаринро ишғол намуда, барои 

танзими бевоситаи муносибатҳои дохилию хориҷии давлатӣ равона шудааст. Аз ин рӯ, 

барои бунѐди ҷомеаи адолатпарвар, ки дар муқаддимаи Конститутсия пешбинӣ 

гардидааст, ҳамаи мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва 

иттиҳодияҳои онҳоро зарур аст, ки меъѐрҳои он ва қонунҳоро риоя кунанд, ҳуқуқ, 

озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намоянд. 
Аз рўи адолат кайд кардан зарур аст, ки макомоти прокуратураи Чумхурии 

Точикистон дар таъмини волоияти конун, пойдории сулњу осоиш дар мамлакат, бунѐди 
давлати демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона сањми босазои худро гузоштааст. 

Конститутсияи Ҷумњурии Тољикистон, дар моддаи 93 мустањкам намудааст, ки 
назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Тољикистон 
Прокурори Генералї ва прокурорњои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиќ 
менамоянд [1]. 

Дар њаќиќат маќомоти прокуратураи Ҷумњурии Тољикистон дар сохтори давлати 
сохибистиклол мавќеи хоса дорад. Риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар 
ќаламрави Тољикистон мањз њамин сохтор назорат мекунад. 

Пас аз ќабули эъломия дар бораи Истиќлолияти давлатии Ҷумњурии Тољикистон 
маќомоти прокуратура мавќеи устувори худро оиди таъмини волоияти ќонун, мубориза 
бар зидди љинояткорї, алалхусус љиноятњои террористї, экстремизми сиѐсї, коррупсия, 
иљроиши ќонунгузори оиди њифзи моликият, мењнат, истифодабарии замин ва ѓайрањо 
равон намуда, сазовори бањои баланди рохбарияти давлат гардидааст. 

Вокеан њам, Президенти Ҷумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон фаъолияти 
маќомоти прокуратураро ќайд намуда гуфт, ки дар ташаккули давлати нави 
њуќуќбунѐд, ки мо бо иродаи мардум роњи бунѐди онро пеш гирифтаем, наќши 
прокуратура нињоят муњим аст. Чунки, фаъолияти он аз назорати иљрои ќонунњо, 
таъмини волоияти ќонун, тањкими ќонуният, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, инчунин манфиатњои давлат ва љомеа иборат мебошад. Дар баробари ин, 
прокуратура яке аз сохторњои муњимтарини низоми давлатдорї буда, ба ягон шохаи 
њокимият тааллуќ надорад ва иљрои њатмии ќонунњоро аз љониби тамоми шохањои 
њокимият, корхонањо, ташкилоту муассисањо ва шањрвандон назорат намуда, дар 
мамлакат фазои ягонаи њуќуќиро фароњам меорад. Бо ин маќсад њамаи самтњои асосии 
фаъолияти прокуратура бо дарназардошти назорати умумии риояи ќонунњо, 
тафтишоту тањќиќоти амалу кирдорњои љиноятї, фаъолияти фавриву љустуљўї ва 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар мубориза бар зидди љинояткори 
инкишоф дода мешаванд  [3, 104-110]. 

Зарурати тањия ва ќабули Қонуни конститутсионии Ҷумњурии Тољикистон «Дар 

бораи маќомоти прокуратураи Ҷумњурии Тољикистон» дар он аст, ки ќонуни пеш 
амалкунанда дар бораи ин маќомот 11 марти соли 1996 ќабул гардида буд ва дар 

муддати баъди ќабули он дар Ҷумњурии Тољикистон дигаргунињои куллї дар њаѐти 
иљтимоию иќтисодї, фарњангию сиѐсї ба амал омадаанд, такмили парламентаризм, 
кафолатњои њуќуќии инсон ва мукаммал намудани рукнњои њокимияти иљроия, 
ќонунгузор ва судї, фароњам гардидаанд, ќабули ќонунњои нав, ки аз љониби 
парлумони кишвар кабул карда шудаанд, ба фаъолияти кормандони маќомоти 
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прокуратура аз љињати назорати якхелаи ќонун вобастагии зич доранд ва аз ин нигоњ 
ќонуни пештара ба талаботи имрўза чавобгў набуд. 

Бунѐди давлати њуќуќбунѐд, барпо намудани љомеаи шањрвандї, таъмини 
волоияти ќонун ва иљроиши якхелаи онњо бидуни такмили фаъолияти маќомоти 
прокуратура њамчун маќомоти назорати оид ба риояи даќиќ, иљрои якхелаи ќонунњо 
ѓайриимкон аст. 

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Ҷумњурии Тољикистон, 
эътироф ва тасдиќ намудани дањњо санадњои њуќуќи байналмилалї, ќабули зиѐда аз 
дусад конунњои нав ва ворид намудани садњо таѓйиру иловањо ба ќонунњои 

амалкунанда, инчунин таљриба ва амалияи андўхтаи маќомоти прокуратураи Ҷумњурии 
Тољикистон, густариши муносибатњои байналмилалии он дар ин давра омилњои асосї 

мебошанд, ки зарурати ќабули ќонуни нави маќомоти прокуратураи Ҷумњурии 
Тољикистонро ба миѐн гузоштанд. 

Бешубња, мо фикру акидањои прокурори генералии Ҷумњурии Тољикистонро 
дастгирї намуда, ба хулоса омадан мумкин аст, ки ба ќабули ќонуни нав «Дар бораи 

маќомоти прокуратураи Ҷумњурии Тољикистон» на танњо заминањои њуќуќии мусоид 
тайѐр буданд, балки зарурияти объективї низ вуљуд дошт: 

-Айни њол, давлати Тољикистон марњилаи навини инкишофи худро дар асоси 

Конститутсияи Ҷумњурии Тољикистон, ки 6 ноябри соли 1994 дар райъпурсии 
умумихалќї ќабул карда шуда, 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи 
соли 2015 тавассути райъпурсии умумихалќї ба он таѓйироту иловањо ворид карда 
шудаанд, амалї мегардонад; 

- Паѐми њарсолаи Президенти Ҷумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомии мамлакат дар назди 
кормандони маќомоти прокуратураи кишвар вазифањои нав гузошт ва доираи самтњои 
фаъолияти онњоро васеъ намуд; 

- Мустањкам шудани асосњои парламентаризм ва ташкил ѐфтани парламенти касбї 
ва дупалатагї; 

-Ҷумњурии Тољикистон низоми ягонаи пулию молї ва андоз, вохиди пулї ва 
буљети давлатии худро ба даст даровард. Эмиссияи пулї танњо аз тарафи Бонки миллии 

Ҷумњурии Тољикистон ба амал бароварда мешавад; 
- Дар муносибатњои байналхалкї мустакиман иштирок ва баромад намудани 

Ҷумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќил ва соњибистиќлол ва аз номи худ бо 
дигар давлатњои чањон шартномањои байнидавлатї бастану њамкої кардан бо онњо; 

- Ҷумњурии Тољикистон имрўз аъзои комилњуќуќи Ташкилоти Давлатњои 
Муттањида, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Иттињоди иќтисодии Аврупо ва Осиѐ, 
Ташкилоти њамкории Шанхай, Ташкилоти байналхалќии полисияи љинояти ва ѓайрањо 
буда, дар кори онњо мустакилона иштирок менамояд ва аз номи худ баромад мекунад. 

Айни њол, Прокуратураи генералии Ҷумњурии Тољикистон аъзои комилњуќуќи 
Шурои хамоњангсозии прокуророни генералии давлатњои иштирокчии кишварњои 
муштаракулманофеъ буда, дар њамкории байналхалкї мебошад ва дар ин самт аллакай 
таљриба ва амалияи андўхтаи зиѐд дорад, ки ин аз густариши муносибатњои 
байналмилалии маќомоти прокуратура дар ин давра гувоњї медињад. 

Ин аст номгўи нопурраи омил хои асосї, ки зарурияти объективии ќабули Қонуни 

конститутсионии Ҷумњурии Тољикистон аз 25 июли соли 2005 «Дар бораи маќомоти 

прокуратураи Ҷумњурии Тољикистон»-ро ба миѐн гузоштанд. 
Њамин тавр, маќомоти прокуратура дар байни дигар маќомотњои њифзи њуќуќ 

мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Бо ќабули санади номбурда назорати прокурорї аз 
тарафи кормандони маќомоти прокуратура дар бобати таъмини волоияти конун, иљрои 

фармонњои Президенти Ҷумњурии Тољикистон мустањкам намудани ќонуният оиди 
њифзи њуќуќи шањрвандон боз њам ќавитар мегардад. 
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САМТЊОИ АМАЛИШАВИИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВИЮ ЉУСТУЉЎЇ  

  ДАР АСОСИ ТАЛАБОТҲОИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

 

Принсипҳои  давлати ҳуқуқбунѐд тақозо менамояд, ки волоияти қонун, арзиши олӣ 
доштани инсон ва ҳуқуқу  озодиҳои вай аз тарафи давлат кафолат дода шавад. Дар 
моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол зикр шудааст, ки 
њуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бо воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва 
санадҳои байналмиллалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз 
мегардонанд… [1,  144]. 

Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон танҳо ба мақсади таъмини 
ҳуқуқу озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятї, ҳимояи асосҳои сохторҳои 
конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи давлат, ахлоқи ҷомеа, саломатии аҳолӣ ва 
тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад. 

Дар моддаи 10 дар Конститутсияи ЉТ  чунин омадааст:  «Санадҳои ҳуқуқии 
байналмиллалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф  кардааст, қисми таркибии низоми 
ҳуқуқи ҷумҳуриро  ташкил  медиҳанд. Агар қоидаҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳукуқии 
байналмиллалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъѐрҳои санадҳои байналмиллалӣ 
амал мекунанд. Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз 
интишори расмӣ амал мекунанд» [2, 5]. 

Дар заминаи  ин меъѐрњои конститутсионӣ ва санадҳои байналмиллалї робитаи 
мутақобилаи байни мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, инчунин нињоду созмонҳои 
байналмиллалӣ бояд ба роҳ монда шавад. Ҷумҳурии Тоҷикисон, ки аз 2 марти соли 1992 
њамчун аъзои СММ,  аз 21 декабри соли 1991 њамчун аъзои ИДМ, аз соли 1996 аъзои 
СҲШ  ва наздик 50 ташкилотҳои байналхалқӣ  ҳамкорӣ мекунад, дар асоси заминаҳои 
ҳуқуқии робита бо ин  ташкилоту созмонҳо созишнома ва робитаҳои бахши ҳуқуқиро 
ба роҳ монда, ба садҳо санадҳои муштарак имзо гузошта, барои амалї кардани 
меъѐрҳои муқарраркардаи онњо чораҳои зарурӣ меандешад. Чунин шартномаю 
санадҳои ҳуқуқӣ аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи вазорату кумитаҳои дахлдори 
давлатӣ (бо розигии Ҳукумати Тоҷикистон) баста шуда, низ дар амал татбиқ шуда 
истодааст. 

Дар байни ин санадҳои ҳуқуқи байналхалқӣ, ки ташкили фаъолияти оперативию 
љустуљўиро дарбар гирифтаанд, санадҳои зеринро номбар кардан мумкин аст: 
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1. Конвенсияи СММ дар бораи мубориза ба муқобили гардиши ғайриқонунии 
воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, аз 20.12.1988; 

2. Конвенсияи СММ бар зидди ҷиноятҳои муташаккилии трансмиллӣ, аз 15.ноябри 
соли 2000; 

3. Конвенсияи СММ оид ба мубориза бо ғасби гаравгон, аз 18.12.1979; 
4. Конвенсияи СММ оид ба мубориза бо коррупсия, аз 31.10.2003.  

Тоҷикистон ба 13 қарору санадҳои ҳуқуқии СММ оид ба  мубориза бар зидди 
терроризм ҳамроҳ шуда, барои амалї шудани он чораҳои мушаххас меандешад. Чунин 
санадҳои ҳуқуқии ҳамкорӣ дар бобати амалӣ гаштани фаъолияти оперативї-љустуљўї 
бо давлатҳои ИДМ низ ба имзо расидааст. Ба ин  мисол шуда метавонад, Созишномаи 
ҳамкории вазоратҳои корҳои дохилии давлатҳо - аъзоѐни ИДМ дар соҳаи ҳамроҳӣ 
намудани фаъолияти оперативию љустуљўї    (аз 18 декабри соли 1998, ш. Москва), 
дастурамал оид  ба тартиби ягонаи амалӣ  намудани ҷустуҷӯи байнидавлатии шахсон, 
ки аз ҷониби Шӯрои вазирони корҳои  дохилии ‟ аъзоѐни ИДМ тасдиқ шудааст (соли 
2002). Амали чунин шартномаҳо ва созишномаҳои  байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ ва 
байнисоњавӣ донисташуда, солҳои охир бо назардошти  вазъи криминологӣ густариш 
меѐбад. 

Ҷанбаи дигари фаъолияти оперативию љустуљўиро робитаи мақомоти  дахлдори 
ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон бо мақомоти  байнихалқии ҳифзи ҳуқуқ ташкил мекунад. Ғайр 
аз ин, дар бораи зарурати бо таври оперативӣ ошкор ва дастгир  намудани  
ҷинояткорон-террористон дар Конференсияи байналхалқӣ оид ба мубориза ба 
муқобили терроризм таҳти мавзӯи «Муқовимат бо терроризм ва ифротгароии 
хушунатомез», ки санаҳои 3-4 майи соли 2018 бо сарпарастии Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалї Раҳмон баргузор гардид, ибрози 
андеша карда шуд. Дар кори ин конференсияи, ки аз 48 давлатҳои ҷаҳон бештар аз 400 
нафар ходимони давлатӣ, сиѐсӣ ҷамъиятӣ ва кормандонӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ширкат 
варзидаанд, муҳимияти ин масъала бори дигар таъкид карда шуд [3]. 

Бояд зикр  намуд, ки доир ба ҳамкории ниҳоди оперативӣ-ҷустуҷӯии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ бо чунин низомҳои давлатҳои хориҷӣ ҳоло на ҳамаи имкониятҳо мавриди 
истифода қарор гирифтааст. Ин ҳамкориҳо асосан дар байни давлатҳои аъзои ИДМ 
амалї карда шуда, дар ин бобат якчанд санадҳои байнидавлатӣ ва дастаҷамъӣ қабул 
шудаанд, ки он аз ҷониби сарони давлатҳо, Шӯрои вазирон, вазоратҳои корҳои дохилӣ 
ва идораҳои дахлдори давлатҳои аъзои ИДМ қабул ва дар ҳамоҳангӣ амалӣ карда 
мешавад. 

Як қатор меъѐрҳои дар ин созишномаҳо муайян шуда минбаъд дар Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 21 майи соли 1998, фаслҳои VIII (Ҷиноятҳо ба 
муқобили амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ), фасли XIII (Ҷиноятҳо ба муқобили 

ҳокимияти давлатӣ), фасли XV (Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният) 

инъикос карда шудаанд [4]. Дар модаҳои 401-405 Кодекси мазкур оид ба барқасдона 
вайрон кардани меъѐрҳои ҳуқуқи байналхалқии башар муқаррароти ҷиноятӣ пешбинї 
кардааст, ки он дар ифодагарї арзиши олӣ доштани санадҳои эътирофшудаи  ҳуқуқи 
байналмиллалӣ мебошад. 

Ғайр аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо тавассути созишномаю шартномаҳои 
байналмиллалӣ бо ташкилотҳои  байналхалқии ҳифзи ҳуқуқ ҳамкории зич дошта, ин 
робитаҳо ҳамасола инкишоф меѐбанд. Ин робитаҳо алалхусус бо ташкилоти 
байналмиллалии политсияи (интерпол) густариш ѐфта, ҳамкориҳо бо ин ташкилот дар 
самти кофтукови оперативӣ-ҷустуҷӯӣ тақвият мебахшанд. 

Ин ташкилоти бонуфузи байналхалқии ҳифзи ҳуқуқ  соли 1923 дар Вена 
(Австралия) таъсис ѐфта, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти он ҳамчун 183-умин аъзои 
он дар 73-умин ҷаласаи  Ассанблеяи Генералии Интерпол, ки 5 октябри соли 2004 дар 
шаҳри Канкуни Мексика баргузор гашта буд, пазируфта шуд, ки дар асоси он Бюрои 
марказии миллии Интерпол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  таъсис дода шуд. Бюрои мазкур 
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бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 январи соли 2005 «Оид ба таъсис 
Бюрои марказии миллии Интерпол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъсис дода шуд, ки он 
ба Дастгоҳи  марказии Вазорати  корҳои дохилии Тоҷикистон дохил карда шуд. 
Низомномаи Бюрои марказии миллии Интерпол дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо 
фармони Вазири корҳои дохилӣ аз 11 июли соли 2005 қабул шуда, бо Котиботи  
генералии Интерпол ва Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон    мувофиқа 
карда  шудааст. 

Ҷумњурии Тољикистон бо Ташкилоти  политсияи Аврупо  (Европол), ки мутобиқи  
Конвенсияи  Иттиҳоди Аврупо  25 июли соли 1995 таъсис ѐфтаанд, ҳамкорӣ мекунад, ки 
ин ташкилот дар амалӣ намудани  адолати  судӣ ва корҳои дохилӣ  намудани  дар байни 
27 давлати  Иттиҳоди Аврупо  мусоидат  мекунад. 

Таъсиси Европол  дар асоси Созишномаҳои Шенген (14.06.1985), Шартномаи 
Иттиҳоди Аврупо (7.02.1992) аз ҷиҳати ҳуқуқӣ асоснок карда шуда, Конвенсияи дар 
бораи Европол 1 октябри соли 1998 аз тарафи давлатҳо-аъзоѐни Иттиҳоди Аврупо  бо 
тариқи парламентӣ тасдиқ карда шудааст. Ин ташкилоти ҳифзи ҳуқуқи Иттиҳоди 
Аврупо расман ва пурра аз 1 июли соли 1999 дар Нидерландия дар заминаи мақомоти 
дигар  Шӯъбаи Аврупоии мубориза бар зидди воситаҳои нашъадор, ки он аз соли 1994 
амал мекард таъсис дода шуда, ба фаъолият шурӯъ намуд. 

Бо мақсади идоракунии низоми муҳофизатӣ ва пешгирї кардани заминаҳои 
иқтисодӣ, мубориза ба муқобили терроризм экстремизм ва дигар зуҳуротҳои номатлуби 
зиддиқонунӣ низоми компютерии Европол ба роҳ монда шудааст, ки дар бонки 
иттилоотии он ташкил дода шуда аст, ки дар заминаи он шӯъбаҳои иттилоотии 
кофтуковҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ташаккул ѐфтааст. Гарчанде, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон расман узви ин ташкилот бошад, ҳам аз рӯи як қатор самтҳо ба он 
ҳамкории мутақобила барқарор кардааст. Ғайр аз ин,  Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бюрои 
ҳамоҳангсозии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил ва дигар намудҳои 
ҷиноятҳои хавфнок дар қаламрави давлатҳои аъзои ИДМ, аз 24 сентябри соли 1993 
таъсис ѐфта, Низомномаи амалкунандаи он 9 октябри соли 1997 тасдиқ шудааст, 
ҳамкории  судманд  ба роҳ мондааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Гурӯҳи Оперативии Минтақавӣ дар мутобиқи Осиѐи 
Марказӣ, Маркази зиддитеррористии давлатҳои аъзои ИДМ (соли таъсисаш 21 июни 
соли 2000), Маркази минтақавии  Иттилоотӣ ва ҳамоҳангсозии оид ба мубориза ба 
муомилоти  ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои пситохтропӣ ва 
прекурсорҳои онҳо дар Осиѐи Марказӣ (соли таъсисаш 22 марти соли 2009) ва ғайра 
фаъолияти муштаракро ба роҳ мондааст. 

Мутобиқи талабот ва меъѐрҳои муқарраркардаи  Интерпол давлати даъвогар ва 
мақомотҳои дахлдори он бояд дар давоми 40 рӯз ба Интерпол дар бораи асоснок 
будани ҷинояти содиркардашудаи ин ѐ он ашхоси дастгиршуда, тамоми ҳуҷҷату 
маводҳои айбдоршударо пешниҳод намояд. Агар ин талабот дар мӯҳлати 
муқарраршуда ба сомон расонида нашавад, пас Бюрои Миллии Интерполи ин ѐ он 
давлат дастгиршударо озод мекунад. Бюрои Миллии Интерпол дар Тоҷикистон алҳол 
ба Интерпол рухсати садҳо аъзоѐни фаъоли Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро бо 
роҳбарии сарвари ин ҳизби хиѐнатпеша Муҳиддин Кабирӣ, ки дар воқеаҳои хунини 
солҳои 90-уми асри гузашта даст доштанд пешниҳод намудааст. Аъзоѐну роҳбарияти ин 
ҳизби хиѐнатпеша барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба 
муқобили  халқ ва давлати Тоҷикистон айбдор карда шуда, ҳоло дар паноҳи хоҷагони 
худ, дар хориҷи кишвар қарор доранд. Чӣ тавре, ки медонем, ин ҳизби хиѐнатпеша моњи  
сентябри соли 2015 бо роҳнамоии М.Кабирӣ ва амали хиѐнаткоронаи аъзои ин ҳизб, 
собиќ генерал А.Назарзода ба муқобили халқ ва давлати Тоҷикистон даст бардошта, 
қасди табаддулоти давлатӣ карда буд, баъди саркӯб кардани он бо қарори Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикисон аз 29 сентябри соли 2015 ҳизби террористӣ ва экстремистӣ эълон 
карда шуда, фаъолияти он дар кишварамон манъ карда шуда буд. 
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Дар ин раванд Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маркази зиддитеррористии давлатҳо-
аъзоѐни ИДМ ва гурӯҳи минтақавии он дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон, Бюро оид ба 
ҳамоҳангсозии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташккилона ва дигар намуди 
ҷиноятҳои хавфноки давлатҳо-аъзоѐни ИДМ ва гурӯҳи минтақавии иттилоотиву 
ҳамоҳангсозии Осиѐи Миѐна дар шаҳри Нурсултон (Қазоқистон) ва ҳамкории 
самаранокии мутақобила барқарор кардааст. Сатҳи ин ҳамкориҳо бо назардошти 
тарафоти афзудани хатарҳои ҷаҳони муосир, дар шароити маҳдуд ва хатарҳои нав  
густариш ѐфта, муборизаи якҷоя ба муқобили ҷиноятҳои муташаккилии трансмиллӣ, 
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир  ва силоҳи оташфишон, терроризм ва 
зуҳуроти экстремизм, қонуни гардиши даромадҳои бо роҳи ҷинояткорӣ ба даст омада, 
савдои одамон ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ торафт аҳмияти махсус пайдо мекунад. 
Вобаста ба торафт паҳн шудани се шакли ҷиноятҳои хатарнок  дар миқѐси глобалӣ-
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ ва 
терроризму экстремизм давлатҳои ҷаҳон,  аз он ҷумла давлатҳои ИДМ солҳои охир 
алалхусус аз оғози ҳазорсолаи нав як қатор санадҳои ҳуқуқӣ қабул намудаанд, ки барои 
пешгирї кардани ин зуҳуротҳои  номатлуб ва хатарҳо мусоидат хоҳад кард. Ба ин 
мисол шуда метавонад Конвенсияи СММ оид мубориза бар зидди гардиши 
ғайриқонуни воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психиатропӣ (с 1988), Конвенсияи СММ 
бар зидди ҷиноятҳои муташаккилонаи трансмиллӣ дар соли 2000 ва ғайраро номбар 
кардан мумкин аст. 

Дар замони муосир паҳн кардани маводи мухаддир, ки маблағгузорї асосии 
амалҳои террористиро  ташкил менамояд ҳамасола афзоиш меѐбад. Масалан, даромади 
умумӣ аз нашъаҷаллобӣ дар соли 2010 ба 62 млрд доллари амрикоӣ баробар гашта, 
соли 2011 дар Афғонистон дар майдони 313 ҳазор гектар кӯкнор коштанд, ки он аз 5800 
тонна маводи мухаддир  истеҳсол карда, ба  дигар давлатҳои  ҷаҳон интиқол додаанд 
[5]. 

Дигар шакли зуҳуроти манфии ҷинояткорӣ ин дар миқѐси ҷаҳон торафт паҳн 
шудани амалҳои коррупсионӣ мебошад, ки торафт характери трансмиллӣ пайдо карда 
истодааст. Бо назардошти хатари воқеии коррупсия ба пояҳои давлату давлатдори соли 
2003 СММ Конвенсияи зидди коррупсияро қабул намуд. Қаблан аз ин дар Мексика 
конфренсияи зиддикорупсионӣ бо қарори худ аз 9 декабри соли 2003 санаи 9 декабри 
ҳар солро рӯзи байналмиллаии муқовимат ба муқобили коррупсия эълон намуд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсия 26 сентябри соли 2006 имзо намуда мақомоти 
олии қонунбарори кишвар - Маҷлиси Олии ҶТ онро 16 апрели соли 2008 ратификатсия 
намуда, 21 июли соли 1999 фармони Президенти ҶТ аз 10.01.2007 (№143) дар 
кишварамон Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза  бо коррупсия таъсис 
дода шуда, ин мақомоти назди  Президенти ҶТ масъалаҳои  маблағгузории терроризм 
ва ошкор кардани онро низ зери назорат қарор медиҳад. Бо иқдоми Президенти ҶТ  дар 
кишварамон Шӯрои миллии муқовимат  бо коррупсия таъсис дода шуд (14.12.2010), ки 
алҳол ба он Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода  сарварӣ менамояд [6]. 

Ҳамин тариқ, ҳамкориҳои  судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои 
байналхалқии ҳифзи ҳуқуқ дар бораи пешгири ва ошкор  намудани  ҳамон шаклу  
зуҳуротҳои  ҷиноятҳои ҷаҳони муосир  барои  мустаҳкам  кардани қонуният, ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои  шаҳрвандон мусоидат  менамояд. Ин пеш аз ҳама ба гирифтани 
иҷозатномаи суд дар бобати гузаронидани ФОҶ  дар ин ѐ он ҳудуд ва минтақаҳои 
кишвари ҳамкорикунанда  дахл дорад. Зарур аст, ки ба Созишномаҳои ИДМ аз 25 
ноябри соли 1998 ва 4 июни соли 1999 оид ба ҳамкорӣ дар бобати  мубориза ба 
муқобили  ҷинояткорӣ  тағйиротҳо ворид карда шавад ва он бояд ҷавобгӯи талаботҳои 
ҷаҳони муосир  бошад. 

Зарурияти имконияти гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди 
давлатҳои аъзои ИДМ дар Конвенсия оид ба Хамкориҳои давлатҳо оиди ин масъала бо 
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қарори Шӯрои сарони давлатҳо  моҳи апрели соли 1999 қабул гардида, дар он 
гузаронидани чорабиниҳои муштараки оперативӣ-ҷустуҷӯро пешбинӣ менамояд. 

Мутобиқи моддаи 5, сархати «Е», қисми 1 Созишнома дар бораи тартиби таъсис 
додан ва фаъолияти муштараки тафтишӣ-оперативӣ дар ҳудуди  давлатҳои ИДМ аз 19 
декабри соли 2011 ҳангоми таъсис додани гуруҳи муштараки тафтишотӣ-оперативӣ, 
тарафҳо дар дархости худ дар баробари дигар  маълумот тарафи дигарро огоҳ карда, 
номгӯи онҳоро муайян кунад. 
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ШАКЛ ВА МАЗМУНИ ФИКРИ АЙБДОРКУНЇ  
ЊАМЧУН САНАДИ МУРОФИАВЇ 

 
Мурофиаи љиноятї  аз маљмўи амалњое иборат аст,  ки дар натиљаи амалї намудани 

онњо далелњои дахлдор ба даст оварда шуда,   санадњои мурофиавї ќайду мустањкам карда 
мешавад ва ба воситаи он  љиноят исбот карда мешавад.  

Дар рафти тафтиши пешакї тибқи ќонунгузории мурофиавии љиноятї қисми зиѐди 
санадҳои мурофиавї тартиб дода мешаванд.  

 Олимони  соњаи њуќуќи мурофиаи љиноятї ба санадњои мурофиавї бањои гуногун 

доданд.  Аз ҷумла А. Рањматљонов ва  М.Оќилова [1,15] қайд мекунанд, ки санадҳои 

мурофиаи љиноятї санадњое мебошанд, ки онњо њангоми истењсолот оиди парвандаи 
љиноятї тартиб дода мешаванд. 

Н.А. Ќудратов ва З.И. Холхуљаев [2, 224] дар он ақидаанд, ки парвандаи љиноятї 

аз маљмўи санадњое, ки аз тарафи тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд ва судя 

тартиб дода мешаванд, ҳамзамон санадњое, ки бо ташаббуси иштирокчиѐни дигари 

мурофиаи судии љиноятї пешнињод мешаванд, иборат мебошад. 
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М.Ѓозиев [3, 61] чунин мешуморад, ки дар мурофиаи љиноятї њамаи фаъолият, 

ќарорњои ќабул шаванда дар њуљљатњо, ки онњоро санадҳои мурофиавї меноманд, 

ииъикос меѐбанд. Њар як санадҳои мурофиавї шакли муайяни худро дорад, ки он 

ифодаи пешбурди парвандаи љиноятї мебошад. Умуман, шакли санадњои мурофиавї, 
њамчун ќоида дар ќонуни мурофиавии љиноятї муайян гардида, аз он, ки дар санадњо 
чї мустањкам карда мешавад ‟ ќарор ва протоколи муайян ва ѐ рафту натиљањои ин ѐ он 
њаракати мурофиавї, вобаста аст. 

Дар назария танњо њамон санадњоеро санадњои мурофиавии љиноятї меноманд, ки 
дар онњо њаракат ва ќарорњои маќомоту шахсони масъули мурофиа дар бораи 
парвандаи љиноятї сабт шуда бошад. Ба санадњои мурофиави бо тарзњои гуногун бањо 
медињанд ва тасниф менамоянд. 

Аз рўи мазмун санадҳои мурофиавиро ба чунин намудњо људо кардан мумкин аст: 

- санадњое, ки дар онњо ќарорњои маќомоте, ки амалњои мурофиаи љиноятиро 
амалї менамоянд, мустањкам карда мешаванд яъне ќарорњо, супоришњо, супоришњои 

алоњида, таъинот, њукмњо ва ғайраҳо; 

- санадњое, ки дар онњо рафту натиљањои фаъолияти мурофиавї қайду мустањкам 

карда мешаванд яъне баѐнотњо, протоколњо, ахбор ва ѓайра; 

- санадњои дигар яъне забонхатњо, даъватномањо ва ғайраҳо. 

       Бояд зикр кард, ки санадҳои асосии мурофиавие, ки дар давраи тафтиши 

пешакї тартиб дода мешаванд ин ќарорњо, протоколњо ва фикри айбдоркунї 
мебошанд. 

Ќарорњо дар мурофиаи љиноятї санадњои њокимиятї-амрдињанда мебошанд, ки 
дорои хулосањои фосилавї ва нињої оид ба парванда буда, иљроишашон барои њамаи 

корхонањо, муассисањо, ташкилотҳо, шахсони мансабдор ва шањрвандон њатмї 

мебошад. 

Дар марњалањои тосудї шахси тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор хулосаҳои 

худро дар ќарорњо, пешнињодњо, супоришњо, супоришњои алоњида, фикри айбдоркунї 
иншо менамоянд. Суд таъинот ва њукм, судя бошад ќарор мебарорад. 

Ќарор оид ба парвандаи љиноятї бояд ќонунї яъне, бо риояи асос, шартњо ва 

шакли мурофиавии дар ќонун пешбини шуда муқаррар карда шавад, ҳамзамон, асоснок 

ва кофи бошад. 
Аксарияти ќарорњо аз ќисмњои муќаддимавї, баѐнї ва хулосаї иборатанд.   Дар 

ќисми муќаддимавї  номи санад, дар куљо, кай аз тарафи кї, дар асоси баррасї 
намудани кадом мавод тартиб дода шудааст бояд нишон дода шавад. 

Дар ќисми баѐнї маълумоти воќеие, ки оид ба парванда муайян гардидааст, 
асосњои ќабули ќарор навишта, далелњое, ки дурустии хулосањои баровардашударо 
тасдиќ мекунанд, нишон дода мешаванд. 

Дар ваќти гузаронидани њаракатњои тафтишї, инчунин, дар маљлисњои амрдињї 
ва маљлисњои судњои зинаи аввал њатман протокол навишта мешавад. Илова ба ин, 
протокол њангоми дар суд баррасї намудани шикоят бо тартиби муќаррарнамудаи 
моддаи 221 Кодекси мурофиавии љиноятї навишта мешавад. 

Дар протокол бояд љой, ваќти гузаронидани њаракатњои мурофиавї, ваќти оѓоз ва 
анљоми он, вазифа, унвон ва ному насаби шахси онро тартибдода, ному насаби њар як 
иштирокчие, ки барои гузаронидани ин њаракатњо иштирок кардаанд, нишон дода 
шаванд. Дар протокол њаракатњои мурофиавї бо њамон тартибе, ки гузаронида 
шудаанд, њолатњои дар ваќти гузаронидани њаракатњо ошкоршудае, ки барои парванда 
ањамият доранд, инчунин, изњороти шахсоне, ки дар ваќти гузаронидани ин њаракатњо 
иштирок кардаанд, ќайду мустањкам карда мешаванд. 

Ба протокол шахсоне, ки дар њаракати мурофиавї иштирок намудаанд, имзо 
мекунанд. Њамаи таѓйирот, иловаю ислоње, ки ба протокол ворид мешаванд, бояд ќайд 
гардида ва бо имзои ин шахсон тасдиќи худро ѐбад.  (м.97 КМЉЉТ). 
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Яке аз санади мурофиавии љиноятї ин фикри айбдоркунї мебошад. Доир ба 
санади мурофиавї-фикри айбдоркунї аќидањои гуногуни илмї мављуд аст, ки онро бо 
мафњумњои гуногун ифода намуда,  асоснок менамоянд. 

Фикри айбдоркунӣ  -  ин санади мурофиавии ҷиноятӣ  мебошад, ки  дар он хулосаи 
тафтишоти пешакӣ доир ба ҷинояти содиршуда, баҳои ҳуқуқӣ ба кирдори ба ҷамъият 
хавфнок, ҳолатҳои содир шудани ҷиноят, далелҳои тасдиқкунанда, айби шахс дар содир 
кардани ҷиноят, асосҳои радкунии айби эълоншуда, инчунин ҳолатҳои ба парвандаи 
ҷиноятӣ аҳамиятдошта, ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҷавобгарии ҷиноятӣ 
ифодаи худро меѐбанд (м.244 КМҶ ҶТ). Тартиб дода шудани  фикри айбдоркунӣ ин як 
шакли хотима ѐфтани тафтиши пешакӣ мебошад [4, 442]. 

Фикри айбдоркунӣ њуљљати мурофиавиест, ки дар он тафтиши пешакї љамбаст 
гардида, моњияти парванда, маълумот оиди шахси айбдоршаванда тавсияи айбдорї баѐн 
карда мешавад [5, 229].  

Дар ин санади мурофиавӣ натиҷаи фаъолияти мақомоти таъқиби ҷиноятӣ доир ба 
муққаррар кардани ҳолатҳои содир шудани ҷиноят, айби шахс дар содир кардани ҷиноят, 
ҳадду андозаи ҷавобгарии ҷиноятӣ, ва умуман ҷамъбасти ҷамъоварии маводҳо доир ба 
парвандаи ҷиноятӣ  ифода меѐбад. Фикри айбдоркунӣ њадди  айбдории эълоншуда ва 
ҳадди муҳокимаи судиро доир ба парвандаи ҷиноятӣ муайян мекунад. 

Талаботҳои мурофиавӣ  нисбати фикри айбдоркунӣ: 
- Фикри айбдоркунӣ бояд қонунї бошад, яъне талаботҳои қонунгузории ҷинояти ва 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумњурии Тољикистон  қатъиян дуруст ба  роҳбарӣ  гирифта  
шуда, дар  шакли муқарраркардаи  қонун тартиб дода шуда бошад; 

- Фикри айбдоркунӣ  асоснок бошад, яъне танҳо дар асоси  далелҳои 
ҷамъовардашуда, санҷида шуда тафтиши пешакиро ҷамъбаст намояд; 

- Мазмуни он бояд мутлақо муайян бошад, натиҷаи тафтиши пешакӣ ва ҳолатҳои 
исботшуда бо нишон дода шудани далелҳо ифода ѐбад, хулосаи тафтишот духӯра ифода 
наѐбад, аз ҷиҳати мантиқ ва қоидаҳои ҳуқуқӣ комилан дуруст ва аз ихтилофу хулосаҳои 
ба ҳам зид озод бошад; 

Фикри айбдоркунӣ бояд истинод ба ҷилд ва саҳифаҳои парвандаро дар бар гирад 
[6, 443].  

Аз ҷиҳати шакли мурофиавӣ фикри айбдоркунӣ ҳамчун ҳуҷҷат аз қисми 
муқаддима, баѐнию асосноккунӣ ва хулоса иборат аст. 

Дар баъзе адабиѐтњои њуќуќи марофиавии љиноятї ќайд гардидааст, ки фикри 
айбдоркунї аз ду ќисм иборат аст: баѐнї ва хулосавї  [7, 123].  

Лекин  дар моддаи 244 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон [8].  
дақиқ муќаррар гардидааст, ки фикри айбдоркунӣ аз қисми муқаддима, баѐнию 
асосноккунӣ ва хулоса иборат аст. 

Дар қисми муқаддима муфаттиш ном, номи падар ва насаби айбдоршаванда 
(айбдоршавандагон)-ро, ки нисбат ба ў (онҳо) фикри айбдоркунӣ таҳия мегардад, 
модда, қисм ва банди Кодекси ҷиноятӣ, ки мувофиқи он амали ў бандубаст мешавад, 
инъикос мекунад. 

Дар қисми баѐнию асосноккунӣ инҳо инъикос мегарданд: 
- моҳияти айбдоркунӣ; 
- маҳал ва вақти содир намудани ҷиноят; 
- усул, сабаб, оқибат ва ҳолатҳои дигари муҳим; 
- маълумот дар бораи ҷабрдида, хусусият ва андозаи зарари ба ў 

расонидашуда, даъвогар ва ҷавобгари гражданӣ; 
- далелҳои тасдиқкунандаи гуноҳи айбдоршаванда; 
- ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҷазо; 

ваҷҳҳое, ки айбдоршаванда барои ҳимояи худ пеш меорад ва натиҷаи санҷиши ин 
ваҷҳҳо [9, 229].  

Фири айбдоркунї аз баѐн намудани маълумотњои воқеї оиди љинояти содир 
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гардида ва нисбати шахси айбдоршаванда бояд диќќати махсус дода шавад. Бояд қайд 

кард, ки дар фикри айбдоркунї на танњо манбаъдои далелњо, балки далелњои муайян 
оварда шаванд. Инчунин бояд ќайд кард, ки кадом далелњо ин ва ѐ он њолатњоро тасдиќ 
менамоянд: моњияти нишондоди айбдоршавадаро оиди айби эълон кардашуда баѐн 

карда, агар айб ва ѐ дигар ҳолатњо пурра ва ѐ ќисман аз тарафи ў рад карда шаванд, 

далелњое оварда шаванд, ки тасдиќи ўро рад кунанд. 

Тартиб додани фикри айбдоркунї ҳамон маврид душвор мегардад, ки агар ба 

љавобгарии љиноятї якчанд шахс кашида шуда бошанд, ѐ фаъолияти љинояткоронаи 
онњо бисѐрлањза бошад. Дар чунин мавридњо фаъолияти љинояткоронаи дар як 
айбдоршаванда, наќши онњо дар тарзу воситањои содир кардани љиноят дар гуруњ 

нишон дода, тарзу усули содир шудани ҳар як лањзаи гуноњро ошкор карда, дар 

баробари ин ба љамъият хавфнок будани кирдор ва шахсияти айбдоршавандагон дар 
маљмуъ тавсиф дода мешавад. 

Дар амалия ду усули тартиб додани ќисми баѐнии фикри айбдоркунї ба кор бурда 
мешавад: хронологї ва системавї. 

Усули хронологї ин баѐн намудани њолатњои содиршавии љиноят бо пайдарњамие, 
ки онњо дар рафти тафтиши пешакї муќарар гардидаанд. Ин усул бисѐртар њамон ваќт 
истифода бурда мешавад, ки агар айбдоршаванда ба гуноњи ба вай эълоншуда иќрор 
нашавад ва айбдор бошад, ба далел ѓайримустаќим асос ѐбад. Дар ин маврид барои 
пурра ва боваринок нишон додани чигуна ва бо кадом воситањо далелњои барои њимояи 
худ овардаи айбдоршаванда рад карда мешаванд, мувофиќи матлаб аст, агар 
нишондоди вай пеш аз дигар далелњо байн карда шавад. Агар нишондоди 
айбдоршавандаи айби худро инкоркунанда баъди баѐни далелњо оварда шавад, он гоњ 
такрори далелњои исботкунанда ѐ истинод ба он, ки нишондоди айбдоршаванда бо 
маводњои парванда инкор карда мешаванд, оварда мешавад. 

Усули системавї ин пайињам баѐн намудани њолатњои љинояти содиршуда ва 
далелњои ин њолатњоро тасдиќкунандае мебошанд, ки дар рафти тафтиши пешакї ва 
тањќиќи ибтидої муайян карда шудаанд. Бо чунин усул љараѐни тафтиши пешакї баѐн 
нагардида (ошкор кардани љиноят), балки рафти тайѐрї ва содиршавии љиноят, яъне 
њолату воќеањо ба он пайдарњамие, ки дар њаќиќат онњо љой доштанд, баѐн мегарданд 
Баробари ин, њар як њолат бо истинод ба далелњо тасдиќ карда мешаванд. Бартарии 
усули системавї аз он иборат, ки дар сурати њодисаи љинояти содир кардашуда дарњол 
тасвир мегардад (ном, ваќт ва њамаи њолатњои он). Ин усул, аз рўи мулоњиза оиди 
парвандањои чандон мураккаб, ки айбдоркунї ба далелњои мустаќим асос меѐбад, 
мувофиќи матлаб аст. 

Оиди парвандањои бисѐрлањзагї вобаста аз њолатњои воќеї якљоя истифода 
бурдани усулњои хронологї ва системавї имконпазир аст. 

Њамин тавр, вазифаи асосї дар ваќти тартиб додани фикри айбдоркунї ин 
пайдарњам баѐн намудани њамаи њолатњои парванда ва далелњои онњоро тасдиќкунанда, 
мебошад. 

Дар қисми хулосавї маълумоти шахсияти айбдоршаванда, ифодаи айби 
эълоншуда бо нишон додани қонуни ҷиноятӣ (модда, қисм, банд), ки барои ҳамин 
ҷиноят ҷавобгариро пешбинӣ мекунад, зикр мегардад. 

Муфаттиш маҳал ва санаи таҳияи фикри айбдоркуниро нишон дода, онро имзо 
мекунад ва фавран ба прокурор равон мекунад. 

Ба фикри айбдоркунӣ рӯйхати ба суд даъватшавандагон (айбдоршаванда, 
ҷабрдида, шоҳидон, коршинос),  маълумотнома дар бораи мӯҳлати тафтиш, чораҳои 
интихоб шудаи пешгирӣ бо нишон додани мӯҳлати нигоҳ доштан дар ҳабс ва ҳабси 
хонагӣ, дар хусуси далелҳои шайъӣ ва ҷойи нигоҳдошти онҳо, даъвои гражданӣ, дар 
бораи чораҳое, ки барои таъмини даъвои гражданӣ ва имконпазирии мусодираи молу 
мулк андешида шудаанд, хароҷоти мурофиавӣ замима карда мешаванд.  

Прокурор дар мўҳлати ҳафт шабонарўз (ин мӯҳлат ба мӯҳлати тафтиши пешакӣ 
дохил намешавад) парвандаи ҷиноятии бо фикри айбдоркунӣ воридшударо омўхта, 
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ҳолатҳои дар моддаи 247 КМҶ ҶТ пешбинишударо мавриди санҷиш қарор медиҳад. 
Мавзӯи назорати прокурориро қонунӣ ва асоснок  тартиб дода шудани  ин санади 
мурофиавӣ ва натиҷаи амалҳои мурофиавии анҷомдода шуда ташкил медиҳанд. 

Прокурор ѐ муовини ў парвандаи аз муфаттиш бо фикри айбдоркунӣ 
воридшударо баррасӣ намуда, яке аз қарорҳои зеринро қабул менамояд: 

‟ фикри айбдоркуниро тасдиқ мекунад; 
‟ бо қарори худ бандҳои алоҳидаи айбдоркуниро хориҷ менамояд; 
‟ кирдори айбдоршавандаро бо татбиқи қонун дар бораи ҷазои нисбатан сабук 

бандубаст менамояд; 
‟ парвандаи ҷиноятиро пурра ѐ нисбат ба айбдоршавандагони алоҳида қатъ 

менамояд; 
‟ парвандаро бо дастуроти хаттии худ барои пешбурди тафтиши иловагӣ ѐ аз нав 

таҳия кардани фикри айбдоркунӣ ба муфаттиш бармегардонад; 
‟  фикри айбдоркунӣ тартиб медиҳад; 
бо қарори худ чораҳои пешгирии қаблан дар ҳаққи айбдоршаванда 

андешидашударо бекор мекунанд ѐ таѓйир медиҳанд, инчунин чораҳои дигари 
пешгириро ба истиснои ҳабс кардан ѐ ба ҳабси хонагӣ гирифтан интихоб менамоянд.  

Прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо ва прокурорҳои ба онҳо баробаркардашуда фикри 
айбдоркунии парвандаҳои ҷиноятиро, ба истиснои парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба 
ҷиноятҳое, ки барои онҳо дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои якумра аз 
озодӣ маҳрум сохтан ѐ ҷазои қатл пешбинӣ шудааст, аз рӯи тобеият тасдиқ мекунанд. 
Фикри айбдоркунии парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳое, ки барои онҳо дар 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ѐ ҷазои 
қатл пешбинӣ шудааст, аз ҷониби Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
муовинони ӯ, Сарпрокурори ҳарбӣ, прокурори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори нақлиѐти Тоҷикистон ва муовинони онҳо аз рӯи 
тобеият тасдиқ карда мешавад. 

Прокурор пас аз тасдиқ кардани фикри айбдоркунӣ ба айбдоршаванда 
супоридани нусхаи фикри айбдоркунӣ ва замимаи онро таъмин мекунад. Агар 
айбдоршаванда забонеро, ки бо он фикри айбдоркунӣ тартиб дода шудааст, надонад, 
нусхаи фикри айбдорӣ бояд бо тарҷума ба забоне, ки ў медонад, супурда шавад. Бо 
дархости ҳимоятгар ѐ ҷабрдида нусхаи фикри айбдоркунӣ ба онҳо низ супурда 
мешавад.  

Прокуроре, ки фикри айбдоркуниро тасдиқ кардааст, парвандаи ҷиноятиро ба суд 
аз рўи қоидаҳои тобеияти судӣ ирсол карда, ҳамзамон дар ин бора ба айбдоршаванда, 
ҳимоятгар, ҷабрдида ва намояндаи ў, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва 
намояндагони онҳо хабар медиҳад. 
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ПРОКУРОР ДАР  РАВАНДИ АМАЛИШАВИИ МЕЪЁРЊОИ  
МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТЇ 

 
Прокурор дар раванди амалишавии меъѐрњои њуќуќї мавќеи хеле муњимро иҷро 

мекунад. Прокурор дар асоси ваколатњои худ,  дар њама  зинањои амалишавии меъѐри 
њуќуќї яъне риоя, иљро ва татбиќи он наќши кафолатдињандаро иљро мекунад. Зеро дар 
раванди муносибатњои мурофиавї тамоми  зинањои амалишавии меъѐри њуќуќї, -  
риояи даќиќ ва иҷрои якхелаи ќонунњо, татбиќи  дуруст ва асосноки меъѐри њуќуќї зери 
назорати прокурор мебошад.  

Мутобиқи ќонун прокурор ба татбиќи меъѐри њуќуќї  (ки боиси мањдуд шудани 
њуќуќу озодињои иштирокчиѐн мегардад)  аз љониби тањќиќбаранда ва муфаттиш 
розигї медињад, агар амали маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї ќонунї, асоснок, 
ба маќсади мурофиаи љиноятї мувофиќ ва ногузир бошад.  Масалан, ба таҳқиқбаранда, 
муфаттиш барои ба суд дархост пешниҳод намудан дар бораи татбиқи чораи пешгирӣ  
дар намуди ба ҳабс гирифтан, ба ҳабси хонагӣ гирифтан, аз ҷумла, дар бораи тағйир 
додан ва бекор кардани онҳо, барои ба суд пешниҳод намудани дархост оид ба ҳабси 
муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои 
алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, азназаргузаронӣ, ѐфта гирифтани 
онҳо аз муассисаҳои алоқаи почта ѐ шабакаҳои алоқаи барқӣ, гуш кардан ва сабти 
гуфтугуи телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо розигӣ медиҳад. 

Яке аз функсияњои мурофиаи љиноятї  дар ќаторї тафтиши љиноят, њимоя ва 
адолати судї  ин ба амалбарории айбдоркунї дар содир кардани љиноят аст. Дар асоси 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки тартиби пешбурди парвандаи 
ҷиноятиро  муайян мекунад [1, 11] вобаста ба хусусият ва дараҷаи вазнинии ҷинояти 
содиршуда функсияи айбдоркунӣ дар  суд бо тартиби хусусӣ, хусусӣ-умумӣ ва умумӣ 
анҷом дода мешавад. 

 Парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои дар моддаҳои 112, 116, ва моддаи 156 қисмҳои 1 ва 
2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [2, 77]  пешбинишуда парвандаҳои 
айбдоркунии хусусӣ эътироф гардида, бо аризаи шахси аз ҷиноят ҷабрдида, намояндаи 
қонунии ў оғоз карда мешавад ва пешбурди парванда дар ҳолати оштӣ шудани ў бо 
айбдоршаванда қатъ карда мешавад. 

 Парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои дар моддаҳои 113 - 115, 118 қисми 1, 119, 120, 123 
қисмҳои 1 ва 2, 124, 125 қисми 1, 126 қисми 1, 127 қисми 1, 128 қисми 1, 129 қисми 1, 138 
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қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда парвандаҳои 
айбдоркунии хусусӣ-умумӣ эътироф гардида, бо аризаи шахси аз ҷиноят ҷабрдида, 
намояндаи қонунии ў оғоз карда мешавад. Дар сурати оштӣ шудани шахси аз ҷиноят 
ҷабрдида бо айбдоршаванда ва  барқарор намудани товони зарари ба ҷабрдида 
расонидашуда, пешбурди парванда қатъ карда мешавад. 

 Ларин А.М. ќаблан ќайд карда буд, ки прокурор дар ҳолатҳои пешбининамудаи 
ќонун ҳуқуқ дорад, сарфи назар аз мавқеи ҷабрдида, таъқиби ҷиноятиро оид ба 
айбдоркунии хусусӣ ва хусусӣ-умумӣ анҷом диҳад [3, 25]. Дар  ҳолатҳои истисно, агар 
парванда дар бораи  ягон ҷинояти пешбиникардаи қисми 3 моддаи 24  КМЉ ЉТ дорои 
аҳамияти махсуси ҷамъиятӣ бошад ѐ ҷабрдида оид ба ҳамин парванда бо сабаби вазъи 
оҷизонаи худ, вобастагӣ аз айбдоршаванда ва ѐ дигар сабабҳо ба ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии худ қодир набошад, прокурор ҳуқуқ дорад бе аризаи ҷабрдида 
парвандаи ҷиноятӣ оғоз кунад. Чунин парванда бо сабаби оштӣ шудани ҷабрдида бо 
айбдоршаванда тибқи муқаррароти ќонун ҳал карда мешавад. 

 Даст кашидани прокурор аз айбдоркунӣ шахси аз ҷиноят ҷабрдидаро аз ҳуқуқи 
дастгирӣ  кардани  айбдоркунӣ маҳрум намекунад. 

 Парвандаҳои ҷиноятӣ, ба истиснои парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои номбаршуда, 
парвандаҳои дорои хусусияти умумӣ дониста мешаванд. 

Прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда вазифадоранд дар доираи салоҳияти худ 
ҳангоми ошкор намудани ҳодисаи ҷиноят парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда, барои 
муқаррар намудани ҳодисаи ҷиноят шахси онро содиркарда бояд чораҳои 
пешбининамудаи қонунро андешида, дар сурати мавҷуд будани далелҳои кофӣ маводи 
парвандаи ҷиноятиро ба баррасии суд пешниҳод намоянд. 

 Дар мурофиаи судии ҷиноятӣ прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда салоҳияти 
худро тибқи талаботи ќонун ва қатъи назар аз ҳар гуна мақомот ва шахси мансабдор 
анҷом медиҳанд. 

 Ҳар гуна фишороварӣ ба прокурор, муфаттиш ѐ таҳқиқбаранда бо мақсади халал 
расонидан ба тафтиши холисонаи парвандаи ҷиноятӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонун боиси ҷавобгарӣ мегардад. 

 Иҷрои талаби прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда, ки мутобиқи ќонун пешниҳод 
шудааст, барои ҳамаи корхонаю ташкилотҳо, муассисаҳо, сарфи назар аз шакли 
моликияташон, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад. 

Баъзе аз муаллифон, аз он љумла Громов Н.А., доир ба мафњум ва моњияти  
таъќиби љиноятї нуќтаи назари гуногунро пешбарї мекунанд [4, с. 96]. Ба андешаи мо 
таъқиби ҷиноятӣ – фаъолияти мурофиавиест, ки самти фаъолияти мурофиавии 
прокурор, муфаттиш, таҳқиқбарандаро ифода мекунад, ки бо мақсади муайян кардани 
кирдори бо қонуни ҷиноятӣ манъшуда ва шахсе, ки онро содир кардааст, ба сифати 
айбдоршаванда ҷалб кардани ў, ҳамчунин барои таъмин намудани татбиқи ҷазо ва ѐ 
дигар чораҳои  маҷбурӣ  нисбат ба чунин шахс анҷом мешавад. Тањлили назарияи 
њуќуќ, аз љумла, меъѐрњои  КМЉ ЉТ аз он шањодат медињанд, ки таъќиби љиноятї ба 
сифати таъиноти мурофиаи љиноятї дар низоми дигар пањлӯњои мурофиа љойи 
махсусро дорад. Мурофиаи љиноятї  чунин таъинот дорад, ки онњо самти ноил шудан 
ба њадафњои мурофиаро ифода мекунанд: 

-  таъќиби љиноятї  ва тафтишоти љиноят; 
- айбдоркунї дар содир кардани љиноят;  
- њимоя аз айби эълоншуда; 
- ба амалбарории адолати судї ва таъмини адолати иљтимої. 

Ѓайр аз таъинотњои (функсияњо) номбаршудаи мурофиаи љиноятї, баъзе аз 
олимони ватанӣ, аз љумла  Ќудратов Н.А.  таъиноти дигар ѐ иловагии мурофиаи 
љиноятиро низ номбар кардаанд [5, 432]. Масалан, назорати прокурорї аз болои ќонунї 
ва асоснок гузаронида шудани амалњои мурофиавии љиноятї, барќарор кардани зарари 
аз љиноят бавуљуд омада, назорати судї ва таъмини адолати иљтимої  ва ѓ. Умуман, 
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функсияи мурофиаи љиноятї гуфта, муаллифон таъинот ва самту ҳадафи фаъолияти 
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятиро  меноманд, ки аз рўи он мавќеъ, вазифа ва маќсади 
иштироки онњо дар мурофиаи љиноятї муайян карда мешавад. Вобаста аз таъиноти 
номбаршуда фаъолияти мурофиавии љиноятие, ки аз љониби иштирочиѐни мурофиаи 
љиноятї ба амал бароварда мешаванд, иљроиши вазифањои умумии мурофиаи 
љиноятиро таъмин менамоянд. 

Зарурати ба тариќи расмї ва муфассал дар ќонун танзим ѐфтани фаъолияти 
маќомоте, ки ӯњдадории таъќиби љиноятиро ба зимма дорад, пеш аз њама дар он аст, ки 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон беасос халалдор, мањдуд нагардад, љиноят 
сариваќт ва пурра ошкор карда шавад, шахсони бегуноњ ба љавобгарї кашида 
нашаванд, сатњи љинояту љинояткорї коњиш дода шавад ва дар ин замина барои њар як 
шањрванд дар Тољикистон шароити арзандаи зиндагї фароњам оварда шавад. 

Лекин, маълумоти  расмї аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳангоми оғоз кардани 
маводи оперативӣ, парвандаҳои ҷиноятӣ ва санҷишу тафтиши онҳо ба бепарвоӣ, 
шитобкорӣ ва бемасъулиятӣ роҳ дода шуда истодааст, на ҳамаи парвандаҳо пурра, 
ҳаматарафа, холисона ва дар асоси талаботи меъѐрҳои қонун санҷиш ва тафтиш карда 
мешаванд [6,  129].  

Навигарии дигаре, ки дар ин соња дида мешавад аз он иборат аст, ки ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї ба љабрдида, даъвогари љиноятї, айбдоркунандаи хусусї ва 
намояндагони онњо њуќуќи иштирок дар таъќиби љиноятиро пешбинї кардааст. 
Албатта ин имконият ва  шакли иштироки онњо дар таъќиби љиноятї аст. Лекин,  ин 
маънои иљрои ўњдадории амалї кардани таъќиби љиноятї надорад. Иштироки шахсони 
номбаршуда доираи муайяни имконияти њуќуќї,  меъѐр ва њадди муайян дорад, яъне 
шакли иштироки онњо мањдуд аст. Шакли мурофиавии иштироки онњо (тартиб, низом, 
ќоида, шарт) дар таъќиби љиноятї аз кафолатњои конститутсионии њифзи њуќуќу 
озодињои инсон бармеояд, ки амалї шудани онњо дар мурофиаи љиноятї бо ин шакли 
мурофиавї таъмин шудааст. Њамаљониба, пурра ва холисона  муќаррар кардани 
њолатњои содир шудани љиноят дар љараѐни таъќиби љиноятї вазифаи асосии маќомоти 
ваколатдори давлатї  ба шумор меравад, ки бо воситаи амалњои тафтишї таъмин шуда 
метавонад. Чунин амалњои мурофиавиро љабрдида, даъвогари гражданї, 
айбдоркунандаи хусусї ѐ намояндаи онњо иљро карда наметавонанд, лекин њуќуќ 
доранд дар иљрои ин амалњо иштирок намоянд, менависад Долежан В.В. [7, 22-23]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки таъќиби љиноятї ва тафтиши пешакии љиноят аз љињати 
моњияти расмї доштан ягонаанд [8, 17]. Чунки онњо дар алоќамандї бо њамдигар 
иљроиши вазифањои мурофиавии љиноятиро таъмин мекунанд. Ба андешаи мо, албатта 
вазифа ва њадафи таъќиби љиноятї ва тафтиши пешакї, ки дар натиљаи амалї шудани 
онњо айби шахс дар содир кардани љиноят  исбот мешавад умумї ва ягонаанд, лекин аз 
рўи моњият ва мазмун онњо фарќ мекунанд [9]: 

1) Фарќияти аввал дар он зоњир мешавад, ки прокурор таъќиби љиноятиро дар њама 
марњилањои мурофиавии љиноятї, аз марњилаи оѓози парвандаи љиноятї то марњилањои 
судї ва иљрои њукм амалї менамояд. Прокурор дар доираи салоҳияти худ 
айбдоркуниро аз номи давлат ба амал бароварда, дар ҳамаи давраҳои мурофиаи 
ҷиноятӣ таъқиби онро мутобиқи ќонун таъмин менамояд; 

2) Тафтиши пешакии парвандаи љиноятї бошад як љузъи таъќиби љиноятї буда аз 
љониби маќомоти тафтиши пешакї дар марњилањои тосудї амалї мешавад; 

3) Таќиби љиноятї маљмўи амалњои мурофиавиро дар шакли пайгирї, љустуљў, 
ошкор ва дастгир кардан, исбот ва эълони айб, инчунин таќвияти айбдориро дар 
марњилањои судї дар бар мегирад; 

4) Тафтиши пешакї бошад, амалњои маќомоти тањќиќ, тафтиши пешакї, инчунин 
фаъолияти оперативию љустуљўиро дар марњилаи танњо тафтиши пешакї, њамчун 
фаъолияти тосудї дар бар гирифтааст; 

5) Таъќиби љиноятї аз лањзаи  омадани хабар дар бораи љинояти содиршуда ва ѐ 
содиршаванда  бањри ошкор кардани аломати љиноят амалї мешавад; 
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6) Тафтиши пешакї аз лањзаи ќабул шудани ќарор дар бораи оѓози парвандаи 
љиноятї амалї мешавад; 

7) Ќонун се шакли хотима ѐфтани тафтиши пешакиро муќаррар кардааст. 
Пешбурди тафтиши пешакӣ бо тартиб додани фикри айбдоркунӣ ѐ қарор дар бораи ба 
суд равон кардани парвандаи ҷиноятӣ барои татбиқи чораҳои маҷбурии дорои 
хусусияти тиббӣ ѐ баровардани қарори қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ анҷом меѐбад; 

8) Таъќиби љиноятї на танњо шаклњои хотима ѐфтани тафтиши пешакї, балки 
шикоят ва эътироз овардан нисбати санадњои ѓайриќонуї ва беасоси судї, ва дигар 
шаклњои иштироки прокурор дар њалли масъалањои иљрои њукмро низ дар бар мегирад. 

Прокурор пеш тасдиќи санади мурофиавї  ѐ  розигї додан ба амалњои мурофиавї 
бояд њалли якчанд масъалањоро мавриди омўзиш ва санљиш ќарор дињад. Њамин љињати 
назорати прокурориро мавриди тањлил ќарор дода ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
«тасдиќи санади мурофиавї  ѐ  розигї додан ба амалњои мурофиавї» аз њалли љамъи 
масъалањои мурофиавии љиноятї вобаста аст.  

Масалан, дар асоси тартиби пешбинї кардаи ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон  прокурор, инчунин муфаттиш ва таҳқиқбаранда бо ризои 
прокурор [10]  ҳуқуқ доранд дар мавридҳои зерин пешбурди парвандаи ҷиноятиро бо 
озод кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ қатъ кунанд: 

- дар њолати пушаймонӣ аз кирдор; 
- дар њолати  оштӣ шудан бо ҷабрдида ва барқарор кардани товони зарари 

расонидашуда; 
- дар њолати тағйир ѐфтани вазъият; 
- дар њолати гузаштани мўҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан. 
Яъне, пеш аз ќатъ кардани парвандаи љиноятї бо озод кардани шахс аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ муфаттиш вазифадор  аст,  тамоми њолатњои содир шудани љиноятро  исбот 
карда, дигар масъалањои мурофиавиро њал намояд. Натиљаи  њалли  ин масъалањо, аз як 
тараф  асоснокии ќарори муфаттишро тасдиќ мекунанд ва аз тарафи дигар  ба хулосаи 
прокурор оид ба розигї додан ѐ розигї надодан таъсир мерасонанд. Пешнињоди  мо  
дар он аст, ки муфаттиш пеш аз ќатъ кардани парвандаи љиноятї ва озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї масъалањои зеринро  бояд њал кунад, ки дар меъѐрњои мурофиавї 
доир ба тартиби ќатъ кардани парвандаи љиноятї  дар шакли умумї пешбинї шудаанд: 

- оѐ бо далелњо исбот шудааст, ки кирдори  ба  љамъият  хавфноке, ки дар содир 
намудани он шахс айбдор карда мешавад, воќеан ҷой дорад; 

- оѐ бо далелњо исбот шудааст, ки кирдорро њамин шахс содир кардааст; 
- ин кирдор ҷиноят аст ѐ не ва он маҳз бо кадом моддаи қонуни ҷиноятӣ пешбинӣ 

карда шудааст; 
-  ин шахс дар содир намудани ин ҷиноят айбдор аст ѐ не ва ҳолатҳои сабуккунанда 

ва вазнинкунандаи љавобгарии љиноятї мавҷуданд ѐ не; 
- даъвои  гражданӣ  қонеъ шудааст ѐ  не, ба манфиати кӣ ва инчунин агар даъвои 

гражданӣ арз нашуда бошад, товони зарари молу  мулкӣ  пардохт шудааст ѐ не; 
- бо молу мулке, ки барои таъмини даъвои гражданӣ ѐ эҳтимоли мусодира таҳти 

ҳабс қарор дода шудааст, чӣ бояд кард; 
- бо далелҳои шайъӣ чӣ бояд кард; 
- хароҷоти мурофиавӣ ба кадом андоза ба зиммаи кӣ бояд гузошта шавад; 
- ќатъ кардани  чораи пешгирие, ки ба ҳаққи гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда таъин 

шудааст. 
Дар баробари  ин,  бояд  ќайд  кард, ки доир ба пешбурди парвандањое, ки бо 

асосњои  дар боло номбаршуда бо озод кардан аз љавобгарии љиноятї ќатъ  мешаванд, 
ѓайр аз њолатњое, ки мавзўи исботро ташкил медињанд (м.м. 85, 90 КМЉ  ЉТ) зарурияти 
бо далелњои раднашаванда исбот кардани њолатњое дигар, ки м.м. 72, 73, 74 ва 75 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинї кардааст, ба миѐн меояд. Масалан: 

- бори аввал ҷинояти начандон вазнин ва ѐ дараҷаи миѐна содир кардани шахс; 
- пас аз содир намудани ҷиноят ихтиѐрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор шудани вай; 
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 - ба ошкор намудани ҷиноят фаъолона мусоидат кардани вай;   
- ихтиѐран талофї кардани зарари расонида ѐ  ба тариқи дигар зиѐни расонидаашро 

рафъ (љуброн) кардани шахс ва ѓ.  
Прокурор њуќуќ   дорад дар доираи салоњияти худ оид ба бекор кардани санади 

ќабулкардаи суд ба суди зинаи болої эътироз оварад. Прокурор вобаста ба вазифањои 
умумии мурофиаи љиноятї   ва вазифањои хосаи марњилањои мурофиаи љиноятї   дар 
доираи ваколатњои мурофиаи  худ, ки дар ќонун пешбинї шудаанд (м.м. 36, 150, 168, 
279, 357, 369, 403, 420 КМЉ ЉТ), дар амалї шудани меъѐрњои њуќуќї фаъолона  
иштирок  мекунад, ки яке аз кафолатњои муњими тањкими ќонуният  дар пешбурди 
паврандањои љиноятї аст. 
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сардори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии  
факултети №4  

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон  
 

МОЊИЯТИ КОНСТИТУТСИЯ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Аз ќабули нахустин Конститутсия дар таърихи давлатдории љањон зиѐда 232 сол 
пур шуда бошад њам, то имрўз масъалаи мазмун, таркиб, моњияти ин њуљљати олии 
њуќуќї дар маркази диќќати пажўњиш, тањлил ва тањќиќи олимони соњаи њуќуќ ќарор 
гирифтааст. 

Бояд зикр намуд, ки Конститутсия моњияти љомеаи сармоядорї (буржуазї) буда, 
он дар рафти муборизаи байни љомеаи сармоядорї ва боќимондањои сохти 
таназзулѐфтаи ѓуломдорї ва феодалї дар рафти љангњои истиќлолиятхоњии солњои 1776 
дар Амрико, 17 сентябри солњои 1787 ќабул гашта, ба сохтори конститутсионии идораи 
давлат асос ва оѓоз бахшида буд. Баъдан, соли 1791 дар Фаронса аввалин 
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конститутсияи аврупої ќабул шуд, ки он њам инъикосгари инќилоби буржуазии 
Фаронсаи солњои 1789-1794 ба њисоб мерафт. Аз он замон, дар тўли зиѐда аз 230 соли 
охир дар як ќатор давлатњои љањон силсилаи ќабули конститутсияњо ба амал омад, ки 
он бо дар назардошти хусусиятњои миллї ва таљрибаи давлатдории онњо ќабул ва 
мавриди амал ќарор дода шуда, аз љињати шакл таркиб, мазмун моњият ва ном аз 
њамдигар фарќ мекарданд. 

Масалан, дар Олмон онњо “Ќонуни асосї”, дар Либия “Китоби сабз” ва ѓайра 
номида, он мањсули амали дастаљамъї ва ѐ инфиродї шинохта шудааст. 

Ё масъалаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 аз 10 бобу 100 модда 
иборат бошад њам аз љињати мазмун ва моњият ба ќатори панљ конститутсияњои 
бењтарини љањон дохил шуда, Конститутсияи Њиндустон конститутсияи аз љињати њаљм 
калонтарини љањон шинохта шудааст, он аз 395 боб иборат буда, то ба имруз ба он 500 
маротиба таѓйироту иловањо ворид карда шуд ва он аз 117400 калима иборат аст. 

Нахустконститутсияи љањон, конститутсияи ИМА аст, ки аз 4,4 њазор калима 

иборат буда, дар тўли 230 сол ба он 27 маротиба илова карда шудааст [1-3]. 
Албатта дар ин љо сухан дар бораи њаљм, аз чанд калима иборат будани 

конститутсия нарафта, муњим он аст, ки мазмун ва моњияти конститутсия кушода дода 
шуда, таъиноти он дар низоми давлатдории ин ѐ он мамлакат муаян карда шавад. 

Яке аз заковатмандони нимаи асри XIX Ф. Лассал дар лексияи дар назди 
иштирокљиѐни маљлиси округи бюргергњои Берлин хондааш (с.1862) дар бораи моњияти 
конститутсия суханронї намуда дар атрофи ин масъала фикру аќидањои худро иброз 
доштааст. 

Ў усулњои муќоисавиро истифода бурда, ба чунин хулоса меояд, ки ќонун ва 
конститутсия дар асл зуњуроти якљинса буда бо тавассути меъѐрњои муќарраркардаи он 
муносибатњои умумиљамъиятї ва ѐ соњаи алоњидаи њаѐти љамъиятї ба танзим 
дароварда мешаванд. 

Дар айни замон, конститутсия чун ќонуни асосї, умумиљамъиятї аз ќонун боло 
меистад, зеро њар як ќонуни ќабулшуда, дар асоси меъѐрњои муќаррарнамудаи 
конститутсия тањлил ва ќабул карда мешаванд. Зоњиран, фарќият дар байни 
конститутсия ва ќонунњои муќаррарї чунин аст. 

Масаллам аст, ки ќонунњо ба назардошти таѓйиротњо ва дигаргунињои сифатї дар 
муњлатњои муйаян ќабул ва ѐ худ ба онњо таѓйиротњо ворид карда мешаванд, ки онро 
мардум воќеъан зарурї ва сариваќтї мењисобанд. 

Локин агар ба конститутсия чунин таѓйирот ворид карда шаванд, он гоњ мардум 
ба он аз нуќтаи назари масъулияти ояндаи бад нигоњ карда, онро чун дасисаи ким ‟
кадом ќуввањои манфиатљў, ки ба сохти конститутсионї ва пояњои давлатдорї 
хатарнок арзѐбї намуда, шиори “аз конститутсияи даст кашед” ‟ ро ба миѐн 
мегузоранд. Аз чунин андешаронї ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар байни њамаи 
халќњои олам Конститутсия чун рукни мукаддас ва дахлнопазир дониста шуда, он дар 
зери њимояи доимии мардум ќарор дорад. 

Чї тавре, ки аз гуфтањои боло хулосабардорї кардем, Конститутсия аз тамоми 
ќонунњои дигар аз љињати моњият њатми буда, бари ќонунњои дигар чун асос хизмат 
менамоянд ва ин ба мо имконият медињад, ки Конститутсияро ќонуни асосии давлат 
њисобем. 

Њамин тариќ, конститутсия чун ќонуни асосї барои ќонунњои дигар чун 
сарчашмаи нур ва рух дониста шуда, дар ќонунњои мазкур инъикоси худро меѐбад. 

Мо муќаррар кардем, ки конститутсия дар мамлакат ќонуни асосї буда, он нури 
худро пеш аз њама ба моњияти он равон мекунад. 

Конститутсия чї тавре, ки мо фањмидем, њамон ќуввае мебошад, ки ќонунњои 
дигарро ба муассисањои њуќуќии љамъият равона карда, ин корро он пайваста анљом 
медињад. 

Аз ин хотир дар тамоми давлатњои дунѐ берун аз меъѐрњои конститутсия ќабул 
кардани ќонунњо маќбул дониста нашуда, ин ќонунњо ѓайриконститутсионї дониста 
мешаванд. 
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Савол ба миѐн меояд, ки дар њамаи мамлакатњо ќувваи доимоамалкунанда, 
батанзимдароранда мављуд аст ва агар мављуд дошта бошад, он ќувва кадом аст? Мо ба 
ин савол љавоби тасдиќкунанда дода мегўем, ки ин ќувва таносуби ќуввањои дар љомеа 
амалкунанда мебошад, ки он дар конститутсия инъикоси худро ѐфтааст ва ин ќувваест, 
ки ќонунњоро муайян мекунад. Ин чунин маъно дорад, ки њар як конститутсия сохти 
организми амалкунандаи ин ѐ он мамлакатро ифода мекунад. 

Аз ин рў, љомеа таќозо дорад, ки ќабули Конститутсияи навишташуда мавриди 
истифода бурда шуда, он њаќиќати замонро дар худ инъикос намояд. Ин њадаф он ваќт 
ба даст меояд, ки ќуввањои асосии љамъият зарурати ќабули конститутсияи 
навишташударо эътироф намуда, барои амалї шудани ин маќсад сарљамъона мусоидат 
менамоянд. Бидуни ин омил, дар ягон давлат эхтиѐљ барои ќабули Конститутсияи нав 
намемонад. 

Пурсида мешавад, ки дар кадом њолат Конститутсияи навишташуда хуб ва 
дарозмуддат аст? 

Ба ин савол љавоб додан душвор нест. Танњо ба конститутсияи њаќикї мутобиќат 
кардани таносуби ќуввањои љамъият метавонанд, ин конститутсияро дарозумр гардонад 
ва табиист, ки мутобиќ намудани њолати ќуввањои љамъият метавонад Конститутсияи 
навро ба майдон оварда, конститутсияи кўњнаро аз байн барад. Бояд гуфт, ки дар асари 
илмї ба таври умумият тањия ва ќабули конститутсияњоро ба љањор марњила таќсим 
намудаанд. 

- Марњилаи якум ин ќабули конститутсияњо аз охири асри XVIII оѓоз гашта, то 
анљоми љанги якуми љањон (1914-1918) идома ѐфтааст. 

- Марњилаи дуюм байни ду љанги љањонро (1914-1945) дарбар гирифт. 
-  Марњилаи сеюм аз анљоми љанги 2-ми љањон (1945) оѓоз гашта, то солњои 80 ‟уми 

асри XX идома ѐфтааст [2,13-18].  
Марњилаи ќабули нахустини конститутсияи навишташудаи кишварњои 

сармоядорї аз давраи пайдоиш ва мустањкам шудани љомеаи сармоядорї (буржуазї) 
алоќаманд аст. Ќабули Конститутсияи соли 1787 ИМА ва Конститусияи Фаронса, ки мо 
дар боло зикр намудем, бо њамбастагии ду Эъломияњои ањамияти љањонї дошта, - 
Эъломияи истиќлоли 1776 ИМА ва Эъломияи њуќуќи инсон ва шањрванди соли 1794 
Фаронса ба љараѐни минбаъдаи рушду такомули Конститутсияњои мамлакатњои љањон 
таъсири ногузаштание гузошта, он ба ќабули конститутсияи Венесуэла (1811), Белгия 
(1831), Канада (1837), Иттињоди Африкои љанубї (1909) ва ѓайрањо мусоидат намудааст. 

Њар яке аз ин конститусияњои номбурда, пеш аз њама бо дар назардошти шароити 
таърихї, анъанавї, динию мазњабї, миллию ќавмї, иљтимоию иќтисодї ва сиѐсию 
фарњангии онњо ќабул гашта, мазмун ва моњияти он аз зуњуротњо ва хусусиятњои дар 
боло зикршуда, баромада меомад. 

Минбаъд, Конститутсия чун ба њайси ќонуни асосї, танзимкунандаи низоми 
давлатдорї дар ќитъањои гуногуни олам, масалан Австралия (1900), Туркия (1876), Чин 
(1912), Эрон (1906) мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Дар њамаи конститутсияњои ќабулшуда инчунин боз як умумияти ба худ хос 
мављуд аст, ки дар онњо “ќарордоди иљтимої” эътироф карда мешаванд. 

Масалан, ин “ќарордоди иљтимої” дар Эъломияи истиќлолияти 1776 чунин зикр 
шудааст: “Мо воќиятњои љориро эътирознопазир ва яќин медонем; тамоми инсонњо 
баробар халќ шудаанд ва офаридгор ба онњо порае аз њуќуќи таѓирнопазир њадя 
кардааст, ки дар миѐни ин њуќуќ њаќќи зиндагї кардан, озод будан ва љустуљўи 
хушбахтї мављуданд. Ба манзури таъмини ин њуќуќ дар миѐни мардум њукуматњо 
барќарор шуданд ва ин њукуматњо иќтидори одилонаи худро бо мувофиќаи онњое касб 
менамоянд, ки бар онњо Њукумат мешаванд.” 

Дар конститутсияи ИМА, ки баъди 11 соли Эъломияи Истиќлолият ќабул шуда 
буд, ин аќида ба тариќи зайл зикри худро ѐфтааст: “Мо, мардуми Штатњои муттањида 
ба манзури таъсиси иттињоди мукамалтар, барќарории адолати судї, кафолати амнияти 
дохилї, таъмини дифои муштарак, рўи кор овардани хайру салоњи умум ва устувори 
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неъмати озодї барои худ ва наслњои худ ин Ќонуни асосиро барои Штатњои 

Муттањидаи Амрика эълон ва муќаррар менамоем” [3, 207-209]. 
Дар ин Конститутсия инсон ва њуќуќу озодињои ў арзиши олї эълон шуда, њуќуќу 

озодињои конститутсионї ва њуќуќњои табии инсон эътироф карда мешуд. Бояд зикр 
намуд, ки байни њуќуќњои табї ва њуќуќу озодињои инсон тафовути муайяне љой дорад. 

Њуќуќњои табиї гуфта, њуќуќњоеро меноманд, ки ба инсон аз рўзи таваллуд дода 
шуда, он њама гуна шаклу намудњои њуќуќњои мављударо дарбар мегирад. 

Азбаски, конститутсияи давлатњои гуногуни љањон бо назардошти вазъи иќтисодї, 
анъана, дину мазњаб, анъанањои сиѐсию фарњангї тањия ва ќабул карда мешаванд, дар 
он доираи ифодаи як ќатор њуќуќу озодињо гуногун ѐ мањдуд карда шудааст. Пас, ба ин 
ишора ба чунин хулоса омада фарќияти њуќуќњои табиї ва њуќуќњои конститутсиониро 
чунин арзѐбї кардан мункин аст: 

Њуќуки конститутсионї, ин њуќуќи мањдудкардашудаи њуќуќи табиї мебошад. 
Мо ин зуњуротро њангоми муќоисаи доираи истифодаи њуќуќу озодињоро дар 

конститутсияи давлатњои гуногуни љањон дарк менамоем. 
Яке аз хусусиятњои ќабули конститутсияи давлатњои љањони муосир, ки моњияти 

аслии онњоро инъикос мекунанд, дар конститутсия зикр кардани мафњуми “давлатї 
иљтимої” мебошад. Чи тавре, ки медонем, насли дуюми њуќуќ, ки дар зери таъсири 
инкишофи буржуазии солњои 1848-1849 дар Аврупо сурат гирифта, мардум аз њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї баргузор гардонида шуданд, барои нахустин кўшишњо 
барои бунѐди “давлати иљтимої” ба миѐн омада буд. 

Масалан, тибќи нишондоди профессор М. Прело њангоми тањияи Конститутсияи 
соли 1894 Фаронса пешнињод шуда буд, ки мутобиќи он љумњуриро ба сифати “давлати 
иљтимої” муйаян кунанд, лекин пешнињоди мазкур дар он замон љонибдорони худро 

пайдо накард [4,350]. 
В.И. Ленин дар маќолаи худ “Чи тавр сотсиал-револютсионерон натиљаи 

инќилобро љамъбаст мекунанд ва чї тавр инќилоб ба сосиал-револютсионерон љавоб 
дод” воќеањои инќилоби соли 1905-ро тањлил намуда, зикр карда буд, ки “моњияти 
конститутсия дар он аст, ки ќонуни асосии давлат ва умуман ќонунњое, ки ба њуќуќи 
интихоботї ва муассисањои намояндагї ва салоњияти онњо дахл доранд, таносуби 

ќуввањои дар муборизаи синфї бударо инъикос менамоянд” [5,345-346]. 
Ин андеша бори дигар собит месозад, ки њангоми ќабули Конститутсия ва 

моњияти он таносуби ќуввањои дар љамъият амалкунанда наќши аввалиндараља мебозад 
ва онро раванди тамоми инкишоф ва рушду нумўъи ќонуни асосии давлатњои љањон 
нишон медињад. 

Дар асоси ин таносуб сиѐсати давлатї ба роњ монда мешавад, ки он манфиатњои 
табаќањои муайяни давлатро пуштибони намуда, бо њамин нисбати меъѐрњои 
конститутсияро муайян мекунад. 

Чї тавре, ки сиѐсатмадори машњури амрикої Дэвид Метюз дар китоби худ 
“Сиѐсат барои мардум” таъкид мекунад, “сиѐсат ‟ ин сарпарасти манфиатњо” буда, 
бъазе имтиѐзњои демократияро, ки ба мардум дода шуданд дар мисоли маъракањои 

интихоботњои дар ИМА баргузоргашта ба зери шубња мегузорад [6,24]. 
Характери демократї пайдо кардан, моњиятан тайѓир ѐфтани мазмун ва 

муќаррироти конститцутсињои давлатњои љањон ба сукути низомњои зиддидемократию 
зиддимардумии як ќатор давлатњо ва майли мардумони онњо ба ќабули ќонунњои 
асосии демократї иртиботи ногусастанис доранд. Ќабули конститутсияи соли 1946 дар 
Фаронса, Италия ва Япония(1947) ба ин мисол шуда метавонад. 

Дар ин конститутсияњои нав доираи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандонро аз 
эътирофи ањзоби сиѐсї ба сифати нињоди њуќуќи асосї, ки маќсад аз мароми он иборат 
аз таъмини иштироки мардум дар идораи умури давлат мебошад, њуќуќ ва озожињои 
иќтисодї ва иљтимоиро хеле васеъ кард. 

Дар айни замон њоло дар љањон конститутсияњое мављуданд, ки аз ќолаби 
талаботњои куњна набаромаданд ва идомаи “ќонуни асосии куњна” мебошанд ва дар он 
тайѓиротњои куллї ворид нашудаанд, боќї мондаанд. Ба ин мисол шуда метавонад, 
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ќонуни соли 1974 “Дар бораи шакли идора”-и Шветсия, Санади конститутсионии соли 
1982 Канада, конститутсияи соли 1983 Љумњурии Африкои Љанубї ва ѓайра. 

Њамин тариќ, дар тўли садсолањо дар моњият ва мазмун, таркиб ва хусусиятњои ба 
худ хоси конститутсияњо тайѓиротњои куллї ба вуљуд омада, дар он самтњои сиѐсати 
хориљї, салоњиятњои маќомотњои давлатї, тарзи идораи давлат, мансубияти ањолии 
давлат ба дину мазњаб, бунѐди љомеаи њуќуќї, тартиби ворид кардани тайѓироту 
иловањо, њолатњои бекор кардани дахлнопазирии сарвари давлат, таљзияи њокимияти 
давлатї ба се шохаи нисбати якдигар мустаќил ва дигар зуњуротњои демократї 
инъикоси худро ѐфтаанд. 

Дар айни замон бояд зикр намуд, ки Конститутсия чун рањнамои љомеа хизмат 
кунад њам, њаѐти воќеї ба иљрои меъѐрњои он тайѓирот ворид карданаш аз эњтимол дур 
нест. Дар ин бобат њуќуќшиносони машњури рус, профессор А.А Мишин чунин изњори 
аќида кардааст: “Дар илми њуќуќи давлатї менависад А.А.Мишин ‟ мафњуми 
конститутсия (ќонуни асосї) бо ду маънї мавриди истифода ќарор мегирад. Ба маънии 
шаклї он аз ќоидаи асосии њуќуќї намояндагї намуда, ба сифати ќонуни асосии давлат 
низоми иљтимоию иќтисодї, шакли идора ва шакли сохтори далатї ва њамчунин вазъи 
њуќуќии афродро тањти танзим ќарор медињад. Ќонуни асосии њуќуќї таносуби воќеии 
нерўњои табаќавиро, ки дар замони ќабули он арзи њастї намудаанд, ифода мекунанд. 
Ќонуни асосии њуќуќї санадест, ки њама чиз бояд тибќи њидояти он сурат гирад. Аммо 
дар рафти тадбиќи амалии зидияти ќонуни асосии њуќуќї таносуби нерўњои табаќавї 
рў ба тайѓирот меоваранд. Муассисањои нав ба вуљуд меоянд, ќонунњои 
конститутсионї, органикї ва оддї ќабул мешаванд, ки онњо меъѐрњои 
конститутсиониро љидан тайѓир ва ташкил медињанд. Ба ибораи дигар, дар амалия 
чунин тартиби тадбиќи ќудрати давлатї сурат мегирад, ки он метавонад, ки аз тартибе, 
ки конститутсия муќаррар намудааст ќатъиян тафовут дошта бошад. Ин тартиби 
воќеъии татбиќи ќудрати давлатиро тањти унвони ќонуни асосии воќеъї ва ѐ ќонуни 
асосї ба маънои моддии истилоњ ѐд мекунанд. Ќонуни асосии воќеъї ва њуќуќї яксон ва 

ѐ аз њамдигар мутафовут бошанд” [7,70]. 
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7. Мишин А.А., Конститутционное право буржуазных стран и строй освободивщихся 

от колониальной зависимости. М. 1976, с. 370 
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Гарантированное таджикистанским законодательством право пользования землей 

призвано обеспечить основы жизнедеятельности человека и направлено на создание 
условий для достойной жизни и свободного развития личности в соответствии с 
провозглашенными в Конституции Республики Таджикистан целями еѐ политики как 
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правового и социального государства. В статье 13 Конституции Республики 
Таджикистан установлено, что земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в республике как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Указанная конституционная норма находится в главе I 
«Основы конституционного строя» и является определяющей для регулирования 
условий и порядка пользования землей [1].  

Проблема обеспечения земельного правопорядка в государстве является 
важнейшей задачей не отдаленного «светлого будущего», а сегодняшнего дня. 
Инновационное развитие экономики Республики Таджикистан не может быть 
обеспечено без эффективного государственного управления, поскольку они тесно 
связаны. Поскольку земля признается главным богатством государства и народа, 
регулирование земельных отношений основывается на необходимости обеспечения в 
использовании земель, земельных участков баланса общегосударственных и частных 
интересов.  

В юридической литературе отмечается, что правовые проблемы государственного 
регулирования земельных отношений в основном рассматривались в рамках 
исследования института государственного управления землями, как в составе общих 
проблем данного института, так и применительно к отдельным функциям 
государственного управления земельным фондом [10, 62].  

Н.А. Прохорова пишет, что понятия «государственное регулирование  земельных 
отношений» и «управление землями» используются в равной мере для определения 
способов воздействия государства на земельные отношения [11, 94]. По нашему мнению, 
есть различие между этими понятиями, а также критерии их разграничения не 
определены, несмотря на длительное обсуждение этого вопроса. 

При характеристике государственного управления подчеркивается подзаконный 
исполнительно-распорядительный характер этой деятельности как составной части 
административного управления, в то время как государственное регулирование 
считается более широким понятием. Так, как отмечает Н. А. Прохорова, оно включает 
в него нормотворческую деятельность, чего, по нашему мнению, недостаточно для 
характеристики государственного регулирования, поскольку нормотворчество 
осуществляется и исполнительно-распорядительными органами в рамках их 
организационной деятельности по обеспечению рационального использования и 
охраны земель. 

Представляется что переход к государственному регулированию земельных 
отношений связан с двойственным положением государства  в  этих  отношениях. Оно  
одновременно  выступает  как  собственник земель и политический суверен, и 
полномочия в этих двух качествах не получили четкого разграничения. В условиях 
исключительной государственной собственности  на  землю  государственное 
управление землями рассматривалось как форма реализации функций, вытекающих  
одновременно  из  содержания  государственной  собственности на землю и права 
территориального верховенства, что можно объяснить полным совпадением в одном 
лице (лице государства) единого и единственного  собственника всех земель и носителя 
политического суверенитета.  

Таким образом, государственное управление осуществляется органами общей и 
специальной (отраслевой, функциональной) компетенции. Общие полномочия органов 
управления земельными ресурсами определены ст. ст. 5 - 7 Земельного кодекса 
Республики Таджикистан [2]. Ведомственное управление землями, осуществляемое 
министерствами, комитетами, строится по принципу подведомственности организаций, 
которым предоставлены земли. Внутрихозяйственное управление земельными 
участками осуществляют землепользователи. Субъектами управления специальной 
компетенции являются: Государственный комитет по земельному управлению и 
геодезии Республики Таджикистан, Комитет по охране окружающей среды Республики 
Таджикистан, Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, работы по 
государственному учету земель в республике проводятся государственным проектным 
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институтом по землеустройству "Таджикзаминсоз" и проектно-исследовательским 
институтом "Фазо" и др. 

Уваров А. отмечает, что полномочия органов местного  самоуправления  в 
области  регулирования  земельных отношений  имеют  двойственный  характер, 
включая  непосредственное управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в коммунальной собственности, и землями, не находящимися в 
коммунальной собственности [12, 82]. По отношению к последним осуществляется 
государственное управление через местные исполнительные и распорядительные 
органы. 

Становление Таджикистана как самостоятельного государства после распада 
Союза требовало осуществления экономических реформ, в том числе проведения 
аграрной и земельной реформ. Система специальных органов по управлению землями 
стала складываться в процессе проведения земельной реформы. Первым шагом в этом 
направлении стало принятие 5 марта 1992 г. одного из важных нормативных правовых 
актов в области регулирования земельных отношений † Закон Республики 
Таджикистан от 5 марта 1992 года «О земельной реформе» [3]. Кабинет Министров 
Республики Таджикистан принял решение 16 сентября 1992 года №357 "О мерах по 
проведению земельной реформы в Республике Таджикистан" [7], первостепенной целью 
которого являлось создание условий для будущего развития различных видов 
хозяйствования, организация многоукладной экономики и увеличение 
сельскохозяйственной продукции. Но по известным всем причинам в 1992-1996 годы это 
решение не было полностью исполнено. 

В этой связи, Указ Президента Республики Таджикистан от 25 июня 1996 года № 
522 "О реорганизации сельскохозяйственных организаций и предприятий"[6] издан с 
целью эффективного и рационального использования земельных и водных ресурсов, 
увеличения сельскохозяйственного производства и обеспечения политики рыночной 
экономики. Этим Указом утверждено "Положение о реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий и организаций", состоящее из 27 пунктов, которое 
определило порядок проведения реформы, республиканские, областные, городские и 
районные комиссии по реформе. Был образован Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству при Правительстве Республики Таджикистан, на него были возложены 
специальные функции по управлению землями при проведении земельной реформы: 
землеустроительная, организационная, контрольная и консультационная. Создание 
такого органа впервые позволило разграничить ведомственное и специальное 
управление  землями. Впоследствии правовое положение органов по земельным 
ресурсам и землеустройству менялось в сторону расширения их компетенции в области 
регулирования земельных отношений и совершенствования структуры. 

С момента создания специальные органы по управлению землями неоднократно 
меняли свой статус: Комитет по земельной реформе и землеустройству при Республики 
Таджикистан - на Государственный комитет по земельному управлению и геодезии 
Республики Таджикистан, а также несколько раз он подвергался серьезной 
реорганизации. Задачами земельной реформы в Республике Таджикистан были 
названы: создание условий для равноправного развития различных форм 
хозяйствования на земле; формирование многоукладной экономики; рациональное 
использование и охрана земель в целях увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Как отмечает А. Ш. Азимзода, в ходе земельной реформы были решены не все 
вопросы. Несмотря на появление различных форм хозяйствования, вопрос о 
рациональном использовании земель в целях увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции и эффективное пользование земельными участками 
так и не был решен на должном уровне [13, 179].  

Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Республики 
Таджикистан является центральным органом исполнительной власти, ответственным за 
разработку и проведение единой государственной политики в области государственных 
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землеустроительных работ, земельного кадастра, топографо-геодезических, 
аэрокосмических, картографических работ, государственной регистрации недвижимого 
имущества и прав на него, государственного контроля за использованием и охраной 
земель, топографо-геодезических, картографических работ. Комитет осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти, с 
местными исполнительными органами государственной власти, общественными 
организациями и другими физическими и юридическими лицами [8]. 

Так, в соответствии с Земельным кодексом Республики Таджикистан, правовое 
регулирование земельных отношений направлено на обеспечение рационального 
использования  и  охраны  земель, равноправное  развитие  различных форм 
хозяйствования на земле, сохранение и улучшение окружающей среды, защиту прав на 
землю субъектов земельных отношений, природоресурсных отношений, к  которым  
относятся  земельные  отношения, объектом  правового  регулирования  выступает  
земля  как компонент  окружающей  среды, вовлеченный  в  антропогенную  
деятельность. Объектом  правового  регулирования  являются  все  земли Республики 
Таджикистан независимо от их целевого назначения, формы собственности наличия 
прав на земельные участки, степени участия в гражданском обороте (ст.12 ЗК РТ). 

Наряду с этим, право на недвижимое имещество, тесно связанное с землей, в 
Республике Таджикистан регламентировано действующим законодательством. 
Правовое регулирование в области государственной регистрации недвижимого 
имущества прав на него и сделок с ним регулируется Законом Республики Таджикистан 
от 20 марта 2008 года «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав 
на него» [10]. Оно проводится с целью признания и защиты государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав и ограничений (обременений) прав на него 
в пределах территории Республики Таджикистан с целью признания и защиты 
государств, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. Отношения в 
области  государственной  регистрации  недвижимости  возникают  по поводу  
земельных  участков  как  объектов  недвижимого  имущества, участвующих в 
гражданском обороте, которые в результате правового регулирования превращаются в 
имущественные правоотношения. 

Один из функции в государственном управлении по распределению  и  
перераспределению земель, связанная в основном с предоставлением  и  изъятием  
земельных  участков. Распределение земельных участков, которое связано с  
осуществлением  правомочия распоряжения землями, производится от имени 
государства исполнительными и распорядительными органами. Не являясь 
самостоятельными собственниками земли, эти органы действуют исключительно в 
рамках административных полномочий, предоставленных им земельным 
законодательством. Компетенция исполнительных и распорядительных органов по 
изъятию и предоставлению земельных участков, установленная статьями 22, 23, 24, 25, 
26, 261, 27 Земельного кодекса Республики Таджикистан и Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 октября 2006 года №447 «Об утверждении 
Правил ведения государственного земельного кадастра» [9], государственный 
земельный кадастр представляет собой систему сведений и документов о природном, 
хозяйственном и правовом режиме земель, их категории, качественной характеристике 
и экономической ценности, местоположении и размерах земельных участков, 
распределении их по землепользователям. Предметом государственного земельного 
кадастра являются сведения о правильном и рациональном использовании и защите 
земель, всестороннее изучение и оценка природных свойств, правового положения и 
использования земель, упорядочение земельных отношений. Государственный 
земельный кадастр предназначен для обеспечения местных исполнительных органов 
государственной власти, соответствующих органов, юридических и физических лиц 
информацией о земле в целях регулирования земельных отношений, организации 
рационального использования, восстановления и охраны земель, землеустройства, 
обоснования размеров платы за землю, оценки хозяйственной деятельности.  
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Механизм распределения земель существенно изменяется параллельно  с  
видоизменением  системы  прав  на  землю, идет  процесс  его усложнения  с  
постепенным переходом к  преобладанию гражданско - правовых  способов  
распределения  земельных  участков, договорному землепользованию, передаче  
земельных  участков  на  основе  возмездного  предоставления  и  прав  на  них. На 
современном этапе развития намечается тенденция  регулирования земельных 
отношений  с  помощью двух  основных форм использования земли, права пользование 
и права аренды, что в целом закономерно. Однако оборот земель при этом 
осуществляется в основном в рамках  государственной  собственности  на  землю.  

В процессе ведущегося в настоящее время обновления земельного 
законодательства, по нашему мнению, необходимо выделить текущие  и  перспективные  
направления  совершенствования  государственного регулирования земельных 
отношений. Поскольку механизм государственного регулирования в этой области 
общественных отношений  реализуется  в  основном  через  систему  государственного 
управления землями, все функции которого неразрывно связаны между  собой, в  
первую  очередь  представляется  необходимым  создать адекватную правовую базу для 
всех направлений деятельности соответствующих  государственных  органов. Это  
касается  прежде  всего таких  функций, как  земельно-кадастровая  деятельность  и  
землеустройство. 

Таким образом, правовое регулирование правоотношений в сфере 
государственного управления земельным фондом осуществляется с помощью норм, 
которые по своей природе являются административно-правовыми. Такие нормы часто 
имеют «двойную прописку» и одновременно входят в состав земельного и 
административного права. Наблюдается «проникновение» административного права в 
сферу других правовых отраслей через фактическое наличие управленческих отношений 
в предмете той или иной отрасли права, а это дает основания говорить о комплексном 
характере правового института государственного управления и в сфере использования и 
охраны земель, принадлежащего одновременно двум отраслям права. Связь этих 
отраслей обусловлена использованием общего метода правового регулирования - 
императивного, а также наличием у них общего правового института - 
государственного управления в сфере использования и охраны земель. На наш взгляд, в 
настоящее время необходим учет положений земельного права при совершенствовании 
правового регулирования административных отношений в сфере государственного 
управления земельным фондом, а также учета положений административного права при 
усовершенствовании регулирования земельных отношений. 

На наш взгляд, институт охраны земель должен развиваться в трех основных 
направлениях:  

1) правовом (консолидация и унификация всех природоохранных требований в 
отношении земли);  

2) организационном (развитие системы государственного мониторинга земель, 
обеспечение неуклонного выполнения всех требований по охране земель посредством 
государственного земельного надзора и муниципального, производственного и 
общественного земельного контроля);  

3) экономического стимулирования эффективного и рационального использования 
земель. 

Правовое регулирование правоотношений в сфере государственного управления 
земельным фондом осуществляется с помощью норм, которые по своей природе 
являются административно-правовыми. Такие нормы часто имеют «двойную прописку» 
и одновременно входят в состав земельного и административного права. Наблюдается 
«проникновение» административного права в сферу других правовых отраслей через 
фактическое наличие управленческих отношений в предмете той или иной отрасли 
права, а это дает основания утверждать о комплексном характере правового института 
государственного управления и в сфере использования и охраны земель, 
принадлежащего одновременно двум отраслям права. Связь этих отраслей обусловлена 
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использованием общего метода правового регулирования - императивного, а также 
наличием у них общего правового института - государственного управления в сфере 
использования и охраны земель. На наш взгляд, в настоящее время необходим учет 
положений земельного права при совершенствовании правового регулирования 
административных отношений в сфере государственного управления земельным 
фондом, а также учета положений административного права при усовершенствовании 
регулирования земельных отношений. 

Проведенное исследование позволило установить, что управление земельными 
ресурсами ‟ это одна из отраслей управления, имеющая виды и формы, характерные и 
для иных отраслей. Однако выявлены и особенности, обусловленные 
многофункциональным значением земли, в связи с чем особо значимыми проблемами 
представляются разграничение полномочий органов управления земельными ресурсами 
и обеспечения их взаимодействия. 
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИ  ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДЇ ВА РУШДИ ОН  

ДАР ЗАМИНАИ ТАШАККУЛИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМӢ  
 

Рушди соњибкорї дар иќтисодиѐти миллї аз як ќатор омилњои сиѐсї, иќтисодї ва 

иљтимої, аз љумла ташаккули иқтисодѐти рақамӣ, вазъи макроиќтисодї, иќтидори 
бозори дохилї, шароити раќобати озод, арзиши пасти ашѐи хом, ќувваи корї ва ѓайра, 
мављудият ва дастрас будани захирањои табиї, дастгирии давлатї ва њамзамон аз 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои субъектони фаъолияти соњибкорї вобаста мебошанд. 

Дар Љумњурии Тоҷикистон рушди фаъолияти соњибкорї зарурияти замони муосир 
мебошад. Бањри вусъат бахшидан ва бо дар назардошти зарурати ташаккули фанњои 
даќиќ, табиатшиносї ва риѐзї инчунин, рушди омўзиши онњо, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  солҳои 2020-2040-ро солҳои «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ дар соҳаи илму маориф» дар Паѐми худ ба Маҷлиси 
Олии Љумњурии Тоҷикистон эълон намуданд. 

Бешубња, мавќеи имрўзаи кишвари мо нишон медињад, ки бе омўзиши ин фанњо 
пешрафти иќтисодиѐт ва дар ин замина кашфи ихтирооти нав, истењсоли молу 
мањсулоти ниѐзи мардум ѓайриимкон аст.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми худ ба 

Маҷлиси Олии Љумњурии Тоҷикистон чунин ироа намуданд: «Мақомоти давлатӣ дар 

шароити иқтисоди бозаргонӣ ва рақамигардонии фаъолияти идоракуниву истеҳсолот 

бояд сиѐсати ягонаи иқтисодиро танҳо бо истифодаи механизм ва шаклу усулҳои 
муосир ба танзим дароранд» [2]. 

Пайваста ба он рушди соњибкорї яке аз самтњои асосии иќтисодиѐт, аз ҷумла 
иќтисодиѐти раќамї мебошад. Маќоми ќонунгузори кишвар як  зумра ќонунњое тањия 
ва ќабул намуд, ки ба њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, таъмини тартиботи 
њуќуќї, пешрафти иќтисодиѐт ва ҷабњањои гуногуни соњибкорї равона гардидаанд. 

Яке аз масъалањои рушди инноватсионии фаъолияти иќтисодї, соњибкорї ин дар 

амал татбиќ намудани дастовардњои илмї ва ихтироот мебошад, ки аз ҷониби олимони 
ватанї тањия шудааст. Мутаассифона, ин намуди амалиѐт дар сатњи шањру ноњияњои 
кишвар ќариб, ки ба назар намерасанд. Ѓайр аз ин, бинобар бо сабаби надонистан ва аз 
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донишњову илмњои даќиќ дур будани шахсони бо фаъолиятњои гуногуни хоҷагидорї 
машѓул буда, пешравї ва рушд дар шароити онњо  ќариб, ки ба назар намерасад. Дар 
шароити имрўза, ки илмњои даќиќ ва иќтисодиѐти раќамї ба рушди фаъолияти 

хоҷагидориву соњибкориро ифода менамояд, вобастагии бештар дошта, аз як тараф њар 
чї зудтар дар амал тадбиќ шудани њадафи чоруми стратегии миллї, яъне 
саноатикунонии босуръати иќтисодиѐти кишвар, аз тарафи дигар талаботи замон 
мебошад.  

Тавре маълум мешавад, дар шароити имрўза ташаккули иқтисодиѐти рақамӣ, ки 
ба коркард ва татбиқи технологияи муосири рақамӣ дар ҳаѐти ҷомеа алоќамандї ва 
вобастагии бевосита дорад, сурат мегирад[6]. Истифодаи васеи таҷҳизоти электронї-
мобилӣ, рушди алоќаи интернет ва дигар унсурҳои инноватсионї, ки ба ҳалли фасли 
масъалањои соњаи иҷтимоӣ ‟ иқтисодӣ, дар сатҳи минтақаю кишварҳои ҷудогона ва 
ҷаҳонӣ равона карда шудаанд.  

Дар шароити имрўза, бо дарназардошти имконияти мавҷуда ва албатта бо 
истифода аз илмњои даќиќ ва риѐзї, ки бевосита барои њисоб ва ташкили дурнамои 
рушди иќтисодиро муайян мекунанд зарур ва инчунин талаботи муосири иќтисодии 
ҷомеа ба њисоб маравад. 

Барои дар амал тадбиќ намудани рушди иќтисодиѐти кишвар чорањоеро ба иҷро 
расонидан зурур мебошад, ки бањри расидан ба њадафњои стратегии миллии кишвар ва 

дигар самтњои асосии хусусияти ҷумњуриявї дошта фарогир бошад.       

Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии 

рушди иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир 

ва ҷорӣ намудани инноватсия вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баланд 

бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии соҳибкориву 

сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодиѐти рақамӣ диққати аввалиндараҷа диҳад [2]. 
Ќайд кардан зарур мебошад, ки тибќи банди 3-юми моддаи 1-уми Конститутсияи 

Љумњурии Тоҷикистон чунин дарҷ гардидааст:  «Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, 
барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам 
меорад»[1]. Барои таъмини ин муќаррарот маќоми ќонунгузории ҷумњурї якчанд 
санадњои меъѐрии њуќуќиро ќабул намудааст, ки ба шахсони воќеї ва њуќуќї 
имконияти бо фаъолияти иќтисодию соњибкорї машѓул шуданро иҷозат ва кафолатнок 
кардааст.  

Бештар аз ин, дар асоси банди 3-юми моддаи 1-уми Кодекси граждании Љумњурии 
Тоҷикистон (КГ ЉТ) мафњуми фаъолияти соњибкорї ба тариќи зайл оварда шудааст: 
«Соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин 
сифат бо тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои 
мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ѐ 
расонидани хизмат равона карда шудааст»[3]. Фаъолияти соњибкории шањрванд бошад, 
дар асоси моддаи 24 КГ ЉТ фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон чунин оварда шадааст, 
ки шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ ба сифати сохибкорони 

инфиродї бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Дар асоси 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 
соҳибкорӣ» ба субъектҳои соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон   мансубанд: 

- шахсони воқеӣ (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони бешаҳрванд), ки ба соҳибкорӣ машғуланд; 

- шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳои тиҷоратии резидент ва ғайрирезидент, филиал ва 
намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ), ки ба соҳибкорӣ машғуланд [4]. 

Пўшида нест, ки имрўз аксарияти мардуми кишвар рў ба сўи муњоҷирати мењнатї 
нињодаанд ва роњи аз њама оддии ѐфтани даромади пулї, муздро дар њамин эътироф 
мекунанд. Пайваста ба ин имрўз яке аз њадафњои асосии њукумати кишвар ин паст 
намудани сатњи камбизоатии ањолї, кам намудани теъдоди муњоҷирони мењнатї, ҷорї 
карда шудани ҷойњои нави корї барои мардум мебошад.  
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Бањри њарчи зудтар дар амал тадбиќ карда шудани технологияҳои рақамӣ дар 

соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ Ҳукумати мамлакат вазифадор карда шудааст, ки 

консепсияи иқтисодиѐти рақамӣ ва дар асоси он барномаи миѐнамуҳлати рушди 

иқтисодиѐти рақамиро қабул ва амалӣ созад. Њадафи мазкур пеш аз њама барои бењтар 

намудани вазъи иќтисодии кишавар ва баланд бардоштани маҷмўи мањсулоти дохилї 
нисбат ба солњои гузашта мебошад.  

Бахши соҳибкории хурду миѐна нишонаи аввалиндараҷаи дигаргунсозиҳои давраи 

гузариш ба иқтисодиѐти бозоргонӣ буда, барои расидан ба баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти корхонаҳо ва ҳамдастии онҳо, дар ин замина самаранок 
гардидани фаъолияти идоракунии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, инчунин, 

мӯътадилсозии вазъи молиявӣ, ба ҷойҳои нави корӣ таъмин намудани аҳолӣ ва афзун 
кардани бозори истеъмолии халќ равона карда мешавад [5]. 

Њамин тавр, дар замони рушди технологияњои инноватсионї, раќамї пешбурди 

фаъолияти соњибкориро давлат иҷозатнок кардааст. Баробари њамин бо маќсади рушди 

бемайлони фаъолияти иќтисодї, иќтисоди хориҷии соњибкорї чорањои зарури 

самаранок бевосита аз ҷониби сарвари давлат ‟ Пешвои миллат иќдомњои пурмањсул 
пешнињод шудааст. Ин имкон медињад, ки дар ояндаи наздик барои ноил шудан ба 
њадафњои стратегии миллї, иќтисодиѐти устувор ва ба раќобатпазири байналмилалї 
табдил додани иќтисодиѐти кишвар таъсироти босазои худро хоњад гузошт. 
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БАЪЗЕ МУАММОЊОИ АМАЛИЯИ  НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ 

  
Рушди босуботи давлат он љамъият, афзудани муносибатњои байни шањрвандон 

эътирофи шаклњои гуногуни моликият ва инкишофи истифодаи он дар Љумњурии 
Тољикистон масъалаи баамалбарории назорати давлатї ва алалхусус назорати 
прокурориро дар кишвар мубрам намуда истодааст. Аз ин рў, дар доираи маќолаи 
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мазкур маќсад гузошта мешаванд, ки ба моњияти назорати умумии маќомоти 
прокуратура дар Љумњурии Тољикистон таваљљўњ намуда, асосњои њуќуќї ва самтњои 
онро тањлили илмї намоем.  

 Дар асоси моддаи 93 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати риояи дақиқ 

ва иҷрои  якхелаи қонунҳоро  дар  қаламрави Тоҷикистон  Прокурори  генералї ва  

прокурорҳои тобеи  он дар доираи ваколати худ татбиқ менамоянд [2, 25]   

Мувофиқи муқаррароти моддаи 5 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон”  яке аз самтҳои асосии 
фаъолияти маќомоти прокуратура ин назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо 
аз љониби вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар идорањои Љумњурии Тољикистон, 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, маќомоти 
идораи њарбї, маќомоти назорат, бонкњо, корхонањо, муассисањо, ташкилотњои 
љамъиятї ва динї, њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои дигар, сарфи назар аз тобеият, 
мансубият ва шакли моликияти онњо, аз тарафи шахсони мансабдори онњо, инчунин ба 

ќонунњо мутобиќ будани санадњои њуќуќие, ки онњо мебароранд ба ҳисоб меравад.  

Дар асоси моддаи 25-и Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон”онститутсионӣ эътироз доир ба санад, 

супориш ва дигар ҳуҷҷатҳои мақомот ва шахсони мансабдоре, ки хилофи қонун 

мебошанд, аз ҷониби прокурор ѐ муовинонаш ба мақомоти интишордодаи ин санад ѐ 

мақомоти болоӣ оварда мешавад.  

Прокурор дар эътирози худ масъалаҳои бекор кардани санад, ба қонун мутобиқ 

гардонидани он, инчунин қатъ кардани амали ғайриқонунии шахсони мансабдор, 

барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшударо ба миѐн мегузорад. Эътирози прокурор 

амали санади аз болояш эътироз овардашударо бозмедорад ва онро бояд мақомоти 

дахлдор ѐ шахси мансабдор на дертар аз даҳ рӯзи баъди ворид шуданаш,  ҳатман 

баррасӣ намояд. Дар сурати бесабаб рад кардани эътироз ѐ дар мӯҳлати муқарраршуда 

дида набаромадани он прокурор метавонад дар бораи ғайриқонунӣ донистани санад ба 

суд бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намояд.  Яъне,  прокурор ваколатдор шудааст, ки оиди 

ғайриқонунӣ донистани санади эътирозкардашудае, ки он бесабаб аз тарафи шахси 

мансабдор ѐ мақомоти интишоркарда  рад карда шудааст, ба суд, бо аризаи даъвогӣ 

муроҷиат намояд. 
  Гузашта аз ин, расман ин ваколати барои прокурор пешбини гардида ба 

муқаррароти моддаи 4-и КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат менамояд, зеро дар он 

чунин қайд гардидааст: “ҳар шахси манфиатдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории мурофиавии судии гражданї барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва 

манфиатҳои қонунии вайронгардида ѐ мавриди баҳс қарордоштаи худ ҳуқуқ ба ҳифзи 
судї дорад”. 

Акнун  бояд ба назар гирифт, ки тартиби амалӣ гардидани ин ваколатҳои прокурор 

дар меъѐрҳои минбаъдаи қонунгузории мурофиавии гражданӣ чи тавр муқаррар карда 
шудааст. 

Дар қисми 1 моддаи 254 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки  

прокурор ҳуқуқ дорад дар доираи салоҳияти худ ба суд бо ариза дар бораи мавриди 

баҳс қарор додани қарор, амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва хизматчиѐни давлатӣ муроҷиат намояд. 

Яъне, дар ин ҳолат низ ба назар мерасад, ки қонунгузории мурофиавии гражданӣ тарз 

ва усули баамалбарории ин ваколати прокурорро пешбинӣ кардааст. 
Аризаи прокурор дар доираи боби 24-уми Кодекси номбурда, ки мурофиаро оид ба 

парвандаҳо дар бораи мавриди баҳс қарор додани қарор, амали (беамалии)мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва 

хизматчиѐни давлатӣ пешбинӣ намудааст, баррасӣ карда мешавад.  
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Дар доираи баррасии парванда мувофиқи муқаррароти боби мазкур талаботҳое, ки 
зерфасли 2, боби 12-и Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон [3, 44] 

пешбинӣ кардааст,яъне нишон додани маълумотҳо вобаста ба даъвогар, ҷавобгар ва 

маҳалли истиқомати онҳо, нархи даъво, ҳисоби маблағҳои ситонидашаванда татбиқ 

карда намешавад, зеро ки дар доираи ин истеҳсолот онҳо мавҷуд намебошанд. 

Ин намуди истеҳсолот тавассути пешниҳоди ариза, на ин ки аризаи даъвогӣ чи хеле, 

ки дар моддаи 25 Қонуни конститутсионӣ [4, 21]   пешбинӣ карда шудааст, оғоз карда 

шуда, дар он тарафҳо даъвогар ва ҷавобгар вуҷуд надоранд.  

Иштирокчиѐни мурофиа шаҳрванд, прокурор, дар ҳолати пешниҳод намудани ариза 

ва роҳбар ѐ намояндаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, шахси мансабдор, ки қарор, 

амали(беамалии) он мавриди баҳс қарор гирифта  ба ҳисоб мераванд. 

Модоме, ки воситаи татбиқкунандаи ваколати прокурор оиди мавриди баҳс қарор 

додани қароре, ки эътироз аз болои он рад карда шудааст боби 24   Кодекси 

мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, пас муқаррароти  моддаи 25 

Қонуни конститутсионӣ  оиди пешниҳоди аризаи даъвогӣ бемавқеъ буда ба моҳияти 

мурофиаи дар боби 24 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида мувофиқат 
намекунад. 

 Барои ин зарур аст, сараввал  мо бояд мафҳуми даъворо ѐдовар шавем. Дар 
адабиѐти ҳуқуқӣ [1, 123]   мафҳуми ягонаи даъво ҷой надорад. Новобаста аз ин аксари 
муаллифон [5, 340]   дар он ақидаанд, ки даъво, сараввал ин воситаи ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои поймолгардидаи субъективӣ ба шумор меравад. Дуюм, ин воситаи оғоз 
намудани фаъолияти мақомоти судии дахлдор роҷеъ ба истеҳсолоти даъвогӣ ба ҳисоб 
меравад. Пас, мумкин аст чунин ҳисобем, ки даъво ин муроҷиати шахс бо аризаи 
даъвогӣ  ба суд дар шакли талабот оиди ҳимояи  ҳуқуқу манфиатҳо бо роҳи ҳал 
намудани баҳсҳо дар асоси татбиқи яке аз воситаҳои ҳимояи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. 

Мақсади муроҷиати прокурор дар ин ҳолат танҳо аз мавриди баҳс қарор додан ва 
ғайриқонунӣ ҳисобидани санади эътирозкардашуда иборат мебошаду халос. 

Дар чунин  шакл боқӣ мондани муқаррароти моддаи 25 Қонуни Конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон”  

яъне  аризаи даъвогӣ  боиси  нофаҳмиҳо дар таҷрибаи судҳо ва прокуророн гардидааст. 

Судњо он ҳолатро ба назар мегиранд, ки   тибқи муқаррароти қисми 1 моддаи 47 

КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон прокурор ҳуқуқ дорад ба суд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ ва, озодӣ 

ва манфиатҳои шаҳрвандон, гурўҳи номуайяни шахсон ѐ ба манфиати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ариза муроҷиат кунад. 

Њамчунин бо дастрасии моддаи 134 қисми 4 қайд кардааст, ки прокурор дар ариза 

бояд зикр мекард, ки манфиатҳои шаҳрвандон ба таври мушаххас аз чи иборатанд, 

кадом ҳуқуқҳо вайрон карда шудаанд ва зарур буд, ки ҳамаи шаҳрвандон ба сифати 

ҷавобгар бо парванда ҷалб карда мешуданд. 

Дар воқеъ, мақсади муроҷиати прокурор ба суд ин мавриди баҳс қарор додани 

қарори қаблан эътирозшудаи дар боло зикргардида ва беэътибор донистани  он буда, 

бинобар сабаби дар моддаи 25-и Қонуни конститутсионӣ чунин тартиби муроҷиат 

пешбинӣ шуданаш, ӯ муроҷиати худро дар шакли аризаи даъвогӣ мураттаб сохтааст. 

Дар асл бояд ин муроҷиат дар шакли ариза, тибқи муқаррароти боби 24 КМГ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ( мурофиа оид ба парвандаҳо дар бораи мавриди баҳс қарор 

додани қарор, амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва хизматчиѐни давлатӣ) пешниҳод карда 

мешуд ва аз ҷониби суд танҳо масъалаи ба қонун мувофиқат кардан ва ѐ накардани 

санади мавриди баҳс қарордода санҷида мешуд.  

Албатта, агар сухан дар бораи  аризаи даъвогӣ равад, пас ногузир даъвогар, 

ҷавобгар (ҳамдаъвогарон, ҳамҷавобгарон, мумкин аст шахсони сеюм) ба миѐн омада, он 
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бояд ба талаботҳои моддаи 134 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон   ҷавобгӯй бошад.Лекин дар 

ин ҳолат ин намуди истеҳсолоти даъвогӣ намебошад. 

Дар сураи ворид намудани тағйирот, яъне аризаи даъвогӣ ба ариза дар моддаи 25-и 

Қонуни конститутсионӣ  талабот ба ин муқарраротҳо дар доираи ин мурофиа ба миѐн 
намеояд. 

Аз тарафи дигар мувофиқи муқаррароти моддаи 255 ҳамин кодекс ба қарор, амали 

(беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони 

мансабдор ва хизматчиѐни давлатӣ, ки бо тартиби мурофиаи судии гражданӣ мавриди 

баҳс қарор гирифтаанд, қарор, амали(беамалии) дастҷамъӣ ѐ инфиродие дохил 

мешаванд, ки дар натиҷаи он: ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд вайрон шудааст,барои аз 

ҷониби шаҳрванд татбиқ намудани ҳуқуқ ва озодиҳояш монеъ вуҷуд дошта бошад, ба 

зиммаи шаҳрванд ғайриқонунӣ ин ѐ он ӯҳдадорӣ гузошта шудааст ѐ ӯ ғайриқонунӣ ба 

ҷавобгарӣ кашида шудааст. Яъне танҳо ҳолатҳое, ки боиси поймол гардидани ҳуқуқҳои 

шаҳрванд гардидаанд пешбинӣ карда шудаасту халос. Аммо, дар ин модда дигар 

ҳолатҳое, ки дар натиҷаи қабули қарори ғайриқонунии эътирозкардаи прокурор ба 

миѐн омада,  боиси бо ариза ба суд муроҷиат кардани прокурор мегарданд, муқаррар 
карда нашудаанд. 

Чунончӣ, дар ҳолати рад карда шудани эътирози прокурор аз болои қарори 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз қабили вобаста намудани китъаи замин, додани иҷозат 

барои лоиҳакашии сохтмони иншоот, роҳбарони корхонаву муассисаҳо оиди бар 

хилофи қонун дароз намудани давомнокии соати корӣ ва ғайра, ки бевосита ба 

ҳолатҳои дар болонишондодаи моддаи мазкур алоқамандӣ надошта,ба тозагӣ интишор 

шуда, ҳоло оқибати ҳуқуқиро ба миѐн наовардаанд вале бар хилофи талаботҳои қонун 

қабул карда шудаанд ва ғайраҳо. 

 Аз ҷумла, чунин ҳолатро моддаи 255 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

намекунад, ки ин боиси то ба охир ба иҷро расонида нашудани ваколатҳои прокурор 

мегардад ва татбиқи муқаррароти моддаи 25 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро ғайриимкон 

гардонидааст.  Аз ин лиҳоз, лозим аст ба ин модда иловагӣ бо мазмуни “дигар ҳолатҳое, 

ки боиси вайрон шудани ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва ҷамъият гардида бошад” ворид 
намудан зарур мебошад. 

Дар  чунин  ҳолат  мондани  муқарраротҳои  амалкунандаи дар боло зикргардида  

имкон  намедиҳад, ки  ваколатҳои  прокурор ҷиҳати бекор  кардани  санад, супориш  ва  

дигар ҳуҷҷатҳои  хилофи қонун будаи  мақомот ва шахсони  мансабдор, дар  ҳолати рад  

шудани эътирози  ӯ то охир ба амал бароварда шаванд.   
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љиноятї, криминалистика ва пешгирии коррупсия 
 

ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ ВА РОЊЊОИ  
ПЕШГИРИИ ОНЊО 

 

Ҳифзи муҳити зист яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти давлати мо мебошад. 
Дар моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон гуфта мешавад: "Замин, 
сарватњои зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар боигарии 
табиї моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онњоро 
ба манфиати халќ кафолат медињад" [1, 4]. 

Њифзи муњити зист бо меъѐрњои ќонунгузории экологї ва санадњои меъѐрї ‟ 
њуќуќии соњавии зерин низ танзим карда мешавад: Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар 
бораи  "Дар бораи њифзи муњити зист", аз 18 июли соли 2017, "Дар бораи олами 

ҳайвонот", аз 5 январи соли 2008, № 174 "Дар бораи экспертизаи экологї", аз 16 апрели 
соли 2012,  Кодекси оби Љумњурии Тољикистон, аз 3 июни соли 2011, Кодекси љангали 

Љумњурии Тољикистон, аз 2 августи соли 2011, фармонҳои Президенти Љумњурии 

Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, санадҳои вазорату идораҳо, аз 

љумла ќоидањои санитарї, стандартҳо (ГОСТ), дастурамалњо ва мактубњои методї, ки 
дорои ќоидањо мебошанд [2, 18]. 

Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи "Дар бораи њифзи муњити 
зист" муҳити зист - муҳити зисти инсон, маљмўи љузъиѐти муҳити табиї, объектҳои 
табиї ва табиии антропогенї, инчунин объектњои антропогенї мебошад. 

Объекти антропогенї - объекте, ки инсон барои таъмини эњтиѐљоти иљтимоии худ 
сохтааст ва он дорои хусусиятҳои объектҳои табиї намебошад [3, 1]. 

Њифзи муњити зист - низоми чорабиниҳои давлатї ва љамъиятии дорои хусусияти 
њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, технологї, маърифатї ва байналмилалї, ки ба таъмини 
њамоњангии муносибати мутақобилаи љамъият ва табиат дар асоси њифз ва 
барќарорсозии муњити табиї, истифодаи оқилонаи захираҳои табиї, беҳтар намудани 
сифати муҳити зисти инсон, пешгирї ва рафъи таъсири манфии фаъолияти хољагидор 
ва дигар фаъолият ба муҳити зист ва бартараф намудани оқибатҳои он равона 
гардидаанд. 

Дар адабиѐти њуќуќї оид ба муайянкунии объекти умумии љинояти экологї 
њамфикрї нест. Моддаи 2-и Кодекси љиноятї, ки гурўњњои муносибатњои якхелаи 
љамъиятиро муайян мекунад, яъне мањдудият, тартиботи љамъиятї ва амнияти 
љамъиятро аз муњити зист фарќ мекунад. Аммо, оѐ тавсия дода мешавад, ки ин 
муносибатњо дорои њамон як объекти умумї бошанд? Масалан, И.В. Лавягина 
пешнињод менамояд, ки хусусияти хатари љамъиятии љиноятњои экологї ба инобат 
гирифта шаванд, бо назардошти мушаххас ва гуногунрангии объекти умумї, људо 
кардани љиноятњои экологї ба манфиати кор мебуд [4, 13]. 

Бо вуљуди ин, мо бо андешаи олимон дар бораи "зарурати тағирот дар консепсия, 
таснифи объектҳои умумї, аз љумла тақсимоти объектҳои умумї ва намудии дигар, ки 
ду ва дар ҳолати зарурї бештар объектҳоро ташкил медиҳанд" розї ҳастем. Дар баъзе 
ҳолатҳо, имкон дорад, ки як Кодекси љиноятї барои як объекти мураккаб (мураккаб) ва 
бобҳо барои чизи умумї људо карда шаванд. Хусусияти парвандаҳои љиноятї дар ин 
гурўҳ истифодаи васеи донишҳои махсусро талаб мекунад, ки бидуни он аксар вақт 
муфаттиш масъалаҳои тактика ва методикаи тафтиши мушаххас, сабабҳо ва табиати 
қонунвайронкуниҳоро, ки метавонанд оқибатҳои зараровар ба экология дошта бошанд 
ѐ не, ғайриимкон аст[5, 98]. 

Пеш аз њама, бояд як мафњуме пешнињод карда шавад, ки ба љиноятњои экологї 
алоќаманд бошад ва танњо баъд аз он, ки ба ин таъриф асос ѐфта тавсифи пурра дињад. 
Бояд ќайд кард, ки худи таърифи мазкур дар њељ куљо нишон дода нашудааст, ки он дар 
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интихоби дараљаи љиноятњо каме нофањмї эљод мекунад, гарчанде ки аксари мушкилот 
танњо бо моддањои Кодекси љиноятї њал карда мешаванд.  

Љиноятњои экологї кирдорњои барои љамъият хавфноке мебошанд, ки дар боби 24 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд ва онњо ба 
муносибатњои љамъиятї бо маќсади таъмин намудани муњити мусоиди табиї, 
истифодаи оќилонаи захирањои табиї ва амнияти экологии ањолї халал мерасонанд [6, 
124]. 

Муњити зисти мусоид - муњити зисте, ки сифати он фаъолияти устувори 
системањои экологии табиї, объектҳои табиї ва табиии антропогениро таъмин 
менамояд. 

Амнияти экологї - њолати муњофизавии манфиатњои муњими њаѐтии шахс, љомеа, 
муҳити зист аз тањдидњое, ки дар натиљаи таъсиррасонии антропогенї ва табиї ба 
муҳити зист, аз љумла ба офату фалокатҳои табиї алоќаманданд фањмида мешавад [3, 
1]. 

1. Аз љониби олимони соњаи њуќуќи љиноятї нисбати љиноятњои экологї мафњумњо 
коркард ва пешнињод шудаанд, Чураков Д.Б., Чучаев А.И. чунин аќида доранд 
«Љинояткории экологї ‟ зуњуроте мебошад, ки дар давраи пайдоиш аст, аз ин хотир 
зарурияти коркардњои илмї барои пешгирии онњо ба вуљуд омадааст» [7, 56]. 

Ифлосшавии муњити зист - воридшавии моддањои эњтимолан хатарноки кимиѐвї 
ва биологї, моддањои радиоактивї, партовњои истењсолї ва истеъмолї ба муњити зист, 
инчунин таъсири садо, ларзиш, майдонњои магнитї ва дигар таъсири манфии физикї ба 
муњити зист мебошад. 

Якчанд чорабинињои пешгирии ифлоснамоии муњити зист мављуд аст, аз љумла: 
1) коркарди технологияи бепартов ва кампартов, истифодаи ашѐи хоми маљмўи, 

безараргардонии партов; 
2) пурзўр намудани назорат аз болои љараѐни истењсолот дар корхонањо; 
3) пурзўр намудани љавобгарии фардї барои њолати экологї; 
4) тарбияи иљтимої ‟ экологї. 

Барои амалї намудани ин чорабинињо бояд консепсияи ягонаи экологї коркард 
карда шавад. То соли 1998 дар Кодекси љиної боби љиноятњои экологї људо карда 
нашуда буд, бо дарназардошти он, ки ин љиноятњо ба моликияти давлатї дахолат 
мекунанд ва мутобиќан, љиноятњо нисбати љузъњои гуногуни муњити зист танњо дар 
њаљми зарари расида фарќ мекунанд. Дар айни замон, ќонунгузор љиноятњои экологиро 
дар боби алоњида људо кардааст. Баъзе мутахассисон чунин андеша мекунанд, ки барои 
чї ин боб бояд дар алоњидагї таъсис дода шавад? Пеш аз њама, аз рўи хусусияти 
рамзгузорї - мувофиќи намудњо ва объекти умумї, яъне барои муайян кардани 
муносибатњои иљтимої, ки ин кирдор ба онњо равона карда шудааст; 

Дуюм, ќонунгузор ба дараљаи хатари љамъиятии ин гурўњи љиноятњо таваљљўњ 
намуда, зарурати муњофизати экосистемаро аз таљовузњои љиноятї муайян кард. Сеюм, 
људо кардани ин боб бо ќабули шартномањои байналмилалии рушди њамкорињои 
байналмилалї сурат гирифт. 

Объекти љиноятњои экологї аз таърифи мазкур дар Кодекси љиноятї вобаста аст: 
Объекти умумї: амнияти экологї ва мињити зист. 
Объекти намудї: муносибатњои љамъиятї оид ба истифодаи оќилонаи захирањои 

табиї, њифзи одамон ва дигар мављудоти зинда, муњити мусоиди табиї, ќонун ва 
тартиботи экологї ва амнияти љамъиятї. 

Объекти бевосита: муносибатњои љамъиятї оид ба ҳифз ва истифодаи оқилонаи 
намудҳои алоҳидаи объектҳои табиї ва таъмини амнияти экологии ањолї. Масалан, 
њангоми шикори ѓайриќонунии њайвонот ва паррандагон, ки шикори онњо комилан 
манъ аст, объекти бевоситаи кирдори љиної муносибатњои љамъиятї барои њифзи ин 
ҳайвонот ва паррандањо хоҳад буд. 

Тарзњои бештар пањгардидатарини содир намудани љиноятњои экологї чунинанд: 

 шикори ѓайриќонунї, моњидорї, буридани дарахт; 

 сўхтори љангал; 
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 ба обанборњо партовани партовњо аз корхонањои саноатї, наќлиѐтї, 
энергетикї ва коммуналї; 

 ба атмосфера партовтани мањсулоти сўзишвории тозакарданашуда; 

 истифодаи зањрхимикатњо дар истењсоли мањсулоти кишоварзї. 
Институти љавобгарии љиноятї ќодир аст дар вуљуди шахси љинояткор тарси 

таъќиби љиноятиро љой кунад, яъне љавобгарии љиноятї метавонад риояи 
ќонунгузории њифзи муњити зистро таъмин намояд. Њангом набудани воситањои 
таъминкунии чорабинињои њифзи муњити зист, муносибати бепарвоѐна ба риояи 
ќонунгузории экологї, метавонад боиси вайрон намудани ќонунгузорї ва ифлос 
намудани муњити зист гардад. Барои ин њама чорањо аз љумла чорањои љиноятї ‟ 
њуќуќї андешида шаванд, ки муњити зист камтар ифлос карда шавад. Дар натиљаи 
ифлос гардидани муњити зист имрўз љомеаи љањонї ба таѓйирѐбии иќлим рўбарў 
омадааст, ки яке аз масъалањои муњим ва доѓи рўз ба њисоб меравад. 

Доир ба мавзўи мазкур чунин таклифњоро пешнињод намудан мумкин аст: 
- мунтазам гузаронидани маљмўи чорабинињои махсусгардонидашуда оид ба 

пешгирї ва барњам додани љиноят ва њуќуќвайронкунињои экологї, муайян намудани 
њолатњои шикори ѓайриќонунї, гирифтани силоњи шикории ѓайриќонунї 
нигоњдошташаванда ва истифодашаванда; 

- экспертизаи экологии љамъиятии њамаи хатарњои эњтимолии лоињањои фаъолияти 
хољагидорї ва дигар намуди фаъолият барои муњити зист гузаронида шавад; 

- ташкили назорати љамъиятї барои риоя кардани ќонунгузории њифзи табиат ба 
роњ монда шавад; 

- гурўњњои алоњида ва њаракатњои фаъол дар баланд бардоштани маърифати 
экологии ањолї њавасманд гардонида шаванд; 

-  њар моња натиљаи фаъолияти оперативї ‟ хизматии ШВКД дар самти 
ќонунгузории экологї санљида шавад; 

- иштирок дар чорабинињои сохторњои байналмилалї дар соњаи маърифати экологї 

бо маќсади мукаммалкунии ҳамкориҳои мутаќобила дар ин соња бештар карда шавад. 
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сармуаллими кафедраи њуќуќи љиноятї,         

                                                                криминалистика  ва пешгирии коррупсия 
 

ТАЊЌИЌИ МУХТАСАРИ ПРОБЛЕМАЊОИ МАВЉУДИЯТИ ЭЊТИМОЛИЯТ 
ДАР ЊУЌУЌИ   ЉИНОЯТЇ ВА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Имрўзњо дар Тољикистон ислоњот дар њамаи соњањои фаъолияти иљтимої-
иќтисодї, фарњангї, њуќуќї, дар фазои сулњу субот, вањдати миллї, њамдигарфањмї, 
тањаммули воќеї  идома дорад. Дигаргуншавињои суботкоронаи мазкурро вазъи 
љинояткорї халалдор менамояд. Доир ба масъалаи мазкур Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
зимни суханронї дар мулоќот бо кормандони прокуратура аз љумла ќайд намуданд: 
таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тайи даҳ соли охир шумораи ҷиноятҳо дар кишвар, дар 
маҷмӯъ, қариб ду баробар, аз ҷумла ҷиноятҳои вазнин зиѐда аз ду баробар, тасарруфи 
молу мулк ва қаллобӣ қариб ду баробар, авбошӣ ва вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат 
дар роҳ якуним баробар афзудааст[1]. 

Дар мубориза бар зидди љинояткорї њуќуќи љиноятї њамчун яке аз воситаи  
воќеъї ва боэътимод ба њисоб меравад. Њуќуќи љиноятї соњаи мустаќили њуќуќ, ќисми 
људонопазири низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон  мебошад. Яке аз вазифањои асосї 
дар эъмори давлати њуќуќбунѐд ин тањкими ќонуният ба њисоб меравад ва дар ин самт 
ислоњотњо бомуваффаќият идома доранд, аз он љумла дар соњаи мутобиќгардонии 
ќонунгузории љиноятї ва мурофиаи љиноятї ба талаботњои Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои љорї, санадњои меъѐрї-њуќуќии байналмиллалие, ки давлати мо 
онњоро эътироф намудааст. Ислоњотњо, аз љумла, дар заминаи дастовардњои илмї  дар 
амал љорї гардида истодаанд. Бо маќсади пурра ва њамаљониба ба иљро расонидани 
вазифањои њуќуќи љиноятї  вобаста ба дигаргуншавии вазъи њуќуќї, вазифа ва 
функсияњои маќомотњои давлатї ва шахсони мансабдоре, ки таъќиби љиноятиро дар 
доираи ваколатњои худ амалї мегардонанд, тадќиќотњои назариявї вобаста ба 
категорияњои њуќуќи љиноятї низ гузаронида шуда истодаанд. 

Яке аз категорияњои њалталабе, ки ба истифодаи самараноки меъѐрњои њуќуќи 
љиноятї вобаста мебошад ин эњтимолият (презумпция) дар њуќуќи љиноятї ба њисоб 
меравад. Онњо њамчун асоси мантиќї ба ўњдадории исботнамої таъсир мерасонанд.  

Эњтимолияти њуќуќї яке аз институтњои њуќуќи љиноятї ва мурофиаи љиноятї аст. 
Самаранокии истифодаи онњо дар фаъолияти њамарўзаи (рўзмараи) мансабдорони 
ваколатдоре, ки таъќиби љиноятиро амалї мегардонанд, аз дараљаи батанзимдарории 
эњтимолияти њуќуќї, таносуби онњо ба принсипњои демократї, вобаста мебошад. 
Ќонунгузории љиноятї ва мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон имрўзњо дар 
марњилаи инкишоф ва ислоњот ќарор дорад, бинобар ин, таъѓйиротњои куллие, ки дар 
њаѐти љомеа ба вуќўъ омада истодаанд пайваста ба ин љараѐн мусоидат мекунанд.  

Эътироф гаштани њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз таљовузи  љиноят 
ва љинояткорї њамчун таъиноти (функсияи) мурофиаи љиноятї, њимоя аз айбдоркунии 
беасос, аз беасос мањкум кардан ѐ мањдуд кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
дар рафти мурофиаи љиноятї, таъѓйир ѐфтани низоми принсипњои мурофиаи љиноятї 
аз ташаккули дурнамои нави мурофиаи љиноятї дар самти њимояи боэътимоди њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, шањодат медињанд. 

Новобаста аз ин пешравињо, дар назарияи мурофиаи љиноятї ва амалияи 
маќомотњое, ки фаъолияти мурофиавии љиноятиро ба амал мебароранд, масъалањои 
бањснок боќї мемонанд, ки зарурияти тадќиќотњои илмиро, њамчун вазифаи рўзмарраи 
назарияи мурофиаи љиноятї дар њамин раванд, ба миѐн меоранд.  

Проблемањои коркарди мафњумњои њуќуќї ва категорияњои њуќуќї ањамияти 
амалї дорад ва ќисми људонопазири такмили ќонунгузорї мебошад, чунки дар тањияи 
ќонунњои сифаташон баланд мусоидат намуда, барои дарки якхела ва истифодаи 
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якхелаи меъѐрњои њуќуќ  замина  мегузорад. Эњтимолият дар њуќуќэљодкунї њамчун 
воситаи техникаи ќонунгузорї истифода мешавад. 

 Дар замони муосир қонунгузории ҷиноятӣ ба сифати яке аз воситаҳои муҳими 
танзимсозандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ баромад намуда, манфиатҳои шахс, ҷомеа ва 
давлатро аз таҷовузҳои ҷинояткорона ҳифз менамояд [3]. Яке аз проблемањое, ки дар 
назарияи њуќуќ коркарди бештарро талаб менамояд ин эњтимолият дар њуќуќ мебошад. 
Ба аќидаи Ю.Г.Зуев эњтимолияти њуќуќї ин потенсиали њоло пурра истифода нашуда 
мебошад [5, 14]. Категорияи эњтимолият (калимаи лотинии "presumptio"- эњтимолият) 
[10, 586] барои њамаи системањои њуќуќї маъмул буда, ањамияти мустаќили илмї ва 
амалиро доро мебошад ва њамчун объекти тадќиќот дар назарияи њуќуќ ќарор дорад. 

           Омўзиши асосњо ва методи муайян кардани категорияи мазкур дар 
алоќамандї бо мафњумњои ба он монанд, барои шарњи табиати њуќуќии эњтимолиятро 
маънидод намудан имконият дода, моњияти њуќуќї-љиноятї, моддї-њуќуќии онро 
асоснок карда, таъиноти функсионалии њар як намуди эњтимолиятро дар 
батанзимдарории меъѐрї  инъикос менамояд ва бо њамин дар самаранокии 
татбиќшавии институтњои њуќуќ мусоидат мекунад.  

Эњтимолияти њуќуќї на фаќат дар љараѐни исботнамої истифода мешавад, вай 
њамчунин барои якхела фањмидани њолатњои ќонуни љиноятии моддї, танзими 
муносибатњои љамъиятї  вобаста ба зиддияти (бархўрди, коллизияи) меъѐрњои њуќуќ 
хизмат менамояд. 

Профессор А.Э. Рањматуллоев эњтимолияти бегуноњии шахсро чунин шарњ 
додааст: презумпсия (эњтимолият) ‟ќоидаи дар ќонун пешбинї шуда мебошад, ки 
мувофиќи он мављуд будан ѐ набудани њолати воќеъа, њодиса, то мавриди бо далелњо 
тасдиќ ѐ рад нашудани онњо, аз рўи хулосаи эњтимолї ба эътибор гирифта мешавад. 
Презумпсия воќеан љой доштан ѐ надоштани њолати муайянро, агар акси онњо бо 
далелњо тасдиќ наѐфта бошад, аз рўи эњтимолият эътироф мекунад. Презумпсия 
(эњтимолият) ќоидаи муќаррарї нест, балки асоси роњбарикунандаи (принсипи) 
мурофиаи љиноятї эътироф гаштааст, ки бевосита дар њама марњилањои мурофиаи 
љиноятї, дар ягонагї ва пайвастагї  бо мазмуни дигар принсипњои мурофиаи љиноятї, 
амал мекунад ва ба роњбарї гирифта мешавад [9, 67]. 

  Дар асоси тадќиќотњои фалсавї ва мантиќї, ки дар љараѐни даркнамої 
эњтимолият ба њолатњои зерин такя мекунад: алоќамандии умумии сабабї байни 
зуњуротњои воќеъии моро ињотакунанда; вуљуд доштани фактњо ва зуњуротњои ба 
якдигар монанд; мављудияти алоќамандї байни фактњои монанди такроршаванда дар 
шакли ќонуниятњои оморї [5, 15]. 

  Эњтимолият ба таври умумї (аз нуќтаи назари мантиќ - навъи мулоњизаи ќавї) 
њамчун тахмин доир ба мављуд будани факте, ки ба ќонуниятњои алоќамандии њолатњои 
монанд асос ѐфта хусусияти тасдиќкунанда ѐ инкоршавандаро инъикос намуда, дар 
њолати мушаххас истифода мешавад (исботшаванда будани њаќиќат), маънидод карда 
мешавад.    

Расман эњтимолияти њуќуќї ин шакли номуайяни хулосабарории тасдиќкунанда 
(радкунанда)  мебошад, фиксия бошад чунин хусусиятро доро нест. Ба аќидаи Ю.Г.Зуев 
механизми истифодаи якљояи эњтимолияти њуќуќї ва фиксияи њуќуќї њамчун таносуб 
байни ќоида ва истиснои он фањмида мешавад ва онњо њамдигарро пурра менамоянд, 
дар як ваќт  онњо њаммаъно нестанд. Эњтимолият њамчун алоќамандии байни фактњое, 
ки ќонунгузор онњоро мустањкам намудааст, мебошад. Фиксия бошад расман дар 
ќонунгузорї нишон дода намешавад ва берун аз доираи амали ќонун ќарор мегирад. 
Фикция (калимаи лотинии fictio ‟ гапи бофта, тањайюл) ‟ тарзи (усули) меъѐрэљодкунї, 
ки бо ѐрии он ќонунгузор кўшиш мекунад номувофиќатии низоми батамзимдарории 
худаш муќарраркардаро бартараф намояд [7,117]. Дар њар њолат эњтимолияти 
радшаванда ва раднашаванда ба фиксия табдил намеѐбад. Ба аќидаи Н.С.Каранина дар 
назарияи њуќуќи љиноятї эњтимолият яке аз  пролемањое ба њисоб меравад, ки  омўзиши 
њаматарафаи он ба роњ монда нашудааст [6, 105]. 
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 Бањсњо асосан вобаста  ба имконпазирии  радшаванда ва раднашаванда будани 
эњтимолият  доир гаштаанд. Муайян намудани эњтимолияти радшаванда ва 
раднашаванда, ба аќидаи мо, ањамияти амалї дорад. Эњтимолияти радшавандаро 
њамчун фарзия оид ба вуљуд доштан (надоштани) факте, ки дар натиља оќибатњои 
њуќуќї фаро мерасанд, агар дар њолати мушаххас алоќамандии факти наќд ва эњтимолї 
асоснок нагардад, фањмида мешавад. Мантиќан вай дар шакли хусусї-тасдиќотї, ба 
маънои њуќуќї бошад ‟истифодаи алтернативии таъиноти ќонун баромад мекунад. 
Масалан, эњтимолияти он ки шахси ба синни 14-16 расида ќобилияти љиноят будани 
кирдори худро дарк намудан, ки њамчун асос барои ба љавобгарии љиноятї кашидан 
баромад мекунад, бо талаботи ќисми 4 моддаи 23 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, рад гардиданаш мумкин аст, яъне  агар ноболиғ дар вақти содир намудани 
кирдори ба ҷамъият хавфнок ба сину соли дар қисми якум ѐ дуюми ҳамин модда 
пешбинишуда расида бошад, аммо дар натиҷаи ақиб мондан дар инкишофи рўҳї, ки бо 
парешонҳолии рўҳӣ алоқаманд намебошад, наметавонист ба таври пурра хусуссияти 
воқеӣ ва хавфи ҷамъиятии ҳаракати (беҳаракатии) худро дарк намояд ѐ онҳоро идора 
намояд, ў ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад [3, м. 23]. 

Мо тарафдори аќидаи муњаќќиќоне њастем, ки эњтимолият дар њамаи соњањои 
њуќуќи моддї , аз љумла, дар њуќуќи љиноятї љой дорад ва истифода мешавад. Масалан, 
аз љониби хурдсол эњтимолияти дарк карда натавонистани барои љамъият хавфнок 
будани кирдори худ [5,19-20]. Ањамияти моддї-њуќуќии эњтимолият дар њуќуќи љиноятї 
дар он ифода мегардад, ки он дар меъѐрњои њуќуќ инъикос ѐфта ба хусусияти љиноятї-
њуќуќии кирдори љиноятї бањо медињад. 

Эњтимолияти њуќуќи љиноятї дар як ваќт ањамияти мурофиавї дорад, чунки ба 
предмети исботнамої, ки мазмуни онро факти хусусияти моддї-њуќуќї дошта ташкил 
медињад, таъсир мерасонад. Дар њамин замина эњтимолияти мурофиавї њамчун тахмини 
љой доштани фактњои исботгардида баромад мекунад, эњтимолияти њуќукї-љиноятии 
моддї бошад тахмин доир ба љой доштан ѐ љой надоштани факти асосї мебошад.  

  Эњтимолият дар њуќуќи љиноятї зиѐд њастанд ва онњо дар ќисми умумии кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон (КЉ ЉТ) ба тариќи зайл мустањкам гардидаанд: 
эњтимолияти донистани ќонун (м. 12, КЉ ЉТ: Амали Ќонуни ҷиноятӣ дар замон), (м. 13, 
КЉ ЉТ:  Қувваи бозгашти Ќонуни  ҷиноятӣ), (м. 24, КЉ ЉТ: Номукаллафї), (м.25, КЉ 
ЉТ: Мукаллафии мањдуд); (м.25, КЉ ЉТ: Ҷавобгарии ҷиноятии шахсони дорои 
парешонҳолии дардмандонаи рўҳӣ, ки мукаллафиро истисно намекунад (мукаллафии 
маҳдуд); дарк накардани  барои љамъият хавфнок будани кирдори содиршаванда аз 
љониби шахсоне, ки ба синни 14-16 нарасидаанд (ќ.1, м. 23, КЉ ЉТ: Синну соле, ки аз он 
ҷавобгарии ҷиноятӣ фаро мерасад), дар њолати  ретсидиви љиноят боиси ҷазои сахттар  
гардадидан (м.21, 66, КЉ ЉТ), њаќиќї будани њукм (м. 68, 71, КЉ ЉТ) дарк намудани 
хавфнокии кирдори худ аз љониби шахсе, ки  дар њолати мастї љиноят содир кардааст 
(моддаи КЉ ЉТ:Ҷавобгарии ҷиноятии шахсоне, ки дар ҳолати мастӣ ҷиноят содир 
намудаанд) ва монанди инњо. 

Эњтимолиятњои дар боло зикр гардида навъњои эњтимолияти моддї-њуќуќї буда, 
дар назарияи њуќуќ ба намудњо таќсим шудаанд[8]. 

Эњтимолиятро њамчун воситаи техникаи ќонунгузорї, ки ба маънои васеъ њамчун 
тахмини бо таљрибаи њуќуќэљодкунї тасдиќгардида истифодабарии он аз љониби 
ќонунгузор њангоми тайѐр кардани нишондодњои меъѐрї мебошад, фањмида мешавад. 

Эњтимолияти донистани ќонун асоси конститутсионї дорад. Дар моддаи 42 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин зикр гардидааст: 

 Дар Тољикистон њар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва ќонунњоро риоя 
кунад, њуќуќ, озодї, шаъну шарафи дигаронро эњтиром намояд. 

Надонистани ќонун љавобгариро истисно намекунад [2, м. 42]. 
Тавсифи эњтимолиятњои алоњидаи њуќуќї-љиноятї барои асоснок ба ќонунгузории 

љорї таѓйирот ворид кардан њамчун замина  баромад менамоянд. 
Эњтимолияти донистани ќонун дар њуќуќи љиноятї маънои онро дорад, ки шахс 

дар бораи манъ будани кирдори барои љамъият хавфнок аз ќонуни ба табъ расида тањти 
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тањдиди љазо бохабар аст, яъне тасаввурот дорад ва надонистани ќонун ўро аз 
љавобгарии љиноятї озод намекунад. Ањамияти моддї-њуќуќии эњтимолияти донистани 
ќонун аз он иборат аст, ки он њамчун асос ва шарти умумии ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шахс баромад мекунад. Ба аќидаи мо эњтимолияти мазкур бояд бевосита 
барои имконияти радшавии он, дар ќонун мустањкам карда шавад, хусусан дар 
њолатњое, ки (1) ќонуни нав ќабулшуда зидди ќонунї будани кирдорро эълон менамояд 
ва (2)  дар парванда њолатњои мушаххаси тасдиќкунандаи ѓайриимкон будани 
шиносоии шахс бо муќаррароти ќонуни нав, љой доранд. Бинобар њамин пешнињод 
менамоем, ки кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бо моддаи нав бо мазмуни зерин 
илова карда шавад: 

«Моддаи ___.Эњтимолияти донистани ќонуни љиноятї 
1. Эњтимол аст, ки шахс дар бораи зиддиќонунї будани кирдори барои љамъият 

хавфноки худ тањти тањдиди љазои љиноятї аз ќонуни интишоршудаи љиноятии 
амалкунанда, бохабар аст, бинбар њамин ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад.   

2. Агар шахс бо њолатњои кор оиди кирдори худ њамчун барои љамъият хавфноки 
бо ќонуни амалкунандаи љиноятї ѐ ќонуни нав ќабулшуда, намедонист ва донистанаш 
њам ѓайриимкон буд, кирдори содиркардаи ў бегуноњ содиршуда эътироф мегардад ва 
бо њамин сабаб ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад». 
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                                                                   судї ва назорати прокурории  
                                                                           факултети њуќуќшиносї                   

                   
ТАНОСУБИ ГӮШ КАРДАН ВА САБТИ ГУФТУГӮ БО ЧОРАҲОИ 

ОПЕРАТИВӢ - ҶУСТУҶӮӢ 
  

Мувофиқи Ќонун дар Љумҳурии Тоҷикистон маҳрамияти мукотиба, сўҳбатҳои 

телефонк, муросилот ва мухобироти њар шахс таъмин карда мешавад. Дар бораи  ҳаѐти  

шахсии  инсон бе розигии ў ҷамъ намудан,  нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани 

маълумот манъ аст [1]. 
Бо мақсади саривақт, пурра ва холисона ошкор, пешгирӣ ва бартараф кардани 

ҷиноят, тибқи тартиби муқаррар кардаи қонун, қонунгузор амалҳои тафтишӣ ва 
чорабиниҳоеро пешбинӣ кардааст, ки аз ҷониби мақомоте, ки ҳуқуқи оғози парвандаи 
ҷиноятї ва мақомоте, ки ҳуқуқи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ‟ ҷустуҷӯиро 
доранд, иљро мешаванд. Амалҳои тафтишотиро пеш оғози парвандаи ҷиноятӣ 
гузаронидан манъ аст, ба истиснои амалҳои таъхирнопазири тафтишотӣ. Амалҳои 
тафтишотие, ки ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро маҳдуд месозад бо 
розигии прокурор ва  иҷозати гузаронида мешаванд. Ба сифати амали тафтишие, ки 
ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро маҳдуд месозад, аз ҷумла, гўш кардан 
ва сабти гуфтугўро номбар кардан зарур аст. 

Гўш кардан ва сабти гуфтугў - амали нави  мустаќили тафтишотї аст, ки оид ба 
парвандаи љиноятї доир ба љиноятњои вазнин  ва  махсусан вазнин иљозат дода 
мешавад. Ин амали тафтишотиро њангоми  мављуд будани асосњои кофї дар бораи 
тахмини он, ки гуфтугўи телефонии гумонбаршуда, айбдоршаванда ва дигар шахсон ѐ 
гуфтугў бо дигар воситањои алоќа, ки дорои маълумот дар бораи љиноят шуда 
метавонанд ѐ дорои маълумоти барои парванда ањамиятнок мебошанд, бо иҷозати суд, 

судя анљом додан мумкин аст [2,  430]. 
Агар маълумот дар бораи тањдиди истифодаи зўроварї (ѐ расонидани зарари 

моддї, љисмонї, маънавї), тамаъкорї ва дигар амали љиноятї нисбат ба љабрдида, 
шоњид ѐ аъзои оилаи онњо мављуд бошад, ки ба пешбурди парвандаи љиноятї таъсир 
мерасонанд ѐ монеъагї барпо мекунанд, тибќи аризаи хаттии онњо ѐ њангоми мављуд 
набудани чунин ариза, бо ташаббус ва дархости муфаттиш бо иљозати суд, судя мумкин 
аст гуфтугўе, ки тавассути телефони онњо ѐ ба воситањои дигари алоќа сурат мегирад ва 
сабти он анљом дода мешавад.  

Гўш кардани гуфтугў ѐ сабти он ‟ њамчун амали тафтишотї танњо «бо гуфтугўи 
телефонї ѐ дигар воситањои алоќа» мањдуд карда шудааст, ки  ин бе сабаб нест. 
Гуфтугўи гумонбаршаванда ѐ айбдоршаванда, ки дорои маълумот дар бораи  њолатњои  
содир шудани љиноят ѐ дорои маълумоти барои парванда ањамиятнок мебошанд, 
инчунин тањдиди истифодаи зўроварї (ѐ расонидани зарари моддї, љисмонї, маънавї), 
тамаъкорї ва дигар амали љиноятї нисбат ба љабрдида, шоњид ѐ аъзои оилаи онњо, аз 
эњтимол дур нестанд њангоми вохўрї ѐ  дар дигар мавридњо бевосита ба тариќи 
шифоњї, ки истифодаи телефон ѐ дигар воситањои алоќаро истисно мекунанд, љой 
дошта бошанд. Дар чунин мавридњо муфаттиш дар бораи гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї  ќарор ќабул менамояд (ѐ супориши хаттї) ва иљрои онро ба 
маќомотњои ваколатдор ирсол мекунад (м.39, КМЉ ЉТ). Натиљаи чорабинињои 
оперативї-љустуљўї, ки тибќи талаботњои КМЉ ЉТ (мансубият, қобили қабул, саҳеҳ, 
кофї) љамъ оварда шудаанд ба сифати сарчашмаи мустаќили далелњо  доир ба 
парвандаи љиноятї эътироф мешаванд (м. 87, КМЉ ЉТ).  

Илова бар ин ќоидањо, ќайд кардан љоиз аст, ки маълумотро ба тариќи шифоњї, 
хаттї, сабти аудио видео, инчунин ашѐ ва њуљљатњоеро, ки ба парвандаи љиноятї 
ањамият доранд, гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, 
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судшаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони 
онњо, шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, ташкилоту муассиса њуќуќ доранд  
пешнињод намоянд (м.86, КМЉ ЉТ). 

Агар маълумот дар маводи аккосї ва навори кино, сабти аудиою видео ѐ дигар 
сарчашмањои электронии иттилоот ва манбаъњои дигар гирифта шуда бошанд (м.82, 
КМЉ ЉТ),  ва бо тартиби муќарраркардаи ќонун аз љониби шахсони манфиатдор ба 
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї пешнињод шуда бошанд, он гоњ шахси  
пешнињодкунандаи маълумот аввал пурсиш карда мешавад, сипас азназаргузаронии  
(ва шунидани) њуљљат (сабт) анљом дода мешавад (ќисми 2, м.78, КМЉ ЉТ). Дар 
мавридњои зарурї намунаи овоз ба ташхиси муќоисавї гирифта мешавад ва 
экспертизаи дахлдор таъин карда мешавад (м.м.208,215, КМЉ ЉТ).  Агар гирифтани 
намунањо ќисми тањќиќоти экспертї бошад, ин амалро эксперт ба љо меоварад. Дар ин 
њолат эксперт (коршинос) маълумотро доир ба ин амал дар хулосаи худ инъикос 
мекунад. Баъди анљом дода шудани амалњои  тафтишотии номбаршуда  муфаттиш 
метавонад ќарор дар бораи далели шайъї этироф кардан ва ба парвандаи љиноятї 
њамроњ кардани њуљљатро барорад [3, 71]. 

Дар дигар мавридњои пешбиникардаи ќонун маќомоти ваколатдори тафтишоти 
пешакї дар бораи зарурияти гўш кардан ва сабти гуфтугў  ќарор ќабул мекунад ва онро 
ба суд, судя ирсол намуда, дар сурати иљозат додани суд, судя ќарорро барои иљро ба 
муассисаи дахлдор равон мекунад. Дар ќарори муфаттиш инњо зикр мегарданд: 

- парвандаи љиноятї ва асосњое, ки тибќи онњо ин амали тафтишї сурат мегирад; 
- ному насаби шахсоне, ки гуфтугўи онњо гўш карда мешавад; 
- мўњлати гўш ва сабт кардани гуфтугў; 
- муассисае, ки ба зиммааш воситањои техникии гўшкунї ва сабти гуфтугў вогузор 

мегардад.  
Бо назардошти ќоидањои умумии амалњои тафтишотї ба маќсад мувофиќ аст, ки 

муфаттиш сардори идораи дахлдор ва мутахассиси техникии ин муассисаро бо моњият, 
маќсад ва ќоидањои амалњои тафтишотї шинос намояд, дар бораи љавобгарии љиноятї 
дар бораи фош кардани сирри тафтишоти пешакї огоњ намояд ва дар ин бора аз онњо 
забонхат гирифта шавад. 

Гўш кардан ва сабт гуфтугў ба мўњлати на бештар аз мўњлати  барои тафтишотї 
пешакии парвандаи љиноятї муќарраргашта ва дар сурати дароз карда шудани ин 
мўњлат,  ба мўњлати на бештар аз шаш моњ муайян карда мешавад. Њангоми дар оянда 
аз байн рафтани зарурияти гўш кардан ва сабти гуфтугў, вале дар њама њолат на дертар 
аз ќатъи парванда ва ѐ ба суд равон кардани он,  анљом додани ин амал бо ташаббуси 
муфаттиш, прокурор ѐ маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї бекор карда мешавад. 

Муфаттиш  дар љараѐни гўш кардан ва сабти гуфтугў шахсан иштирок намекунад, 
вале дар тўли тамоми мўњлати муќарраршуда њуќуќ дорад, дар њар ваќту замон 
фонограммаи сабтро барои азназаргузаронї ва шунидани он талаб намояд. 
Фонограмма ба муфаттиш дар шакли мўњршуда бо мактуб равон карда мешавад, ки дар 
он бояд ваќти оѓоз ва хатми сабти гуфтугў ва таснифи зарурии техникии воситањои 
татбиќшуда инъикос гардад. 

Азназаргузаронї ва шунидани фонограмма аз љониби муфаттиш бо иштироки 
шахсони холис ва њангоми зарурат мутахассис, сурат гирифта, дар ин бора протокол 
тартиб дода, дар он њамон ќисми фонограмма, ки ба парванда дахл дорад, айнан оварда 
мешавад. Протоколи азназаргузаронї ва шунидани фонограмма аз љониби тамоми 
иштирокчиѐн имзо карда мешавад ва ба сифати сарчашмаи мустаќили  далелњо 
баромад мекунад. Бо маќсади пешгирї кардани њар гуна монеањо ѐ дигар оќибатњо,  
бояд дар бораи фош накардани  сирри тафтишоти пешакї аз тамоми иштирокчиѐни ин 
амали тафтишотї забонхат гирифта шавад. Фонограмма, забонхатњо бояд  ба протокол 
замима гарданд.  

   Амалҳои тафтишотӣ ва чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ ин ду намуди 

фаъолият дар ягонагии мақсади онҳо зоњир мегардад - ошкор кардан, огоњонидан, пешгирї 

ва кушодани љиноятњо. Чунин ягонагї, ифодаи худро дар ин мебинад: дар қонунгузории 
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мурофиавии љиноятӣ муқаррароти бевосита ҷиҳати ваколатҳои муфаттиш доир ба додани 

супоришҳои хаттӣ ба мақомоти таҳқиқ дар хусуси гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ҷой дорад, ки ичроишашон ҳатмӣ мебошанд. 

Муфаттиш бо маводи оперативӣ-ҷустуҷӯии мақомоти таҳқиқ, ки бо парвандаи 

тафтишшаванда алоқаманд аст, мутобиқи қонунгузорӣ (яъне, мутобиқи талаботи Қонуни 

Љумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативӣ - ҷустуҷӯӣ, қонунҳо «Дар бораи 

сирри давлатӣ», «Дар бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар 

қонунҳое, ки бо амалӣ гардонидани фаъолияти оперативӣ - ҷустуҷӯӣ иртибот доранд шинос 

шудан дорад ва ғайра [4, 146]. 
  Њангоми ҳалли масъалаҳо оид ба кушодани ҷиноят, фаъолияти оперативӣ - ҷустуҷӯӣ, 

нақши ѐридиҳандаро (таъминкунандаро) нисбат ба мурофиаи ҷиноятӣ иҷро менамояд, зеро 

он ба ошкор намудани шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд, равона гардидааст. Асосан 

фаъолияти оперативк - ҷустуҷӯк, барои ҳалли мусбии вазифаҳои мурофиаи ҷиноятӣ равона 

карда шудааст (барои таъмин намудани исбот аз рӯи парвандаи ҷиноятӣ). 
Гўш кардани гуфтугўњои телефонї чун њаракати муштарак барои санљиши махфии 

сабти овоз тавсир мегардад, ки бо мадади васоити техникї аз тариќи алоќаи телефонї ѐ 
ахбори яктарафа муайян намудани љои пинњоншудаи шахси дар љустуљўбуда, тайѐрї ба 
љиноят, љой, аломатњо ва намуди љиноятро муайян намудан мумкин аст [5, 94]. 

Њарчанд ин ду фаъолият ба ҳам алоќамандии зич дошта бошанд њам, онҳо ҳаммонанд 

нестанд. Фарќияти байни онњоро аз рўи субъект, асоси (заминаи) њуќуќӣ, њадди пешбурди 

(гузаронидани) њаракатњо, усул ва истифодабарии натиҷаҳои ин амалҳо гузаронидан мумкин 

аст. 
Ба ҳайси субъектони пешбурди фаъолияти оперативӣ- љустуҷӯӣ воҳидҳои оперативӣ ва 

кормандони онҳо, њамчунин шахсони ба онҳо мусоидаткунанда баромад мекунанд. 

Субъектони пешбурди мурофиаи ҷиноятӣ бошанд, таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва 

судя мебошанд. 

  Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва дигар сабти онҳо - ин мувофиқӣ банди 15 и 

моддаи 1-и қонуни Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативӣ- 
ҷустуҷӯӣ тавассути воситаҳои техникӣ гирифтан ва сабт кардани иттилооти 
акустики ба воситаи хатти алоқаи телефонӣ ѐ иттилооти яктарафа интиқолшаванда, 
бо мақсади дарѐфти маълумот дар бораи фаъолияти ҷиноятии шахси таҳти омӯзиш 
қарордошта, ошкор намудани алоқаҳои ӯ ва дастрас намудани дигар маълумоте, ки барои 
ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ- ҷустуҷӯӣ мусоидат менамояд. 

 Асос барои гузаронидани чунин чорабинӣ ҷамъоварии маълумоти мухтассар дар 
бораи шахсони алоҳидае, ки дар содир намудан ѐ тайѐрӣ ба ҷиноят гумонбар дониста 
мешаванд. Хусусияти асосии қонунгузории фаъолияти оперативӣ - ҷустуҷӯӣ ин усули 
фаъолияти опсративӣ-ҷустуҷӯие мебошад, ки салоҳияти хосса дорад, чорабинии 
оперативӣ-ҷустуҷӯие мебошад, ки ҳамчун далел дар парвандаҳои тафтишотӣ истифода 
бурда мешавад ва ҳамчун далели шайъӣ ба парвандаи ҷиноятӣ ҳамроҳ карда мешавад. 

Ин чорабинӣ дар қонунгузории ИЉШС ҳамчун усули оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар 
Ќонун «Дар бораи мақомоти амнияти ИЉШС» (банди 3, м. 14) қайд карда шуда буд. 
Дар навбати худ, ба таври ошкоро ҳамчун амали тафтишотӣ дар ЌонуниИЉШС 12 
июни соли 1990 «Дар бораи тағйироту иловаҳо дохил намудан ба асосҳои ҷиноятии 
истеҳсолоти судии ИЉШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқ» дохил карда шуд. 

Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ чун ҳаракати муштарак барои санҷиши махфии 
сабти овоз тавсир мегардад, ки бо ѐрии воситаи техникӣ аз тариқи алоқаи телефонӣ ѐ 
ахбори яктарафа муайян намудани ҷои пинҳоншудаи шахси дар ҷустуҷӯбуда, тайѐрӣ ба 
ҷиноят, ҷой, аломатҳо ва намуди ҷиноятро муайян намудан мумкин аст. 

Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ тариқи ғайриошкоро ба ғайр аз тартиби 
муайяннамудаи Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ», инчунин мувофиқи м. 196 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ ба танзим дароварда 
мешавад. Дар ҳолати вайрон кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд дар 
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маҳрамияти мукотиба, беасос гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ корманди 
оперативӣ мувофиқи м. 246 Кодекси ҷиноятии Љумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашида мешавад. Дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Федератсияи Рос-
сия, назорат ва сабти гуфтугӯҳои телефонӣ мувофиқи қарори суд дар асоси пешниҳоди 
муфаттиш нисбати гумонбар, айбдоршаванда ва дигар шахсон гузаронида мешавад (м. 
186, КМЉ Россия). 

Чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо 
дар асоси қарори мақомоти оперативӣ бо розиги прокурор ва иҷозати суд, бо воситаи 
таҷҳизоти махсуси оперативӣ аз тарафи сохтори салоҳиятноки оперативию- техникии 
идораи мақомоти оперативӣ дар асоси меъѐри ҳуқуқии идоравӣ ѐ тариқи шартномавии 
байииидоравӣ гузаронида мешавад. 

Мӯҳлати амали чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ оиди гӯш кардан набояд аз шаш 
моҳ зиѐд бошад. Дар ҳолати зарурӣ суд бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои асоснок мӯҳлати 
чорабиниро дароз менамояд. 

Дар ҳолати истисноии ба вуҷуд омадаии таҳдиди хатар ба ҳаѐт, саломатӣ ва 
моликияти шахсони алоҳида, дар асоси ариза ва розигии хаттии онҳо, қонунгузор 
гӯшкуниро бе иҷозати суд ба мақомоти дахлдори оперативӣ, дар асоси парвандаи 
оперативӣ ва қарори асоснок иҷозат додаст. Дар ин ҳолат мақомоти оперативӣ 
вазифадор аст дар мӯҳлати 48 соат ба прокурор ѐ суд аз қарори қабул намудааш ба 

таври хатти хабар диҳад. 

Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефониро ба чунин ҳолатҳо ҷудо намудан мумкин аст: 
а) дар холате ки имконияти гуфтушуниди телефонӣ ѐ дигар гуфтушунидҳо байни 

иштирокчиѐн ва аъзоѐни гурӯҳи ҷинояткор пайдо мешавад; 
б) дар ҳолате ки гумонбаршуда то содир намудани ҷиноят ѐ баъди он ба ҷабрдида 

занг мезанад; 
в) дар ҳолате ки шахси ҷинояткорӣ дар кофтуков буда бо аҳли оила, шиносон ва 

иштирокчиѐни ҷиноят алоқаи гуфтугӯи телефонӣ ва дигар гуфтушунидҳо дорад. 
г) дар ҳолате, ки яке аз оилаҳои шахси ҷинояткор дар ташкилотҳои экстремистию 

террориста шомил аст. 
Натиҷаи чорабинии гӯш кардани гуфтугӯҳои телефониро аз тарафи сохтори 

оперативӣ - техникӣ ва мутахасиси соҳа ба шакли маълумотнома бо замимаи хаттии 
гуфтушунидҳо пешниҳод карда мешавад. Дар баъзе ҳолатҳои даргумон натиҷаи 
гуфтушунидҳо ба коршинос- криминалист барои хулосаи дақиқ гирифтан пешниҳод 
карда мешавад. 

Дар бисѐр ҳолатҳо натиҷаи гӯшкунии телефонӣ ҳамчун далели шайъӣ, дар давраи 
тафтишоти пешакӣ ва мурофиаи судӣ истифода бурда ба парвандаи ҷиноятӣ ҳамроҳ 
карда мешавад. Чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва 
сабти онҳо инчунин аз тарафи меъѐрҳои байналхалқӣ ба танзим дароварда мешавад. 
Дар Конвенсияи Иттиҳоди Аврупо «Дар бораи ѐрии ҳуқуқӣ оид ба парвандаҳои 
ҷиноятӣ байни давлатҳои-аъзои Иттиҳоди Аврупо» аз 29 майи соли 2000-ум, ки соли 
2002 ба қувваи қонунї даромада, яке аз ҳуҷҷат-шартномаҳои муҳими муштарак ба 
ҳисоб меравад, ки тартиби гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳоро дар боби 111-махсуси 
Конвенсия «Гӯш кардани телекоммуникатсияҳо», ба танзим медарорад [6]. 

Њамин тариќ, омўзиш ва тањлили адабиѐти њуќуќї ва санадњои меъѐрию њуќуќї  
доир ба таносуби гӯш кардан ва сабти кардан ва сабти гуфтугӯ бо чораҳои оперативӣ ‟ 
ҷустуҷӯӣ мо ба чунин хулоса омадем. 

1. Њангоми гӯш ва сабти гуфтугӯ мумкин аст гумонбаршуда, айбдоршаванда бо 
забони дигар муошират мекунад ѐ шахсе аст, ки шаҳрванди дигар давлат аст, ки 
миллаташ дигар мебошад. Бинобар хуб мешуд, дар  қисми 7 моддаи 196 тағйирот 
тағйирот ворид карда шаванд ба монандӣ: азназаргузаронӣ ва шунидани фонограмма 
аз ҷониби муфаттиш бо иштироки шахсони холис ва ҳангоми зарурат мутахассис ва 
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тарҷумон сурат гирифта, дар ин бора протокол тартиб дода шавад. Иштирокчиѐн бояд, 
дар бораи сирри тафтишот огоҳонида шаванд. 

2. Ќисми 5, моддаи 196 КМЉ ЉТ мӯҳлати гӯш кардан ва сабти гуфтугӯро пешбинӣ 
кардааст. Хуб мешуд, ки ҳамин мӯҳлат 2 моҳ пешбинӣ карда шавад. Њангоми зарурат 
бо қарори суд дароз карда мешавад. Чунки, моддаи 164 КМЉ ЉТ мӯҳлати тафтишотро 
2 моҳ пешбинӣ кардааст. 

3. Моддаи 196 КМЉ ЉТ гӯш ва сабт кардани гуфтугӯҳои на танҳо гумонбаршуда ва 
айбдоршаванда, балки “дигар шахсон” ‟ ро низ имконпазир медонад. Дар чунин ҳолат 
бешубҳа муфаттиш бояд далелҳои кофӣ дошта бошад, ки “дигар шахсон” дар бораи 
ҷиноят маълумот доранд ѐ дигар маълумоте доранд, ки барои парванда аҳамиятнок 
мебошад. Ин далелҳо бояд ба прокурор ва суд (судя) ҳангоми баррасии масъалаи 
додани иҷозат ба гӯш ва сабт кардани гуфтугӯҳои “дигар шахсон” пешниҳод шаванд.   
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 МОЊИЯТИ НАЗАРИЯВЇ – ЊУЌУЌИИ  ХИЗМАТРАСОНИИ КОММУНАЛЇ 

 
Ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон ба сифати объектњои њуќуќи 

гражданї неъматњо ва њуќуќи молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро номбар намуда 
ба онњо чизу чора, пул ќоѓазњои ќиматнок кору хизматњо, иттилот, амал, натиљаи 
фаъолияти зењнї, номи фирма, тамѓаи мол ва воситаи дигари фардикунонии мањсулот, 
инчунин њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дохил карда мешаванд [1]. 

Оид ба муайян намудани доираи объектњои њуќуќи граждани сухан ронда бояд 
мавќеи Е.А. Сухановро ѐдрас гардем ва ќайд намоем, ки ба сифати объектњои њуќуќи 
гражданї олим неъматњои мухталифи моддї (аз љумла молумулкї) ва ѓайримоддї ва ѐ 
љараѐни офаридани онњо, ки матлаби фаъолияти субъектони њуќуќи гражданиро 
ташкил медињад дохил менамояд. Илова бар ин ќайд мегардад, ки категорияи 
объектњои њуќуќи гражданї бо мафњуми объектњои муносибатњои њуќуќи гражданї 
мувофиќат менамояд, зеро неъматњои мухталифи моддї ва ѓайримоддї ва ѐ љараѐни 
офариниши онњо натанњо объекти њуќуќ, балки боз ўњдадорї, ки дар маљмўъ 
мундариљаи муносибатњои њуќуќиро ташкил медињанд, баромад мекунад [2]. 
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Аз тарафи дигар баъзе олимон ба он аќида њастанд, ки объектњои њуќуќи 
гражданї гарчанде ањамияти онњо ба муносибатњои њуќуќи гражданї назаррас аст 
бевосита ба таркиби он дохил намешавад. Онњо ба сифати воситаи ќонеъ кунонидани 
њамагуна талаботњои шахсони воќеъи, њуќуќи, давлат ва маќомоти худидоракунонии 
мањаллї баромад мекунад [3]. Лекин ќонеъкунонидани талаботњои мухталифи шахсони 
љисмонї, њуќуќї, давлат ва маќомоти худидоракунонии мањаллї бо муносибатњои 
њуќуќии субъектони њуќуќи гражданї зич алоќаманд мебошад.  

Њангоми таснифи объектњои њуќуќи гражданї вобаста ба хусусият, як ќатор 
олимон ба чунин гурўњбанди ишорат менамоянд: 

1. Дар шакли њисшаванда; 
2. Амалњои шахсро нишондињанда; 

3. Танњо дар сатњи даркнамои, њисси эњсосоти мављудбуда. 
Мувофиќи нишондоди Фарњанги истилоњњои њуќуќї, истиллоњи «хизмат» њамчун 

амали ба шахси дигар фоидаовар, ѐридињанда, фањмида мешавад [4]. Новобаста аз он, 
ки дар илми њуќуќи гражданї бањс оид ба «моњияти хизматрасонї» то њол давом дорад, 
аз рўи нишондоди боби 37 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон мумкин аст ки, 
онњо њамчун объекти њуќуќи гражданї дар шакли њисшаванда вуљуд дошта, аз њисоби 
амалњои шахсон дар асоси шартнома ба вуљуд меоянд. 

Баробари ин хизмат мумкин аст њамчун натиљаи ѓайримоддии дар амалњои 
шахсони хизматрасонанда, инчунин самараи ѓайримоддии ин амал таљассум ѐбанда, 
фањмида мешавад.  Пас, хизмат вобаста ба њайати субеъктивї ва обеъктивї ба амалњои 
зерин људо мешавад: 

1. Шахси хизматрасонанда; 
2. Иљрокунанда; 
3. Самараи ѓайримоддї аз амали мазкур. 

 Аз ин гуфтањо чунин хулоса кардан мумкин аст, ки хусусияти дуљонибагии 
хизматрасонї  дар натиљаи хизматрасонї ва амалњои барои ноилгардидан ба ин натиља 
равона гардида зоњир меѐбад. 

Мафњуми «соњаи хизматрасонї» инчунин аз љониби якзумра олимон шарњ дода 
шудааст. Масъалан, В. Ястрежембский ишора намудааст, ки мафњуми хизмат маънои 
дуљонибагї дорад. «Ин хизматрасони ва як ваќт самараи фоидабахш аз ин фаъолият 
баромад мекунад» [5]. Тавре, ки Н.А. Баринов мењисобад «соњаи хизматрасонї ин 
соњаест, ки хизматрасони баамал бароварда мешавад». Баробари ин, ќисми таркибии 
хизмат  чун соњаи хизматрасонї баромад намуда, ин соњае дониста мешавад, ки ба ѓайр 
аз истењсол инчунин то ба истеъмолкунанда расонидан ва бо њамин ќонеъ кунонидани 
талаботњои шањрванд аз хизматрасонї баромад мекунад. 

 Вобаста ба ин олими номбурда ба хулосае меояд, ки хизматрасониро мумкин аст 
ба истењсоли хизмат ва расонидани хизмат то ба истеъмолкунанда људо карда шавад. 
Баробари ин дуруст мебошад агар ќайд намоем, ки иљрои кор инчунин фаъолият оид ба 
хизматрасони баромад мекунад. Ќонунгузори фарќиятро дар танзими њуќуќии 
муносибатњо вобаста ба хизматрасони ва ѐ иљрои корро намегузаронад, лекин вобаста 
ба хусусияти пешнињод намудани хизмат онњо метавонанд дар асоси шартнома дар 
бораи хизматрасонии пулакї тибќи м.797 КГ ЉТ ѐ ин ки шартномаи мањсулотсупорї 
тибќи боби 29 КГ ЉТ. Масъалан, шартномаи интиќоли газ бояд ба талаботи  § 3 боби 29 
КГ ЉТ мувофиќат намояд. Баробари ин тибќи м. 458 КГ ЉТ шартномањои таъминот  бо 
оби гарм, оби хунук, гузаронидани ташноб, таъмини газ ва гарми бо корхонањои 
дахлдори таъминкунандаи захира њамчун шартномаи оммавї баромад менамояд. 
Вобаста ба хусусияти фаъолияти ташкилотњои захира таъминкунанда ва тибќи 
нишондоди моддањои дахлдори ЉТ шартномањои таъминот бо оби гарм ва хунук, 
таъминоти газ, барќ ва гармї бояд бо њар як шахси ба ташкилоти захира 
таъминкунанда мурољљиат карда баста шавад: Бо ташкилоти идоракунанда, 
рафоќатњои соњибмулкони манзил, кооперативњои сохтмони манзил ва ѐ дигар 
кооперативи махсусгардонида шудаи истеъмоли ва ѓайра.  
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Тибќи м.454 КГ ЉТ шартномаи њуќуќи гражданї бояд ба ќоидањои барои тарафњо 
њатмии аз тарафи ќонун ва дигар санадњои меъѐри њуќуќии муќарраргардида 
мувофиќат намояд. Пеш аз њама ќоидањо дар бораи пешкаш намудани хизматрасонии 
коммуналї муќаррар мегарданд: бо ќоидањои расонидани газ, бо ќоидањои пешкаш 
намудани хизматрасонии коммунали ба шањрвандон, ЌЉТ «Дар бораи таъминоти барќ 
ва энергияи гармї» ва дигар санадњои меъѐри њуќуќї.  

Ба сифати объекти муносибатњои њуќуќи гражданї он чизе баромад мекунад, ки 
нисбаташ муносибатњои мазкур равона гаштааст. Дар њолати мазкур пешкашнамудани 
хизматрасонии коммуналиро вобаста ба хусусияти талаботњои зерин људо намудан 
мумкин аст. Ќонунгузори шумораи зиѐди объектњи њуќуќи гражданиро муќаррар 
намудааст.  

Пешкаш намудани хизматрасонии коммуналиро мумкин аст ба истењсоли 
хизматрасони ва то ба истемолкунанда расонидани он људо намудан мумкн аст. Аз ин 
рў, объекти муносибатњои њуќуќи гражданї њангоми пешкаш намудани хизматрасонии 
коммуналї, кор, хизмат, инчунин пуле, ки аз љониби фармоишгар барои хизмати 
пешкашгардида пардохт мешавад баромад мекунад. Лекин њар як муносибати њуќуќи 
гражданї объекти худро доро мебошад. Хизмати дар асоси шартномаи таъминоти барќ 
ва шартномаи хизматрасони расонидашуда вобаста ба хусусияти муносибати њуќуќи 
дорои объекти гуногун мебошанд. 

Матлаби шартномаи таъминоти барќ, ки шарти асосии он ба њисоб меравад 
одатан энергия дар шаклњои гуногун ва дар захирањои мухталиф-ашѐњои људокунандаи 
энергия дар љараѐни истифодабарии он фарќ карда мешаванд. Ба сифати матлаби чунин 
шартнома инчунин нефт, мањсулоти нефти, об баромад намуда номгўи чунин объектњо 
кушода мебошад. 

Мувофиќи нишондоди м.797 КГ ЉТ матлаби хизматрасонии пулакї бевосита 
хизматрасони баромад мекунад.  

Интиќоли газ мувофиќи ќоидањои интиќоли газ бояд дар асоси шартномаи ба 
талаботи § 3 боби 29 КГ ЉТ ба амал бароварда шавад. Баробари ин, бисѐрзинагии 
объекњои њуќуќи гражданиро ишора намудан мумкин аст. О.С.Иоффе объектњои 
муносибатњои њуќуќиро ба се намуда људо менамояд:  

1. объекти юридикї ‟ рафтори шахси ўњдадор; 
2. объекти идеологї ‟ иродаи иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќї 
3. объекти моддї ‟ ашѐ ва ѐ дигар неъмате, ки нисбати он танзими њуќуќи 

нигаронида шудааст [6]. Назарияи мазкур аз љониби М.И. Брагинский ва В.В. 
Витрянский пура карда шудааст. Мувофиќи ин назария муносибатњои њуќуќии 
шартномавии  бо интиќоли молу мулк алоќаманд буда дар худ чунин унсурњоро 
пешбини намудааст: 

- амали тарафњои ўњдадор аз љумла амал вобаста ба интиќол ва ќабули молу мулк; 
- бевосита молу мулк [7]. 
Њангоми пешкаш намудани хизматрасонии коммуналї ба ўњдадории 

мањсулотсупоранда њам пешкаш намудани хизмат ва њам расонидани энергия дар 
шаклњои гуногун дохил мешавад. Бинобар ин хизматрасонии коммуналї њамчун 
объекти њуќуќи гражданї мумкин дар амалњои тарафњои  ўњдадор, ки расонидани 
энергия то истеъмолкунандаро дар бар мегирад ифода ѐфта дар ин радиф чунин 
хизматрасони низ ба миѐн меояд: 

- корњои техникї, аз љумла истифода ва таъмири љории амволи умумии биноњои 
истиќоматї, тозакардан ва равшан кунонидани биноњои ѐрирасони биноњои 
истиќоматї, њудуди назди бино, инчунин таъмири болопўши гузаргоњ, нигоњубин ва 
кабутизоркунии гирду атроф; 

- таъмири копиталии хонаи истиќоматї; 
- хизмат оид ба идора кардани хонаи истиќоматї ва ѐ гурўњи хонањои истиќоматї. 
Мувофиќи аќидаи Афонина А.В., хизматрасонии коммуналї бо муносибатњои 

њуќуќии зерин мањдуд карда шудаанд: 
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- таъминкуни бо оби хунук ‟ ба таври шабона рўзи бо оби хунуки нушидании бо 
сифат таъмин намудани истеъмолкунанда, ки дар њаљми лозима бо шабакаи 
васлгардида ба бинои истиќомати ва ѐ ќубури об љамъкуни интиќол дода мешавад; 

- таъминкуни бо оби гарм - ба таври шабона рўзи бо оби гарми бо сифат таъмин 
намудани истеъмолкунанда, ки дар њаљми лозима бо шабакаи васлгардида ба бинои 
истиќомати интиќол мешавад; 

- ташноб ‟ равона намудани обњои истифодашуда аз хонаи истиќомати бо воситаи 
шабакањои васлшуда; 

- таъминоти барќ - ба таври шабона рўзи бо ќуввваи барќи бо сифат таъмин 
намудани истеъмолкунанда, ки дар њаљми лозима бо шабакаи васлгардида ба бинои 
истиќомати интиќол дода мешавад; 

- газ таъминкунї - ба таври шабона рўзи бо гази бо сифат таъмин намудани 
истеъмолкунанда, ки дар њаљми лозима бо шабакаи васлгардида ба бинои истиќомати 
интиќол дода мешавад, инчунин фурўши гази маиши дар балон; 

- гармидињї ‟ дар хонањои истиќоматии бо воситаи шабакаи васлгардида гарм 
кунонида мешавад, риоя намудани њарорати њаво вобаста ба хусусияти иншоот, 
инчунин фурўши сўзишвории сахт њангоми мављуд будани гармкуни бо воситаи 
оташдон. 

Хулоса оид ба мансуб донистани таъминоти барќ ба доираи кор ва хизмат дар 
асоси бањодињии хусусиятњои техникии энергияи барќ, ба монанди њиснашавандагї, 
људонашави аз сарчашма ва воситањои интиќол, канданашудан аз љараѐни истењсол, 
пешнињод барои истеъмол ва нигоњдошта нашудан ба миѐн омадааст. Баробари ин, 
хусусиятњои љисмонии ин ѐ он объектњои гражданї барои њуќуќи гражданї ањамиятнок 
нест, зеро маънии категорияњои объектњои њуќуќи гражданї дар муайян намудани 
вазъи њуќуќии он, яъне имконияти бо истифода аз онњо бастани ањдњои муайян мањфуз 
мебошад.  
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гражданї ва мењнатї  
 

  

ҲИФЗИ ЊУЌУЌЇ-ПАТЕНТИИ  БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ  
ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

 

Дар адабиѐти ҳуқуқӣ мубоҳисаҳо дар атрофи ҳифзи барномаи компютерӣ бо 
ҳуқуқи муаллиф ѐ имконот ва мувофиқати истифодаи   ҳифзи петентии ҳуқуқ  идома 
дорад.  Дар ин асос, мувофиқи мақсад аст, ки дар доираи маќолаи мазкур таҳлили 
хусусиятҳои ҳифзи барномаи компютерӣ ба воситаи қонуни патентӣ анҷом дода шавад. 
Боварӣ ҳосил кардан лозим аст, ки муҳофизат бо кадом мақсад  тавассути қонуни 
патентӣ  ба роҳ монда шудааст ва кадом доираи объекти патентпазир ва маҳз кадом 
меъѐрҳо бояд ҳангоми арзѐбии патентпазирии объектҳо ба назар гирифта шаванд. 

Бино ба таъкиди И. А. Близнетс, қонуни патентӣ ҳуқуқи зеҳнӣ ба ихтироот, 
моделҳои судманд ва намунаҳои саноатӣ, ки  ҳуқуқи мустасноӣ,  амволӣ ва ғайра дорад 
[1, 241-242].  

Ҳадафи эҷоди системаи ҳуқуқи патентии ҳифзи объектҳои моликияти зеҳнӣ  дар 
пешниҳод намудани  ҳифзи сармоягузорӣ ва риояи баробарию тавозуни манфиатҳои 
ихтироъкор аз як тараф, ва ҷомеа дар маҷмӯъ  аз тарафи дигар ифода  мегардад. 
Тасаввур кардан мумкин аст, ки агар барои таҳия ва татбиқи ягон маҳсулот ѐ усули 
муайян хароҷоти  молиявӣ  содир шуда бошад, аз рӯи инсоф мебуд агар ба ӯ  бо роҳи 
дар фазову вақти муайян инҳисор муқаррар намуда  имкони баргардонида гирифтани 
саҳмаш дода шавад.  Бар ивази чунин имтиѐз, ба ӯ дар фазову вақти муайян инҳисор 
муқаррар намуда, ҷомеа  имкон пайдо мекунад, ки  аввал бо ихтироъ шинос шуда, 
баъди гузаштани замоне  аз он озодона истифода барад. 

Додани инҳисор  ба соҳиби иҷозатнома барои дар вақти муайян татбиқ намудани 
ихтироот, пӯшонидани хароҷоти ихтироъ ва барои ба гардиш даровардани маҳсулот ва 
ба даст овардани  фоидаи муайяни молиявӣ  зурур аст. 

  Таҳлили адабиѐти ҳуқуқӣ ба хулосае меоварад, ки низоми  ҳуқуқи иҷозатномавии 
ҳифзи объектҳои моликияти зеҳнӣ танҳо ба объектҳои моддӣ нигаронида шудааст. 
Маченов Н.Ю. тасдиқ мекунад, ки  ба сифати объектҳои патентпазир дастгоҳҳо, 
моддаҳо, тамғаҳои микроорганизмҳо, фарҳангҳои ҳуҷайра ѐ усулҳо,  яъне раванди дар 
объектҳо истифода бурда шудани воситаҳои моддӣ истифода шуда метавонанд [2, 84-
86].  

Розӣ бояд шуд, ки объектҳои ишорашуда, ба ғайр аз унсурҳои мазкур, бояд 
инчунин меъѐрҳо ба мисли навоварӣ, дараҷаи ихтироъкорӣ ва татбиқпазирии саноатӣ 
низ дошта бошанд. Агар ба ҳисоб гирем, ки   мафҳумҳои «навгонӣ» ва «нояқинӣ»  каму 
беш равшану возеҳ буда,  ба дарки пурра ниѐз надошта бошанд,  мафҳумҳои « 
татбиқпазирии саноатӣ» бояд ба  муфассал баррасӣ гардад. 

Ба андешаи И. А. Близнетс, "Ихтироъ ҳамон вақт саноатпазир ҳисобида мешавад, 
ки он  дар  саноат, хоҷагии қишлоқ, тандурустӣ ,соҳаҳои дигари иқтисодиѐт ѐ  
иҷтимоиѐт  истифода гардад" [1, 244].  

Тафсири тасвияи болоиро баррасӣ карда, муқаррар кардан мумкин аст, ки 
ихтироъ метавонад дар саноат (ѐ дигар раванд) чун восита истифода шавад. Ин хулоса 
аз таҳлили калимаҳои «истифода» ва «татбиқ» бармеояд. Аммо, муҳим он аст, ки агар 
ин маъно қабул карда шавад,   натиҷаи  ниҳоӣ  патентнопазир мегардад, зеро  вай 
ҳамчун воситаи истеҳсолот истифода намешавад. Дар ин ҳолат, танҳо ба усули 
истеҳсоли он патент дода шуданаш мумкин аст. Аз ин ҷост, ки ба меъѐри саноатпазирӣ 
(агар  мутобиқати онҳо ба дигар меъѐрҳои патентпазирӣ ба эътибор гиифта шавад) 
чунин ашѐҳои маъмул, ба мисли ручкаҳои шарикӣ, модем, лампаи тасфдиҳӣ ва силоҳ 
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ҷавоб намедиҳанд. Зиѐда аз ин,  ба ин маъно,  объектҳое, ки воситаи истеҳсоли ягон 
маҳсулоти шахсианд, патентпазир ҳисобида намешаванд. Дар ҳақиқат, дар саноат  
миксерҳои дастии ошхона, принтер, афзори сарпӯшсахткунакро чӣ тавр истифода 
бурдан мумкин аст?  Чунин ба назар мерасад, ки тафсири зайл шумораи объектҳои 
патентпазирро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. 

Агар моддаи қонунро дар асоси мафҳуми «ва дигар соҳаҳои фаъолият» муфассал 
тафсил дода шавад, пас ба ин маъно ҳама гуна объектҳое, ки бо мақсади мушаххас 
истифода мешаванд,  дар сурати мутобиқат бо аломатҳои дигар патентпазир буда 
метавонанд.  Ба шарте, ки   онҳо  вазифаи муайянеро, ки бо ихтирои алоқаи сабабию 
тафтишотӣ марбутро  иҷро карда тавонанд. Ба ибораи дигар, ихтироъ дар сурати 
мавҷуд будани шароити фарзӣ ҳатман вазифаи худро иҷро хоҳад кард, ки ин  фарқи 
куллии байни объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқи патентӣ мебошад: муҳаррик ҳамеша 
кор мекунад, агар сӯзишворӣ дошта бошад,  мусиқӣ дар сурати мавҷуд будани сомеъ- 
одаме, ки онро дарк кунад, метавонад ба вай таъсири мусбат ѐ манфӣ бахшад. Натиҷаи 
ихтироъ ҳамеша моддӣ ва андозашаванда аст, натиҷаи  асар  дорои ҳеҷ кадоме аз ин 
аломатҳо нест, онро бояд бо зеҳн дарк кард. 

"Қоидаҳои таҳия, пешниҳод ва баррасии ариза барои додани патент ба намунаҳои 
саноатӣ", ки бо фармони Директори Маркази илмӣ ва лоиҳакашӣ, фармони № 10-ФА аз 
19 ноябри соли 2005 тасдиқ шудааст  ва  ҳангоми тафтиши   саноатпазирӣ, доштан ѐ 
надоштани таъинот, имконпазирии татбиқ ва  иҷропазирии таъиноти дар ариза 
нишондодашуда мавриди санҷиш қарор мегирад.   Аввалан, пешбинӣ гардидани  
ихтироъ барои истифодаи  саноатӣ, кишоварзӣ, тандурустӣ ва дигар соҳаҳо;  дуюм, оид 
ба  имконияти татбиқи ихтироъ дар шароити мушаххас ва истифодаи усулу воситаҳои 
муайян доштани тасдиқнома ва саввум, иконпазирии ноил шудан  ба натиҷаи дар ариза 
нишондодашуда аз назар гузаронида мешавад.  

Аз ин рӯ, истилоҳи "саноатпазирӣ" бояд чун имконияти воқеии ихтироъкорӣ  - 
маҳсулот ѐ фурӯхтани ихтироъ - усули аз шароити якхела истифода бурда худсарона 
зиѐд кардани шумора фаҳмидан лозим аст, ки    маҳсулот ѐ усул барои татбиқи 
равандҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонии ниѐзҳои ғайриистеҳсолии ҷомеа татбиқ карда 
мешавад ва қобилияти ноил шудан ба ҳадафҳои мушаххасро дорад.  

Меъѐрҳои иловагии ифодагари ихтироъ такрорият мебошад, ки «дар  он зоҳир 
мешавад, ки эҳтимолияти офаридани айни як объекти муҳофизати патентӣ аз ҷониби 
ашхоси гуногун ва новобаста аз якдигар хеле зиѐд аст". Маҳз, ҳамин маҳак вақте пайдо 
мешавад, ки баҳсҳо дар бораи ихтирооти аввалияи касе ба миѐн меояд, масалан, баҳс 
дар атрофи аз тарафи  Попов ѐ Маркони ихтироъ карда шудани радио, аз ҳамин қабил 
аст. 

Бо вуҷуди ин, баъзе муҳаққиқон зери мафҳуми «такрорият» падидаи тамоман 
дигар, маҳз  имконияти бозистеҳсолии ихтироъро мефаҳманд. Чунин ба назар мерасад, 
ки ин нуқтаи назар он қадар асоснок нест. Ба осонӣ метавон дид, ки имконияти 
бозихтироъкунӣ (дурусттараш - «амалисозӣ») мантиқан аз саноатпазирӣ сарчашма 
мегирад.  Дар ҳақиқат, агар  татбиқи ихтироъ бо риояи  шартҳои муайяне  имкон     
дошта бошад,   дар ҳолат ва вазъияти мувофиқ ҳатман имкони зиѐд кардани шумораи  
дилхоҳи он низ мавҷуд аст.    Яъне, имконоти мазкур бо саноатпазирӣ робитаи бевосита 
дорад ва онро бо  истилоҳи дигар ном бурдан ҷоиз нест. Ҳамин тавр, чунин мешуморем, 
ки такрорият ихтироъкориест, ки  аз ҷониби ашхоси гуногун  новобаста аз ҳамдигар 
сурат мегирад. 

 Мавҷуд будани такрорият рӯйдоди муқаррарист. Гап дар сари он аст, ки  ҳар як 
ихтироъ  як навъ фармоиши муайяни пинҳонӣ ѐ ошкорои иҷтимоиро иҷро мекунад [3, 
12]. Барои дарѐфти роҳи  иҷрои чунин фармоиши иҷтимоӣ  ихтироъкор маҳдудияти 
зиѐди маблағӣ дорад, ӯро хусусияти вазифаи гузошташуда, хусусиятҳои мавод ва 
қонунҳои табиат маҳдуд мекунанд. Яъне ҳамеша як қатор арзишҳои доимию  муайяне 
мавҷуданд, аз як тараф, ба хусусиятҳои тартиботи иҷтимоӣ ва аз тарафи дигар, ба 
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хусусиятҳои воситаҳо ва маводҳои истифодашаванда мансубанд  ва ихтироъкор бояд  
маҷмӯи ин арзишҳоро ба ҳисоб гирад.  

Такрорият ба объектҳои ҳуқуқи муаллифӣ тамоман хос нест, чунки  муаллифи асар 
дар эҷодиѐти худ  маҳдудияте надорад (на дармақсаду на дар досита ѐ маблағ).  
Мувофиқан, ҳар як муаллиф асари  беназире меофарад. 

 Дар гурӯҳи патентпазир мавҷудияти танҳо объектҳои моддии патентнокшаванда 
бо тақсимоти ибтидоии ҳама объектҳо ба воқеӣ ва ғайримоддӣ  алоқаманд аст,  ва агар 
аввалиҳо муҳити оламро дарбар мегирифта бошад, дуюмиҳо аз тафаккур, тасвирҳо ва 
таассурот иборатанд. Он гоҳ татбиқи объекти инҳисори ҳуқуқӣ ба объекти нав 
ихтироъшудаи олами моддӣ бамаврид ва воқеӣ мебошад. Ҷорӣ намудани инҳисор ба 
фикрҳо, тасвирҳо, таассурот натанҳо имконпазир аст, балки ба манфиатҳои ҷамъиятӣ 
мухолиф аст. Инҳисори шакл, ифшои фикрҳо, эҳсосот, образҳо зарур нест, зеро ҳар 
кадоми чунин объект беназир аст ва такрор кардани он имконнопазир буда, ба  манъ 
кардани амалҳое, ки такроран иҷро карданашон мумкин нест, бурда мерасонад.  

Патентпазирии объектҳои моддӣ бо он алоқаманд аст, ки низоми патентӣ аз 
ибтидо ба принсипе асос ѐфтааст, ки танҳо объекти моддӣ - маҳсулоти саноатро  
фурӯхтан мумкин аст ва танҳо як объекти моддӣ метавонад дар саноат барои истеҳсоли 
маҳсулот истифода шавад. Дар ин бора Ҷ. Барлоу хеле љолиб гуфтааст: “То ба наздикӣ 
патент тавсифи   шакле буд, ки барои иҷрои вазифаи мушаххас бояд маводи патентӣ ѐ 
тавсифи раванди ташаккул дода шавад. Ба ҳар сурат, дили консептуалии патент 
натиҷаи моддӣ буд. Агар аз сабаби тағйирпазирии мавод, истеҳсоли ашѐи қобили 
истифода ғайриимкон бошад, пас патент дода намешуд. На шишаи Клейн ва на белаки 
абрешимӣ патентнок шуда натавонистанд.  Барои патенткунӣ ба чиз ва чизе даркорӣ 
лозим аст. 

   Ҳамин тавр, ҳуқуқи  ихтироъ ва муаллифӣ ба фаъолияти ҷаҳони моддӣ 
алоқаманд аст. На барои ғоя, балки барои қобилияти баргадонидани онҳо пардохт 
карданд». Ба ибораи дигар, аз ибтидо «дастони механикӣ»-и косиб  ва маҳсулоти бо 
«дастҳо» офаридашуда бо патент ҳифз карда мешуданд.  

Дар миѐнаи асри гузашта, дар саноат  мошинҳое баромаданд, ки қобилияти иваз 
кардани мағзи сари ҳунармандро доштанд.  Инҳо мошинҳои коркарди иттилоот ‟ МЭҲ 
ва компютерҳо буданд. Фоидаи кори ин мошинҳо аз дастгоҳҳое, ки  бевосита  маҳсулот 
истеҳсол мекунанд,   камтар набуд. Аммо,  компютерҳо худ ба худ қобилияти "тафаккур 
кардан" надоранд, онҳо мисли  майнаи муқаррарии  амалкунанда буда,  фикр карда 
наметавонанд. Компютерҳо бо фикрҳои инсонӣ мусаллаҳанд. Танҳо тафаккури берунии 
шахс, ки ба шакли махсус оварда шудааст, метавонад компютерро "зинда гардонад",  
онро супориши мақсадноки воридкардаи инсон «ҷону руҳ» мебахшад, вай мисли одам 
ба ҳаракат даромада, амал мекунад, гӯѐ тафаккур мекунад, вале берун аз супориш коре 
наметавонад кардан.  

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ихтироъ" аз 28 феврали соли 2014, № 17 
[4] яқинан барномаҳои компютериро аз қатори объектҳои патентӣ  истисно мекунад. 
Аммо, ҳангоми иҷрои барномаҳо аз ҷониби дастгоҳҳои компютерӣ имконияти ба даст 
овардани натиҷаи техникиро қайд карда, қонунгузор дар банди 2 моддаи 4 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ихтироъ" таъкид кардааст, ки «ба ихтироот объектњои 
ишорагардида (барномањои МЭҲ) дохил карда намешаванд, њатто дар мавриде, ки нисбати 
объекти мазкур мурољиат оид ба гирифтани патенти ихтиррот пешнињод гардда бошад». Ба 
ибораи дигар, қонуни мазкур  патентпазирии объектҳоро, ки барномаи МЭҲ қисми 
ҷудонашавандаи он мебошад, истисно намекунад,. Патентнопазирии  барномаҳои 
компютерӣ аѐн аст. Аввалан, барнома бинобар ғайримаводӣ буданаш,  маҳсулот 
ҳисобида намешавад. Ҳеҷ гуна даъвову эътироз ѐ асосноккунӣ барномаро мавод карда 
наметавонад,   агар  барнома  ноқила сабт шуда бошад,  ба он патент  додан мумкин 
аст. Сониян, барномаро «усул» низ ҳисобидан имкон надорад, зеро «усул»  тибқи банди 
1, моддаи  4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ихтироъ» - ин раванди тадбиқи 



105 

 

амал оид ба объектњои моддї бо ѐрии воситаҳои моддї  мебошад. Барномаи компютерӣ 
ҷараѐни иҷрои амалҳоро бо ашѐи ғайримоддӣ - иттилоот тасвир  мекунад ва хусусияти 
воситаҳо мушаххас карда намешавад. Он далел, ки дар яке аз шаклҳои он - дар шакли 
рамзи объект - барномаро метавонад дастгоҳ  иҷро  намояд, он хулосаро асоснок 
намекунад, ки барнома бояд танҳо бо истифодаи компютер иҷро карда шавад. Бо 
вуҷуди ин, бояд қайд кард, ки ин восита, яъне  компютер ѐ «мағзи сар» - дар ҳар ҳол 
моддӣ хоҳад шуд. 

Алгоритмҳо, аз ҷумла алгоритмҳои барномаҳои компютерӣ, аз объектҳои 
патентпазир мустақиман бароварда нашудаанд. Аз ҷониби дигар, дар қонунгузории ҷорӣ 
муқаррароти ҳуқуқӣ  мавҷуд нест, аз ин рӯ, масъалаи патентпазирии он ҳалношуда 
мондааст. Муқаррароти умумии алгоритмро чун  "пайдарҳамии амалҳо, ки  аз шароити 
тағйирѐбандаи ибтидоӣ ба  натиҷаи дилхоҳ мебарад," фаҳмидан мумкин аст. 

Аз ин ҷо, метавон чунин  хулоса баровард, ки алгоритм мафҳуми хеле фарогирест, ки  
шаклҳои патентпазир ва ғайри патентпазир дорад. Аз ин мавқеъ, алгоритмро метод ва 
усули  риѐзӣ  ва методи фаъолияти зеҳнӣ ѐ хоҷагӣ номидан мумкин аст. 

Маъмулан дар асарҳои муҳаққиқон  алгоритмро  маҷмӯи амалҳо ҳисобида, онро аз 
татбиқи  чунин амалҳо фарқ мекунанд. Пешниҳод карда мешавад, ки алгоритм чун маҷмӯи  
амалҳои намунавӣ,  якнавъ номгӯи онҳо баррасӣ гардад, ки бо қонуни патент ҳифз карда 
намешавад ва раванди татбиқи алгоритм - чун амалҳои воқеие, ки ба натиҷаи шартӣ оварда 
мерасонад  ва ҳамчун усул ҳифз карда мешаванд. Аммо, чунин тақсимот  беасос менамояд. 
Аввалан, аѐн аст, ки раванди патентпазирии амалҳо дар объекти моддӣ бо ѐрии воситаҳои 
моддӣ (усул) раванди идеалӣ мебошад, ба маънои он, ки амалҳои тавсифшуда ба ҳама гуна 
объекте, ки ба шартҳои муайян мувофиқат мекунад, татбиқ карда мешавад. Ва дар дархости 
патентӣ, масалан, оиди усули нави коркарди металл, сухан   дар бораи амалҳо на барои  
варақи алоҳидаи металлӣ, балки дар бораи ҳама гуна варақаҳои намуди муайян меравад. 
Дар ин ҳолат  пайдарҳамии амалҳое, ки аз шароити аввала ба  натиҷаи дилхоҳ  меоварад 
(алгоритм) комилан бо муқаррароти усул мувофиқат мекунад. 

Пас, фарқ  байни алгоритми патентпазир ва ғайрипатентпазир дар чист? Фарқ дар он 
зоҳир мегардад, ки ба алгоритми патентпазир тавассути  воситаҳои моддӣ амалӣ гардида, 
пайдарҳамии  амалҳоро дар объектҳои моддӣ муайян мекунад ва дар натиҷаи иҷрои он 
вазифаи барномавӣ ҳал карда мешавад. Илова бар ин, алгоритм метавонад андаке  
муфассалтар  бошад. Аѐн аст, ки танҳо алгоритми муфассал патентпазир аст, дар акси ҳол 
ифшои татбиқи  пурраи он имконнопазир мегардад. Ҳамин тавр, ҷудо кардани алгоритм ва 
татбиқи патентпазирии он саҳеҳ нест.  

Ҳамин тавр, мо ба хулосае меоем, ки якчанд намуди алгоритмҳо мавҷуданд ва баъзе аз 
онҳо, ки  ба муқарароти методҳо дохил мешаванд, патентпазиранд. Чунин нуқтаи назар 
имкон медиҳад, ки алгоритмҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ муайян карда шаванд ва 
алгоритмҳоеро, ки бевосита бо риѐзӣ алоқаманд нестанд, тасниф карда, амалҳоро бо 
объектҳои моддӣ тасвир мекунанд, тисвир созем. Зиѐда аз ин, масъалаи имкони ҳифзи 
ҳуқуқии алгоритмҳо ҳалли худро меѐбанд: ҳама   намуди онҳо бо ҳуқуқи муаллифӣ ҳифз 
карда мешаванд, агар онҳо дар натиҷаи эҷодкорӣ дар шакли объективӣ вуҷуд дошта 
бошанд ва онҳое, ки амалҳоро бо объектҳои моддӣ тавассути  воситаҳои моддӣ -ҳатто бо 
қонуни патент ҳифз карда мешаванд (дар сурати риояи шартҳои дигари патентпазирӣ)  
тасвир мешаванд. 
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Ѓафурова Б. Д., 
                омўзгори кафедраи њуќуќи соњибкорї  
                                                   ва байналмилалї 

 
РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА ДАР  
ЌОНУНГУЗОРИИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 

 
Соњибкории хурд дар кишварњои рушдѐфтаи муносибатњои бозорї яке аз 

танзимкунандаи иќтисодиѐт, муносибатњои иќтисодї мебошад, зеро нисбати таъсиси 
муњити раќобатнокї чун поягузори рушди мунтазамии иљтимої, сатњи баландбардории 
истењсолнокии синфи миѐна баромад менамояд.  

Дар Љумњурии Тољикистон мафњуми «соњибкории хурд», «бизнеси хурд» аз 
даврањои пешгирифтаи муносибатњои бозорї пайдо гардидааст. Ќонунгузори муосир 
мафњуми соњибкории хурд ва миѐнаро бо як мазмун муттањид намуда, субъектони 
гуногуни фаъолияти соњибкориро мефањмонад. Мафњумњои «соњибкории хурд» ва ѐ 
«соњибкории миѐна», пеш аз њама, шартї мебошанд. Зеро, онњо  нисбати субъектони 
гуногуни фаъолияти соњибкорї, ба монанди соњибкори инфиродї, хољагии дењконї 
(фермерї), ташкилоти тиљоратї, ки ба меъѐрњои талаботи ќонун пешбининамуда ба 
сифати соњибкории миѐна ва хурд истифода бурда мешаванд.  

Дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки соњибкории хурд ва миѐна зуњуроти 
иљтимої-иќтисодиест, ки гурўњи муайяни субъектони фаъолияти хољагидориро аз рўи 
мањакњои (меъѐр) ќонунан мустањкамгардида, ки танзими махсуси њуќуќиро талаб 
менамояд ва нисбати онњо чорањои дастгирии давлатї пешбинї карда мешаванд, ифода 
менамояд [7, 28; 9, 31; 6, 54; 5,39].    

Ќайд кардан лозим аст, ки мафњуми соњибкории хурд ва миѐна дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон аввалин маротиба тавассути ворид намудани таѓйироту 
иловагињо ба ќонуни №46 аз 10 майи соли 2002 «Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» соли 2008 ифода карда шуда буд. 
Тавре бармеояд, њамаи субъектњо дар амалї намудани фаъолияти соњибкорї њуќуќи 
баробар доранд. 

Фаъолияти соњибкорї ба намудњои зерин таќсим мешавад: 
а) соњибкории хурд; 
б) соњибкории миѐна;  
в) соњибкории калон (м. 6-уми Ќонун) [3]. 
Пас аз ќабул карда шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 

дастгирии давлатии соњибкорї» [4] соњибкории хурд ва миѐна дар асоси моддаи 5-ум 
тариќи зерин маънидод кардааст.  

Ба субъектњои соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќие 
мансубанд, ки гардиши маблаѓњои онњо дар як сол то 500000 (панљсад њазор) сомонї аст 
(банди 3). 

Ба субъектњои соњибкории миѐна шахсони њуќуќие мансуб- анд, ки гардиши 
маблаѓњои онњо дар як сол аз 500000 (панљсад њазор) сомонї то 15000000 (понздањ 
миллион) сомонї аст (банди 5). 

Мувофиќи ќонуни мазкур, њамаи субъектњо дар амалї намудани фаъолияти 
соњибкорї њуќуќи баробарї доранд. Дар ќонунгузории љорї нисбати нишонањои 
муњими ќонунии соњибкорони хурд ва миѐна ишорањо карда нашудааст. Њарчанд агар 
ба ќиѐс, тањлилњои меъѐрњои ќонунгузорї рў орем, маълум мегардад, ки ќонунгузории 
пешин муќаррароти васеъ оварда буд. Масалан, агар ба мазмуни меъѐрњои моддаи 71-
уми ќонуни ишорагардидаи бо ном «субъектњои соњибкории хурд» мурољиат намоем, 
маълум мегардид, ки ин шакли фаъолияти соњибкорї хусусияти таркибии худро дорад. 
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Яъне, ба субъектњои соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќии бо 
фаъолияти соњибкорї машѓул дохил мешуданд, ки дар сармояи оинномавии онњо 
њиссаи иштироки давлат то 25 фоиз аст, ба меъѐрњои зерин мутобиќ аст: 

‟ андозаи даромади умумии онњо аввали соли андоз бе назардошти андоз аз 
арзиши иловашуда ва андоз аз савдои чакана аз њадди секаратаи муќаррарнамуда зиѐд 
набошад; 

‟ шумораи миѐнаи кормандон дар давраи соли таќвим на зиѐдтар аз 30 нафар, 
барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї то 50 нафар бошад. 

Њамин тавр, ба субъектњои соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони 
њуќуќие, ки ба фаъолияти зерин машѓул мебошанд, дохил карда намешаванд: 

‟ истењсоли молњои зераксизї; 
‟ тањвили алюминийи аввалия; 
‟ фаъолият дар соњаи истифодабарии ќаъри замин; 
‟ фаъолияти бонкї (ѐ барои машѓул шудан бо намудњои алоњидаи амалиѐти бонк) 

ва суѓурта; 
‟ фаъолияти вобаста ба идоракунии хазинањои сармоягузорї; 
‟ фаъолияти касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок (б. 4, м. 5-уми Ќонун). 
Дар њолати зиѐд шудани яке аз меъѐрњои пешбининамуда имтиѐзњои барои субъектњои 

соњибкории хурд муайянкардаи ќонунгузорї ба субъектњои соњибкории хурд татбиќ карда 
намешаванд. 

Дар радифи ин, баъзе аз муќаррароти меъѐрњои ќонунгузории амалкардаистода 
нисбати дуруст муайян намудани мафњуми соњибкории хурд ва миѐна, аз нуќтаи назари 
дарккунї дар худ мафњумњои гуногунро пешбинї намудаанд. Масалан, дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи мораторияи санљишњои фаъолияти субъектњои 
соњибкорї дар соњањои истењсолї»[5], дар  моддаи 1-ум, мафњуми «корхонаи истењсолї» 
шахси њуќуќии шаклњои гуногуни ташкилию њуќуќї, ки њамчун субъекти соњибкории 
хурд, миѐна ва калон фаъолият намуда, ба истењсоли мол, таљњизот ва мањсулоти ниѐзи 
мардум машѓул аст, ифода гардидааст. Дигар аз он, мафњуми «субъекти соњибкорї дар 
соњаи истењсолї» шахси њуќуќї ѐ соњибкори инфиродие, ки дорои шањодатномаи 
субъекти соњибкорї дар соњаи истењсолї мебошад.  

Аз натиљаи тањлили меъѐрњои пешбиникардаи Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон (КА ЉТ)[2] аз соли 2013 маълум мешавад, ки нисбати мафњум ва 
муќаррароти «соњибкории хурд ва миѐна» ба тариќи кофї нишон дода нашудааст. 
Махсусан, мазмуни меъѐрњои боби 43 бо номи «Низоми соддакардашудаи андозбандї 
барои субъектњои соњибкории хурд», моддаи 290-ум низоми соддакардашудаи 
андозбандї барои субъектњои соњибкории хурдро ифода намудааст. Тавре аз ќисми 2-
юми њамин модда бармеояд, субъектњои соњибкории хурде, ки даромади умумии бо 
усули хазинавї њисобшудаи онњо дар соли пешинаи таќвимї (бе дар назардошти андози 
аксиз, андоз аз фурўши нахи пахта ва алюминийи аввалия) аз 500 њазор сомонї зиѐд 
намебошад, аз андози низоми соддакардашуда истифода мебаранд. 

Дар адабиѐти њуќуќї ќайд мегардад, ки истифода бурдани нишондињандањои 
њаљми даромад аз ба фурўшбарорї ва арзишњои тавозун барои људо кардани 
субъектони хољагидор ба гурўњњои соњибкории хурд ва миѐна пањнгардидатарин 
омилест, ки ба низоми њуќуќии хориљї тааллуќ дорад [8, 189]. Муќаррар карда шудани 
дараљаи корхонањо, фаъолияти соњибкорї ба субъектони соњибкории хурд ва миѐна 
бояд имкон фароњам оваранд, ки барномањои махсусгардонида барои њар кадом намуди 
субъекти соњибкории хурд ва миѐна кор карда баромада шаванд, ќабул гарданд ва 
барои расонидани кўмаку дастгирї асосњои њуќуќии зарурї таъсис дода шуда бошанд.  

Дар ин љода, ќонунгузории љорї њимоя ва дастгирии давлатї, инкишофи озоди 
соњибкориро, хурду миѐнаро дар кишвар муайян намуда, шаклу усулњои 
њавасмандгардонию танзими давлатии фаъолияти субъектњои соњибкориро муќаррар 
менамояд. 

Дастгирии фаъолияти соњибкорї, аз љумлаи соњибкории хурду миѐна, имрўз яке аз 
самтњои муњими сиѐсати давлатї мебошад. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 
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миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ 
ба Маљлиси Олї чунин ироа намудаанд: «Њукумати кишвар вазифадор карда мешавад, 
ки минбаъд ба љанбањои сифатии рушди иќтисоди миллї, таќвияти нерўи инсонї, бо 
истифода аз технологияњои муосир ва љорї намудани инноватсия вусъат додани 
истењсоли мањсулоти нињої, баланд бардоштани фаъолнокии иќтисодии ањолї, такмили 
низоми дастгирии соњибкориву сармоягузорї ва тавсеаи иќтисодиѐти раќамї диќќати 
аввалиндараља дињад. 

Њукумати Тољикистон ба сармоягузории соњањои иќтисодиѐт њамчун воситаи 
асосии саноатикунонии босуръат таваљљуњи хосса зоњир намуда,  ...бо истифода аз 
захираву имкониятњои иќтисодии кишвар фаъолияти худро љињати бењтар намудани 
фазои сармоягузориву соњибкорї ва истифодаи воситањои дастгириву 
њавасмандгардонии соњибкорон љоннок намоянд» [1]. 

Дар радифи ин, ќайд кардан лозим аст, ки санади асосии меъѐрї-њуќуќие, ки 
фаъолияти соњибкории хурд ва миѐнаро танзим менамояд, Ќонун «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї» мебошад. Наќши махсусро меъѐрњо бо номи «Њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї» ишѓол менамоянд. Аз тањлили меъѐри моддањои боби 
мазкур маълум мегардад, ки як ќатор самтњои дастгирии соњибкорї, аз љумлаи 
соњибкории хурду миѐна пешбинї карда шудаанд. 

Дастгирии давлатии њама намуди фаъолияти соњибкорї аз тарафи давлат, дар 
шахси маќоми ваколатдор мувофиќи салоњияти онњо ва маќомоти њокимияти иљроия 
дар мањал, дар њалли масъалањои иттилоотї, ташкилї-њуќуќї, молиявию ќарздињї, 
моддию техникии соњибкорї ба амал бароварда мешавад. 

Дастгирии давлатии соњибкорї дар самтњои зерин бояд амалї гардад, ки инњо: ‟ 
такмили заминаи меъѐрию њуќуќї ва ќонунгузорї барои инкишофи соњибкорї дар 
Тољикистон; ‟ фароњам овардани шартњои имтиѐзноке, ки онро Њукумати Љумњурии 
Тољикистон лозим мешуморад; ‟ ташкил кардани шароити мусоиди андозбандї, 
гумрукї ва сармоягузорї; ‟ барќарор намудани тартиби соддакардашудаи андозбандї, 
баќайдгирии соњибкорї, иљозатномадињї ва ѐ патент ба фаъолияти онњо, 
сертификатсиякунонии мањсулоти истењсол ва ѐ воридкардаи онњо, пешнињоди 
њисоботи оморию муњосибї; ‟ додани ќитъаи замин ва амволи давлат бо шарту тартиби 
соддакардашуда; ‟ дастгирии фаъолияти берунии иќтисодии соњибкорї, инчунин, 
мусоидат ба пешрафти алоќаи тиљоратї, илмї-техникї, истењсолї ва иттилоотии онњо 
бо давлатњои хориљї; ‟ мусоидат ба ташкили хазинањои дастгирии фаъолияти 
соњибкорї. 

 Маќсади асосии танзим дар соњаи дастгирии давлатии соњибкорї, соњибкории 
хурду миѐна, ва умуман бехатарии иќтисодиѐт татбиќ намудани як ќатор масъалањои 
муайянро, ки ба вазифаи асосии давлат вогузор карда шудааст, металабад. Њамчун 
маќсади асоситарини танзими давлатї ба ташкил намудани шароитњои муфид ва 
соддагардида барои рушди фаъолияти соњибкорї дар њар кадом даврањои тараќќиѐбї   
диќќати махсус дода мешуд.  

Дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки яке аз вазифаи асосии давлат дар 
соњаи таъмини њуќуќи иќтисодиѐт, соњибкорї «...ташкил намудани асосњои њуќуќии 
дуруст барои самаранок фаъолиятбарии бозор, ташаккул додани «ќоидањои бозии» 
мунтазам ва шаффоф» мебошад [10, 193]. 

 Дастгирии давлатии соњибкорони хурд ва миѐна, њамчун ќоида, аз њисоби 
воситањои буљети давлатї ва мањаллї ба амал бароварда мешавад. Баробари њамин, 
тибќи муќаррароти ќонун дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар 
кишвар шарти барномавии татбиќи дастгирї асоснок карда шудааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон њар сол њангоми тањияи лоињаи буљети давлатї 
дар он њаљми маблаѓгузорињои буљетро, ки барои амалигардонии барномањои давлатии 
дастгирии соњибкорї људо карда мешаванд, алоњида пешбинї мекунад. Маќомоти 
ваколатдори давлатї ва маќомоти њокимияти иљроия дар мањал, мутобиќи њаљми 
маблаѓгузорињои буљетии људокардашуда, чорањои аниќ ва барномањои маќсадноки 
дастгирии соњибкориро тањия мекунанд. 
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Барномањои давлатии дастгирии фаъолияти соњибкорї бо тартиби 
муќарраркардаи Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия мешаванд ва онњо бояд ба 
радифи барномањои давлатї бо назардошти њамаи самтњои фаъолияти соњибкорї ва 
мусоидат ба шуѓли ањолї, татбиќи сиѐсати муњољират, њалли муаммоњои экологї, 
инчунин барњамдињии оќибати вазъиятњои фавќулодда дохил шаванд. 

 Њамин тариќ, соњибкории хурд ва миѐна зуњуроти иљтимої-иќтисодї буда, гурўњи 
субъектони хољагидориеро, ки мутобиќи меъѐрњои ќонунгузорї аз рўи нишона, омилњо 
ва дараљањои муќаррарї дарбар гирифта, нисбат ба онњо танзими махсуси њуќуќї оид 
ба расонидани чорањои дастгирии давлатї пешбинї карда шудааст, ифода менамоянд. 

Сиѐсати давлат дар соњаи тараќќиѐбии соњибкории хурд ва миѐна як ќисми сиѐсати 
иљтимої-иќтисодии давлатї буда, бо худ татбиќ намудани маљмўи чорањои иљтимої, 
иттилоотї, таълимї, машваратї, ташкилї ва дигарњоро, ки аз љониби маќомоти давлат 
ба амал бароварда мешаванд, бањри рушди соњибкории (бизнеси) хурд ва миѐна 
мунтазам таќозо менамоянд. 

 Ќонунгузории љорї барои субъектони соњибкории хурд ва миѐна чорањои 
дастгириро дар самти молия, молу мулк, инфрасохтор, иттилоот, ѐрии машваратї, 
мусоидат бањри тайѐр намудани мутахассисон, тайѐрї ва баландбардории тахассуси 
коргарон пешбинї менамояд. Дастгирии давлатї аз њисоби воситањои буљети давлатї 
ва мањаллї ба амал бароварда, баробари њамин шарти барномавии чунин дастгирї ба 
асос гирифта мешавад. 

Шарти муњими рушди соњибкории хурд ва миѐна низоми кафолатњои њифзи њуќуќ 
ва манфиатњои шахсони њуќуќї, соњибкорони инфиродї њангоми амалї гардонидани 
назорати давлатї мебошад.  
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ОЗОДЇ АЗ ШИКАНЉА ВА ДИГАР НАМУДЊОИ МУНОСИБАТ ВА ЉАЗОИ 

БЕРАЊМОНА, ЃАЙРИИНСОНЇ, ТАЊЌИРКУНАНДАИ ШАЪНУ ШАРАФ 
 

 Њангоме, ки таснифи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд тавассути усулњои 
анъанавї сурат мегирад ва њуќуќњои шахсї вобаста аз соњањои фаъолияти инсонї ба 
гурўњи њуќуќњои табиї ва бегонанашаванда  људо мегарданд, дар он низоми њуќуќи 
шахсие бо унвонии «њуќуќ ба озодї аз шиканља» људо мегардад.  

Дар айни њол ин њуќуќ бинобар ањамияти мубрам касб намуданаш, диќќати 
тамоми љомеаи башариро ба худ љалб намудааст. Мувофиќан, давлатњои мутамаддин аз 
пайи кафолати татбиќ нагардидани он дар амалия саъй намуда истода, тадбирњои зиѐде 
андешидаанд[2].  

Ќабул гардидани Эъломия  оид ба њимояи њамаи шахсон аз шиканља ѐ муомила ва 
љазои берањмона, ѓайриинсонї ѐ тањќиркунандаи шаъну шараф аз соли 1975[2], 
Конвенсияи СММ зидди шиканља ва дигар намудњои  муносибат ва љазои берањмона, 
ѓайриинсонї, тањќиркунандаи шаъну шараф  аз соли 1984[4], дар сатњи байналхалќї 
муайян гардидааст.  

Љумњурии Тољикистон аз 21-уми июли соли 1994 ба ин Конвенсия њамроњ шудааст 
ва ин санади њуќуќии байналмилалї барои Тољикистон аз 10-уми феврали соли 1995 
эътибор пайдо намудааст. Тољикистон дар ќатори дигар давлатњои узви ин Конвенсия 
низ кўшиш менамояд, ки ќадру ќиммати инсонро ба таври дахлдор њифз намояд ва 
намегузорад, ки дар њудуди он ба истифодаи шиканља, муносибати золимона роњ дода 
шавад. 

Тољикистон њам тавассути ќонунгузорї ва њам амалия истифодаи шиканља ва 
дигар муносибатњои ѓайриинсониро манъ намудааст. Чунончї, дарљ намудани њуќуќи 
мазкур дар моддаи алоњидаи (18) Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар сатњи 
миллї, аз гуфтањои болої далолат менамоянд. Дар моддаи 18-и он аз љумла омадааст, 
ки дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медињад. Ба њељ кас шиканља, љазо ва 
муносибати ѓайриинсонї раво дида намешавад [1].  

Конститутсия татбиќи шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсониро, ки дар 
Эъломияи умумии њуќуќи башар [3] њамчун тањќири ќадру ќимати инсон ва поймол 
кардани њуќуќ ва озодињои сиѐсии инсони мањкумшуда арзѐбї мешавад, манъ 
менамояд.  Аз ин муќаррароти Конститутсия бармеояд, ки дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон шиканља, љазо ва муносибати ѓайриинсонї ќатъиян манъ аст. Ба њељ ваљњ 
содир намудани чунин амалњо мумкин набуда, содир кардани он тибќи Кодекси 
љиноятї чун љиноят эътироф карда шудааст. 

Бо баробари ин, ба Конститутсия дохил кардани меъѐр оид ба манъи шиканља, 
љазо ва муносибати ѓайриинсонї нисбат ба инсон тартиби нави муќаррар намудани 
меъѐр дар њуќуќи конститутсионї њисоб меравад ва дар навбати худ ќонунгузор ин 
муќаррароти бунѐдиро њамчун унсури муњими принсипи инсондўстї дар њуќуќи 
љиноятї низ баррасї намудааст. Чунончї, дар ќисми 2  моддаи 9 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон омадааст, ки љазо ѐ чораи дигари дорои хусусияти њуќуќи 
љиноятї, ки нисбати шахси љиноят содирнамуда истифода мешавад, маќсади озори 
љисмонї, тањќири шаъну эътибори инсонро надорад [5]. Ин муќаррарот аз талаботи 
моддаи 5 Эъломияи умумии њуќуќњои инсон [3] ва ќисми 3 моддаи 18 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки истифодаи шиканља, љазо ва муносибати 
ѓайриинсониро ќатъиян манъ кардаанд [1]. Љазо ва чорањои дорои хусусияти њуќуќии 
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љиноятї набояд ба шахс озори љисмонї расонанд ва ѐ шаъну эътибори инсонро тањќир 
намоянд. Бояд зикр кард, ки мувофиќи принсипи инсондўстї дар Тољикистон татбиќи 
љазои ќатл боздошта шудааст [5].  

Мувофиќи муќаррароти моддаи 1431 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
тањти мафњуми шиканља ќасдан расонидани азобу уќубати љисмонї ва (ѐ) рўњї, ки аз 
љониби шахсе, ки тањќиќ ѐ тафтишоти пешакї мегузаронад ѐ шахси мансабдори дигар ѐ 
бо тањрики онњо ѐ розигии хомўшонаи онњо ѐ бо огоњї доштани онњо аз љониби шахси 
дигар, бо маќсади аз шахси тањти шиканља ќарордошта ѐ шахси сеюм гирифтани 
маълумот ѐ иќроршавї ѐ љазо додани ў барои њаракате, ки содир намудааст ѐ дар содир 
намудани он гумонбар шудааст, инчунин тарсонидан ѐ маљбур кардани ў ѐ шахси сеюм 
ѐ бо сабаби дигаре, ки ба њар гуна табъиз (дискриминатсия) асос ѐфтааст, фањмида 
мешавад [5]. 

Шиканља њамчун муносибати берањмонаи шиддатноки барќасдона ва 
пастзанандаи эътибор бояд пурра аз фаъолияти шахси мансабдоре, ки аз рўи парвандаи 
љиноятї кор мебарад, хориљ гардад. Њама њаракатњои бо шиканља алоќамандбударо 
ќонунгузории љиноятї њамчун љиноят эътироф мекунад. Чунончї, мувофиќи моддаи 
354 КЉ ЉТ бо роњи тањдид, иръоб ѐ кирдорњои дигари ѓайриќонунї гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда, љабрдида ѐ шоњидро маљбур намудан ба додани 
нишондод, инчунин коршиносро барои пешнињоди хулоса маљбур кардан аз љониби 
тањќиќбаранда, муфаттиш ѐ суд, бо мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз ду то панљ сол 
бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайян ба мўњлати то се сол љазо дода мешавад. 

Ѓайриќонунї дастгир ѐ њабс намудан (м. 358 КЉ)  низ њамчун яке аз навъњои 
шиканља эътироф мешавад [5]. Амали то мурофиаи судї дар њабс нигоњ доштани 
шахсони дар муассисањои экспертизаи судї ‟ психатрї гирифтори бемории рўњї 
эътирофшуда низ бояд њамчун намуди шиканља баррасї шавад. 

Аз муќаррароти  ќисми 2 моддаи  10-и  Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бармеояд, ки мањкумшударо азобу шиканља додан ѐ нисбат ба ў 
муносибати берањмона ва ѐ ѓайриинсонї кардан ѐ шаъну эътибори  ўро паст задан, 
тањти тадќиќоти тиббї ѐ дигар тадќиќоти илмї, ки метавонад њаѐт ва саломатии ўро 
тањти хатар гузорад, њатто бо розигии ў ќарор додан ќатъиян манъ аст [6].  

Ќонунгузории иљрои љазои љиноятї ва таљрибаи дар амал татбиќшавии он дар 
заминаи ќатъиян кафолат додани риояи њифзи мањкумшудагонро аз азобу шиканља 
додан ѐ нисбат ба онњо муносибати берањмона ва ѐ ѓайриинсонї кардан ѐ шаъну 
эътибори онњоро паст задан, тањти тањќиќоти тиббї ѐ дигар тањќиќоти илмие, ки 
метавонад њаѐт ва саломатии онњоро тањти хатар гузоранд, њатто бо розигии онњо 
ќарор додан ќатъиян манъ аст, асос меѐбад. 

Мањкумшудагон њуќуќ ба амнияти шахсї доранд. Њангоми ба миѐн омадани хатар 
ба њаѐт ва саломатї ѐ тањдиди содир шудани дигар љиноят ба муќобили шахсияти 
мањкумшуда аз љониби дигар шахсон ў њуќуќ дорад ба њар як шахси мансабдори 
муассисаи иљрокунандаи љазо дар намуди мањдуд кардани озодї, мањрум сохтан аз 
озодї, нигоњ доштан дар ќисмњои њарбии интизомї љињати таъмини амният ва 
гузаронидан ба дигар бино, ки дар он љо чунин тањдид вуљуд надорад, бо ариза 
мурољиат кунад. 

Муносибати инсондўстона ба шахсони адокунандаи љазо дар танзими њуќуќии 
воситањои асосии ислоњие, ки нисбат ба онњо истифода бурда мешавад, зоњир мегардад. 
Бо назардошти меъѐрњои њуќуќи байналмилалии мутааллиќ ба иљрои љазо ва муносибат 
ба мањбусон Кодекси иљрои љазои љиноятї як ќатор таѓйиротњои муњимро дар ин самт 
ворид намуд. Чунончї, дар доираи як муассисаи ислоњї шароити нигањдошт бо илова 
намудани унсурњои иловагии системаи прогресивии адои љазо бо роњи аз як муассисаи 
ислоњї ба дигар таѓйир дода шуда (масалан, аз колонияњои ислоњии низоми умумї, 
низоми пурзўр ва низоми сахт ба колонияњои ислоњии сукунат гузаронидан (б. «б» ќ. 2 
м. 80 КИЉЉ ЉТ) [8]. 



112 

 

Азбаски њаѐт, ќадр, номус, озодї, амнияти шахсият ва дигар њуќуќњои инсон 
дахлнопазиранд, озодї аз шиканља ва аз дигар муносибатњои золимона, ѓайриинсонї ѐ 
тањќиркунандаи ќадру ќиммати шахс масоили муњим арзѐбї шуда, љамъияти инсонї 
талоши онро дорад, ки дар ин самт чорањоеро андешад, ки бањри таъмин намудани он 
равона шуда бошад. Дар љањони муосир љомеа ва давлате мављуд нест, ки истифодаи 
шиканљаро ба таври расмї пазирої намояд. Имрўз чунин вазъї озодии одамон аз 
шиканља ва муносибати золимона дар манотиќи кишварњои зиѐди дунѐ риоя карда 
мешавад. Мутаассифона, њоло њам дар баъзе аз муассисањо ва маќомотњои ќудратии 
давлатњои дунѐ азобу шиканља ва дигар муносибатњои золимона, ѓайриинсонї ѐ 
тањќиркунандаи ќадру ќиммати шахс ба назар мерасад. 

Зери истилоњи ќадру ќиммати шахс арзише фањмида мешавад, ки ба шахс 
мутааллиќ мебошад. Ва ин арзиш аз нигоњи худи инсон бањо дода мешавад. Пеш аз 
њама шахс худро аз лињози он ки ў ба инсон мутааллиќ асту аз каромот ва обрўи инсонї 
бањраманд мебошад, бањо медињад. Ў худро дар миѐни одамон аз рўи сифатњои худ 
фарќ намуда, мешиносад, бањо медињад, ки мазмуни ќадру ќиммати шахсро низ ифода 
менамояд. Ќадру ќиммат, обрўи инсон худ арзишест, ки њурмат карда шуда, њељ кас 
њуќуќ надорад, ки онро паст кунад. 

Ин арзиши бебањои инсоният чун њуќуќи инсон арзѐбї шуда, аз љониби кулли 
мардуми дунѐ дар симои Созмони Милали Муттањид хуш ќабул шуда, дар санадњои 
њуќуќии байналмилалї чорањои њифзи он муайян карда шудааст. 
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САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ МИЛЛЇ ОИД БА КОРРУПСИЯ ВА 
НАЌШИ ОНЊО ДАР МУЌОВИМАТ БО ИН ЗУЊУРОТИ МАНФИИ ИЉТИМОЇ 

 

Санадҳои меъѐрии ҳуқуқї аз   ќонуни муҳим  ва марказї сарчашма мегиранд, ки он 
дар шинохти фазои ҳуқуқии кишвар аст, ва  бо роҳи раъйпурсии умумихалқї қабул 
гардида манфиатҳои тамоми мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар дохил ва хориҷи 
кишвар ҳимоят мекунад. Дар кишвари  соҳибистиқлоли мо санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 
зиѐде вуҷуд доранд, ки онњо бањри пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия қабул карда 
шудаанд. 

 Сарчашмаи ҳамаи санадҳои меъѐрии ҳуќуќї,  қонунҳо, кодексҳо,  
низомномањо,оинномањо, амру фармони Президент, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллї 
ва Маҷлиси намояндагон,  қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки он муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим 
медарорад.  

Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқї дошта меъѐрҳои он 
мустақилона амалї мегарданд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи 
Конститутсияанд эътибори ҳуқуқӣ надоранд. Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 10 
Конститутсия маќомоти давлатї, шахсони мансабдори он, иттињолияњои љамъиятї, 
динї, њизбњои сиѐсие, ки онњоро шањрвандон таъсис додаанд ва худи шањрвандон 
вазифадоранд, ки  талаботи Конститутсия ва ќонунњои амалкунандаи љумњуриро риоя 
ва иљро намоянд. Дар ин меъѐр, ѓайр аз риоя инчунин иљрои талаботи Конститутсия ва 
ќонунњои амалкунанда муќаррар гардидааст, ки ин меъѐри мукаммали њуќуќї мебошад. 
Чунин талабот шахсони мансабдор ва хизматчиѐни давлатиро водор месозад, ки 
охирон аз њама гуна њуќуќвайронкунињо, аз љумла содир кардани љиноятњои хусусияти 

коррупсионидошта худдорї намоянд [1]. 
Кодекс - қонуни ягона ва мураттабгаштае мебошад, ки таввасути он соҳаи 

муайяни муносибатҳои ҷамъиятї пурра, бевосита ва бонизом танзим карда мешавад.  
Меъѐрњои баъзе аз Кодексњои амалкунанда љавобгариро барои кирдорњои хусусияти 
коррупсионидошта  муќаррар карданд. Чунончї, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон љавобгарии барои  њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста ба 

коррупсияро  пешбинї намудааст (м.м.656-675 КЊМ ЉТ) [2]. Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон боби 30-ро ба љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва 
манфиатњои хизматї давлатї бахшидааст, ки он моддањои 314-327-ро  дар бар мегирад, 
ки аксарияти онњо аз љониби шахсони мансабдор содир карда мешаванд, ки хусусияти 

коррупсиониро доро мебошанд [3]. 
Бояд дар назар дошт, ки коррупсия яке аз зуњуроти хавфноки љомеа буда, дар 

миќѐси љањони њамчун љинояти вазнини муташаккилона ва яке аз унсурњои 
тањдидкунанда ба амнияти миллии як ќатор давлатњо ва халалдоркунандаи рушду 
суботи иљтимоию иќтисодии онњо эътироф гардидааст.  

Яке аз монеањои асосї барои амалї гардидани њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ин коррупсия мањсуб меѐбад. Мафњуми коррупсия аз забони лотинї гирифта 
шуда, “коррупсия” (corruptio) маънои ришвадињї, харида гирифтан, омехташавии 
сохторњои давлатї  бо сохторњои љањони љиноятї дар дар соњаи иќтисодиѐт, њамчунин 
фурўхташавї ва ришвагирии арбобони давлатї ва љамъиятї, шахсони мансабдори 

давлатиро дорад [4]. Дар баробари ин, дар зери мафњуми коррурсия аз љониби шахси 
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мансабдор истифода намудани ваколатњои хизматии худ бархилофи манфиатњои 
хизматї бо ѓараз ѐ дигар манфиатњои шахсї, аз љониби шахси мансабдор таъсис додани 
ташкилоте, ки фаъолияти соњибкориро анљом медињад ѐ шахсан иштирок дар идораи 
чунин ташкилот ѐ ба воситаи шахси боваринок хилофи манъи муќаррарнамудаи ќонун  
ва ѓайра фањмида мешавад. Мањз бо маќсади пешгирии чунин кирдорњои хусусияти 
коррупсионидошта маќомоти ќонунгузории кишвар  як ќатор санадњои меъѐрии 
њуќуќиро ќабул намудааст. Чунончї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
хизматї давлатї” аз 5 марти соли 2007, №233 мањдудиятњои зеринро вобаста ба хизмати 
давлатї муќаррар  намудааст. Аз љумла, хизматчии давлатї њуќуќ надорад:  

- бе иљозати Президенти Љумњурии Тољикистон мукофот, унвонњои фахрї ва 
махсуси давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалиро ќабул намояд;  

- њангоми иљрои ваколатњои мансабї аз хизматрасонињои шањрвандон ва шахсони 
њуќуќї ба манфиати шахсї истифода барад; 

 - дар дигар амалњо, аз љумла корпартоињо, ки фаъолияти маќомоти давлатї ва 
иљрои ўњдадорињои мансабиро халалдор месозанд, иштирок намояд;  

- ба њайати маќомоти идоракунї, шўроњои нозирон ѐ парасторон, маќомоти 
дигари ташкилотњои ѓайритиљоратии хориљї ва воњидњои сохтории онњо дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон шомил гардад, агар ќонунгузорї ѐ шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон тартиби дигарро пешбинї накарда бошанд; 

- дар идораи фаъолияти љамъияти хољагидор ѐ дигар ташкилоти тиљоратї 
иштирок кунад, аз љумла ба њайати маќомоти идоракунии ташкилоти тиљоратї, ки 
узвият дар онњо бе изњори иродаи махсуси фардї ѓайриимкон аст, ба истиснои 
њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї кардааст; 

- дар бонкњои хориљие, ки берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон љойгир шудаанд, 
суратњисобњо кушояд ва пасандозњо дошта бошад, пули наќд ва ашѐи ќиматнокро 
нигоњ дорад, дигар воситањои молиявї ва моликият дар хориља дошта бошад ва (ѐ) аз 
онњо истифода барад; 

- ба фаъолияти маќомоти дигари давлатї, ки ба доираи ваколати мансабиаш 

дохил нест, дахолат намояд ва ѓ. [5]. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” аз 25 

июли соли 2005, №100 бо маќсади муќовимат намудан ба коррупсия мањдудиятњои 
зеринро вобаста ба иљрои мансаби давлатї ва мансаби ба он баробар кардашуда 
муќаррар намудааст. Аз љумла, ба шахси ба иљрои мансаби давлатї ваколатдор ва 
мансаби ба он баробар кардашуда манъ аст:  

- ба фаъолияти маќомоти дигари давлатї, ки ба доираи ваколатњои мансабиаш 
дохил нест, дахолат намояд; 

- ба кори дигари музднок дар асоси шароити ишѓолкунии мансаби штатї, ѓайр аз 
фаъолияти илмиву эљодї ва омўзгорї машѓул шавад; 

- аз рўи масъалањои вобаста ба фаъолияти маќоми давлатие, ки дар он љо хизмат 
мекунад ѐ бевосита тобеъ ѐ бевосита тањти назорати он маќом ќарор дорад, вакили 
шахси сеюм бошад; 

- шахсан ѐ ба воситаи шахсони боэътимод ба фаъолияти соњибкорї машѓул шавад. 
Шахси ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ўњладор аст, ки дар мўњлати на дертар 
аз понздањ рўзи баъди ба хизмати давлатї дохил шудан њиссаи дар сармояи оинномавии 
(шариконаи) ташкилотњои тиљоратї доштаашро ба шахси дигар бо њуќуќи идораи ба 
боварї асосѐфта дињад; 

- дар бонкњои хориљие, ки берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолият 
доранд, суратњисобњо кушояд ва пасандозњо дошта бошад; 

- воситањои молиявї, моддию техникї, наќлиѐтї, дигар захирањои давлатї ѐ 
коллективї ва ахбороти хизматиро ба маќсадњои ѓайрихизматї истифода намояд; 

- аз шахсони воќеї ва њуќуќї вобаста ба иљрои ваколатњояш, аз љумла барои 
хизмате, ки њангоми иљрои ваколаташ (њуќуќу ўњдадорињояш) анљом додааст ѐ ба 
манфиати шахси дигар анљом надодааст, мукофот (ќарз, мукофоти пулї ва мукофоти 
дигар, хизматрасонї, пардохти ваќтхушї, истироњат, харољоти наќлиѐт) гирад, ба 
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шахсони мансабдори болої тўњфа дињад ѐ хизмат расонад. Тўњфањои њангоми 
баргузории чорабинињои протоколї, сафарњои хизматї ва чорабинињои дигари расмї 
гирифташударо њамчун молу мулки давлатї бояд бо санади дахлдор ба маќомоте, ки 
дар он фаъолият менамояд, супорад, ба истиснои армуѓон ва тўњфањои дигари рамзї, ки 
арзиши умумии онњо дар давоми сол аз 100 (сад) нишондињанда барои њисобњо зиѐд 
набошад; 

- аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќии Љумњурии Тољикистон ѐ шахсони воќеї ва 
њуќуќии хориљї ба саѐњат ва сафарњои дохилиљумњуриявї ва хориљии муолиљавї ‟ 
табобатї, саѐњатї ва дигар сафарњо равад, ба истиснои сафарњо бо даъвати 
хешовандони наздик ва аз њисоби онњо ва сафарњо дар асоси санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон ѐ бо мувофиќаи байни 
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон бо маќомоти давлатии кишварњои хориљї ва 
ташкилотњои байналмилалї, ки аз њисоби маќомоти давлатии дахлдор ѐ ташкилотњои 
байналмилалї сурат мегиранд; 

- супоришу дастурњои њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњои динї 
ва субъектњои хољагидорро, ки ба хизмати маќомоти давлатї дахл доранд, ба љо оварад 
ѐ маќоми хизматии худро ба манфиати онњо истифода барад; 

- бар хилофи манфиати кор бюрократизм, идорабозї ва мањалгарої зоњир намояд, 
нисбати ягон ташкилот, маќомот, иттињодияњои шањрвандон ѐ шахси мушаххас бадхоњ 
ѐ хайрхоњ бошад; 

- барои дар матбуот, радио ва телевизион интишор ва пахш гардидани маќолаю 
баромадњои дар чорабинињои расмї ба сифати хизматчии давлатї баѐнкарда, ки тањияи 

онњо ба ўњдадории хизматиаш дохил мешавад, њаќи ќалам гирад [6]. 
Њамин тариќ, бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи роњбарият давлат айни њол дар 

Љумњурии Тољикистон бањри ташкили муборизаи босамар бар зидди коррупсия ва 
андешидани чорањои зарурї дар сатњи миллї маљмўаи санадњои меъѐрии њуќуќї ќабул 
гардида, доктринаи миллии њуќуќї ва сиѐсати миллии зиддикоррупсионї дар самтњои 
гуногун тањия карда шудааст, ки онњо љињати паст гардонидани шиддатнокии 
љиноятњои коррупсионї дар кишвар ва муќовимат ба коррупсия  андешидани чорањои  
зарурии зеринро таќозо менамоянд: 

- мустањкам намудани аломатњои нави таркиби љиноят; 
- баланд бардоштани санксияњо дар доираи таркибњои мављудаи љиноят; 
- мавриди таљдиди назар ќарор додани масоили татбиќ намудани  мусодираи молу 

мулк њамчун љазои иловагї нисбат ба шахсони гунањгоре, ки љиноятњои хусусияти 
коррупсионидошта содир кардаанд; 

- таваљљўњи хоса зоњир намудан ба масоили пешгирии коррупсия њамчун усули 
самаранок ва натиљабахши муќовимат ба коррупсия, алалхусус дар соњаи маориф, 
тандурустї, маќомотњои њифзи њуќуќ; 

- љалби васеи љомеаи шањрвандї дар љараѐни миллии муќовимат ба коррупсия [7]. 
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С.6. 

2. Тафсири Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон. / Зери 
тањрири Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, д.и.њ., профессор Рањимзода М.З. ва 
н.и.њ., дотсент Бањриддинзода С.Э. – Душанбе, 2017. – С.971-985. 
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                                                                  Зокиров Ш.У.,  

                                                  сармуаллими кафедраи  
                                        њуќуќи гражданї ва мењнатї  

 
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ  

ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТИИ  БАЙНИ МУАССИСАИ  
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ВА ДОНИШЉЎ 

 
Тањаввулоти љиддие, ки дар давоми дањсолњои охир ба миѐн омада, тамоми соњањои 

њаѐти давлативу љамъиятиро бо таъсири хусусиятноки худи фаро гирифтааст, бо 
гузариш ба муносибатњои иќтисоди бозорї алоќаманд аст. Дар баробари корхонаву 
ташкилотњои дигар, муассиањои тањсилоти олии касбї низ аз таъсири љараѐни ин 
дигаргунињо берун намонда, вобаста ба шароити ба миѐномада кўшиш карда 
истодаанд, ки раванди фаъолияти худро ба ќонуниятњои замони иќтисоди бозорї 
мутобиќ намоянд.  

Агар дар гузашта давлат ба њар як шахс њуќуќ ба тањсили ройгонро бидуни ягон 
тафовути зинаи тањсилот кафолат медода бошад, имрўз, вобаста ба шароити 
иќтисодиву иљтимої ва имкониятњои молиявии мављуда, дар шакли ройгон танњо 
таълими умумии асосии њатмї дар муассисањои таълимии давлатї кафолат дода 
мешавад. Њолати мазкур аз як тараф мањдуд гаштани њуќуќи шањрвандонро барои ба 
даст овардани тањсилоти ройгони зинањои дахлдор ифода намояд, аз тарафи дигар, он 
имкониятњои шахсони манфиатдорро аз љумла барои ба даст овардани тањсилоти олии 
касбї то њадди муайян васеъ мегардонад. Зеро, дар акси њол, мањдудияти буљети давлат 
барои бо тањсилоти олии касбї фаро гирифтани тамоми шањрвандоне, ки сатњи донишу 
маърифтанокиашон барои ба даст овардани маълумот олї кифоягї мекунад, имконият 
дода наметавонист.  

Дар замони муосир тањсили шањрвандон дар муассисањои тањсилоти олии касбї дар 
шакли ройгон (аз њисоби буљети давлатї) ва ѐ пулакї (музднок) ба роњ монда шудааст. 
Дар аксарияти мавридњо аз сабаби пурра сарфањм рафта натавонистан ба моњияти ин 
масъала, на танњо аз љониби шањрвандон, балки аз тарафи мутахассисон низ мафњумњои 
«тањсили шартномавї» ва «тањсили пулакї (музднок)» ба њамдигар пурра шабоњат дода 
шуда, њамчун мафњумњои баробармазмун истифода бурда мешаванд. Вобаста ба 
масъалаи баррасишаванда дар назар доштан лозим аст, ки тањсил дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї новобаста аз ройгон ва ѐ пулакї (музднок) ба роњ монда шуданаш 
дар асоси шартномаи дар байни муассисаи тањсилоти олии касбї ва донишљў 
басташаванда сурат мегирад. Зеро дар мавриди аз њисоби буљети давлат дар шакли 
ройгон тањсил карданаш, донишљў вазифадор мегардад, ки пас аз хатми муассисаи 
тањсилоти олии касбї дар давоми муддати муайян аз рўи касбу ихтисоси дахлдор дар 
корхонаву ташкилотњои давлатї бо фаъолияти мењнатї фаро гирифта шавад. Дар 
навбати худ, таъмини иљрои ин уњдадорї бидуни бастани шартномаи дахлдор њанўз дар 
давраи барасмиядарории ба сафи донишљўѐн ќабул кардани нафари муайян 
ѓайриимкон мегардад.                       

Њамин тариќ, тањсили шахс дар муассисањои тањсилоти олии касбї новобаста аз 
шакли тањсил, яъне аз ройгон ва ѐ пулакї (музднок) буданаш дар асоси шартнома ба 
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роњ монда мешавад. Табиати њуќуќии ин шартнома дар чї ифода мегардад? Вобаста ба 
моњият ва хусусиятњои худ он предмети батанзимдарории њуќуќї-гражданї ва ѐ њуќуќї-
маъмуриро ташкил медињад? Дар адабиѐти њуќуќї доир ба ин масъала андешањои 
мухталиф љой доранд ва мо кўшиш менамоем, ки дар доираи маќолаи мазкур дар асоси 
омўзиши консепсияњои мухталифи илмї ва тањлили меъѐрњои ќонунгузории 
амалкунанда чанд хулосаи худро пешнињод намоем.     

Ќайд кардан лозим аст, ки на ќонунгузории соњаи маориф ва илм ва на 
ќонунгузории гражданї мафњуми «шартнома дар бораи хизматрасонии тањсилотї»-ро 
муќаррар накардаанд. Њангоми њалли масъалањои тартиби бастан ва муќаррар кардани 
шартњои шартномаи номбаршуда мо бояд муќаррароти умумии ќонунгузории 
гражданї, аз љумла боби 37 Кодекси гражданиро [1], ки барои танзими муносибатњои 
хизматрасонии пулакї равона карда шудаанд, бо назардошти хусусиятњои 
муносибатњои байни муассисаи таълимї ва донишљў ба роњбарї гирифтанамон лозим 
аст.  

Дар назар доштан лозим аст, ки дар фарќият аз иљрои кор натиљаи хизматрасонї 
шакли ѓайримоддї, абстрактї дорад [7, 392]. Гарчанде ин нуќтаи назар аз љониби як 
ќатор муаллифони дигар зери шубња гирифта шуда бошад њам [11, 23-55], дар назарияи 
њуќуќи гражданї ба он афзалият дода мешавад. Доир ба ин масъала Е.В. Блинкова ќайд 
менамояд, ки дар уњдадорињо оид ба хизматрасонї натиљаи фаъолияти иљрокунанда 
мазмуни ашѐї надорад, яъне хизматрасонї характери ѓайримоддї дошта, бо шахсияти 
анљомдињандаи он дар алоќамандї ќарор дорад [6, 286].    

Дар адабиѐти њуќуќї нисбат ба масъалаи мафњуми хизматрасонии тањсилотї фикру 
андешањои мухталиф љой доранд. Чунончи, В.Г. Онушкин ва Е.И. Огарев тањти 
мафњуми хизматрасонии тањсилотї маљмўи имкониятњои ба таври маќсаднок 
ташаккулдодашванда ва ба шањрвандон пешнињодшаванда љињати ба даст овардани 
донишу малака бо маќсади ќонеъ сохтани эњтиѐљоти тањсилотии онњоро дар назар 
дорад [10, 105].  

С.В. Куров хизматрасонии тањсилотиро њамчун фаъолияти маќсадноки аз љониби 
як ѐ якчанд субъектон  (омўзгор ва ѐ коллективи омўзгорон) тавассути истифодаи 
воситањои коммуникативї (њамгироии шахсї бо хонандагон) оид ба тањвили донишњо, 
мањорату малака ва њамчунин анљом додани таъсиррасонї барои ташаккули шахсияти 
инсон тавассути ташкил ва идоракунии фаъолияти таълимии хонандагон асоснок 
менамояд [8, 50].              

К.В. Войтович хизматрасонии тањсилотиро њамчун раванди комплексии фаъолияти 
шахсони воќеї ва ѐ њуќуќї, ки барои тањвили донишњо, мањорат ва малакаи хусусияти 
тањсилоти умумї, касбї дошта ба истеъмолкунанда љињати ташаккули имкониятњои 
маънавию зењнии ў ва ќонеъ гардонидани эњиѐљоти љамъият маънидод менамояд [4, 22].   

Дар ин љо мо метавонистем нуќтаи назари дигар олимону коршиносони 
сершуморро нисбат ба масъалаи муњокимашаванда, ки бештар ба ин ѐ он љанбаи 
хизматрасонии тањсилотї ањамият додаанд,  баѐн намоем. Лекин, барои баровардани 
хулосаи дуруст нисбати муайян кардани мафњуми хизматрасонии тањсилотї мувофиќи 
маќсад дониста мешавад, ки як ќатор хусусиятњои ин намуди хизматрасонї ва 
шартномае, ки дар асоси он муносибатњои байни тарафњо ба расмият дароварда 
мешавад, муќаррар карда шаванд.  

Чуноне, ки маълум аст, муносибатњои љамъиятие, ки предмети њуќуќи гражданиро 
ташкил медињад, бо истифодаи услуби (методи) баробарњуќуќии тарафњо ба танзим 
дароварда мешавад. Баробарњуќуќии тарафњо хусусияти асосии муносибатњои њуќуќи 
гражданиро ташкил дода, бо гум гаштани он табиати муносибатњои њуќуќї низ таѓйир 
меѐбад [5, 95-96]. Оѐ муносибатњои байни муассисаи тањсилоти олии касбї ва 
донишљўро оид ба хизматрасонии тањсилотї њамчун муносибатњои њуќуќи гражданї 
эътироф кардан мумкин аст? Вобаста ба табиати худ ин муносибатњо њамчун 
муносибатњои њуќуќї-гражданї дар шакли холис баромад карда наметавонанд, зеро 
дар муносибатњои номбаршуда субъектони он ба сифати шарикони баробарњуќуќ 
баромад накарда, ба ин муносибатњо то як андоза унсури муносибатњои њокимияту 
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тобеият хос мебошад. Тартиби ќабули шахс ба муассисаи тањсилоти олии касбї 
тавассути ќабули имтињонот аз љониби муассиаи дигари ваколатдор, пурра тобеъ 
будани будани донишљў ба ќоидањои тартиботи дохилї, риояи њатмии интизоми дар 
муассисаи таълимї муќарраргардида, зарурати гузаштан аз як курс ба курси дигар дар 
асоси натиљањои санљишу имтињонот, аз сафи донишљўѐн хориљ карда шудани шахс 
барои риоя накардани ќоидањои муайянгардида ва ѐ ќарздории академї, яъне 
имконияти яктарафа, бидуни мурољиат ба суд бекор кардани шартномаи 
хизматрасонии тањсилотї ба сифати њолатњое баромад карда метавонанд, ки дар 
тобеияти маъмурии муассисаи таълимї ќарор доштани донишљўро собит месозанд. 
Зиѐда аз он, муносибатњои номбаршуда гарчанде ба меъѐрњои ќонунгузории гражданї 
асос ѐбанд њам, њуќуќу уњдадорињои иштирокчиѐни он бештар бо меъѐрњои 
ќонунгузории соњаи маориф ва илм, ки хусусияти комплексї доранд, ба танзим 
дароварда мешаванд. Њолати мазкур, вобаста ба афзалияти таносуби меъѐрњои 
хусусияти њуќуќї-маъмурї дошта, дар адабиѐти њуќуќї баъзан барои баровардани 
хулоса оид ба мављудияти ба истилоњ «шартномањои њуќуќї-маъмурї» боис гаштааст 
[9, 111-117].     

Асоснокии мављудияти шартномањои њуќуќї-маъмуриро зери шубња ќарор надода, 
ќайд кардан мехоњем, ки шартномаи хизматрасонии тањсилотї њамчун намуди 
хусусиятноки шартномањои њуќуќї-гражданї баромад карда, меъѐрњои ќонунгузории 
гражданї дар танзими муносибатњои байни тарафњои он наќши њалкунанда доранд.      

Чуноне ки маълум аст, предмети батанзимдарории њуќуќи гражданиро 
муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї ташкил медињанд. Оѐ 
муносибатњои дар асоси шартномаи хизматрасонии тањсилотї анљомдодашавандаро 
молумулкї њисобидан мумкин аст? Дар ин маврид дар назар доштан лозим аст, ки 
муносибатњои байни муассисаи тањсилоти олии касбї ва донишљў њамчун 
муносибатњои молумулкї баромад менамоянд, зеро дар мавриди дар шакли пулакї 
(музднок) ба роњ монда шудани тањсил, донишљў уњдадор мегардад, ки бар ивази 
хизматрасонии тањсилотї маблаѓи муќарраргардидаро ба ин муассиса пардохт намояд. 
Њангоми дар шакли ройгон сурати гирифтани тањсил, гарчанде донишљў бо муассисаи 
тањсилоти олии касбї дар муносибатњои бевоситаи молумулкї ќарор надошта бошад 
њам, ин муносибатњо тавассути давлат сурат мегиранд. Њолати мазкур мазмуни онро 
дорад, ки тањсили донишљў аз њисоби буљети давлатї маблаѓгузорї карда шуда, чуноне 
ки дар боло ишора намудем, баъди хатми муассисаи тањсилоти олии касбї ў ба зиммаи 
худ уњдадории дар давоми муддати муайян аз рўи ихтисос дар корхонаву ташкилотњои 
давлатї фаъолият бурданро мегирад.    

Њамчунин, дар назар доштан лозим аст, ки муносибатњои байни муассисаи 
тањсилоти олии касбї ва донишљў хусусияти мутаќобила дошта, шартномаи дар байни 
онњо басташаванда дутарафа њисобида мешавад. Ба њар як њуќуќи муассиса уњдадории 
дахлдори донишљў ва баръакс, ба њар як њуќуќи донишљў уњдадории муассиса 
мувофиќат менамояд. Чунончи, донишљў њуќуќ дорад, дар сатњи баланд, тибќи 
талаботи стандартњои давлатии тањсилот ташкил карда шудани машѓулиятњоро талаб 
намояд ва дар навбати худ муассисаи тањсилотї уњдадор аст, барои тањсили донишљў 
шароити мусоид фарњам оварад. Хусусияти мутаќобила доштани уњдадорињо бештар ба 
муносибатњои њуќуќи гражданї хос буда, он аз принсипи дигари њуќуќи гражданї ‟ 
баробарњуќуќии иштирокчиѐни муносибатњои номаршуда ибтидо мегирад. Гарчанде 
барои муносибатњои байни муассисаи тањсилоти олии касбї ва донишљў баробарии 
мутлаќ хос набошад њам, лекин ин баробариро баробарии нисбї номидан мумкин аст. 
Аз сабаби тарафи заифи шартнома эътироф карда шудан ва њамчунин ба сифати 
истеъмолкунанда њисобида шудани донишљў, аз тарафи ќонунгузорї кафолатњои 
иловагии таъмини њуќуќњояш муќаррар карда шудаанд. Масалан, моддаи 59 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» [2] уњдадории муассисаи таълимиро љињати 
љуброни зарари ба таълимгиранда аз тањсилоти бесифат расондашударо муќаррар 
менамояд. Меъѐри мазкур на танњо барои таъмини сатњу сифати тањсилот, балки пурзўр 
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карда шудани мавќеи донишљў дар муносибатњо бо муассисаи тањсилоти олии касбї ва 
њамчун натиља баробар кардани имкониятњои њуќуќии онњо равона карда шудааст.  

Ѓайр аз он, шартномаи хизматрасонии тањсилотї, ки њамчун ифодаи созиши байни 
муассисаи тањсилоти олии касбї ва донишљў баромад менамояд, моњияти њуќуќї-
гражданї доштани муносибатњои баррасишавандаро тасдиќ менамояд. Зеро бастани 
шартномаи њуќуќї-гражданї, ки ба ифодаи иродаи озодонаи тарафњои он асос меѐбад, 
танњо дар байни он шахсоне баста шуда метавонад, ки њам аз љињати ташкилї ва њам 
молумулкї мустаќил буда, дар тобеияти якдигар ќарор надоранд. Њолати њамчун 
шартномаи њамроњшавї баррасї карда шудани шартномаи хизматрасонии тањсилотї, 
бинобар аз љониби як тараф тањия карда шудани шартњои он, эътибори шартномаи 
мазкурро њамчун шартномаи њуќуќї-гражданї зери шубња ќарор дода наметавонад.              

Бинобарин, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар фарќият аз муносибатњои дигари 
њуќуќї-гражданї, дар муносибатњо оид ба хизматрасонии тањсилотї, гарчанде ин 
муносибатњо вобаста ба шакли худ њуќуќї-гражданї њисоб ѐбанд њам, вале вобаста ба 
мазмун ба онњо унсурњои хусусияти њуќуќї-маъмуридошта хос мебошанд. Мављудияти 
унсурњои њуќуќї-маъмурї дар уњдадорињо оид ба хизматрасонии тањсилотї бо зарурати 
таъмини сиѐсати давлатї дар соњаи маориф, ањамиятнокии он барои омода кардани 
мутахассисони баландихтисос ва рушди минбаъдаи тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва 
пеш аз њама дар таъмини амнияти давлат ифода мегардад. Новобаста аз характери 
њуќуќї-хусусї доштанашон,  ќонунгузор кўшиш намудааст, ки муносибатњои байни 
муассисаи тањсилоти олии касбї ва донишљўро тавре муайян намояд, ки тањти таъсири 
омилњои хусусияти њуќуќї-маъмурї дошта љараѐни тањсилотро ба нафъи љамъият ба 
маљрои лозима равона созад.            
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАФҲУМ  

ВА МОҲИЯТИ ЭКСТРЕМИЗМ 
 

Шарти муҳими ба даст овардани муваффақият дар мубориза бо терроризм ва 
экстремизм фаъолияти ҳамоҳангшудаву босамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тақвияти 
заминаҳои ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти онҳо дар ин самт мебошад [1]. 

Экстремизм яке аз масъалаи глобалии замони муосир ба шумор меравад, ки он ба 
амнияти шахсият ва ҷамъият, сохти конститутсионии давлат, ахлоқи ҷамъиятӣ, 

саломатии аҳолӣ ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид менамояд. 

Масалан, экстремизм имрӯз дар чунин давлатҳо ба монанди Сурия, Ливия, Ироқ, 

Афғонистон ва дигар давлатҳо ҷой дорад. Экстремизм дар ин давлатҳо авҷ гирифта 

истодааст, ки барои мақсадҳои ифротии худ ноил гардидан ба ҷамъият зарари ҷиддии 

сиѐсӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ мерасонад [2]. К.В.Ханьжов дуруст қайд менамояд, ки «… 

барои мустаҳкам намудани устувории сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, 

таъмини сулҳ, ваҳдати миллӣ ва тамомияти арзӣ, инкишофѐбии низоми сиѐсии 

демократӣ бояд ба масъалаи муқовимати экстремизм диққати махсус дода шавад» [3]. 

В.А. Абдухамитов чунин ақида дорад, ки барои инкишофѐбии ҷамъияти инсонӣ 

экстремизм ба яке аз хатари хавфнок табдил ѐфтааст, ки онро ба бенизомӣ ва 

ноустуворӣ оварда мерасонад. Баъзе аз шахсон инкишофи сусти институти иҷтимоӣ ‟ 
сиѐсиро истифода бурда, дар ҷамъият ақидаҳои радикалиро ҷойгир менамоянд, ки он 

мафкура ва ҷаҳонбинии инсонро тағийр медиҳад [4].    
Истилоҳи экстремизм таърихи бисѐрасриро надорад, мафҳуми илмии онро бори 

аввал ибтидои асри ХХ ҳуқуқшиноси франсавӣ М. Лерой истифода бурдааст, ки 
фарқияти асосии равияи сиѐсии экстремистиро дар талаб намудани пайравони худ ба 

таври қатъӣ боварӣ кардани эътиқоди ақидаҳои сиѐсӣ тавсиф додааст. М.Лерой дар 

ҳамон арсаи сиѐсӣ қувваи сиѐсии экстремистии болшевиконро «экстремизми сурх» ва 
ҳокимонро «экстремизми сафед» номидааст [5]. 

Мафҳуми экстремизм дар адабиѐти фалсафавӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, ҳарбӣ барои 

таҳлили ҳаматарафаи илмии масъалаҳои таърихи сиѐсӣ, назарияи ҳуқуқ, муносибатҳои 

байналмиллалӣ ва ҷамъиятшиносӣ  истифода мешавад [6]. Лекин бо вуҷуди он дар 
замони муосир вобаста ба экстремизм мафҳуми ягона ва аниқ дода нашудааст [7]. 

Дар адабиѐти ҳуқуқӣ ва илмӣ мафҳуми экстремизм аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ 

гуногун баҳо дода мешавад. Як гурӯҳи олимон ҳодисаи экстремизмро ба ҳуқуқ ва 
дигарон ба сиѐсат дохил менамоянд. А.Г. Залужний вобаста ба ин масъала чунин қайд 

менамояд, ки солҳои охир кӯшиши муайяннамоии моҳияти экстремизм аз нуқтаи назари 
ҳуқуқ ба мисли пештара доир ба имконияти баҳодиҳии ҳуқуқии ин ҳодиса байни 

ҳуқуқшиносон баҳсро ба вуҷуд овардааст.  
А.В. Сигарев чунин меҳисобад, ки мафҳуми экстремизм асосан дар муҳокимаи 

сиѐсӣ истифода мешавад. Мо ақидаи А.Г. Залужнийро дастгирӣ менамоем, зеро 

экстремизм асосан ба ақидаҳо ва мақсадҳои радикалӣ равона гардидааст, ки барои ба 

мақсадҳои худ ноил гардидан усул ва воситаҳои зӯроварӣ, зиддиқонунӣ ва зиддиҳуқуқӣ 

амалӣ карда мешавад.     
Калимаи экстремизм ин пайравӣ намудан ба ақидаҳо ва чораҳои ифротӣ, аз ҳад 

гузаштан дар назар дошта мешавад (асосан дар сиѐсат) [8]. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

экстремизм ин аз ҳад гузаштани ақидаҳои сиѐсӣ ва шакли фаъолияти сиѐсӣ, яъне 

фаъолиятест, ки барои ноилшавӣ, нигоҳ доштан, мустаҳкам ва амаликунии ҳокимият 

равона гардидааст. Дар ҳақиқат экстремизм бештар ба адабиѐти сиѐсии ҳаѐти ҷамъиятӣ 

вобастагӣ дорад ва ибораи «экстремизми сиѐсӣ» истифода мешавад. 



121 

 

В.В. Устинов чунин ақида дорад, ки экстремизм ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ - сиѐсӣ 

яке аз шаклҳои муборизаи сиѐсӣ фаҳмида мешавад [9]. Чунин ақидаро дигар муаллифон 

низ дастгирӣ менамоянд [10].  
В.В. Устинов мафҳуми экстремизмро чунин шарҳ додааст: «экстремизм ин 

кирдори таҷовузкоронаи шахс, ки ба меъѐрҳои умумиэътирофшудаи ҷамъият 

оштинопазир аст, ба таври қатъӣ бо зӯроварӣ ҳал намудани масъала, қабул накардани 

консенсус ҳамчун арзиши олӣ дар фаъолияти ҳамарӯзаи худ равона гардидааст» [11]. 
Мафҳуми экстремизмро А.Г. Хлебушкин  бошад, чунин маънидод кардааст: 

«экстремизм ин фаъолияти зиддиҳуқуқиест, ки ҳангоми амалӣ намудани он ба асосҳои 

сохти конститутсионӣ ѐ ин ки ба асосҳои конститутсионии муносибатҳои байнишахсӣ 

зарар мерасонад ѐ таҳдиди расонидани зарарро ба вуҷуд меорад» [12].   

Шартан экстремизм ин яке аз тарзҳои иштирок дар муносибатҳои ҷамъиятӣ, 
таъсир расонидан ба рафтор, шуур ва иродаи инсон мебошад. Экстремизмро инчунин 
бо тарзҳои гуногун ҳал намудани мухолифати иҷтимоӣ, ки дар ин ѐ он соҳаҳои ҳаѐти 

ҷамъиятӣ ба вуҷуд меояд, баҳо дода мешавад. Лекин усулҳо ва шаклҳои гуногуни 

фаъолияти экстремистон аз чорчӯбаи қонуният мебарояд ва онҳо фаъолияти 

ташвиқотию тарғиботиро амалӣ гардонида, зӯроварии мушаххасро истифода мебаранд.  
Мафҳуми экстремизм инчунин дар Конвенсияи Шанхай доир ба мубориза бар 

зидди терроризм, ҷудоихоҳӣ (сепаратизм) ва экстремизм чунин муқаррар карда 

шудааст: «Экстремизм ҳамчун кирдоре, ки ба ғасби зӯроваронаи ҳокимият, инчунин бо 

роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ва бо роҳи зӯроварӣ таҷовуз 

намудан ба амнияти ҷамъиятӣ, аз ҷумла бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои номбурда 
ташкил намудани иттиҳоди ғайриқонунии мусаллаҳ ва ѐ штирок дар он равона 

мебошад, эътироф карда шуда, мувофиқи қонунгузории миллии ҷиноятии тарафҳо 
таъқиб карда мешавад» [16].  

Дар самти пурзӯр намудани мубориза бар зидди экстремизм дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти олии қонунгузорӣ (Маҷлиси Олӣ) Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)» қабул гардид. 

Дар қонуни мазкур низ мафҳумҳои экстремизм, амали экстремистӣ, ташкилоти 

экстремистӣ ва маводҳои экстремистӣ пешбинӣ шудааст. 

Мутобиқи муқаррароти моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)» зери мафҳуми экстремизм изҳори 

фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба даъвати нооромӣ, дигаркунии сохти 

конститутсионӣ дар давлат, ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, ангезонидани 

нажодпарастӣ, миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ, мазҳабӣ фаҳмида мешавад [17].  

Бо назардошти таҳлили қонунгузорӣ ва адабиѐтҳое, ки ба масоили экстремизм 

бахшида шудаанд, ба аќидаи мо чунин аломатҳои экстремизмро ҷудо намудан мумкин 
аст, ки аз дигар љиноятњои ба он монанд тафовут карда мешавад: 

1. Экстремизм ‟  амали (фаъолияти) муайян мебошад; 
2. Экстремизм ‟  истифодаи шаклҳо ва усулҳои фаъолияти охирин ва радикалӣ 

мебошад. Зери мафҳуми «охирин» дар асоси Конвенсияи Шанхай аз соли 2001 

зӯроварии ҷисмонӣ ѐ руҳӣ фаҳмида мешавад. Вале, экстремистон кирдорҳое, ки 

бо истифодаи зӯроварӣ алоқаманд нестанд низ содир карда метавонанд. 

Масалан, тайѐр ва паҳн намудани маводҳои экстремистӣ, барангехтани кинаю 

адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ѐ динӣ; 

3. Ҳама намудҳои амалҳои экстремистии дар моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)» 
номбаршударо бо якдигар асосҳои идеологӣ муттаҳид намудаанд, ки онҳо барои 
инкоркунии ҳама дигарандешиҳо ва дар хоҳиши талқин  намудани назария ва 
ақидаи худ ба дигарон ва дар амалия истифода бурдани онҳо бо роҳи истифодаи 
шаклҳо ва усулҳои фаъолияти охирин баѐн гаштаанд. Мақсади экстремистон 

мумкин аст ба тарсонидани аҳолӣ, таъсир намудан ба мақомоти ҳокимият ѐ 
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ташкилотҳои хориҷӣ ҷиҳати қабул кардани қарор, барангехтани кинаю адоват 
байни одамон, тағйир додани самти сиѐсии давлат, тезутунд кардани шиддати 

иҷтимоӣ равона карда шавад; 
4. Агар экстремизмро аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ баҳо диҳем, ба сифати аломати он 

зиддиҳуқуқӣ будани амалҳои экстремистӣ, яъне бо қонун манъ будани онҳо 

баромад мекунад. Онҳо аз тарафи меъѐрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, маъмурӣ ва дигар 
соҳаҳои ҳуқуқ манъ карда шудаанд. Масалан, Кодекси ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии маъмуриро барои тайѐр кардан, 

нигоҳ доштан, воридот, ҳамлу нақл ва паҳн кардани маҳсулоти мамнӯи 

воситаҳои ахбори омма, дигар маҳсулоти чопии манъшуда дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (м.374), маблағгузории ҳизбҳои сиѐсӣ аз тарафи шахсони воқеию 

ҳуқуқии хориҷӣ (м.476), роҳбарӣ ва иштирок дар фаъолияти ташкилотҳои 

ҷамъиятию диние, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудаанд, инчунин маблағгузорӣ намудани онҳо 

(м.477), аз тарафи ташкилотҳои динии хориҷӣ, шахсони хориҷӣ ва шахсони 

бешаҳрванд риоя накардани қонунгузорӣ дар бораи ташкилотҳои динӣ (м.478) 

пешбинӣ намудааст. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии 

ҷиноятиро барои даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон (м.307 КҶ ҶТ), даъвати оммавӣ барои 

амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) ва сафедкунии оммавии 
экстремизм (м.3071 КҶ ҶТ), ташкили иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) (м.3072 

КҶ ҶТ), ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ (ифротгароӣ) (м.3073 КҶ 

ҶТ), ташкили таълим ѐ гурӯҳи таълимии хусусияти динии 

экстремистидошта(м.3074 КҶ ҶТ) пешбинӣ намудааст. 
5. Ба сифати субъектони амалҳои экстремистӣ шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ 

баромад мекунанд. Масалан, барои тайѐр кардан, нигоҳ доштан, воридот, ҳамлу 

нақл ва паҳн кардани маҳсулоти мамнӯи воситаҳои ахбори омма, дигар 

маҳсулоти чопии манъшуда дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 

маъмурӣ ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ кашида мешаванд. Ба 

сифати шахсони ҳуқуқӣ иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ѐ динӣ, нашрияҳои воситаҳои 
ахбори омма ва дигар ташкилотҳоро дохил намудан мумкин аст. 

Аќидањои дар боло зикргардидаро ба назар гирифта, чунин хулоса кардан мумкин 
аст, ки экстремизм ин фаъолияти зиддиҳуқуқиест, ки ҳангоми амалӣ намудани он ба 

асосҳои сохти конститутсионӣ зарар мерасонад ѐ таҳдиди расонидани зарарро ба вуҷуд 
меоварад. 
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Мирпоччоев И.Њ., 
                                     сармуаллими кафедраи  

                          њуќуќи гражданї ва мењнатї 
  

ТАЊЛИЛИ МАСЪАЛАЊО ОИД БА ЊУЌУЌУ ЎЊДАДОРИЊОИ ЊАМСАРОН 
ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дигаргунињои куллї дар тамоми њаѐти љомеа ва тањкими минбаъдаи он дар 

замони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, низоми њуќуќиро бетаъсир 
намонд. Дигаргунї махсусан оиларо, ки тибќи моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон [1] њамчун асоси љомеа тањти њимояи давлат ќарор дорад, дар канор 
намонд. Аниќтараш, меъѐрњои танзимкунандаи муносибатњои љамъиятие, ки дар илми 
њуќуќ њамчун матлаби танзимнамоии соњаи њуќуќи оилавї эътироф гардидаанд, ба 
талаби замон ва њаѐти воќеъї мувофиќ кунонида шуданд, зеро дар ин давра масъалањои 
марбут ба оила ва никоњ дар маркази диќќати давлату њукумат ќарор дода шуда, љињати 
танзими муносибатњои њуќуќи оилавї дар баробари ќонунгузории соњавї - Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон (минбаъд, КО Љумњурии Тољикистон) [2] як ќатор 
санадњои меъѐрии њуќуќї, ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї" аз 29.04.2006, №188; Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии 
Тољикистон», аз 8.06.2007, №272; Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
њуќуќњои кўдак», аз 18 марти соли 2015, №1196 ќабул карда шуда, бо дарки муњимияти 
масъалањои устувор ва нигоњдории оилаву никоњ оид ба мушаххасоти тартиби танзим 
ва њалли масъалањои мухталифи оилавї фазои њуќуќї барпо карда шудаанд.  

Яке аз субъектоне, ки дар муносибатњои оилавї бештар маќом  доранд, зану 
шавњар ѐ њамсарон буда, аќди никоњ њамчун факти њуќуќии њуќуќбавуљудоранда љињати 
зану шавњар ѐ њамсар ном гирифтани шахс асос мегардад. Мањз, аз лањзаи баќайдгирии 
давлатии аќди никоњ байни зану шавњар ѐ њамсарон њуќуќу ўњдадорињо ба миѐн меоянд 
ва тибќи муќаррароти ќонунгузории оилавї аз ин лањза њар яке аз њамсарон бо њиссаи 
баробар дорандаи њуќуќ ва ўњдадорињо мегарданд. Муносибатњои њуќуќии њамсарон 
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њамчун муносибатњои њуќуќи оилавї тибќи муќаррароти меъѐрњои њуќуќи оилавї ба 
шахсии ѓайримолумулкї ва молумулкї људо мешаванд.  

Зери њуќуќу ўњдадорињои шахсии ѓайримолумулкї онњое фањмида мешаванд, ки 
манфиатњои шахсии њамсаронро дахл доранд. Њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии 
њамсарон чун хислати умумии неъматњои ѓайримоддї дар њуќуќи гражданї [6, 378-382;  
7, 288-289] дорои хусусиятњои зерин мебошанд: 

  аз дорандагонашон људонашавандаанд;  

  њатто бо хоњиши худи дорандагон њам бегона карда намешаванд;  

  ќурби баробарарзишии (эквиваленти) пулиро надоранд;  

  бо созиши њамсарон бекор ѐ мањдуд карда шуданашон 

  матлаби ягон ањд шуда наметавонанд. 
Њуќуќ ва ўњдадорњои њамсарон, ки бо њуќуќи оилавї танзим мегарданд, бо 

њуќуќњои умумиконститутсионии њуќуќи инсон асоснок карда шуда, маќоми давлатї-
њуќуќии шахсиятро дар Љумњурии Тољикистон баѐн менамоянд. Аз љумла, муќаррароти 
меъѐрии моддаи 17 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баробарии мардон ва 
занонро дар њуќуќ ва озодињо баѐн намуда, татбиќи озоди онро кафолат додааст. Њар 
як шањрванди Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад љойи будубош ва љойи 
истиќоматашро озодона интихоб намояд. Дар Тољикистон ба њар як шањрванд њуќуќи 
озодона интихоб намудани касбу кор, шуѓл дода шудааст. Њар кас ба мењнат, интихоби 
касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи иљтимої њангоми бекорї њаќ дорад. Дар моддаи 34 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њар яке аз падару модарон дар тарбияи кўдакон 
дорои њуќуќу ўњдадорињои баробар эътироф шудаанд. Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон њамчунин ба њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии шањрвандон инњоро 
шомил намудааст: њуќуќ ба озодии њаѐти шахсї; њуќуќ ба сирри шахсї ва оилавї; њуќуќ 
барои њимояи ќадру ќимат, шаъну шараф ва номи пок. Њамаи ин њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкии номбаршудаи шањрвандон табиатан њуќуќњои конститутсионї буда, 
инъикоси худро дар меъѐрњои њуќуќи оилавї дарѐфтаанд.  

Дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон (ќ.3, м.32) ўњдадории шахсии 
ѓайримолумулкии њамсарон ба таври зайл муайян карда шудааст: муносибатњои худро 
дар оила дар асоси эњтирому кўмаки якдигарї ба роњ монанд; барои бењгардонї ва 
устувории оила њамкор бошанд; барои тањкими оила мусоидат намоянд; барои 
некўањволї ва рушду камоли фарзандонашон ѓамхорї кунанд. Ба ўњдадорињои шахсии 
ѓайримолумулкии њамсарон инчунин ўњдадорињои бо мазмуни њуќуќњои шахсї монанд 
инњоро шомил намудан мумкин аст: ба њамсари дигар дар интихоби шуѓл, касб, намуди 
фаъолият, иќоматгоњ ва мањали будубош халал ва ѐ зиддият накардан; мусоидат бо 
њамфикрї ба њамсар дар њалли масъалањои шахсии ѓайримолумулкї ва молумулкии 
њаѐти оилавї; ба њамсар монеагї накардан дар интихоби насаб. 

Бо њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии њамсарон муносибатњои њуќуќии шахсии 
ѓайримолумулкї дар алоќамандии зич ќарор дорад. Муносибатњои њуќуќии шахсии 
ѓайримолумулкии никоњї, муносибатњои љамъиятии бо меъѐрњои њуќуќи оилавї 
танзимшавандае мебошанд, ки байни њамсарон нисбат ба неъматњои ѓайримоддї ба 
вуљуд меоянд [8, 40-43, 102-104]. Муносибатњои њуќуќии шахсии ѓайримолумулкии 
никоњї байни њамсарон дорои хусусиятњои хоси зеринанд: факти њуќуќии бавуљудоии 
онњо ќайди никоњ мебошад; танњо байни њамсарон ба вуљуд меоянд; аз мазмуни 
иќтисодї мањруманд; њуќуќу ўњдадорињое, ки ба мазмуни онњо дохил мешаванд, аз 
дорандагонашон бегона нашаванда мебошанд.  

Дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон танзими намудњои зерини 
муносибатњои њуќуќии шахсии ѓайримолумулкии њамсаронро баѐн карда шудаанд:  

  њуќуќ барои интихоби озоди шуѓл, касб, намуди фаъолият, иќоматгоњ ва мањали 
будубош;  

  њуќуќ барои њалли якљояи масъалањои падариву модарї, тарбияи фарзанд, 
маълумотноккунї ва масъалањои дигари њаѐти оилавї;  

  њуќуќ барои интихоби насаб.  
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Ба доираи ин се гурўњи муносибатњои њуќуќии шахсии ѓайримолумулкии 
њамсарон, ки баѐн карда шуданд, дар замони муосир илова кардани намуди дигари 
муносибатњои њуќуќии шахсии ѓайримолумулкии њамсарон, ки аз њуќуќњои 
репродуктивии онњо ба миѐн меоянд, аз манфиат дур нест, зеро боби 13 Кодекси 
тандурустии Љумњурии Тољикистон [4] пурра ба масъалаи мазкур бахшида шуда, 
субъекти бевоситаи он зану шавњар мебошанд. Дар ќисми 1 моддаи 84 Кодекси мазкур 
омадааст: “Њуќуќњои репродуктивї аз эътироф намудани њуќуќњои асосии зану шавњар 
дар ќабули ќарори озодона ва масъулона оид ба шумораи фарзандон, ваќти обистанї 
ва фосилаи байни таваллуди онњо, дар пайдо намудани воситањо ва маълумоти барои 
он зарурї, ноил гардидан ба солимии репродуктивї замина мегиранд”. Доир ба њалли 
масъалаи мазкур, ки дар Љумњурии Тољикистон ба зану шавњар њуќуќи баробар 
муќаррар карда шудааст, дар ќонунгузории баъзе аз давлатњо њолати дигар дида 
мешавад, маслан, дар Кодекси оилаи Украина (Моддаи 50. Њуќуќ ба падарї), муќаррар 
шудааст, ки шавњар барои падарї њуќуќ дошта, аз тарафи зан рад кардани таваллуди 
кўдак ва ѐ ќобилияти таваллуд надоштани вай сабаби бекор гардидани никоњ шуда 
метавонад [9].  

Њатто илова намудани муносибат вобаста ба масъалањои солимии репродуктивї 
ва њуќуќњои репродуктивии ањолї доираи намудњои муносибатњои њуќуќии шахсии 
ѓайримолумулкии њамсаронро афзун накарда, њолати мазкур, яъне дар ќонунгузории 
оилавї баѐн карда шудани номгўи ками муносибатњои њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкии њамсарон ифодагари хусусияти хоси муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии оилавиро таќозо менамояд. Аз ин љост, ки на њамаи муносибатњои 
оилавї аз љониби давлат мавриди танзими њуќуќї ќарор дода шудаанд.  

Дар фарќият аз муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии њамсарон, муносибатњое, 
ки дар оила оид ба молумулк ва дастрасии таъминот ба миѐн меоянд, аз љониби давлат 
ба дараљаи бештар мавриди танзими њуќуќї ќарор дода шудаанд. Ќонунгузории оилавї 
ду гурўњи муносибатњои молумулкиро танзим менамояд: 

  муносибатњое, ки байни зану шавњар оид ба моликияти муштарак ва ўњдадории 
алиментии њамсарон ба миѐн меоянд;  

  муносибатњое, ки байни падару модар ва фарзандон, дигар хешовандон оид ба 
дастрасии таъминот ба вуљуд меоянд.  

Дар танзими муносибатњои молумулкии оилавї, ба ѓайр аз меъѐрњои КО 
Љумњурии Тољикистон, инчунин меъѐрњои ќонунгузории гражданї низ татбиќ 
мешаванд [10]. Тибќи м.4 КО Љумњурии Тољикистон ќонунњои гражданї дар танзими 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ва молумулкии байни аъзои оила истифода 
мешаванд, агар ин муносибатњо бо ќонунњои оила танзим нагардида бошанд. Масалан, 
барои муайян намудани моликияти муштараки зану шавњар, тартиби соњибї, истифода 
ва ихтиѐрдорї намудани молу мулк, ки зери моликияти муштараки њамсарон ќарор 
дорад, њам муќаррароти моддањои 294 ва 295 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КГ ЉТ) [3] ва њам меъѐрњои умумї дар бораи моликият истифода 
мешаванд. Љињати танзими тартиби бастан, таѓйир додани ањдномаи никоњ, асосњои 
ќатъ гардидан ѐ беэътибор эътироф намудани он ба ѓайр аз меъѐрњои КО Љумњурии 
Тољикистон, боз ќоидањои КГ Љумњурии Тољикистон дар бораи ањдњо истифода 
мешаванд. Бањисобгирии муњлатњо дар муносибатњои њуќуќи оилавї низ бо ќоидањои 
КГ Љумњурии Тољикистон ба љо оварда мешаванд. 

Тањлили меъѐрњои КО Љумњурии Тољикистон баѐн месозад, ки дар ин санад ду 
њолат (вазъ)-и њуќуќии молумулки зану шавњар - ќонунї ва ањдномавї муќаррар карда 
шудааст. Ба зану шавњар њуќуќ дода шудааст, ки худашон бо назардошти 
манфиатњояшон њолати њуќуќии танзими соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї кардани 
моликияташонро интихоб намоянд, яъне зану шавњар метавонанд муносибатњои 
байнињамдигарии молумулкиашонро дар асоси санадњои меъѐрию њуќуќї ба роњ 
монанд ва ѐ нисбат ба соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї кардани моликияташон байни 
њамдигар ањднома тартиб дињанд. 
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Мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон агар байни њамсарон ањдномаи 
никоњ ба имзо расонида нашуда бошад, молу мулке, ки дар давраи заношўи љамъ 
кардаанд, моликияти муштараки онњо мебошад (ќ.1 м.34 КО Љумњурии Тољикистон). Аз 
рўи муќаррароти ќонунгузории оилавї ба доираи моликияти муштараки њамсарон 
молу мулке дохил мешаванд, ки њамсарон дар давраи заношўї љамъ карданд, аз љумла: 
нафаќа, ѐрдампулии њамсарон; даромади њар яке аз зану шавњар, ки дар натиљаи 
фаъолияти мењнатї, соњибкорї ва зењнї ба даст оварда шудааст; пардохтњои пулї, ки 
таъйиноти махсуси маќсаднок надоранд (маблаѓи ѐрдампулї; маблаѓњое, ки бинобар 
гум кардани ќобилияти мењнатї ѐ саломатї ѐ бо дигар сабабњо пардохта мешаванд); 
молу мулки манќул ва ѓайри манќуле, ки аз њисоби маблаѓњои умумї ба даст оварда 
шудаанд; ќоѓазњои ќиматнок, сањмия, пай, ки аз њисоби маблаѓњои умумї ба 
муассисањои ќарзї ва ѐ дигар муассисањои тиљоратї гузошта шудаанд; њама гуна молу 
мулки дигар.  

Дар м.36 КО Љумњурии Тољикистон бо баробари моликияти муштарак молу мулки 
људогонаи зану шавњар низ муќаррар карда шудаанд (молу мулки тоникоњї; молу 
мулке, ки дар давраи заношўї зан ѐ шавњар њамчун њадя ѐ мерос гирифтаанд; ашѐи 
истифодаи шахсї - либос, пойафзол, воситањои гигиенаи шахсї, воситањои косметикї 
ва ѓайра). Аз ашѐи истифодаи шахсї њамчун моликияти њар кадоми зану шавњар, 
мутобиќи ќисми 2 моддаи 36 КО Љумњурии Тољикистон нисбат ба љавоњирот ва асбоби 
дигари зебу зинат ќоидаи истисної муќаррар карда шудааст. Дар њаќиќат мафњуми 
љавоњирот гуногуншарњ аст. Љавоњирот њисобидани предмет ба сатњи њаѐт, вазъи 
иќтисодиву маќоми иљтимоии шањрванд вобастагї дорад. Дар ќонунгузории 
амалкунада мафњуми љавоњирот ва асбоби зебу зинат дода нашудаанд, вале зери 
љавоњирот ва асбоби зебу зинат ашѐи заргарї ва асбобњои маишие, ки аз сангу метали 
ќимматбањо, баландарзиш сохта шудаанд, пиндоштан мумкин аст.  

Даќиќ кардани ба моликияти муштарак ва ѐ моликияти њар кадоме аз зану шавњар 
тааллуќ доштани молу мулк, љињати муайян намудани ваколатњои њамсарон дар соњибї, 
истифода ва ихтиѐрдорї намудани амвол ањамияти њуќуќї дорад. Тартиби соњибї, 
истифода ва ихтиѐрдорї намудани моликияти муштараки зану шавњарро м.35 КО 
Љумњурии Тољикистон ва м. 295 КГ Љумњурии Тољикистон муайян намудааст, ки аз рўи 
ќоидањои умумї, зану шавњар њуќуќњои молумулкии худро бо назардошти ваколатњои 
соњибмулк дар асоси баробарї бо розигии мутаќобила татбиќ менамоянд. Яъне нисбат 
ба соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї намудани моликияти муштараки зану шавњар ду 
гурўњи муносибатњои молумулкии њамсарон маълуманд: 

  муносибатњои дохилї, ки байни худи зану шавњар ба вуќўъ мепайванданд;  

  муносибатњои берунї, ки дар онњо ба ѓайр аз њамсарон боз дигар шахсони сеюм 
иштирок менамоянд.  

Барои муносибатњои гурўњи якум баробарии тарафњо хос буда, њангоми таќсими 
ин амвол њиссаи баробари зану шавњар ба инобат гирифта мешавад. Муносибатњои 
беруна њам байни њамсарону дигар аъзои оила оид ба соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї 
намудани молу мулк ва њам байни њамсарону шахсони сеюм ба вуљуд омаданаш мумкин 
аст. Масалан, муносибати байни падару модар ва фарзандон оид ба супоридани 
алимент, додани ваколатнома барои идораи автомашина, муносибати байни њамсарону 
шахсони сеюм оид ба рўѐнидани ќарз ва ѓайра пайдо шуданаш мумкин аст. Љоиз ба 
ќайд аст, ки дар муносибатњои ќарзии байни њамсарон ва шахсони сеюм аниќ кардани 
њолатњои ба вуљуд омадани ўњдадории яке аз њамсарон, асосњои ба миѐн омадани ќарз, 
аниќ кардани ваќти ба вуљуд омадани ўњдадорї ва маќсади гирифтани ќарз, инчунин 
таъйиноти воситањои ќарзї, ањамияти калон дошта, мањз њолатњои ќайдгардида имкон 
медињанд, муайян карда шаванд, ки ќарзи бамиѐномада ќарзи шахсии зан ѐ шавњар ва ѐ 
ќарзи умумии  њамсарон аст. Њамчунин бояд дар назар дошт, ки мутобиќи муќаррароти 
меъѐрњои КО Љумњурии Тољикистон дар сурати нокифоя будани молу мулки яке аз 
њамсарон кредитор њаќ дорад љињати ситонидани ќарз људо кардани њиссаи зан ѐ 
шавњари ќарздорро аз молу мулки умумии онњо талаб кунад. Њамчунин доир ба 
муносибатњои молумулкии оилавї ќоидаи навин, муќаррароти моддаи 1090 КГ 
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Љумњурии Тољикистонро бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» [5] алоќаманд кардан мумкин аст, ки суд 
метавонад ба зиммаи падар ѐ модари аз њуќуќи волидї мањрумшуда масъулияти 
љуброни зарареро, ки фарзандони ноболиѓи онњо дар љараѐни се соли баъди аз њуќуќи 
падару модарї мањрум гардиданашон расонидаанд, гузорад, агар рафтори кўдаке, ки 
боиси расонидани зарар гардидааст, оќибати ба таври муносиб анљом надодани 
ўњдадории тарбияи фарзанд аз љониби падару модар бошад. Илова ба ин агар зарар аз 
љониби шахсе расонида шуда бошад, ки дар натиљаи бемории руњї ѐ камаќлї моњияти 
амали худро дарк ѐ идора карда наметавонист, ўњдадории љуброни зарарро суд 
метавонад ба зиммаи шахси ќобили мењнати бо ў якљоя зиндагикунанда: њамсар, падару 
модар, фарзандони болиѓ, ки дар бораи чунин њолати зараррасон огоњ буданд, вале оид 
ба ѓайри ќобили амал эътироф шудан ва таъйини васояти ў масъала нагузоштаанд, 
вогузорад (ќ.3, м.1093 КГ Љумњурии Тољикистон). 

Дар фарљоми андешаронии худ, ќайд карданием, ки мувофиќи муќаррароти КО 
Љумњурии Тољикистон (ќ.2, м.32) њамсарон масъалањои њаѐти оилавиро якљоя њал 
менамоянд. Номгўи чунин масъалањо бо тартиби ќонунгузорї муќаррар карда 
нашудаанд, зеро доираи њуќуќи њамсарон љињати њалли масъалаи њаѐти оилавї хеле 
васеъ мебошад. Њангоми аќди никоњ њар яке аз њамсарон ќобилияти њуќуќдории худро 
нигоњ медоранд ва њељ кас њуќуќи мањдуд намудани онро надорад. Сухан дар бораи 
розї будан ѐ набудани як њамсар барои интихоби шуѓл, касб, намуди фаъолият, 
иќоматгоњ ва мањали будубоши њамсари дигар меравад. Њатто масъалаи иќомат ва 
мањали будубош њам айнан њамин тавр њал карда мешавад. Гарчанде бунѐди оила њаѐти 
якљояро дар назар дорад, вале њељ кас њаќ надорад њамсаронро дар интихоби озоди 
иќоматгоњ ва мањали будубош мањдуд намояд. Дар њаѐти воќеї масъалањои 
ќайдгардида бештар бо маслињати муштараки њамсарон њал карда мешаванд, дар акси 
њол, яъне дар мавриди ба мувофиќа наомадани њамсарон, он боиси ба миѐн омадани 
норозигиву бањс ва њатто ба бекор кардани аќди никоњ оварда мерасонад.  

Њамин тариќ, масъалањои ба миѐн меомадаи байни њамсарон хусусияти шахсии 
ѓайримолумулкї ва ѐ молумулкї дошта метавонад. Гурўње аз онњо мавриди танзими 
њуќуќї ќарор дода мешаванд (масалан, бастани ањдњои гражданї-њуќуќї) ва гурўњи 
дигар мавриди танзими њуќуќї ќарор дода намешаванд (интихоби тартиби 
гузаронидани ваќти истироњат, рухсатї, тартиби бурдани корњои хољагии хона). 
Ањамиятнокии ин масъалањо барои њар як оила инфиродї мебошад. Аз ин рў, ќонун 
ќоидаи рафтори ќобили ќабулро дар танзими ин масъалањо афзалиятнок шуморидааст: 
яъне “њалли якљояи тамоми масъалањои њаѐти оилавї”. Аз ин доира ќонун фаќат 
масъалањои марбут ба тарбияи кўдаконро људо намудааст (ќ.2, м.32 КО Љумњурии 
Тољикистон). Ин муќаррарот аз меъѐри Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, ки тибќи он шањрвандон нисбат ба тарбия ва ѓамхории фарзандон 
ўњдадоранд (м.34). Нисбат ба гурўњи калони муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии 
оилавї, ки мавриди танзими њуќуќї ќарор дода нашудаанд (ишќу муњаббат, эњтиром, 
иттифоќ, дўстї) њаминро бояд гуфт, ки онњо умуман бо меъѐрњои њуќуќ танзим 
намешаванд ва матлаби ягон соњаи њуќуќ шуда њам наметавонанд. Њамчунин, на танњо 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, балки на њамаи муносибатњои молумулкии 
оилавї низ бо њуќуќ танзим карда намешаванд, ки ин гувоњи хусусияти хоси 
муносибатњои оилавиро ифода менамояд. 
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МАСЪАЛАЊОИ ОМОДАСОЗИИ ПАРВАНДА  

БА МУЊОКИМАИ СУДИ ИЌТИСОДЇ 
 

Мурофиаи судии иќтисодї шакли фаъолияти судии судњои иќтисодї буда, бо 
меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии судии иќтисодї танзим карда шудааст ва барои 
њимояи њуќуќи вайронгардида ѐ мавриди бањс ќароргирифта, инчунин манфиатњои 
ќонунии ташкилот ва шањрвандоне, ки бо фаъолияти соњибкорї машѓуланд, равона 
карда шудааст [3, 8]. Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон [2] 
вазифањои мурофиаи судиро дар судњои иќтисодї мустањкам намуда, принсипњои 
асосии мурофиаи судиро пешбинї менамояд. Низоми муосири принсипњои њуќуќи 
мурофиаи судии иќтисодї дар асоси мурофиаи судии мубоњисавї сарчашма гирифта, 
баргузор мегардад [5, 28]. Принсип дар бунѐд ва татбиќи асосњои меъѐри соњањои 
гуногуни њуќуќ, ањамияти махсусан муњим дорад.  Онњо ба сифати асосњои гуногун 
баромад мекунанд, ки тибќи онњо дар ин ѐ он соњаи њуќуќ замина мегузорад [6, 27]. 
Донистани љараѐни мурофиаи судии иќтисодї принсипњои он, дуруст њуљљатгузорї 
намудан дар мурофиаи судии иќтисодї, софдилона истифода бурдан аз њуќуќњои 
мурофиавї метавонад кафолати муњими њимояи њуќуќи вайронгардида шавад.   

Омодасозии парванда ба баррасии судї марњилаи (давраи) мустаќили мурофиавии 
суди иќтисодї ба њисоб рафта,  дорои вазифањо ва воситањои танзимнамоии ќонунии 
муносибатњои мурофиавї мебошад [1, 11]. Маќсади омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї  шароит муњаѐ кардан, барои самаранок ва дуруст њал намудани бањс дар маљлиси 
аввали судї мебошад. Моњияти ин институти муносибатњои мурофиавї дар судњои 
иќтисодї дар он зоњир мегардад, ки рафтори суд дар марњилаи мазкур аз тарафи 
меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон муќаррар 
гардидаанд ва ба иродаю хоњиши дигар иштирокчиѐни парванда вобаста намебошад. 
Ин ба суд имконият медињад, ки бисѐр масоили мурофиавиро мустаќилона њал намуда, 
бо њамин сифати омодасозии парвандаро ба муњокимаи судї баланд бардоранд.  

Марњилаи омодасозї аз лањзаи баровардани таъинот оид ба ќабул намудани 
аризаи даъвогї ба истењсолоти судї оѓоз ѐфта, то саршавии маљлиси судї идома 
меѐбад, ки дар љараѐни он амалњои муайяни мурофиавї, ки дар ќонунгузории 
мурофиавї муќаррар шудаанд, инчунин суд метавонад љињати омодагї дидан дигар 
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амалњои мурофиавиро бо маќсади муайян кардани њамаи њолатњои ба парванда 
ањамият дошта анљом дињад [3,  88- 92].  Њамчунин, ќайд намудан ба маврид аст, ки дар 
ин марњила на танњо фаъолияти суд дида мешавад, балки фаъолияти њамаи шахсони 
иштироккунандаи парванда низ дида мешавад. Ин њолат аз принсипи мубоњисавї 
будани мурофиаи суди иќтисодї бармеояд, ки тибќи он вазифаи исботнамої ба зиммаи 
худи тарафњо гузошта шудааст.  

Њамин тавр, суди иќтисодии марњилаи якум баъди ќабули аризаи даъвогӣ ҷиҳати 
омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ таъинот қабул мекунад ва дар он амалеро, ки 
шахсони иштирокчии парванда бояд анҷом диҳанд ва мўњлати иљрои ин амалро дарљ 
менамояд. Дар бораи омодасозии парванда ба муњокимаи судї дар таъиноти қабули 
аризаи даъвогӣ барои баррасӣ нишон дода шуда метавонад. Њамзамон омодасозии 
парванда ба муҳокимаи судӣ нисбат ба ҳар як парвандае, ки дар истеҳсолоти суди 
иқтисодии марҳилаи якум мавҷуд аст, бо мақсади таъмини баррасии дуруст ва 
саривақтӣ аз ҷониби судя шахсан анҷом дода мешавад. 

Вазифаҳои омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ тибќи ќонунгузории 
мурофиавии иќтисодї чунин пешбинї мешавад:  

  муайян намудани хусусияти муносибатҳои ҳуқуқии баҳснок ва қонунгузорие, ки 
бояд татбиқ карда шавад; 

  ҳолатҳое, ки барои ҳалли дурусти парванда аҳамият доранд; 

  ҳалли масъалаҳо оид ба ҳайати шахсони иштироккунандаи парванда ва дигар 
иштироккунандагони парвандаи судии иқтисодӣ;  

 мусоидат намудан ба шахсони иштироккунандаи парванда дар пешниҳоди 
далелҳои зарурӣ ва шароит фароњам овардан љињати оштишавии тарафҳо иборат 
мебошад.  

Дар ќонунгузории мурофиаи судии иќтисодї чор вазифаи асосии марњилаи 
омодасозии парванда љињати моњиятан баррасї намудани парвандаи иќтисодї  ќайд 
гардидааст.  Якум, муайян намудани хусусияти муносибатњои њуќуќии бањснок ва 
ќонунгузорие, ки бояд татбиќ карда шавад ва њолатњое, ки барои њалли дурусти парванда 
ањамият доранд, яъне онњое, ки ба предмети исботнамої аз рўи парванда дохиланд. 
Охирин бе муайянкунии дурусти муносибатњои њуќуќии тарафњо (муносибати супориш ѐ 
комиссия, пудрат ѐ фаъолияти муштарак ва ѓ.) вобаста бо талаботи арзкардаи даъвогар, 
ки танњо дуруст муайян намудани ќонунгузории татбиќшавандаро имконият медињад, 
ѓайриимкон аст. Судя ўњдадор аст, ки таркиби (асоси)  воќеии њам даъвои арзкардашуда 
ва њам норозигии эњтимолии (ѐ аллакай аз маводњои парванда маълумшуда, яъне воќеї) 
љавобгарро аниќ равшан намояд. Зиѐда аз он, аллакай дар ин давра ба суд лозим аст, ки 
дигар њолатњоеро, ки бояд њангоми баррасї намудани парванда муќаррар карда шаванд, 
ки бе он муайянкунии дурусти њуќуќии муносибатњои бањснок ѓайриимкон аст, низ 
равшан намояд.  

Якум,  зимнан  эњтимол,  бо тањлили меъѐрњои бахшида ба танзими махсуси 
муносибатњои бањснок, масалан меъѐрњо дар бораи шартномаи пудрат, на бояд мањдуд 
шуд. Зарур аст, ки муносибатњои њуќуќї аз нуќтаи назари меъѐрњои хусусияти 
умумидошта,  масалан, дар бораи беэътибории ањдњо, бањо дода шавад.  

Дуюм, дар асоси тањлили муносибати њуќуќии бањснок суд аз ибтидо бояд доираи 
шахсонеро, ки дар чорчубаи он шахсони ваколатдор ва ўњдадор, яъне тарафњо, мебошанд, 
инчунин он шахсонеро, ки ба манфиат ва њуќуќи онњо њангоми баррасии парвандаи 
мушаххас зарар расонида шуданашон мумкин аст (масалан, шахсони сеюм бе талаботи 
мустаќилона) ва дигар иштирокчиѐни мурофиа, ки иштироки онњо барои амалї намудани 
адолати судї кўмак менамояд, равшан намояд.  

Сеюм, суд ўњдадор мешавад, ки ба шахсони иштирокчии парванда дар љамъ 
намудани далелњо кўмак менамояд.  Якчанд роњњои асосї маълум аст, ки бо кўмаки онњо 
далелњоро љамъоварї кардан мумкин аст: 

 талаб намудани далелњо бо супориши судї (м. 72, Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон); 
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 гирифтани далелњо ба воситаи гузаронидани экспертиза (м. 81, Кодекси 
мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон); 

 гирифтани далелњо бо роњи азназаргузаронї (м. 77, Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон); 

 талаб намудани далелњо аз дорандагони онњо (ќ. 7, м. 65, Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон). 

Чорум,  ќонунгузор судро ўњдадор менамояд, ки барои оштишавии тарафњои бањс 
мусоидат намояд. Доир ба масъалањои оштишавии тарафњо муфассалтар  минбаъд истода 
мегузарем. Дурустии баррасї дар таъмини чунин рафти мурофиавии парванда ифода 
меѐбад, ки ба баровардани њалномаи ќонунї ва асоснок аз рўи он оварда мерасонад. 
Сариваќт бошад  баррасии парвандаро бо риояи мўњлатњои мурофиавї зимнан дар назар 
дорад. 

Дар амалияи суди иќтисодї масъала дар бораи зарурати гузаронидани омодасозии 
парвандањо аз рўи парвандањои истењсолоти ѓайридаъвогї, махсусан, оид ба парвандањое, 
ки аз муносибатњои маъмурї ва дигар муносибатњои оммавї бармеоянд, аз рўи 
парвандањо дар бораи муфлисшавї, дида мешавад. Гумон мекунем, ки азбаски 
парвандањои зикргардида аз рўи ќоидањои умумии мурофиаи даъвогї баррасї карда 
мешаванд (ќ. 1, м. 187 ва ќ. 1, м. 203, Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии  
Тољикистон). Аммо дар охирин бошад камбудие, ки аз рўи онњо гузаронидани давраи 
омодасозии парвандаро истисно менамояд, пешбинї нашудааст, он гоњ охирин 
(омодасозии парванда) низ барои онњо њатмї мебошад. Бояд ба мавќеи онњое розї шуд, 
ки ба он ишора менамоянд, ки њатто дар парвандањо дар бораи муфлисшавии ќарздорони  
њамчунин гузаронидани омодасозии парванда истисно карда намешавад, агар ба он 
зарурат бошад. 

Вобаста аз њолатњои парвандаи мушаххас, њангоми бекор кардани њалнома аз 
тарафи суди иќтисодии болої ва равон кардани парванда ба баррасии нав ба суди 
иќтисодии марњилаи якум омодасозии парванда (бо назардошти нишондодњои 
пешбиникардаи м. 268 ва 283 Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон) 
метавонад чун пештара мубрам бошад. Баррасии такрории парванда баъди бекор кардан 
ба тариќи кассатсионї ѐ назоратї гузаронидани амалњои иловагиро оид ба омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї дар назар дорад. 

Њамзамон ќонунгузории мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон мўњлати 
омодасозии парвандаро муќаррар менамояд, ки дар доираи он амалњои муайяни 
мурофиавии дар ќонун муќарраргардида анљом дода мешавад. Омодасозии парванда ба 
муҳокимаи судӣ бояд дар мўҳлати на зиѐда аз як моҳи баъди дохилшавии ариза ба суди 
иқтисодӣ бо гузаронидани маҷлиси пешакии судӣ тибқи Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон анҷом дода шавад. 

Дар хусуси танзими муносибатњо дар марњилаи омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї ќонунгузор меъѐрњоро љињати омода намудани парванда ба муњокимаи судї алоњида  
махсус ќайд кардааст. Бо ин ќоидањо масъалањои зерини марњилаи омодасозї њал 
мегарданд: аз як тараф, доираи ваќти марњилаи дахлдори мурофиаи судии иќтисодиро 
њамчун њаќиќатан наќши мустаќилона бозида аниќ тасвир менамояд, аз дигар тараф 
бошад - таъсири муайяни интизомкунандаро на танњо ба судяњои судњои иќтисодї, балки 
њамчун ба маънии муайян дигар субъектњои мурофиаро низ, махсусан тарафњоро таъмин 
менамояд, чунки охирин (тарафњо) бояд мўњлати муќарраркардашударо ѐ барои 
оштишавї аллакай дар ин марњала ва ѐ барои омодасозї барои моњиятан баррасї 
намудани парванда хело њам самараноктар истифода баранд. 

Њисоб кардани мўњлати омодасозии парванда ба мурофиа тибќи ќоидањои 
мурофиавии иќтисодї аз рўзи ворид шудани аризаи даъвогї ба суди иќтисодї шурўъ 
мешавад. Хотимаи мўњлати омодасозии парванда ба муњокимаи судї бо гузаронидани 
маљлиси пешакии судї нишон дода мешавад. Мўњлати муќарраркардаи ќонунгузорї 
барои омодасозии парванда њартарафа (универсалї)  намебошад, ки ба он худи тасвияи 
вай дарак медињад. Њамзамон бояд ќайд намоем, ки дар Кодекси мурофиаи судии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон метавонанд истисноњо низ муќаррар карда шаванд. 
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Зимнан онњо метавонанд њам ба давомнокии мўњлат ва њам ба тартиби њисоб намудани 
он дахл дошта бошанд. Њамчунин, тибќи муќаррароти Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон парвандањо оид ба мавриди бањс ќарор додани санадњои  
ѓайримеъѐрии њуќуќї, ќарорњо ва амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, дигар 
маќомот ва шахсони мансабдорро судя танњо дар мўњлати на дертар аз ду моњ, баъд аз 
рўзи дохилшавии ариза ба суди иќтисодї, бо дарназардошти мўњлати омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ва ќабули њалнома, агар дар ќонун мўњлати дигар муќаррар 
нашуда бошад, баррасї менамояд. 

Њамчунин, тибќи ќоидањои муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии суди 
иќтисодї парвандањо оид ба ситонидани пардохтпулињои њатмї ва муљозот (санксия) аз 
тарафи судя танњо дар мўњлати на бештар аз як моњи баъд аз дохилшавии аризаи дахлдор 
ба суди иќтисодї, бо дохил кардани мўњлати омодасозии парванда ба муњокимаи судї ва 
ќабули њалнома оид ба парванда, баррасї мешавад. Аз ин муќаррароти ќонун бармеояд, 
ки мўњлати омодасозии парванда барои чунин категорияи парвандањо вобаста ба 
хусусияти истењсолоти судї тафовут дорад. Бинобар ин суд љињати омодагї дидан ба 
муњокимаи судии чунин парвандањо дар мўњлати кўтоњ бояд чорањои дахлдорро андешад.    

Бинобарин, тибќи муќаррароти Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон парвандањои истењсолоти соддакардашуда аз тарафи судя танњо дар мўњлати 
на дертар аз як моњ аз рўзи дохилшавии аризаи даъвогї ба суди иќтисодї, бо назардошти 
мўњлати омодасозии парванда ба муњокимаи судї ва ќабули њалнома оид ба парванда 
баррасї карда мешавад. Моњиятан њамин гуна мўњлатњо дар аризањо оид ба бекор 
кардани њалномаи суди њакамї ва дар аризањо оид ба додани вараќаи иљро барои иљрои 
маљбурї аз рўи њалномаи суди њакамї муќаррар карда шудааст. Инчунин, тибќи 
ќоидањои муќаррарнамудаи м. 222 Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ариза оид ба эътироф ва иљрои њалномањои судњои хориљї ва арбитражи 
хориљї дар маљлиси судї аз тарафи судя ба таври якка (танњо)  дар мўњлати на дертар аз 
як моњи баъди дохилшавии ариза ба суди иќтисодї баррасї карда мешавад. 

Њамин тавр, мўњлати омодасозии парванда ба муњокимаи судї  вобаста ба хусусияти 
истењсолоти судї муќаррар карда мешавад, ки дар бобњои алоњидаи  Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст. Вазифаи суд дар ин марњила бо 
даъват намудани тарафњо ва дигар шахсони иштироккунандаи парванда [4,20] муайян 
намудани моњияти бањс, муайян кардани доираи шахсони иштироккунандаи парванда ва 
фањмонидани имкониятњои њуќуќии онњо вобаста аз мавќеи онњо, ки дар ќонуни 
мурофиавї муќаррар шудааст, мебошад.   
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ИНСТИТУТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В настоящее время в Республики Таджикистан  институт исполнения лишения 

свободы в отношении осужденных, достигших совершеннолетия, урегулирован в общих 
чертах и характеризуется следующим в законодательстве. Несовершеннолетние 
отбывают лишение свободы в специальных учреждениях ‟ воспитательных колониях 
(часть 6 и 7 ст. 87 Уголовный кодекс Республики Таджикистан [1], ст. 139, 140 и 141 
Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан)  [2].   

Об институте исполнения лишения свободы в отношении осужденных 
несовершеннолетних, а также лиц достигших совершеннолетия  содержавшиеся, в 
воспитательных колониях существует разные возраста и порядок перевода. 

Согласно российскому законодательству осужденные, достигшие возраста 18 лет, 
могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не 
более чем до достижения ими возраста 19 лет, по постановлению начальника 
воспитательной колонии, санкционированному прокурором (ст. 139 Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации). В соответствии со ст. 140 Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации, отрицательно характеризующиеся 
осужденные к лишению свободы, достигшие возраста 19 лет, переводятся для 
дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в изолированный 
участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительную колонию 
общего режима. Такое решение принимается судом в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Все осужденные, достигшие возраста 19 лет, переводятся для дальнейшего 
отбывания наказания из воспитательной колонии, в исправительную колонию общего 
режима по постановлению начальника воспитательной колонии.  

По данному вопросу в юридических литературах существуют мнения. Однако 
отечественное регулирование рассматриваемого института оставляет нерешенными 
различные вопросы (да и в целом специалисты обращают внимание на то, что 
воспитательные колониях не достигают своей цели [2]), в том числе:  

‟ почему оставление осужденных в воспитательных колониях возможно при 
достижении ими только 19-летнего возраста, то есть максимум на один год, а не на 
более продолжительный срок; ‟ насколько учитывается степень исправления 
осужденного при принятии решения о его оставлении в воспитательной колонии;  

‟ почему при принятии решения об оставлении в воспитательной колонии 
осужденного, достигшего совершеннолетия, не участвуют общественные организации 
(которые оказывают содействие деятельности колонии) или подразделения (комиссии) 
по делам несовершеннолетних (которые занимались подростком в пред 
пенитенциарный период и продолжают в той или иной степени наблюдать за его 
окружением ‟ товарищами по интересам, оставшимися на свободе, и другими лицами);  

‟ почему решение об оставлении осужденного в воспитательной колонии 
принимается не судом, а оформляется постановлением начальника колонии, 
санкционированным прокурором;  
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‟ почему решение о переводе отрицательно характеризующихся осужденных, 
достигших возраста 19 лет, из воспитательной колонии в исправительную колонию 
общего режима принимается судом без обязательного участия прокурора (в то время 
как последний санкционирует решение об оставлении таких осужденных в 
воспитательных колониях), а также вообще без законодательно предусмотренной 
возможности участия в судебном заседании представителей общественности [3]  и 
органов, занимающихся проблемами несовершеннолетних.  

Эти вопросы имеют дискуссионный характер и в нашем отечественном уголовно-
исполнительном законодательстве, так как оставление и перевод осужденных 
достигших совершеннолетия регулируется статьями 141 и 147- ой Кодекса исполнения 
уголовных наказаний Республики Таджикистан. 

Отечественное регулирование рассматриваемого института оставляет 
нерешенными различные вопросы, да и в целом специалисты обращают внимание на то, 
что воспитательные колониях не достигают своей цели, в том числе:  

‟ почему оставление осужденных в воспитательных колониях возможно при 
достижении ими только 20-летнего возраста, то есть максимум на два год, а не на более 
продолжительный срок; ‟ насколько учитывается степень исправления осужденного при 
принятии решения о его оставлении в воспитательной колонии;  

‟ почему при принятии решения об оставлении в воспитательной колонии 
осужденного, достигшего совершеннолетия, не участвуют общественные организации 
(которые оказывают содействие деятельности колонии) или подразделения (комиссии) 
по делам несовершеннолетних (которые занимались подростком в пред 
пенитенциарный период и продолжают в той или иной степени наблюдать за его 
окружением ‟ товарищами по интересам, оставшимися на свободе, и другими лицами);  

‟ почему решение об оставлении осужденного в воспитательной колонии 
принимается не судом, а оформляется постановлением начальника колонии, 
санкционированным прокурором;  

‟ почему решение о переводе отрицательно характеризующихся осужденных, 
достигших возраста 20 лет, из воспитательной колонии в исправительную колонию 
общего режима принимается судом без обязательного участия прокурора (в то время 
как последний санкционирует решение об оставлении таких осужденных в 
воспитательных колониях), а также вообще без законодательно предусмотренной 
возможности участия в судебном заседании представителей общественности  и органов, 
занимающихся проблемами несовершеннолетних и.т.д. 

В уголовных законах многих зарубежных стран также предусматривается, что 
несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних. Это закреплено в ст. 85 
Уголовный кодекс Республики Узбекистан, ст. 55 Уголовный кодекс Азербайджанской 
Республики, ст. 23 Уголовный кодекс Молдовы, ст. 67 Уголовный кодекс 
Туркменистана,  ст. 115 Уголовный кодекс Республики Беларусь, ст. 48 Уголовный 
кодекс Республики Казахстан, ст. 49 Уголовный кодекс Кыргызской Республики и 
положениях уголовного законодательства других стран.  

Между тем в уголовно-исполнительном и других законах ряда стран некоторые не 
решенные в отечественном законодательстве вопросы применения рассматриваемого 
института находят свое разрешение[4].  

Так, в уголовно-исполнительном и уголовно процессуальном законодательстве 
Республики Беларусь (ст. 132, 133 Уголовно исполнительный кодекс, ст. 402.2 Уголовно 
процессуальный кодекс) имеются положительные примеры регулирования некоторых 
аспектов института исполнения лишения свободы в отношении осужденных, достигших 
совершеннолетия.  

1. Оставление осужденного в воспитательной колонии происходит в два этапа: ‟ 
на первом этапе лицо имеет возрастные характеристики от 18 лет до 21 года; ‟ на 
втором ‟ минимум от 21 года до 22 лет и старше.  
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2. На первом этапе оставление в воспитательной колонии осужденных, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, осуществляется по мотивированному постановлению 
начальника воспитательной колонии, согласованному с комиссией по делам 
несовершеннолетних.  

3. Процедурные условия перевода осужденных из воспитательных колоний в 
исправительные учреждения, следующие: ‟ в отношении осужденного, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, выносится представление начальника воспитательной 
колонии, согласованное с комиссией по делам несовершеннолетних и республиканским 
органом управления исправительными учреждениями; ‟ решение о переводе в 
исправительную колонию осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста, 
принимается судом с участием прокурора и путем приглашения в судебное заседание 
представителя наблюдательной комиссии или комиссии по делам несовершеннолетних 
при местном исполнительном и распорядительном органе.  

4. На втором этапе в исключительных случаях срок пребывания в воспитательной 
колонии осужденным, достигшим возраста двадцати одного года, может быть продлен 
каждый раз еще до одного года по мотивированному постановлению начальника 
воспитательной колонии, согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних и 
санкционированному прокурором.  

Процедура перевода таких осужденных следующая: осужденные переводятся по 
постановлению начальника воспитательной колонии, согласованному с 
республиканским органом управления исправительными учреждениями. Таким 
образом, в уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве,  а 
также в уголовно-исполнительном праве Республики Беларусь некоторые 
отечественные проблемы регулирования рассматриваемого института нашли свое 
разрешение.  

Обращает на себя внимание более старший возраст, а не 19-летний, как в России, 
до наступления которого осужденные могут оставаться в воспитательных колониях; 20 
лет ст. 128 Кодекса об исполнении наказаний Азербайджанской Республики; ст. 135 
Уголовно- исполнительный кодекс Республики Казахстан, ст. 65 Уголовный кодекс 
Республики Болгарии; 21 год ст. 110 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской 
Республики; ст. 128 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан; ст. 50 
Кодекса Латвийской Республики об исполнении наказаний; ст. 84 Уголовно-
исполнительный кодекс Польши; 22 года ст. 148 Уголовно-исполнительный кодекс 
Украины, а также 23 года ст. 38 Уголовный кодекс Республики Сербии.  

Интерес представляет и возможность дальнейшего продления срока оставления 
осужденного в воспитательной колонии; кроме Республики Беларусь, это 
предусмотрено в Польше. В законодательстве других государств также имеются нормы 
по указанным проблемам, интересные для отечественного законодателя.  

1. Согласно ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики 
осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, как правило, остаются в 
воспитательных колониях, но не более чем до достижения ими возраста двадцати 
одного года, а в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовно-исполнительный кодекс 
Кыргызской Республики перевод в исправительную колонию осужденного, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, производится судом по совместному представлению 
начальника воспитательной колонии и комиссии по делам несовершеннолетних.  

2. В соответствии со ст. 147 Уголовно-исполнительный кодекс Украины вопрос о 
переводе осужденного, достигшего восемнадцатилетнего возраста, из воспитательной 
колонии в исправительную колонию решается Государственным департаментом 
Украины по вопросам исполнения наказаний по решению педагогического совета и 
представлению начальника воспитательной колонии, согласованному со службой по 
делам несовершеннолетних. Согласно ст. 148 Уголовно-исполнительный кодекс 
Украины осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут быть оставлены 
в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до 
достижения ими двадцати двух лет; оставление осужденных, достигших 
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восемнадцатилетнего возраста, в воспитательной колонии производится по решению 
педагогического совета постановлением начальника колонии, согласованным со 
службой по делам несовершеннолетних.  

3. По ст. 128 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан 
осужденные к лишению свободы, достигшие восемнадцати лет, как правило, остаются в 
воспитательной колонии, но не более чем до достижения ими возраста двадцати одного 
года. Согласно требованию ст. 537 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Узбекистан перевод осужденного из воспитательной колонии производится судьей по 
представлению администрации воспитательной колонии, согласованному с комиссией 
по делам несовершеннолетних.  

В этой же процессуальной норме имеется, по нашему мнению, существенное 
указание о том, что при решении вопроса о таком переводе судья должен учитывать 
степень исправления осужденного.  

В соответствии со ст. 542 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Узбекистан данный вопрос разрешается судьей в судебном заседании с участием 
прокурора и осужденного, а также судья извещает комиссию по делам 
несовершеннолетних о времени и месте рассмотрения представления.  

Таким образом, в зарубежном уголовно-исполнительном и ином законодательстве 
имеются положительные примеры регулирования отдельных вопросов применения 
института исполнения лишения свободы в отношении осужденных, достигших 
совершеннолетия, которые можно было бы учитывать и в отечественном 
законодательстве.  
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ЭЪЛОМИЯИ КУРУШИ КАБИР: САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ-ЊУЌУЌЇ 
 

Тањлилњо баѐнгари онанд, ки cарчашмањои ќадимтарини њуќуќї дар давлатњои 
ориѐї аз љумла империяи бузурги Њахоманишиѐн барои идоракунии давлатї ва љорї 
намудани тартиботу татбиќи иcлоњотњои бузург cањми беназири худро гузоштаанд. 
Одатњои њуќуќї, cарчашмањои њуќуќї-мазњабї ва мањcули њуќуќэљодкунандаи давлат 
вобаcта ба тараќќиѐти љомеаи он давра такмил ѐфта, ба наcли ояндаи худ мероcи 
боарзиш боќї мондаанд. Дар танзими муноcибатњои љамъиятї ва рафтори одамон урфу 
одатњо ва меъѐрњои ахлоќї низ чун cарчашмаи њуќуќ дар он давра баромад мекарданд. 

Инчунин амру фармон ва ќарорњои cарвари давлат, даcтурамалњои манcабдорон 
низ њамчун cарчашмаи њуќуќ эътироф гардида, онњоро додраcњо дар амал њамчун 
cарчашма иcтифода мебурданд. Матни ќонунњо дар ибодатхонањо (хонаи ќонун) нигоњ 
дошта мешуд, ва инчунин “хонаи ќонун” барои баcтани аќди никоњ ва шартномањои 
дигари њуќуќї њамчун мавзеъ иcтифода мегардид.  

Cарчашмањои њуќуќии даврони давлатдории Њахоманишиѐн, ки дар заминаи урфу 
одатњо ва таъcири дини зардуштї тањия гардида, то њол ањамияти худро гум накардаанд 
ва аз љониби олимон ва муњаќќиќони cоњањои гуногун омўхта мешаванд Эъломияи 
Куруши Кабир ва китоби муќаддаcи дини зардуштї Авеcто ба шумор мераванд. 

Бо вуљуди гуногунрангї ва пешрафту комѐбињои беназир љањони муоcир дар cатњи 
ќонунгузорї, озодии дину мазњаб ва эътиќоду имонро нигоњ медорад ва онро њифз 
менамояд.  Озодии дину мазњаб ва этиќоду имон ва эътиќоди ботинии инcон дар њама 
давру замонњо шароити муайянкунанда ва њалкунандаи њуќуќ ва озодињои фардии 
инcон аз демократї будни љомеа шањодат медињад. Арбобони давлат ва cиѐcат, 
њокимони ѓолиб, ки озодии дину мазњаб ва эътиќоди халќњои таcлим кардаашонро 
эътироф намекарданд, дар њолати бењтарин фаъолияти њокимияти худ ва фаъолияти 
cалтанати cулолаи хешро кўтоњ менамуданд. Дар робита ба ин файлаcуфи машњури 
Фаронcа Волтер чунин гуфта буд: «Дин меъѐри ахлоќ аcт ва дар њолати набудани дин, 
барои идора намудани мардум онро бояд ихтироъ менамуд». 

Куруши Кабир хуб дарк намуда буд, ки «кору кирдор ва дин на ба он тавреcт, ки 
то давлат аcт». Cипањcолори бузург Куруш њангоми ворид шудан ба марзи Бобулиcтон 
cоли 539 пеш аз милод маншури махcуcи худ Эъломия оид ба озодии виљдонро ба 
таcвиб раcонд. Мувофиќи ин Эъломия ў на танњо ба бобулиѐн њуќуќу озодии эътиќод ва 
имонро ба худоњояшон кафолат дод, балки худаш низ ба шарафи худои онњо Мардук 
ќурбонї намуд. 

Кору амали хирадмандона ва дурандешонаи Куруши Кабир аз он иборат буд, ки ў 
дину мазњаби бобулиѐнро тањќиру поймол нанамуда, балки эњтироми онро ба љо овард 
ва бо њамин рафтораш дили мардуми бегона ва ба аcорат афтодаро баробари кишвари 
онњо талќин дод. 

Дар Эъломи Куруши Кабир, ки бо забони бобулї навишта шуда, боќї мондааcт, 
чунин гуфта мешавад: «Ман шоњи шоњон, шоњи бузург, шоњи тавоно ва пуриќтидор 
Куруш подшоњи Бобул, Шумер ва Акад, подшоњи чор давлат ба њиcоб меравад, бе 
хунрезї Бобулро зери даcт намудам ва њама бо хушнудї маро пешвоз гирифтанд». 

 Куруш бе љанг вориди Бобулиcтон гашт ва мардумро аз зулму иcтиcмор ва бе 
ќонунї озод намуд, ки дар замони ў мардуми Шумер ва Акад (Бобулиcтон) миcли ѓулом 
буданд. 

 Куруш ба cокинони мамлакат дахлнопазириро дар cоњаи њуќуќ ва озодињои 
онњоро кафолат дод ва дар кишвар cулњу оромиро пойдор ва муcтањкам cохт. «Ман дар 
тољу тахти шоњони Бобулиcтон нишаcтам. Мардук ‟ худои Бобулиcтон маро эътироф 
намуд ва ба мардуми Бобулиcтон амру даcтур дод, ки ба ман итоат ва хизмат намоянд. 
Ман низ ба Мардук бо эњтиром муноcибат менамом». Бо ин cуханон аниќтараш бо 
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алоќа бо Худои бобулиѐн Куруш мењри мардум ва боварии мардумро ба худ зиѐд 
намуд. 

Њокимияти Куруш дар Бобулиcтон на чун њокимияти оилаи бегона, балки 
њокимияти худї шинохта шуд, чунки њокимиятро дар Бобулиcтон Куруш аз даcти худи 
худо ‟ Мардук гирифта буд ва дар њар cурат мароcими муќаддаcи ќадимаро ба иљро 
мерамонид. Агар ӯ паc аз шикаcти шоњи Мод Аcтиаг зоњиран шоњигарии Модро нигањ 
дошт ва унвони шоњони Мод «шоњи бузург, шоњи шоњон, шоњи мамлакатњо»-ро ќабул 
намуд, акнун баъди таcхири Бобулиcтон унвони «подшоњи Бобулиcтон»-ро ба худ 
ќабул намуд. Ў ин унвонро ба вориcони тахту тољи Бобулиcтон то замони ба тахти 
шоњи омадани Кcерекc таќдим намуд. Њодиcаи дигаре, ки хеле аљиб аcт, он мебошад, ки 
вориcи Куруш Камбиз мувофиќи ахбори cарчашмањо забти Миcрро чун иттифоќи 
шахcии ў бо миcриѐн маъниндод намуда, аз рўи анъанаи миcриѐн тахти тољиро ќабул 
намуд, низоми cанагузорї ва таќвими миcриѐн ба унвони «шоњи Миcр», «подшоњи 
мамлакатњо» ва унвони анъанавии «вориcони (худоѐн) Ра, Оcириc»-ро ќабул намуд. 

Њокимони cулолаи Њахоманишињо бо вуљуди cадоќаташон ба дину мазњаби 
ватанї ‟ ойини Зардушт ва замони эътиќод ба худои он Ањурамаздо њељ гоњ ба рафтору 
амали тањќирангез ниcбат ба динњои дигар ва пайравони он роњ намедоданд. Гузушта 
аз ин подшоњони cулоли Њахоманишињо анъана, урфу одати халќњои дигарро эътироф 
ва эњтиром мекарданд, ба худоѐни онњо бо эњтиром ва бо эњтиѐткори муносибат 
менамуданд то пайравони онњоро наранљонанд. Тартиботи мављудаи тољгузориро 
вайрон намекарданд ва дар натиља оќибат ба ин њокимият ва тахту тољ cоњиб 
мегардиданд. Мањз, дар њамин амалу рафтори шоњони Њахоманишињо яке аз 
cарчашмањои њокимияти боадолати онњоро  љуcтан зарур аcт. Аз як тараф онњо 
мекўшиданд, ки дар тафовут аз гузаштагони худ адолатро дар љомеа пойдор ва уcтувор  
намуда, вазъи зиндагии халќњо ва ќабилањои забт намудаашонро  бењтар намоянд ва аз 
љониби дигар онњо анъанаи тољгузориро вайрон накарда ба халќ чунин намоиш 
медоданд, ки гўѐ онњо танњо њокимони нав мебошанд. Мардум дар ин амалу рафтор 
чизеро аз даcт намедод, балки соњиби њуќуќу озодињои зиѐд мегардид. Хизмати бузурги 
cулолаи хокимияти Њахоманишињо дар он аcт, ки онњо њамеша дар њама њолату шароит 
озодии дину мазњаб ва имону эътиќод ва озодии виљдонро эътироф ва эњтиром 
мекарданд. 

Cанги мањак, пойдевори ин ѓоя ва конcепcия бори нахуcт дар Эъломияи Куруши 
Кабир инъикоc ва аcоc гузошта шуда буд. Мутобиќи ин Эъломия Куруш фармон дод, 
ки њамаи халќњо дар параcтиши худоѐни худ озод мебошанд ва њељ каc њуќуќ надорад, 
ки шахcони ѓайри дин ѐ пайравони  дини дигарро тањќир кунад ѐ ранљонад. 

Он далел боиcи таваљљуњ аcт, ки 2500 cол пеш аз ин Куруши Кабир чунин 
меъѐрњоро муќарар ва барќарор cохта буд, ки имрўз чун далел ва нишони тамаддуни 
пешрафтаи инcоният ба њиcоб рафта ба њуљљатњои њуќуќи байналхалќї ва 
конcтитутcияњои мамлакатњои мутамаддин дохил карда шуданд. Маcалан дар моддаи 
16-и Эъломияи умумии њуќуќи башар гуфта мешавад: «Њар як инcон ба озодии андеша, 
виљдон ва дин њуќуќ дорад». Дар моддаи 26-уми Конcтитутcияи Љумњурии Тољикиcтон 
чунин омадааcт: «Њар як шахc њуќуќ дорад муноcибати худро ба дин мустаќилона 
муайян намояд, алоњида ва ѐ якљоя бо дигарон динеро пайравї намояд ва ѐ пайравї 
накунад, дар маросим ва расму оинњои динї иштирок намояд» [2,15]. 

Принcипњо, ѓояњое, ки Куруши Кабир дар Эъломияи худ барќарор намуд ва онро 
дар байни ќавму ќабилањо ва халќиятњои тобеи ќаламрави давлаташ эълон кард, имрӯз 
низ ањамияти хеле зиѐд дошта, њамчун сарчашма истифода мегардад. Он омили муњими 
пойдорї ва уcтувории cулњу cубот, оромї, вањдат, тањамулпазирї дар љањони муоcир ва 
дар байни пайравони дину мазњабњои гуногун њиcоб мегардад. Далели аљиб он аcт, ки 
паc аз 140 cоли тавcиби Эъломияи Куруши Кабир дар Юнони ќадим, ки гањвораи 
демократия, ватани њаќиќату адолат ва илм дар бораи cиѐcат њиcобида мешавад ва 
cиѐcат чун эљоди манфиатофари љамъиятї эътироф ва муаррифї мешавад 501 нафар 
cенаторон  шахcеро ба ќатл мањкум кардаанд, ки ў худоѐни шањрњоро эътироф накарда 
буд. 
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Онњо яъне сенаторони Юнон, шањрванди аз њама ба ќонун итоат кунанда ва 
тиромдошта, аcоcгузори методи интерактивии таълим, уcтоди як зумра файлаcуфони 
номии Юнон, мутафаккир ва хирадманди маъруф Cуќроти 70-cоларо бо њукми ќатл 
мањкум карда буданд. Принcип ва далели аcоcии айбдоркунии Cуќрот ба бешарафии 
динї чунин буд: «Cуќрот худоѐне, ки шањр ва cокинони он параcтиш мекунанд, эътироф 
намекунад».  

Дар Эъломияи Куруши Кабир чунин cуханон бо банди махcуc таъкид шуда буд: 
«Ба cокинони Бобулиcтон зарар раcонидан, манзили онњоро вайрон ѐ хароб кардан 
манъ аcт». Ин љо Куруши Кабир чун ќонунгузори боадолат њуќуќи инcонро ба њаѐт, 
зиндагї, тандуруcтї, дахлнопазирии  манзили мардуми забтшуда њимоя менамояд. Ин 
даcтури Куруш ба њимояи њуќуќи табии инcон равона карда шудааcт, ки бидуни онњо 
мављудияти озод аз нигоњи иљтимої мутлаќо имкон надорад. Ин меъѐрњои њуќуќї 
имрӯз низ дар њуљљатњои њуќуќи байналхалќї ва конcтитутcияњои давлатњои љањон cабт 
шуда, яке аз меъѐрњои аcоcии демократия, њуќуќ ва озодињои инcон ба њиcоб меравад. 

Мардуме, ки зўран ба Бањнанањрайн кўчонида шуда буданд, Куруш иљозат дод, ки 
ба мамлакати худ баргарданд. Чунин cиѐcат ниcбати халќњои зери таcарруф афтода ва 
дину мазњаби онњо аз cиѐcати шоњони Ошур ва Бобулиcтон куллан фарќ мекард ва ин 
cиѐcат ба форcњо забти кишварњое, ки дар ѓарбии Байнанањрайн љойгир шуда буданд, 
оcон гардонид. Акcарияти онњо ба форcњо ихтиѐран тобеъ мешуданд. 

Куруши Кабир њуќуќи халќњоро барои озодона интихоб намудани љойи зиcт ва 
њаракат эътироф намуд, ки он дар моддаи 13 ‟ уми Эъломияи умумии њуќуќи башар 
ќонунї карда шудааcт:  

1. Њар як инcон њуќуќ дорад, ки озодона њаркат намояд ва барои љойи 
иcтиќоматро дар њудуди њар кадом давлате, ки  мехоњад интихоб намояд. 

2. Њар як инcон њуќуќ дорад њар гуна кишварро тарк намояд, аз љумла ватани 
худро тарк намояд ва боз ба кишвари худ баргардад [8]. 

Куруши Кабир на танњо чунин њуќуќ ва озодињоро эътироф менамуд, балки 
мардумро аз иcтиcмори шоњони љоњил халоc намуд ва амалан ба халќ барои иcтифодаи 
ин њуќуќу озодињо имконият фароњам овард. 

Куруш ба њуќуќи инcон эњтиром изњор менамуд, инчунин моликияти муаccиcањои 
диниро њимоя кард ва ин рафтори ў дар китоби муќаддаcи динї ‟ Библия инъикоc 
гардидааст. 

Њуќуќшиноcи голландї Гуго Гротcий  навишта буд: «Ба андешаи баъзе ашхоc 
наметавон розї шуд, ки гӯѐ дар замони љанг њама гуна њуќуќу озодињо аз байн 
мераванд, њатто љангро набояд оѓоз намуд, онро набояд идома дод, чунки дар ин њолат 
cарњади њуќуќ ва адолату виљдон чи тавр риоя мегардад» [6, 258]. 

Афзалият ва нуфузи эътибори Куруш машњур мањз дар он зоњир мегардад, ки ў 
ќариб дар њама њолат ва њама ваќт кўшиш менмуд, ки cарњади њуќуќ адолат ва 
виљдонро њимоя намояд. Дар куљое набошад ў њама ваќ мекўшидааст, ки њуќуќ ва 
озодињои халќњои забт кардаашро риоя ва њимоя намояд. Дар Эъломияи худ ў чунин 
даcтур дода буд: «Фармон медињам аз Бобулиcтон то Ошур (Аccурия), Шумер ва Акад, 
тамоми cарзаминњо, ки дар љониби дигари дарѐњои Даљла ва Фурот љойгиранд ва 
кишварњои ќадим ба њиcоб мераванд тамоми ибодатгоњњо ва хонањои Худо, ки баcта 
шудаанд, аз нав дарњои худро кушоянд ва тамоми Худоњо ба маќоми худ баргардонида 
шаванд». Башардӯcтии Куруши Кабир дар он ифода меѐбад, ки  ў љангњои 
боадолатонаро бурда, на танњо аcирони cиѐcї ва њарбиро бахшид, балки ба онњо 
муноcибати башардўcтона намуд. Аз рўи маълумоти муаррихон ў њама ваќт шаъну 
эътибори маѓлубон, шикаcт хўрдагонро эњтиром мекард ва онњоро њаргиз тањќир 
наменамуд. Њикоят мекунанд, ки ваќте шоњ Набонид  вафот кард (548 то мелод) ў 
мотами умумї эълон намуд ва шахcан дар мароcимњои мотамї иштирок кард. Круш бо 
ќарорњои cиѐcии худ дараљаи олии инcонгарої, башардўстиро нишон дод. Њаѐти cиѐcии 
ў, ки дар шароити љанг ва cулњ љараѐн дошт, ва ба ташаккули љомеаи нави башарї 
шароит фароњам овард, ки ин љомеа дар пояи арзишњои њуќуќї, ахлоќї, њамкорї, 
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тањаммулпазирї, њамгирої миѐни тамаддунњо, ќавму ќабилањо халќиятњо ва давлатњои 
гуногун бар пояи њуќуќи ягонаи байналхалќї ба пеш њаракат намояд. 

Дар Эъломияи ў чунин омадааcт: «Мардумони ин cарзаминњоро ба њам овардем, 
тамоми хонаву манзилњои харобшударо обод кардам ба тамоми мардум cулњ ато 
кардам». 

Куруши Кабир яке аз њокимони нахуcтине буд, ки дар Шарќи ќадим cоњиби нуфуз, 
обрў, шўњрат ва cалтанати бузурге гардида буд. Ў љангњои ишѓолгарона, забткоронаро 
пеш гирифт, ба њељ ваљњ амалу рафтори ў боиcи таърифу тавcиф идеализатcияи 
шахcияти ў шуда наметавонад. Чунки љангњои ѓоратгаронаро њељ ваќт аз нигоњи cиѐcию 
њуќуќї ва ахлоќию маънавї cафед кардан имкон надорад ва њељ як иcтиcморгар, 
ишѓолгар ќањрамон шуда наметавонад. 

Донишманди маъруфи таърихи Шарќ, ќањрамони тољик Бобољон Ѓафуров дар ин 
хуcуc чунин нигоштааcт: «Дар замони cалтанати давлати Њахоманишињо дар ќаламрави 
он дар кишварњои гуногун пањлу ба пањлу намояндагони халќиятњои гуногун зиндагї 
ва фаъолият доштанд [5, 89]. 

Тањќиќу омўзиши Эъломияи Куруши Кабир ва ворид кардани он ба фењриcти 
cарчашмањои нодири њуќуќ аз љониби Cозмони Милали Муттањид ва дигар cозмонњои 
байналхалќї моро водор менамояд, ки ба таърихи гузаштаи худ бо ањамият бошам ва 
дар ин замина корњои илмии зиѐдро ба анљом расонем. Дар ин љода Асосгузори сулњу 
вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар паѐми навбатї ба Маљлиси Олї ќайд намудаанд: «Мо кї будани 
аљдоду гузаштагони худро бояд донем, ба онњо арљ гузорем ва ба насли ориѐї, яъне 
ориѐитабор будани худ ифтихор кунем» [1, 9].    
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ТАНОСУБИ МАФҲУМҲОИ “ОЗОДИИ ВИҶДОН” 

ВА “ОЗОДИИ ЭЪТИҚОДИ ДИНӢ” 
 

Дар оғози асри ХХI озодии виҷдон боз ҳам яке аз озодиҳои нисбатан муҳим ва 

озодиҳои бо ташреҳоти гуногун тавсифшавандаи инсон боқӣ мемонад. Он аз дину 

эътиқод ҷудонопазир аст, аммо ба он баробар нест. Маъмулан он чун озодии 

тафаккури ахлоқӣ-этикии инсон шарҳ дода мешавад. Аммо вобаста ба он, ки дар 

давоми асрҳои зиѐд тафаккури ахлоқӣ-этикӣ ва ҷаҳонбинӣ ба шуури динӣ такя 

мекунад, озодии виҷдон бо озодии эътиқоди динӣ вобастагии зич дорад. 

Дар бештари мавридҳо олимон, аз ҷумла муаллифони санадҳои меъѐрӣ озодии 

эътиқоди диниро танҳо чун қисми таркибии озодии виҷдон шарҳ медиҳанд, ки моҳият, 

таъриф, сохтор, унсурҳои хосса надорад. Вобаста ба ин ҳудудҳои озодии эътиқоди динӣ 

чун ҳуқуқи махсус, фурӯбарии он, аз ҷумла аз ҷониби мафҳуми нисбатан васеи 

некӯаҳволии иҷтимоӣ чун озодии виҷдон, як номуайянӣ ва ба унвон “тирагии” 

меъѐриву ниҳодиро ба вуҷуд меорад. Бинобарин, зарурати тадқиқи масъалаи мазкур ба 

вуҷуд меояд. 

Дар адабиѐти илмии ҳуқуқӣ се равиши омӯзиши масъалаи мазкур вуҷуд дорад. 

Равиши аввал равиши васеи методологӣ буда, он бо мушаххасгардонии озодии виҷдон 

дар иртибот бо ҳамаи соҳаҳои ҳаѐти маънавии ҷомеа (идеологӣ, психологӣ, ахлоқӣ) 

алоқаманд аст. 

Дар ин равиш маъмулан муаллифон озодии эътиқоди диниро на чун намуди 

мустақили ҳуқуқ (озодӣ), балки дар вобастагӣ бо озодии виҷдон ѐ дар ҳамроҳӣ бо 

категорияҳои ғайриҳуқуқӣ чун идеология,  психология, маънавиѐт ва ғ. баррасӣ 

мекунанд. Масалан, Ю. Розенбаум озодии виҷдонро аз лиҳози этикӣ чун ҳуқуқи инсон 

ба фикру андеша ва рафтор кардан мувофиқи эътиқодоти худ, истиқлоли ӯ дар муайян 

кардани тарзи рафтору афкори худ тибқи таълимоти динӣ ва ѐ вобаста набудан ба ягон 

эътиқоди динӣ шарҳ медиҳад [1, 288].  Ҳамин гуна таърифи мафҳуми озодии виҷдонро 

аз лиҳози этикӣ Н.С. Колесова низ дода ва илова кардааст, ки таърихан озодии виҷдон 

дар маънои танги он чун озодӣ дар соҳаи дин фаҳмида мешуд, на чун озодии афкор. Аз 

ин ҷост, ки озодии виҷдон таърихан дар доираи муносибатҳои байни калисо ва давлат 

баррасӣ мешуд [2, 150]. А.Е. Козлов низ ба ду ҷанбаи мафҳуми озодии виҷдон ишора 

мекунад: якум, озодии виҷдон аз лиҳози этикӣ (қобилияти шахсият ба мустақилона 

тарҳрезӣ кардани ӯҳдадориҳои шахсии маънавӣ, аз худ талаб кардани иҷрои онҳо ва 

худбаҳогузорӣ ба рафтораш); дуюм, озодии виҷдон дар ҳуқуқи конститутсионӣ 
(муносибати инсон ба Худо) [3, 142]. О.Г. Румянтсев, В.Н. Додонов ва В.И. Лафитский 

озодии виҷдону афкорро баробар дониста, онро чун озод будани шахсият аз ҳама гуна 

назорати идеологӣ, чун ҳуқуқи ҳар шахс ба интихоби мустақилонаи низоми арзишҳои 

маънавӣ барои худаш муайян мекунанд ва ба категорияи мазкур озодии эътиқод ба дин 

ва озодии доштани афкори атеистӣ, инчунин ҳамаи ҷанбаҳои ҳаѐти маънавӣ ва зеҳнии 

инсонро дохил кардаанд [4, 278]. А Шайо озодии  виҷдонро чун  имконияти 

мустақилона, бе маҷбуркунии касе (аз ҷумла давлат) ташаккул додани афкори 

маънавии худ, амал кардан дар доираи эътиқоди худ (дунявӣ ѐ динӣ), инчунин паҳн 

кардани онҳо муайян менамояд [5, 94]. Муаллифони Фарҳанги калони ҳуқуқӣ қайд 

мекунанд, ки озодии виҷдон дар баробари эътиқоди динӣ ва атеистӣ, ҳамаи ҷанбаҳои 

ҳаѐти маънавӣ ва динии инсонро фаро мегирад [6, 544]. С.А. Авакян ва А.Я. Сухарев 

озодии виҷдонро чун озодии афкори маънавӣ-этикӣ (яъне чиро некӣ ва бадӣ, чиро 

шоиста ва ношоиста, чиро ҳусн ва қубҳ бидонем) муайян кардаанд [7, 524; 7, 611]. 
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Т.Ю.Тагиева зери мафҳуми озодии виҷдон ҳадди фаъолнокии ҷаҳонбиниро 

мефаҳмад, ки инсонҳо тибқи қоидаҳои умумӣ, якҷониба ва новобаста ба давлат онро 

амалӣ менамоянд [8, 14]. Ф.М. Рудинский озодии виҷдонро чун имконияти ҳар инсон 

дар амалӣ кардани рафтору кирдори худ тибқи тасаввуроташ оид ба бадиву некӣ, 

адолат ва беадолатӣ ва ғ. муайян мекунад [9,7]. Чунонки ба назар мерасад, тибқи 

равиши васеъ моҳияти озодии виҷдон ва, дар натиҷа, озодии эътиқод аз бисѐр ҷиҳат ба 
озодии афкор вобаста карда мешавад. 

Амалияи байналмилалии ҳуқуқӣ низ алоқаи ногустастании озодиҳои мазкурро 

тасдиқ менамояд. Дар аксарияти санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ, аз ҷумла, дар 

Эъломияи умумии ҳуқуқҳои инсон аз 10 декабри соли 1948, дар Муоҳидаи (Шартномаи) 

байналмилалӣ оиди ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ аз 19 декабри соли 1966, дар Эъломия 

оиди барҳам додани ҳама гуна шаклҳои таҳаммулнопазирӣ ва табъиз дар асоси дину 

эътиқод аз 25 ноябри соли 1981 ва ғ. озодии афкор ҳамроҳи озодии виҷдон ва озодии 

дину эътиқод ба танзим дароварда мешавад. Озодии афкор  мафҳуми васеъ аст, ки  на 

танҳо ҷаҳонбинии бузурги инсонро нисбати дину эътиқод, балки  озодии ӯро аз ҳама 

гуна назорати идеологӣ ифода мекунад. Ҳамин тариқ, равиши васеъ дар фаҳмиши 

озодии виҷдон бо фаҳмиши озодии афкор вобастагии зич дорад, ки то андозае дуруст 

нест. Омезиши мафҳумҳои мазкур метавонад ба нофаҳмо ва “тира” шудани моҳияти ҳар 

яке аз онҳо боис гардад.  

Дар ин маврид равиши дуюм ‟ равиши танги таҳқиқи таърифи озодии виҷдон 

нисбатан дуруст ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок ба назар менамояд, ки тибқи он  озодии 

виҷдон бо озодии маънавӣ танҳо дар ҳамон қисми он, ки ба муносибати мусбат, манфӣ 

ѐ бетарафонаи инсон ба дину эътиқод дахл дорад, баробар дониста мешавад. Масалан, 

М.В. Баглай зери мафҳуми озодии виҷдон ҳуқуқи инсонро ба эътиқод кардани ӯ ба 

Худо тибқи таълимоти ин ѐ он дини озодона интихобкардааш ва дар айни замон ҳуқуқи 

ӯро ба атеист буданаш (яъне ба Худо бовар накарданаш) мефаҳмад [10, 218]. В.В. 

Маклаков андеша дорад, ки озодии виҷдон - ин имконияти мустақилона муайян 

кардани муносибат ба дин, эътиқод ба таълимоти динӣ ѐ инкори ин таълимот, паҳн 

кардани таълимоти мазкур ѐ баръакс афкори зиддидинӣ аст. Ин муҳаққиқ озодии 

эътиқодро чун унсур ба озодии виҷдон ворид мекунад [11, 444].  

П. Дозорсев озодии виҷдонро чун ҳуқуқи маънавӣ ва қонунии инсон барои 

интихоби на танҳо шакли эътиқод ба Худо, балки барои интихоби шакли инкоркунии 

ин эътиқоди динӣ - атеизм  муайян менамояд [12, 22]. Ба андешаи Д.Л. Златополский, 

озодии виҷдон маънои ҳуқуқи ҳар шаҳрвандро барои эътиқод кардан ба ҳама гуна дин 

ѐ эътиқод накардан ба ягон дин ва бурдани тарғиботи зиддидинӣ дорад [13, 172]. Айни 

ҳамин андешаро В.Е. Чиркин низ дорад. Ӯ озодии виҷдонро чун ҳуқуқи эътиқод кардан 

ба ин ѐ он дин ва ѐ эътиқод накардан ба ягон дин, бурдани тарғиботи динӣ ѐ афкори 

зиддидинӣ медонад [14, 148-149]. А.Е. Себенсов озодии виҷдонро чун ҳуқуқ ба интихоби 

озодонаи муносибати шахсӣ ба дини мушаххаси дилҳох ѐ умуман ба дин муайян 
кардааст [15,47]. 

И.Н. Вишнякова тасдиқ мекунад, ки муносибати озодии виҷдон бо озодии эътиқод 

(озодии дин) шабеҳи муносибати кул ба ҷузъ аст. Ба иборати дигар, озодии виҷдон ва 

эътиқод, аз як тараф, ҳуқуқи эътиқод кардан, аз тарафи дигар - эътиқод накарданро 

ифода мекунад. Озодии эътиқоди динӣ танҳо як унсури озодии виҷдон аст, зеро ба 

озодии эътиқоди динӣ озодии интихоби эътиқоди динӣ ва озодии амалӣ кардани 

маросимҳои динӣ дохил мешавад. Эътиқод кардан ба дин - яъне кушоду равшан ба он 

бовар кардан, онро риоя кардан, яъне тибқи қоида ва рукнҳои он зиндагӣ кардан аст, 

ҳаѐти шахсӣ, оилавӣ ва ҷамъиятиро тибқи ҷаҳонбинии динии худ  пеш бурдан аст. 

Дин - ҳаѐти хусусии ҳар як инсон аст, кори шахсии эҳсосот ва шуури ӯ мебошад. 

Озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ пешбинӣ мекунад, ки ҳеҷ гуна ҳокимият - на давлат, 

на рӯҳониѐни ин ѐ он дин ба ҳаѐти динии инсон дахолат карда наметавонанд [16, 7]. Дар 
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адабиѐти илмӣ ҳамчунин таъкид карда мешавад, ки озодии эътиқод  накардан ба ягон 

дин танҳо маънои атеизмро надорад, балки агноститсизм ва деизмро низ метавонад дар 
назар дошта бошад [17, 99-101]. 

Равиши сеюми методологӣ дар муайян кардани мафҳуми озодии виҷдон, ки 

тавсифи аз ҳама самтноки онро нишон медиҳад, бо мушаххасгардонӣ, комилан баробар 

донистани он бо озодии эътиқоди динӣ ва интихоби низоми эътиқоди динӣ иртибот 

дорад. Масалан, В.А. Четвернин ва О.В. Шудра озодии виҷдон ва озодии эътиқоди 
диниро баробар медонанд ва дар мавриди аввал - бо истифодаи категория чун “озодии 

виҷдон (эътиқод)”, дар мавриди дуюм - чун “ҳуқуқ ба озодии виҷдон ва эътиқоди 

динӣ”, онро чун ҳуқуқи мутлақи доштан ѐ иваз кардани дин ѐ афкори дилхоҳе, ки 

наметавонад бо ягон қонун маҳдуд карда шавад, муайян кардаанд [18, 180].  

Т.Ю. Архирейская ақида дорад, ки озодии виҷдон ҳуқуқи маънавӣ ва қонунии 

шаҳрвандон ба интихоби озоди шакли муносибати худ ба дин мебошад, ки имконияти 

интихоб ва эътиқод кардан ба ин ѐ он таълимоти диниро ифода мекунад [19,9]. Ба 

андешаи Н.Ю. Володина, озодии виҷдон - ин ҳуқуқ ба интихоби муносибати худ ба 

дину эътиқоди дилхоҳ, тағйир додани  муносибати худ ба дин, ҳимоя кардани афкори 

худ нисбати дин ва тибқи он амал кардан мебошад [20,8]. Равиши методологии мазкур 

оид ба баррасии мундариҷаи озодии виҷдон  аз ҷиҳати назариявӣ ва илмӣ пурра 

асоснокшуда наменамояд. Дар адабиѐти илмӣ эътироф шудааст, ки ҳарчанд озодии 

виҷдон ва озодии эътиқод дар муомилоти ҳаррӯза чун мафҳумҳои баробармаъно 

истифода мешаванд, бо вуҷуди ин онҳо мафҳумҳои гуногун ҳастанд. 

Мо ҷонибдори он ақида ҳастем, ки таносуби озодии виҷдон ва озодии эътиқодро 

чун таносуби кулл ва ҷузъметавон муайян кард, яъне озодии эътиқод -  унсури таркибии 

озодии виҷдон мебошад, ки мундариҷаи дохилии он нисбат ба муносибати инсон ба 

дин, интихоби ин ѐ он дин, ѐ конфессия васеътар аст. Озодии виҷдон, ба ғайр аз озодии 

эътиқод (чун имконияти интихоби озоди дини муайян) инчунин имконияти эътиқод 

накардан, яъне афкори атеистӣ доштан ва дар доираи онҳо амал карданро низ пешбинӣ 

мекунад. Мо ҷонибдори андешаи он донишмандоне ҳастем, ки озодии виҷдонро дар 

доираи васеъ чун қобилияти шахсият дар амалӣ кардани назорати шахсӣ, тарҳрезии 

шахсии ӯҳдадориҳои маънавӣ, иҷро кардани онҳо ва амалӣ кардани худбаҳогузории 

амалҳои содиркарда, дар доираи хос, яъне дар доираи  муносибат ба дин - чун ҳуқуқи 

ҳар инсон дар мустақилона муайян кардани муносибати худ ба дин, таълимотҳои динӣ, 

аз ҷумла аз онҳо даст кашидан ѐ паҳн кардани таълимоти мазкур, мӯътақид будан ба 

афкори зиддидинӣ, ѐ бетафовут будан нисбат ба дин муайян кардан мумкин аст. 

Ақидаҳои гуногун оид ба муайян кардани моҳияти озодии виҷдонро баррасӣ ва 

онҳоро аз рӯи се равиш тасниф карда, мо метавонем мавқеи назариявии барои ҳамаи 

тадқиқотгарон умумиро қайд намоем, ки дар эътирофи имконнопазир будани омӯзиши 

озодии виҷдон бидуни чунин  қисми ҷудонопазири он, мисли озодии эътиқоди динӣ 

ифода ѐфтааст. Агар ба ин мафҳум аз нуқтаи назари ретроспективӣ нигарем, маълум 

аст, ки озодии эътиқоди динӣ аз категорияи “таҳаммулпазирии динӣ” бархостааст, ки 

чун ҳуқуқи эътиқод кардан ба ин ѐ он дин ва амалӣ кардани маросимҳои динӣ дониста 

мешавад. Минбаъд дар рафти инкишофи таърихӣ категорияи мазкур, яъне озодии 

эътиқоди динӣ бо унсурҳои мустақил, ба монанди ҳуқуқи иваз кардани дини худ; 

баробарии ҳамаи дину эътиқод дар назди қонун; баробарии ҳамаи диндорон дар назди 

қонун ғанӣ гардид. Ҳуқуқи эътиқод кардан ба ин ѐ он дин ва амалӣ кардани 

маросимҳои динӣ унсури асосии категорияи “озодии виҷдон” низ мебошад. Бинобар 

ин, баррасии мундариҷаи озодии дину эътиқод барои тадқиқу омӯзиши масъалаҳои 

озодии виҷдон зарур аст ва дар навбати худ бе фаҳмидани мундариҷаи дохилӣ ва 

ифодаи зоҳирии озодии виҷдон таҳқиқи озодии дину эътиқод пурра ва ҳамаҷониба 

нахоҳад буд. 



143 

 

Ҳамчунон ки озодии дину эътиқод метавонад дар доираи муқоисаи он бо озодии 

виҷдон чун арзиши иҷтимоии нисбатан васеъ тадқиқ гардад, муайян кардани озодии 

эътиқод дар адабиѐти ҳуқуқӣ дар доираи муқоисаи он бо принсипи озодии интихоби 

дину эътиқод низ метавонад баррасӣ гардад. Дар ин замина донишмандон таърифҳои 

зеринро пешниҳод кардаанд. Аз ҷумла, Ю.А. Розенбаум, дар баробари тавсифи озодии 

эътиқод тавассути категорияи озодии виҷдон, озодии эътиқодро инчунин дар доираи 

муносибати он бо озодии дин, яъне озодии тааллуқ доштан ба ин ѐ он дин, конфессия, 

калисо, инчунин таъмини конститутсионии фаъолияти озодонаи ҳамаи иттиҳодияҳои 

динӣ [21, 230] муайян менамояд [22, 230].  

О.Г. Румянсев, В.Н. Додонов ва В.В. Маклаков озодии эътиқодро чун ҳуқуқи ба 

таври инфиродӣ ѐ ҳамроҳ бо дигарон эътиқод кардан ба ин ѐ он дин, озодона интихоб 

кардан, доштан ѐ паҳн кардани афкори динӣ ва тибқи он афкор амал кардан муайян 
кардаанд [23, 278]. 

Мутахассисони соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ қайд мекунанд, ки таносуби озодии 

виҷдон бо озодии эътиқод (озодии дин) чун таносуби  категорияҳои шакл ва намуд, 

кулл ва ҷузъ мебошад. 

Озодии дин ҳам дар санадҳои байналмилалии меъѐрӣ, ҳам дар адабиѐти ҳуқуқӣ 

дар бештари мавридҳо бо озодии эътиқод баробар дониста мешавад [24,23). Ин мавқеъ 

начандон саҳеҳ мебошад, бинобар ин афкори он олимоне метавон пазируфт, ки  

ҳангоми баррасии моҳияти мафҳумҳои мазкур қайд мекунанд, ки мафҳуми озодии 

динҳо бештар ба мақоми ҳуқуқии эътиқодҳои динӣ (динҳо, калисоҳо, масҷидҳо) чун 

ташкилотҳои ниҳодӣ тааллуқ дорад. Масалан, М.В. Баглай озодии динҳоро чун озодии 

эътиқод ба маънои субъективӣ, инчунин ҳуқуқ барои мавҷуд будани ҳамаи динҳо ва 

имконияти ҳар кадоме аз онҳо дар талқин кардани эътиқоди худ муайян кардааст [25, 

195]. Ҳамин тариқ, озодии динҳо на ба шахсият, балки ба иттиҳодияҳои диние, ки  дар 

қаламрави давлати муайян фаъолият доранд, тааллуқ дорад.  

Баъзе аз муаллифон ҳангоми муайян кардани озодии эътиқод танҳо ҷанбаҳои 

алоҳидаи зоҳиршавии онро дар ҳаѐти одамон зикр мекунанд. Масалан, ба андешаи А.Е. 

Козлова, озодии эътиқод маънои онро дорад, ки ҳеҷ кас наметавонад дар интихоби дин 

ѐ тағйир додани эътиқоди динӣ маҷбур бошанд [26, 142]. Ба андешаи М.В. Баглай, 

озодии эътиқод ин ҳуқуқи интихоби таълимоти динӣ ва бемонеа амалӣ кардани 

маросимҳо тибқи таълимоти динии мазкур аст [27, 195]. А.Е. Себенсов қайд мекунад, ки 

озодии эътиқод  - ин ҳуқуқи инсон ба озодона риоя намудани талаботи эътиқоди динии 

худ, иҷро кардани маросиму рукнҳои он, озодона эълон кардани эътиқоди динии худ 

аст [28, 48]. А. Шайо озодии эътиқодро чун қисми ҷудонашавандаи мафҳуми нисбатан 

васеи озодии виҷдон, чун ҳуқуқи мустақилона, бе маҷбуркунии касе (аз ҷумла давлат) 

эътиқод кардан ба дини дилхоҳ, тибқи  афкори динии худ амал кардан ва паҳн кардани 

он, инчунин гирифтани маълумоти динӣ муайян кардааст [29,  95]. Дар адабиѐти ҳуқуқӣ 

таъкид шудааст, ки равиши мазкур дуруст нест, зеро муаллифон ҳангоми баррасии 

мундариҷаи озодии эътиқод танҳо баъзе унсурҳои онро зикр мекунанд, ки ин чиз ба 

фаҳмиши яктарафа ва нопурраи ин мафҳум боис мегардад.  

Ҳангоми омӯзиши мундариҷаи мафҳуми озодии эътиқод нишон додани робитаи 

озодии эътиқоди динӣ бо дигар ҳуқуқҳо ва озодиҳо зарур мебошад. Қайд кардан зарур 

аст, ки азбаски мавҷудияти иттиҳодияҳои динӣ ва амалӣ кардани расму ойинҳои динӣ 

одатан бо паҳн кардани  таълимоти динӣ ва фаъолияти муштараки одамон вобастагӣ 

дорад, ба озодии эътиқоди динӣ ҳуқуқи изҳор кардани афкор, ҳуқуқи ба иттиҳодияҳо 

дохил шудан ва  озодии баргузории ҷамъомадҳо робитаи бевосита доранд.  

Чунон ки дар боло қайд гардида буд, озодии эътиқоди динӣ  бо озодии афкор 

вобастагии зич дорад. Озодии эътиқодро метавон унсури ҳуқуқ ба шарафи инсонӣ 

эътироф кард, ки бо он ҳуқуқи дахлнопазир будани ҳаѐти шахсӣ, сирри шахсӣ ва 

оилавӣ ва ғ. низ робитаи зич дорад.  
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Ҳамин тариқ, озодии эътиқод моддаи махсуси иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ буда, ҳамзамон дар 

моҳияти худ аломатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои дигари барои шахсият муҳимро дорад. Қабл 

аз ҳама, аломатҳои озодии эътиқоди динӣ вобаста ба тавсифи он чун қисми таркибии 

озодии виҷдон, ки арзиши нисбатан васеи иҷтимоӣ маҳсуб мешавад, зоҳир мешаванд. 

Донишмандони дар боло зикр шуда, мазмун ва мундариҷаи  мафҳумҳои “озодии 

виҷдон” ва “озодии эътиқод”-ро дар чаҳорчӯби ҳуқуқи байналмилалӣ ва дар заминаи 

тамаддуни аврупоӣ ва русӣ муайян кардаанд. Мундариҷаи ин мафҳумҳо ва таносуби 

онҳо дар заминаи ҳуқуқи исломӣ ба таври бояду шояд мавриди омӯзиш қарор 

нагирифтааст, ҳол он ки давраи нави инкишофи ѓояи озодии виљдон ва эътиќоди динї 

дар замони зуҳури тамаддуни исломї оѓоз гардид. Муҳаққиқи ин давраи инкишофи 

институти њуќуки инсон Б.А. Сафаров барҳақ қайд кардааст, ки дар ислом бисьѐр 
меъерњое мављуданд, ки њуќуќи инсонро њамчун арзиши асосї дар таърихи тамаддуни 
инсоният эътироф мекунанд [30, 22].   

Муҳаққиқи дигари тоҷик Д.С. Сафаров меьѐрњои њуќуќии шариат, фиќњ ва 
њамчунин конститутсияи исломии «Сањифат-ул-Мадина» - ро тањќиќ намуда, чунин 
хулоса менамояд, ки фањмиши исломии њуќуќњои табиии ислом њамчунин њуќуќ ба 

озодии фикр ва суханро дар назар дорад [31, 22].  Лозим ба таъкид аст, ки омӯзиши 

ҳамаҷонибаи моҳият ва мундариҷаи мафҳумҳои “озодии виҷдон” ва “озодии эътиқод” 

дар ҷаҳорчӯби ҳуқуқи мусулмонӣ  дар пеш аст ва он бояд дар муқоиса бо андешаву 

афкори ҳуқуқшиносони русу ѓарб сурат гирад.  

Алҳол ҳаминро бояд хулоса кард, ки дар тадқиқотҳои олимону мутахассисони 

соҳа таҳлили илмӣ-назариявии озодии эътиқод асосан дар вобастагии ногусастанӣ бо 

озодии виҷдон амалӣ мешавад. Шояд дар оянда  ин гуна равиши методологиро паси 

сар кардан зарур бошад, зеро озодии эътиқод на танҳо унсури озодии виҷдон, балки 

чун мафҳуме, ки моҳияти махсуси худ ва ҷузъҳои таркибии худро дорад, бояд баррасӣ 
карда шавад. 

Ҳамин тариқ, дар адабиѐти ҳуқуқии рус ва ѓарб, озодии эътиқод ҳуқуқи 

инфиродии ҳар як шахсро дар озодона ва мустақилона интихоб намудан ва қабул 

кардан, эътиқод доштан ба ин ѐ он дин, доштан, иваз кардан, паҳн ва изҳор кардани 

ҳама гуна афкори динӣ, иштирок доштан дар расму маросимҳо, анъанаҳои динӣ, 

гирифтани маълумоти динӣ, амал кардан тибқи эътиқоду афкори динии худ пешбинӣ 
мекунад. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 
Одним из основных условий обеспечения реализации права на судебную защиту 

является право  получения гражданами юридической помощи.  Данное право является 
системообразующим элементом права на справедливое судебное разбирательство,  
которое, с одной стороны, является одним из важнейших прав человека, а с другой ‟ 
представляет собой гарантию соблюдения комплекса иных его прав. 

Именно данное свойство придает праву на юридическую помощь первостепенное 
значение. Это связано с тем, что деятельность правоохранительных органов связана с 
ограничениями прав и свобод лиц, являющихся участниками процессуальных 
отношений, которые, как правило, не обладают широким кругом познаний в области 
права, позволяющим самостоятельно и качественно защищать свои интересы в ходе 
судопроизводства. В этом контексте следует  согласиться с В. А. Лазаревым, который 
отмечает, что «гарантированное Конституцией право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи не только имеет значение, переоценить 
которое невозможно, но и должно рассматриваться как неотъемлемое условие 
достижения самого назначения судопроизводства». 

Данное право вытекает из содержания ст. 92 Конституции Республики 
Таджикистан, гарантирующей гражданам право на получение юридической помощи , 
которая в предусмотренных законом случаях оказывается бесплатно. 

Обеспечение данного конституционного права имеет важное значение в 
уголовном, гражданском, экономическом, административном и конституционном 
судопроизводствах, так как квалифицированная юридическая помощь является 
гарантией обеспечения процессуальных прав участников всех видов судопроизводства. 

Статья 1 закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определяет, что 
под юридической помощью понимается квалифицированная и профессиональная 
помощь, оказываемая адвокатами для защиты прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц с использованием законных средств и способов. Из 
данного положения закона возникают следующие вопросы: что такое 
квалифицированная юридическая помощь и кто вправе ее оказывать? Чтобы ответить 
на первый вопрос, необходимо проанализировать само понятие 
«квалифицированность». 

Квалифицированность ‟ это такой признак юридической помощи, который 
характеризует ее качество. При этом указанный закон не содержит указания на 
критерии, соблюдение которых свидетельствует о должном уровне квалификации лиц, 
оказывающих юридическую помощь. 

В юридической литературе о квалифицированной юридической помощи 
существует ряд точек зрения. Так, А. Г. Кучерена указывает, что квалифицированная 
юридическая помощь ‟ это правовая помощь осуществляемая  специальным   
субъектом, подтвердившим свои знания и умения в этой области, что позволяет с  
большой долей вероятности гарантировать ее качественность [5].  В свою очередь 
Закомолдин А.В. под квалифицированной юридической помощью понимает 
деятельность определенных нормами международного и внутригосударственного права 
субъектов ‟ профессиональных юристов, заключающаяся в разъяснении смысла 
нормативно-правовых установлений и совершении юридических и фактических 
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действий, направленных на защиту или восстановление прав, свобод и законных 
интересов каждого [2]. 

Шатаев И.В. под квалифицированной юридической помощью понимает право 
каждого на обращение к адвокату, осуществляющему на профессиональной основе 
защиту прав и свобод и интересов человека и гражданина, другому лицу, оказание 
которым квалифицированной юридической помощи признано законодательно во 
внутринациональном и международном механизмах осуществления правосудия[6]. 
Мухудипова Н.Р отмечает, что квалифицированная юридическая помощь ‟ это 
«деятельность уполномоченных на то законом субъектов, осуществляемая в 
установленном законом порядке с использованием своевременно надлежащих правовых 
средств, которые соразмерны процессуальным обстоятельствам и требованиям закона и 
необходимы в целях содействия в реализации, защите прав, свобод и законных 
интересов каждого в уголовном судопроизводстве, восстановлении нарушенных прав, 
свобод и законных интересов»[4]. 

Некоторые ученые определяют квалифицированную юридическую помощь как 
направленную на защиту потенциально нарушаемых или реально нарушенных прав, 
свобод и правоохраняемых интересов физических лиц профессиональную деятельность 
адвокатов [1]. 

Здесь попытаемся дать ответ на второй вопрос ‟ кто вправе оказывать, 
квалифицированную юридическую помощь? 

Исходя из приведенных выше определений, можно выделить два основных 
критерия, которые отражают квалифицированный характер юридической помощи: 

1)        квалификация лица, оказывающего юридическую помощь; 
2)        квалифицированность деятельности по оказанию юридической помощи [4]. 

Первый критерий означает наличие статуса адвоката, который гарантирует 
оказание участнику судопроизводства квалифицированной юридической помощи. 
Адвокат оказывает юридическую помощь на профессиональной основе, его 
квалификация гарантируется государством и профессиональным сообществом 
адвокатов. 

Так в соответсвии со статьей 12 закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности», статус адвоката может приобрести гражданин РТ, 
владеющий государственным языком, имеющим высшее юридическое образование, не 
менее двух лет стажа работы по юридической специальности, либо прошедший 
стажировку в адвокатской структуре. Так же претенденту на статус адвоката в 
соответствии с положениями статьи 15 указанного закона, необходимо сдать 
квалификационный экзамен.  

Следует отметить, что уголовно-процессуальный кодекс РТ допускает оказанию 
юридической помощи участникам уголовного судопроизводства и иных лиц ( 
например, близкого родственника- в качестве защитника обвиняемого). В этом случае 
квалификация такого лица устанавливается субъектом, осуществляющим производство 
по уголовному делу (судом) [4]. 

Второй критерий охватывает вопросы содержания юридической помощи, которые 
должно отвечать требованию квалифицированности. Данные критерии  указаны в 
статье 10 закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в соостветсвии с 
которыми адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан: честно, 
добросовестно и разумно отстаивать законные права и интересы доверителя в 
соответсвии законодательства Республики Таджикистан; исполнять требования 
законодательства Республики Таджикистан об обязательном участии адвоката в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по постановлению дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи или по определению суда, а так же оказывать 
бесплатную юридическую помощь гражданам Республики Таджикистан; 
совершенствовать свои знания и повышать свою профессиональную квалификацию; 
соблюдать требования законодательства Республики Таджикистан и кодекса 
профессиональной этики адвоката; не допускать искусственного оттягивания в 
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своевременном рассмотрении дел; не разглашать государственную и иную охраняемую 
законодательством Республики Таджикистан тайны, ставшими известными при 
оказании юридической помощи. 

Исходя из всего выше изложенного, мы можем дать определение 
квалифицированной юридической помощи, под которой понимается деятельность 
уполномоченных законом субъектов, осуществляемая в установленном законом 
порядке с использованием надлежащих правовых средств, которые необходимы для 
защиты прав, свобод и законных интересов каждого входе судопроизводства, 
восстановления нарушенных прав, предотвращения незаконного, необоснованного 
ограничения прав, свобод и законных интересов. 
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МАҶБУРСОЗИИ ДАВЛАТӢ - ҲУҚУҚӢ: МАСОИЛИ УМУМИНАЗАРИЯВӢ 
 

Мубориза бо њуќуќвайронкунї, таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, устувории 
ҷомеа вазифаи мубрами давлат маҳсуб меѐбанд. Оромию тартибот дар ҷамъият, рушди 
устувори он аз фаъолияти самараноки давлат дар соҳаи ҳалли вазифаҳои ҳифзи ҳуқуқӣ 
вобастагӣ доранд. Фаъолияти давлат дар самти мазкур, ки дар доираи функсияҳои 
ҳифзи ҳуқуқӣ амалӣ мешавад, ҳамеша зарур буда, имрӯз низ мубрамияти худро аз даст 
надодааст. Таърих гувоҳ аст, ки маҳз бо сабаби иҷрои бесамари вазифаи мазкур, дар 
ҷамъият болоравии сатҳи ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳои дигар, дар маҷмўъ, 
ноустувории сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба назар мерасад.  

Дар замони муосир дар давроне, ки ҳар як давлат кӯшиш дорад, ҳуқуқбунѐд 
шавад, аксар вақт саволе пайдо мешавад, ки тавассути чӣ гуна воситаҳо ва чораҳо ба ин 
мақсад ноил шудан мумкин аст? Барои он ки инкишофи муътадили ҷамъият таъмин 
карда шавад, тартибот лозим аст. Чунин тартибот танҳо дар ҳолати мавҷудияти 
чораҳои муайяни давлатӣ, ки ба рафтори одамон таъсир мерасонад, ҷорӣ шуданаш 
мумкин аст. 

Дар ҷаҳони муосир таҳдидҳо ва хатарњои нави глобалӣ (ҷинояткории фаромиллӣ, 
савдои одамон, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, терроризм, экстремизм ва ғ.) 
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функсияи ҳифзи њуқуқии давлатро мубрам мегардонанд. Таҳдидҳо ва хатарњои мазкур 
дар сатҳи миллӣ низ мушоњида мегарданд. Дар Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20-уми январи соли 2016 дар назди мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон вазифаи ҷоннок намудани фаъолияти онњо дар шароити 
афзудани таҳдидҳо ва хатарњои муосир, ба мисли терроризм, экстремизм, гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткории муташаккилона ва фаромиллӣ гузошта 
шуд [1]. Дар партави мубрамияти вазифаи мазкур аз ҷониби Пешвои миллат ба 
Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маќомоти давлатї ҷиҳати таҳияи Стратегияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо экстремизм ва терроризм барои солҳои 
2016-2020, таъсиси Маркази муқовимат бо љиноятњое, ки бо истифода аз технологияҳои 
иттилоотӣ содир мешаванд ва кибертерроризм, такмили Кодекси ҷиноятӣ ва дигар 
санадҳои қонунгузорї, пурзўр намудани мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир супориш дода шуд. 

Дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22-юми декабри соли 2016 таъкид гардид, ки 
«таъмини волоияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи суботу оромии љомеа, ҳимояи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ҷомеа вазифаи асосии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурї мебошад» [2]. 

Маҷбуркунии давлатӣ бештар ҳангоми вайрон кардани меъѐрҳои ҳуқуқи маъмурӣ, 
гражданӣ, ҷиноятӣ ва дигар қонунгузорӣ аѐн мешавад. Таъсиррасонии давлатӣ на танҳо 
меъѐрӣ, балки психологӣ, идеологӣ шуда метавонад, ки ба ҳиссиѐт, шуур ва ҳаракати 
одамон муассир мебошад. Дар ин ҳолат маҷбуркунии давлатӣ дар намудҳои асосии 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ ифода ѐфта, ба сифати механизми амалигардонии назорати иҷтимоӣ 
ва инкишофѐбии тамоми муносибатҳои ҳуқуқӣ баромад мекунад.  

Маҷбуркунии ҳуқуқӣ бо татбиқи чораҳои маҷбуркунии давлатӣ вобаста аст, ки он 
гарчанде барои ҳифзи муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ равона шуда бошанд ҳам, аз 
тарафи дигар то як андоза ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро маҳдуд мекунанд.  

Дар илми ҳуқуқшиносии муосир аксар вақт истилоҳи «маҷбурсозии давлатӣ ‟ 
ҳуқуқӣ» истифода мешавад [7, 186-196; 9, 30-36]. Баъзе муҳаққиқон мафҳумҳои 
«маҷбурсозии давлатӣ» ѐ «маҷбуркунии ҳуқуқӣ» -ро истифода мебаранд. Муайянкунии 
мафҳумҳои «маҷбурсозии давлатӣ» ва «маҷбуркунии ҳуқуқӣ», ба фикри мо, комилан 
қобили қабул нестанд. Истифодаи мафҳуми «маҷбурсозии давлатӣ ‟ ҳуқуқӣ», дар 
навбати аввал, заминаи ҳуқуқии маҷбурсозии давлатро таъкид мекунад ва ба таври 
дақиқ андешидани чораҳои маҷбурӣ, асосҳо ва тартиби татбиқи онҳоро равона 
мекунад. Дуввум, он ба вазъи ҳуқуқии шахсе, ки ҳуқуқу озодиҳои онҳо дар ҷараѐни 
маҷбурӣ маҳдуданд, ҳам ба «истфода» - и ин маҷбуркунӣ, ки ба манфиати ҷомеа 
заруранд ва ҳам ба кафолати ҳадди манфиатҳо ва ҳуқуқи муҳофизатии шахсе, ки 
чораҳои маҷбуриро гирифтааст, нигаронида шудааст. Сеюм, танҳо тавассути ин 
мафҳум мазмуни як қатор чораҳои маҷбурӣ дар соҳаҳои ҳуқуқи хусусӣ ва давлатӣ 
фаҳмида мешаванд. Чорум, маҷбурсозии давлатию ҳуқуқӣ на танҳо нақши ҷазоиро 
мебозад, балки воситаи барпо кардани озодии шахсият дар ҷомеа, муайян кардани 
доираи рафтор ва ҳамзистии муқаррарии онҳо мебошад. Панҷум, маҷбурсозии 
давлатию ҳуқуқӣ ҳамчун падидаи воқеияти объективӣ набояд ба таври манфӣ 
муносибат карда шавад, зеро он ҳамчун инъикоси арзишҳои инсонӣ, ахлоқӣ, маънавӣ, 
динӣ, сиѐсӣ ва иқтисодии ҷомеаи мост. 

Дар ҷаҳони муосир маҷбурсозӣ бояд давлатро ба манфиати, пеш аз ҳама, шахс 
барои таъмини рушди озодии ӯ истифода барад. Маҷбурсозии давлатӣ бояд на танҳо ба 
қонунҳо асос ѐбад, балки инчунин ба ғояҳои озодӣ ва адолати инсонӣ мувофиқ бошад. 
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Гузашта аз ин, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шахс ҳудуди рафтори имконпазири ӯро муайян 
мекунанд ва ба ин васила ба ӯ имкон медиҳанд, ки аз баҳодиҳии манфии рафтор ва 
маҷбурсозӣ аз ҷониби давлат ва ҷомеа худдорӣ кунад. 

«Бо маҳдудиятҳои озодиҳои ҳар як шахс, қонун ба ӯ истифодаи бемамоният ва 
оромонаи ҳуқуқҳои худро фароҳам меорад, яъне ба ӯ озодии ин маҳдудиятҳоро кафолат 
медиҳад. Озодии ҳар як шахс танҳо он ҷое маҳдуд мешавад, ки озодии одамони дигар аз 
он сар мешавад. Дар талош барои муқаррар кардани ин сарҳад, қонун ба он мусоидат 
мекунад, ки дар ҳаѐти умумии мардум тартибот дар асоси ҳукмронии озодӣ ҳукмрон 
шавад» [ 10, 30-36].  

Муҳаққиқон дар назарияи ҳуқуқ озодиро бо тарзҳои гуногун муайян мекунанд, 
аммо қариб ҳамеша ба маҳдудиятҳои он диққат медиҳанд [3, 96]. Истифода аз ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон берун аз ҳадди муқарраргардида метавонад боиси поймол шудани 
ҳуқуқҳои одамони дигар гардад. 

Қонун ҳамчун танзимгари давлатии муносибатҳои ҷамъиятӣ ба рафтори шахс 
бевосита таъсир расонида, рафтори ӯро ислоҳ мекунад. Ҳуқуқ амалҳои дилхоҳи шахсро 
ҳавасманд мекунад, номаҳдудият - маҳдудиятҳо, аз ҷумла истифодаи маҷбуркунӣ. 
Ҳуқуқшиноси олмонӣ Рудолф фон Ҷеринг чунин мешуморад, ки қонун ҳамчун «таъмини 
шароити зиндагии ҷомеа дар шакли маҷбуркунӣ», «низоми робитаҳои иҷтимоӣ бо 
кафолати маҷбурӣ» амал мекунад. 

Бояд розӣ шуд, ки маҷбурсозӣ ҳамеша вуҷуд дошт, аммо дар давраҳои гуногуни 
рушди сиѐсии ҷомеа мувофиқи меъѐрҳои гуногуни асоснокӣ ва зарурӣ истифода мешуд. 
Дар ҷомеаи демократӣ маҷбурсозии давлатӣ табиати қонунист ва ҳамчун омили 
мусбати рушди иҷтимоӣ хизмат мекунад. Албатта мавҷудияти дигар ҳавасмандкуниро, 
ки ба рафтори инсон таъсир мерасонанд, рад кардан ғайриимкон аст: моддӣ, маънавӣ, 
ахлоқӣ. Аммо мавҷудияти онҳо тамоман маҷбуркуниро дар қонун бартараф намекунад. 
Метавон гуфт, ки маҷбурсозӣ ҳамеша механизми боэътимоди нигоҳ доштани озодӣ, 
адолат ва тавозун дар ҷаҳони муосир хоҳад буд. 

Маҷбуркунии давлатӣ - ҳуқуқӣ дар ҷаҳони муосир маҷбуркуние мебошад, ки 
намуд ва андозаҳои он бо меъѐрҳои ҳуқуқӣ, ки ба принсипҳо ва моҳияти қонун 
мувофиқат мекунанд, муайян карда мешаванд. Маҷбуркунӣ бояд қонунӣ, асоснок ва 
одилона бошад.  Аз болои ҳама гуна чораҳои маҷбуркунӣ ба суди мустақил шикоят 
кардан мумкин аст. 

Чораҳои маҷбурӣ бояд танҳо нисбати ҳуқуқвайронкунандагон татбиқ карда 
шаванд. Механизми вокуниши давлатӣ ба ҳуқуқвайронкуниҳо ҳама гуна зуҳуроти 
қонунӣ ва худсарона нисбати шаҳрвандро истисно мекунад. 

Мо бояд иқрор шавем, ки қонунгузории Тоҷикистон дар бораи фаъолияти 
мақомоти давлатӣ хеле зуд тағйир меѐбад. Дар ин робита ихтилофоти зиѐд ба вуҷуд 
меоянд: матни санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, ки бе тайѐрии зарурии ҳуқуқӣ бароварда 
шудаанд, нодуруст навишта шудаанд, «онҳо дар амал кор намекунанд». 

Бо вуҷуди ин, чораҳои фаврӣ набояд ба ҳуқуқу озодиҳои асосии шаҳрвандонро 
халалдор кунанд. Гузашта аз ин, онҳо табиати маҳдуд доранд ва танҳо дар асоси қонун 
татбиқ карда мешаванд. Вақтҳои охир доираи муносибатҳои амволӣ, молиявӣ ва 
андозӣ, манзилӣ, оилавӣ, экологӣ, ки бо таъсири танзимкунандаи меъѐрҳои ҳуқуқӣ фаро 
гирифта шудаанд, зиѐд шуда истодаанд. Аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ маҳдудшавии доираи 
истифодаи маҷбурсозии давлатию ҳуқуқиро дар қонун ва дар маҷмӯъ кам кардани 
миқѐси танзими ҳуқуқиро нишон намедиҳад.  

Ба ақидаи мо, дар айни замон ва дар оянда, давлатро зарур аст, ки барои нигоҳ 
доштани сатҳи муайяни самарабахшии танзими ҳуқуқӣ истифодаи чораҳои 
маҷбуркунии давлатӣ ‟ ҳуқуқиро идома диҳад. Бо баробари ин бояд бо фикри Н.В. 
Макарейко [8, 104-111] розӣ шудан лозим аст, ки фарзияҳо оид ба кам намудани ҳаҷми 
маҷбурсозии давлатӣ ‟ ҳуқуқӣ асоснок нестанд. 
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МАВҚЕИ ЊУЌУЌИИ  МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР 

КОНСТИТУТСИЯЊОИ КИШВАРҲОИ УЗВИ ИДМ 
 

Мақомоти Прокуратура ҳамчун кафили боэътимоди ҳимояи ҳуқуқу озодињои 
инсон ва шаҳрванд, дар иҷрои вазифаҳои худ миѐни дигар мақомоти ҳифзи ҳукуќ, чи 
хеле ки дар суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумњурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Рахмон қайд шуда буд, мавқеи махсусро 
ишғол мекунад. 

Ба истиќлолият ноил шудани кишварњои узви ИДМ боиси дигаргун шудании 
фазои њуќуќї, сиѐсї, иќтисодиву иљтимоии њар яки онњо гардиданд, яъне 
соњибистиќлолии ин давлатњо маънои мустаќилона аниқ кардани самтњои сиѐсати 
дохиливу хориљии онњоро ифода менамуд.  

Мазмуни калимаи прокуратура аз калимаи лотинї “procuratio” гирифта шудааст, 
маънояш ѓамхорї мекунам, таъмин мекунам, пешгирї мекунам, содир кардан, сардори 
кардан ва гайра мебошад. Ќабули Конститутсияњои дар кишварҳои узви ИДМ боиси 
дар низом ва сохтори маќомоти њифзи њуќуќ ба вуљуд омадани таѓйироти ҷидди гашт. 

Дар конститутсияњои кишварҳои ИДМ ба прокуратура муќаррароти меъѐрии 
ҷудогона људо намуда шудааст. Дар љумњурињои Озарбойљон, Арманистон, Ќазоќистон, 
Молдова ва Федератсия Русия муқарраротњо вобаста ба мавқеи прокуратура дар боби 
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хокимияти суди конститутсияњояшон мустањкам шудааст. Дар Конститусияи Љумњурии 
Ќирѓизистон рољеъ ба прокуратура дар боби «Њокимияти судї» сухан меравад. 

Дар конститутсияҳои ҷумҳуриҳои Белорусия, Тољикистон ва Ўзбекистон бобњои 
људогона бо номи «Прокуратура» қайд гардидаанд. Новобаста ба мансубияти умумии 
маќомоти судї ва прокуратура ба маќомоти њифзи њуќуќ ва наздикии баъзе вазифањои 
онњо дар сохтори механизми давлати низомњои мустаќил пиндошта мешавад. Бафикри 
Г. С. Казинян муносибатњои байни њамдигарии прокуратура ва судњо дар Арманистон 
хислати њамкорона ва касбии назоратиро дошта, бо ҳадафи баланд гаштани сатњи 
ќонуният дар кишвар, таъмини сифатнокии фаъолияти њуќуќмуњофизавї ва адолати 
судиро касб намудааст [4]. 

Низоми хокимияти судї ва прокуратура дар Арманистон аз њамдигар 
људошудааст. Ин дар њолест, ки прокуратура бо мавқеи њуќуќии худ дар Конститутсияи 
Љумњурии Арманистондар боби мустаќил-«Њокимияти судї» љойгирифтааст. 
Прокуратура дар низоми хокимияти судї ќарор надорад. Аз рўи моњияти моддаи 103 
Конститутсияи Арманистон давлати мазкур ба ќатори он кишварњое аъзо мешавад, ки 
онро Прокурори Генералї сарварї  менамояд. 

Дар натиљаи гузаронидани ислоњоти судї-њуќуќї дар мамалакати мазкур 
прокуратура дар тарзи низоми ягонаи марказонидашудаи назорати ќонуният нигоњ 
дошта шудааст. Аммо дар баъзе тањќиќотњои илмї ба он ишора мешавад, ки як ќатор 
масъалањои ташкил, фаъолият ва алоқаи прокуратура бо хокимияти судии Арманистон 
номунтазам њал гардида буданд.  

Дар Конститутсияи Љумњурии Озарбойљон низ мавќеи маќомоти прокуратура дар 
хокимияти судї аниқшудааст. Баъд аз бадаст омадани истиќлолият ва гузаронидани 
ислоњоти низоми њуќуќии прокуратура ба маќомоти мазкур љои аниқе дар низоми 
маќомоти давлати дода шудааст, ки маќомот ваколати назорат ба риояи аниқ ва иљрои 
якхелаи ќонунњоро ба зимма дошт. Баробари ин, прокуратура метавонист, парвандаи 
љиноятї оѓоз намуда, тафтишот барад, дар суд айбдоркуниро дастгирї намояд ва ба 
санадњои судї эътироз  оварад.      

Зимнан мавқеи конститутсионї  доир ба назорати риояи аниқ ва иљрои якхела ва 
тадбики ќонунњоро набояд ҳамчун ќоидаи ягонагии прокуратура ба сифати маќомоти 
назорати ќонуният фањмид. Дар Љумњурии Ќазоќистон меъѐрњои конститутсионие, ки 
ба прокуратура бахшида шудааст, дар боби 7 Ќонуни асосии ин давлат-Конститутсия 
љой гирифтаанд, ки боби мазкур « Судњо ва адолати судї » номбурда мешавад. Дар 
асоси моддаи 75 Конститутсияи Ќазоқистон адолати судї дар ин кишвар фақат аз 
тарафи судњо баамал бароварда шудааст, амалишавии хокимияти судї тавассути 
мурофиањои гражданї, љиноятї ва ѓайрањо сурат мегирад. Судњои љумњуриро бошад, 
Суди Олии Ќазоќистон ва судњои мањаллї ташкил медињанд, ки нисбат ба прокуратура 
маќомоти тақиботи љиноятї башумор намераванд. Аз ин рў, прокуратура ба њайси 
маќомоти давлати аз рўи мавќеи худ ќисми таркибии хокимияти судї баромад намуда 
наметавонад. Дар боби фавќуззикри Конститутсия љойгирифтани меъѐрњои 
танзимкунандаи фаъолияти прокуратура ба он вобастааст, ки тадбики адолати судї аз 
тарафи суд бо иштироки прокурор сурат гирифта, дар амаликунии фаъолияти 
њуќуќмуњофизавї ва таъмини волоияти ќонун онњо якдигарро пурра мсозанд [5]. 

Мусаллам аст, ки бо назардошти њолатњои номбаршуда Конститутсияи 
Ќазоќистон ба зиммаи прокуратура амали намоии назорати олии риояи аниқ ва 
якхелаи тадбики ќонунњо вогузор шудаат. Дар адабиѐтњои таълимї ва махсуси 
Ќазоќистон ингуна назорати прокурорї ба он сабаб назорати олї ном гирифтааст, ки 
прокуратура аз номи давлат баромад намуда, дар тамоми доираи кишвар  назоратро аз 
болои субъектњои тадбики њуќуќ иљро менамояд. Ба истисно аз ин, дар иерархияи 
(зинанизомии) маќомоти њифзи њуќуќ ваназоратии Ќазоќистон прокуратура нафаќат ба 
риояи Конститусия ва тадбики ќонунњо назорат  менамояд, балки ба мутобиќати 
санадњои зерќонунии маќомоти давлати ба ќонунњоро месанљад, ки ин низ предмети 
назорати прокурорї аст. Аз ин сабаб, махсусияти прокуратураи Ќазоќистон дар он 
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ифода меѐбад, ки вай функсияи назоратиро аз болои «ќонунияти ќонунњо»-ро иљро 
менамояд.  

Зикркардан ба маврид аст, ки њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар 
асоси таљзияи он ба шохањои мустаќил, ба мисли хокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї 
ба амал бароварда мешавад [1]. Ин принсипи ташкили њокимияи давлатї дар  аввал  
бевосита гўѐ ба маќомоти прокуратура пањн намешуда бошад. Вале бояд зикр намуд, ки 
мавқеи прокуратура дар радифи хокимияти судї дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон љойгир  карда шуда, дар хидмати кори умум ќарор дорад. Гузашта аз ин, 
баски хокимияти мутлаќи халќ тавассути њамин се шохаи њокимият амалї гардонида 
мешавад, беҳам чунучаро ин се шохаи  хокимияти давлати имконият ва ќудрати худро 
тавассути дигар маќомоти давлати дар њаѐт татбиќ менамояд. Ин њолат доир ба аниқ 
кардани мавқеи прокуратура мавќеъ ва андешањои гуногунро ба миѐн овардааст:  

1. Бештаре аз олимони дохилӣ ва хориљї ба он андешаанд, ки прокуратура ва 
назорати прокурорї ҳамчун механизми ѐрирасони адолати судї бояд ба шохаи 
хокимияти судї аъзо дониста шудааста, дар њамин асос минбаъ рушд дода шавад [7]. 

2. Мавќеи дуюм ҳамчунин аст, ки тибќи он прокуратура василаест дар дасти 
хокимияти марказии иљроия барои дуруст, аниќ ва якхела иљро кардани ќонунњое, ки аз 
тарафи парлумон ќабул намуда шудаастааст. Ин мавќеъ дар баъзе давлатњо дар амал 
татбиќ мегардад [8]. 

Конститутсияи Федератсияи Русия дар моддаи 129 ки ба маќомоти прокуратура 
бахшида шудааст ва дар боби 7-уми санади мазкур бо номи «Хокимияти судї» љойгир 
намуда шудааст [2], аз мављудияти муќаррароти меъѐрї вобаста ба фаъолияти ин 
институт далолат мекунад. Мутаассифона, меъѐри конститутсионии мазкур натавонист, 
ки ба таври возењ мавќеи прокуратураро дар механизми давлатї инъикос кунад. Барои 
њамин њам, масоили  мазкур бањснок мемонад. 

Вобаста ба ин, то як меъѐр чор нуќтаҳои назар вобаста ба масъалаи зикршудааста  
мављуд аст, ки се ақидаи аввал ба он ишора менамоянд, ки прокуратура ба яке аз се 
шохањои хокимияти давлати тааллуќ дорад. Љонибдорони ақидаи чорум даъвои онро 
доранд, ки хокимияти махсуси «назоратї» ва «прокурорї» арзи њастї  менамояд. 
Новобаста аз ин, як ќатор муаллифон прокуратураро ба хокимияти ќонунгузор тааллуќ 
манд медонанд, зеро он волоияти ќонунро њимоя менамояд. Ин нуқтаро асоснок 
эътирофкардан мумкин нест, барои он ки вазифаи асосии хокимияти ќонунгузор ќабули 
ќонунњо буда, прокуратура дорои ҳамчунин ваколат намебошад.  

Фикри дигар низ вуљуд дорад, ки мувофиќи он прокуратура маќомоти назорат 
кунандаи хокимияти ќонунгузораст. Дар асоси моддаи 1-уми Ќонуни Федералї «Дар 
бораи прокуратураи Федератсияи Русия» вазифаи асосии прокуратура назорат аз болои 
риояи Конститутсияи Русия ва иљрои ќонунњои дар доираи Федератсия амалкунанда 
мебошад. Айнан дар њамин модда ин ҳамчунин функсияи амалисозии тақиботи 
љиноятї, њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ доир ба мубориза бар зидди 
љинояткорї ва шабеҳи инњо ба зиммаи ин маќомот вогузор шудааст. Зимнан бояд зикр 
намуд, ки функсияи тақиботи љиноятиро ба истиснои прокуратура ин ҳамчунин 
маќомоти корњои дохилї, амният ва дигар маќомоти ваколатдор ба амал мебароранд. 
Њолатњои қайд шударо ба назар гирифта, набояд прокуратураро ба маќомоти 
назораткунандаи фаъолияти хокимияти ќонунгузор аъзо намоем. Илова бар ин, 
бештаре аз муаллифони андешањо бар он назаранд, ки прокуратура дар низоми 
хокимияти иљроия ќарор дорад. Аммо дар замони муосир вобаста ба эътирофи 
прокуратура ба сифати маќомоти хокимияти иљроия асосе вуљудн адорад, барои он ки 
прокуратура аз болои хокимияти иљроия назорат мебарад.   

Пешнињоди дигар низ мављудаст, ки дар асоси он прокуратураро њамҳамчун 
маќомоти назоратї бояд аз сохторњои таркибии Вазорати адлияи Федератсияи Русия ѐ 
ин ки низоми судї ба њайси мавқеи оѓозкунандаи тақиботи љиноятї ва дастгири 
кунандаи айбдоркунандаи давлати эътироф намуда шавад. Ин пешнињод шояд ба он 
вобаста аст, ки прокуратураро дар Русияи то инқилобї ҳамчунин рушд дода буданд. 
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Аммо дар замони њозира дар Русия аќидае њукмфармоаст, ки мувофиќи он хокимияти 
прокурорї дар худ механизми махсусро дар муносибат бо дигар њамаи шохањои 
њокимият доро аст. Барои тасдќи ин гуфтањо мисолњои мухталиф оварда мешаванд. Аз 
љумла, прокуратура ин маќомоти бемислест, ки назоратро аз болои ќонуният бурда, ба 
меъѐри аниқ бахокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї хизмат менамояд. Баибораи 
дигар, се шохаи фундаменталии њокимиятро мебояд, ки бо таљњизоти назорат ва 
нигањдоранда муљањњаз гардонид. Ин наќшро дар Русия бояд маќомоти прокуратура, 
ки зимма доранд бањри бартараф кардани ќонунвайронкунињо чорањои мушаххас 
андешанд, иљро менамоянд.  

Профессор Н.Т.Ведерников прокуратураро ба њайси маќомоти мустаќили давлати 
аниқ намудааст. Ў дар ин андеша ба мавқеи конститутсионии ин маќомот такя 
менамояд, зеро мувофиќи ин маќом прокуратураи Русия дар худ низоми ягонаи 
марказонидашударо таљассум менамояд, ки онро Прокурори Генералї сарварї  
менамояд [6]. 

Вобаста дар бораи мавқеи конститутсионии прокуратураи Љумњурии Ќирѓизистон 
қайд кардан мумкин аст, ки дар боби 5-уми Конститутсияи ин давлат, ки «Хокимияти 
иљроия» ном дорад, дар се фасл якҷоя шудааст: «Њукумат»,  «Маъмурияти мањаллии 
давлат» ва «Прокуратура». Аз ин муќаррароти меъѐрї ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
Ќирѓизистон ягона кишвари аъзои ИДМ ба шумор меравад, ки дар он прокуратура ба 
сохтори хокимияти иљроия мансубаст. Лекин дар моддаи 78 Конститутсияи кишвари 
мазкур меъѐре мављуд мебошад, ки мувофиќи он назорат аз болои иљрои аниқ ва 
якхелаи санадњои ќонунгузориро прокуратура амалї месозад. Ё ин ки бавоситаи дигар 
гўем, њамаи фаъолияти маќомоти идоракунии давлати вобаста ба иљроиши ќонунњо аз 
тарафи прокуратура назорат бурда мешавад. Банди 3 ќисми 2 моддаи 46 ва банди 14 
ќисми 1 моддаи 58 Конститутсияи Љумњурии Ќирѓизистон муќаррар менамояд, ки 
Прокурори Генералї аз тарафи Президент бо ризоияти Парламент ба вазифа таъин 
намуда мешавад. Тибќи банди 5 ќисми 2 моддаи 8 Ќонун дар бораи прокуратураи 
Љумњурии Ќирѓизистон Прокурори Генералї ба Президенти ин давлат њисобот дода, ба 
Њукумати Ќирғизистон роҷеъ ба вазифањои маќомоти њокимияти иљроия бобати 
таъмини риояи ќонунњо, њифзи тартиботи љамъиятї ва амнияти он, њуќуќ ва озодињои 
шањрвандон иттилоот медињад.  

Ҳамин тариќ, дар асоси гуфтањои боло ва мисолњои оварда шуда прокуратураи 
Љумњурии Ќирѓизистонро аз рўи мавқеи конститутсиониаш наметавонем њам ҳамчун 
ќисми таркибии шохаи дуюми њокимияти-иљроия эътироф намоем. Вобаста ба вазъияти 
ба амаломада олимони њуќуќшиноси Ќирѓизистон пешнињод менамоянд, ки меъѐрњои 
дахлдор ба фаъолияти прокуратура дар боби ҷудогонаи Контститутсия људо намуда 
шудааст ба ин васила ба он мавқеи конститутсионии мустаќим дода шавад.  

Аз тањлили ќонунгузории конститутсионии давлатњои аъзои ИДМ бармеояд, ки 
њарчанд дар бештаре аз меъѐрњои конститутсионии ин давлатњо меъѐрњои дахлдор ба 
мавқеи прокуратураро дар бобњои хокимияти судї ва ѐ иљроия љой додаанд, њанўз 
маънии ба ин ѐ он шохаи њокимият тааллуќ доштан прокуратураро надорад.  

Дар ин асно, таљрибаи давлатњои Тољикистон, Белорусия, Ўзбекистонро метавон 
мусбї арзѐбї намуд, зеро онњо ба прокуратура дар конститутсияњои худ мавқеи 
ҷудогона људо намудаанд, ки ин шањодати мавќеи муњим доштани прокуратура дар 
механизми давлати мебошад. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТӢ ОИД БА 

ҶИНОЯТҲО БАР МУҚОБИЛИ ОИЛА ВА НОБОЛИҒОН 
 

Тибќи моддаи 25 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (аз 10 декабри соли 1948) њар як 
инсон бa чунин сатҳи зиндагӣ, аз ҷумла хӯрок, пӯшок, манзил, нигоҳубини тиббӣ ва 
таъминоти зарурии иҷтимоие, ки барои сиҳатию некӯаҳволии худи ӯ ва оилааш зарур 
аст, ба таъминот дар ҳолатҳои бекорӣ, беморӣ, маъюбӣ, бесаробон мондан, пиронсолӣ ѐ 
дигар ҳолатҳои маҳрумият аз воситаҳои зиндагӣ, ки бо сабабҳои новобаста аз ӯ бa 
вуҷуд меоянд, ҳақ дорад. 

Модарону кӯдакон ба васоят ва кӯмаки махсус ҳақ доранд. Њамаи кӯдаконе, ки 
дар ақди никоҳ ва берун аз он таваллуд шудаанд, бояд аз ҳимояи иҷтимоии баробар 
истифода намоянд [5]. 

Инчунин муқаррароти моддаи мазкур ба моддаи 10 ‟ уми Паймони байналмилалӣ 
оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки 16 декабри соли 1966 қабул шуда, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон онро 4 январи соли 1999 ба тасвиб расонидааст, пурра 
мувофиқат мекунад. Дар моддаи мазкур зикр шудааст, ки барои оила, ки ҷузъи  табиӣ 
ва асосии ҷомеа мебошад, ба андозаи имкон бояд муҳофизат ва кўмаки ҳамаҷониба, 
хусусан ҳангоми ташкили он ва дар ҳоле, ки оила масъулияти ғамхорӣ ба атфоли 
ғайримустақил ва тарбияи онҳоро ба зимма дорад, фароҳам оварда шавад. Никоҳ бояд 
ба ризоияти озодонаи ашхоси ба  ақди никоҳ дароянда сурат гирад [6].  

Моддаи 16 ‟ и  Эъломияи умумии ҳуқуқи башар оиларо ҳамчун рукни табиӣ ва 
асосии ҷамъият эътироф шудааст. Дар санадҳои номбаршуда ва дигар санадҳои 
дахлдори байналмилалӣ ҳифзи ҳуқуқи модарону кўдакон сабт гардида, шаклҳои 
гуногуни дастгирии иҷтимоии оила пешбинӣ шудаанд. Ҳамчунин дар ин санади меъѐрӣ 
‟ ҳуқуқии байналмилалӣ таъкид шудааст, ки модарон дар давраи то таваллуд ва баъди 
таваллуд бояд ба ғамхории махсус фаро гирифта шаванд. Пешбинӣ намудани чораҳои 
махсуси ҳимояи модарӣ, ба ҳимояи махсус фаро гирифтани кўдакон ва наврасон, манъи 
истифодаи меҳнати кўдакон дар ҳолате, ки агар ин меҳнат  ба саломатии ҷисмонию 
рўҳии кўдак ва инкишофи ў зарар расонад, аз қабили дигар шаклҳои дасгирии 
иҷтимоии оила мебошад [5].  

Кўдакон бояд аз истисмори иқтисодию иҷтимоӣ муҳофизат карда шаванд. Дар 
қисми 2 ‟ уми моддаи 25 ‟ и Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз ҳимояи иҷтимоии 
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баробар бархурдор шудани ҳамаи кўдакон, новобаста аз он ки онҳо дар ақди никоҳ ѐ 
берун аз он таваллуд шудаанд, муқаррар шудааст [5].  

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади меъѐрӣ ‟ ҳуқуқии аз ҳама 
баландэътибори ҳуқуқӣ андешаи муосири ҳуқуқу озодиҳои инсонро инъикос мекунад ва 
ин сифати Конститутсия  шароити мусоидро барои рушди ҳама соҳаҳои ҳуқуқ ва 
махсусан ҳуқуқи оила ба вуҷуд овард. Аз ин нуқтаи назар барои инсон ҳамчун 
мавҷудоти шаҳрвандӣ муҳайѐ шудани имконияти васеъ барои татбиқи ҳуқуқҳои 
иқтисодию иҷтимоӣ дар заминаи меъѐри конститутсионӣ оид ба баробарии ҳама 
шаклҳои моликият, дастрасии баробар ба захираҳои моддию молиявӣ ва бо 
назардошти принсипи «амал кардан то сарҳаде, ки қонун манъ кардааст» қонунгузор 
дар ҳама соҳаҳои қонунгузорӣ меъѐрҳо ва ниҳодҳои навро ҷорӣ намудааст. 

Масъалаи мазкур, асосан дар соҳаи ҳуқуқи оилавӣ аз ҳама бештар ба чашм 
мерасад, зеро оила мансуб ба ҳаѐти шахсӣ буда, бидуни устувории он аз ҷомеаи солим 
ва бештар аз ин  муносибатҳои қавии иҷтимоӣ ҳарф задан имкон надорад. Муҳимтар аз 
ҳама татбиқи ҳамаҷонибаи ҳуқуқи оила яке аз рукнҳои асосии ташаккули ҷомеаи 
шаҳрвандист ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пояи ҳаѐти мўътадили хусусии ашхос метавонад 
рушд кунад. Таърих гувоҳ аст, ки тўли 70 соли даврони шўравӣ ҳаѐти шахсии одамон, аз 
ҷумла ҳаѐти оилавӣ, зери таъсири шадиди ҳизбию давлатӣ қарор дошт ва ин ҳолат, пеш 
аз ҳама, дар натиҷаи норасоӣ, таҳрифи ҳуқуқ ва риоя нагаштани қонуният зоҳир 
мегашт. 

Бо баробари рўи кор омадани конститутсияи демократӣ вазъи ҳуқуқии шахсият 
дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда шуда ѐ ба ибораи дигар 
паҳлўҳои мухталифи ҳолати шахсият аз лиҳози ҳуқуқ ба эътибор гирифта шуданд. 
Мундариҷаи ҳолати ҳуқуқии шахсият дар оила, чунончи маълум аст, ба ду омили муҳим 
- сохти иқтисодӣ ва режими сиѐсӣ вобаставу алоқаманд аст.  

Тибќи Конститутсия режими сиѐсӣ дар Тоҷикистон демократӣ эътироф шудааст, 
ки дар чунин шароит низоми ҳама соҳаҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла қонунгузории оилаву 
никоҳ низ, ба арзишҳои демократӣ такя мекунад. Ҳамин аст, ки меъѐрҳои  Кодекси 
оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси принсипҳое муқаррар шудаанд, ки  ба пойдории 
оила ва ҳимояву дастгирии он аз ҷониби давлат  далолат мекунанд. Инҳо дар 
баробарҳуқуқии мардону занон дар ҳалли масоили оилавӣ, баробарҳуқуқӣ дар 
муносибатҳои оилавӣ сарфи назар аз миллату нажод ва эътиқоди динӣ, муҳофизат ва 
ҳавасманд кардани модарӣ, ғамхорӣ оид ба тарбияи фарзандон ва таъмини манфиати 
онҳо, якканикоҳӣ, озодонаву ихтиѐрӣ ва дар зери назорати давлат будани никоҳ ва 
озодона бекор намудани никоҳ, аз чиҳати моддиву маънавӣ масъули ҳамдигар будан ва 
ғамхории ҳамдигарии аъзои оила зоҳир мегардад. Ҳар яке аз ин усулҳои номбаршуда 
моҳияти амиқи иҷтимоӣ дошта, ба андешаи муосири ҳуқуқу озидиҳои инсон комилан 
созгор мебошанд. 

Дар моддаи 33 ‟ уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми дуюми он  
омадаст, ки ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ 
расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладори ва бекор кардани 
ақди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд [1]. Ҳуқуқи ташкили  оила аз ҷумлаи ҳуқуқҳои 
афзалиятноки соҳаи иҷтимоӣ ба шумор меравад, зеро бидуни оила ҷомеаи инсонӣ вуҷуд 
дошта наметавонад ва аз дараҷаи маърифату некўаҳволии оилаҳо дар кадом сатҳи 
инкишофи моддию  маънавӣ қарор доштани ин ѐ он ҷомеа ва давлат  муайян карда 
мешавад. Ҳанўз дар Конститутсияи соли 1978 бори аввал ҳуқуқ ба ташкили оила ва 
таҳти ҳимояи давлат будани оила зикр шуда, ин меъѐрҳо хислати ҳуқуқи асосӣ касб 
карда буд. Дар Конститутсияи имрўза бошад, ба муносибатҳои оилавӣ ду модда (м. 33-
34)  бахшида шуда, давлат ўҳдадор шудааст, ки оиларо ҳамчун асоси ҷамъият таҳти 
ҳимоя мегирад [1].  

Мувофиқи  муқаррароти моддаи мазкур расидан ба синни никоҳ ягона шарте 
мебошад, ки дар сурати  муҳайѐ  будани он мардону занон ҳуқуқи озодона бастани ақди 
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никоҳро пайдо мекунанд. Чи дар оиладорӣ ва чи ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ 
зану шавҳар баробарҳуқуқ эълон карда шудаанд. Ҳаққи озодона бастани никоҳ аз 
ҳуқуқи асосии шахсии ҳар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Никоҳ 
асос ва таҳкурсии ташкилѐбии оила буда, бо созиши тарафайн, ихтиѐрона бастани он 
барои ҳифзи ҳуқуқҳои аъзои оила аҳамияти фавқулодда муҳим дорад.  

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ин муқаррароти Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ақди никоҳ розигии ҳамдигарии марду зани ба никоҳ 
дароянда ва ба синни никоҳӣ расидани онҳоро чун шартҳои эътиборноки никоҳ 
муқаррар кардааст. Инчунин Кодекси оила дар моддаи 14 ҳолатҳоеро пешбинӣ 
кардааст, ки мавҷудияти онҳо монеаҳои ақди никоҳ мегарданд [2]. Муқаррар намудани 
шартҳои ақди никоҳ баробарии ҳуқуқҳои мардону занонро дар ташкили оила таъмин 
менамояд. 

Бояд қайд кард, ки ҳуқуқи шахсият дар соҳаи муносибатҳои ҳуқуқию оилавӣ яке аз 
рукнҳои асосии статуси ҳуқуқӣ-конститутсионии шахс ба шумор меравад. На ҳамаи 
паҳлўҳои ҳуқуқи шахс дар оила дар ин меъѐри конститутсионӣ, яъне моддаи 33 
Конститутсия инъикос шудаанд. Дар ин қисми модда ҳуқуқи ҳар фард ба бунѐди оила, 
озодона ба никоҳ даромадани мардону заноне, ки ба синни никоҳӣ расидаанд, инчунин 
баробарҳуқуқии ҳамсарон дар муносибатҳои оилавӣ ва қатъи он зикр шудааст. Аммо 
дар ин маврид Кодекси оила меъѐри махсус ‟ риояи шартҳои ақди никоҳ - моддаи 12 (аз 
ҷумла, синни никоҳӣ, розигии тарафҳо, набудани монеаҳои акди никоҳ)-ро пешбинӣ 
кардааст. 

Тартиби ақди никоҳ аз масъалаҳои муҳимест, ки дар қонунгузории оила ба он 
моддаи махсус моддаи 11 дар панҷ қисм бахшида шудааст. Аз ҷумла дар қисми якуми 
моддаи мазкур зикр шудааст, ки никоҳ бо иштироки шахсии шахсони никоҳшаванда 
пас аз гузаштани як моҳи ба сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ариза додани шахсоне, ки 
хоҳиши издивоҷ карданро доранд, ба ҷо оварда мешавад [2]. Бояд зикр намуд, ки асоси 
қайди давлатии никоҳ аризаи якҷояи шахсонест, ки нияти ба никоҳ даромадан доранд. 
Додани ариза ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ қисми таркибии тартиби 
қайди никоҳ ба шумор меравад. Дар ариза бояд ризоияти ихтиѐрии тарафҳо, набудани 
ҳолатҳое, ки ба бастани никоҳ монеа мешаванд, зикр шавад. Дар Кодекси оила оид ба 
иштироки ҳатмии ҳар ду нафари издивоҷкунанда дар лаҳзаи додани ариза нишондоде 
нест. Аз ин хулоса мешавад, ки шахсони издивоҷкунанда метавонанд ҳар яке дар 
алоҳидагӣ ариза пешниҳод кунанд, агар иштироки яке аз тарафҳо ҳангоми додани 
ариза бинобар сабабҳои узрнок номумкин бошад. Дар чунин ҳолат имзои аризаи 
тарафи ғоиб бояд дар идораи нотариалӣ тасдиқ шуда бошад. Барои бастани никоҳ, пеш 
аз ҳама, ризоияти никоҳшавандагон муҳим аст.  

Баробарҳуқуқии зану шавҳар дар оиладорӣ ва бекор намудани ақди никоҳ яке аз 
принсипҳои асосии ҳуқуқи оилавист, ки тавассути он муносибатҳои оилавӣ ба танзим 
дароварда мешавад. Ин баробарҳуқуқӣ на танҳо ҳангоми аз ақди никоҳ гузаштан, балки 
баъд аз ин ҳам нигоҳ дошта мешавад. Зану шавҳар ҳуқуқи баробари шахсӣ ва 
молумулкӣ пайдо мекунанд. Моҳиятан ин принсип бо принсипи дигари ҳуқуқи оилавӣ 
баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар муносибатҳои оилавӣ сарфи назар аз миллат, нажод 
ва муносибаташон ба дин алоқаи узвӣ дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти ақди 
никоҳ ба муносибатҳои оилавӣ аз рўи аслу насаб, мавқеи иҷтимоӣ ва молу мулкдорӣ, 
мансубияти нажодӣ ва миллӣ, маълумот, забон, муносибат ба дин, навъ ва характери  
касбу кор, ҷои зист ва дигар ҳолатҳо ба ягон тарз, бевосита ѐ бавосита маҳдудкунии 
ҳуқуқ, муқаррар намудани афзалиятҳои бевоситаю бавосита роҳ дода намешавад. 

Ҳамчунин, дар қисми сеюми моддаи 33 оварда шудааст, ки бисѐрникоҳи манъ аст 
[1]. Мувофиқи муқаррароти моддаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисѐрникоҳӣ 
манъ карда шудаст. Ин меъѐри конститутсионӣ дар моддаи 14 Кодекси оила низ сабт 
шудааст. Дар аксар кишварҳои мутамаддини ҷаҳони муосир принсипи  моногомия, ѐ 
худ якканикоҳӣ асоси ташкили муносибатҳои оилавиро таъмин намудааст ва он 
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таърихан низ шакли пешқадами никоҳ дар тамаддуни башарӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз, 
дар ин никоҳ шахс худро хушбахт ҳисоб карда, ба дигарон низ хушбахтиҳо меорад. 
Аммо, ашхосе пайдо мешаванд, ки ин талаботи қонунро вайрон карда, сабабгори рух 
додани ҳар гуна оқибатҳои номатлуб мегарданд. Чунин хавфро дар назар дошта, 
моддаи 170 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бисѐрникоҳӣ ҷазои ҷиноятӣ 
пешбинӣ кардааст [3].  

Бояд гуфт, ки барои шахсро ба ҷиноят гунаҳкор шуморидан шарт нест, ки мард 
бояд бо ду ѐ якчанд зан ақди никох дошта бошад. Аломати асосии ҷиноят бо ду ва ѐ 
зиѐда зан зиндагонӣ карда, бо онҳо хоҷагии умумӣ доштан мебошад. Љазои ҷиноятие, 
ки дар санксияи моддаи 170 ‟ и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини 
шудааст, барои ин намуди ҷиноят номувофиқ мебошад ва бояд санксияи моддаи 
мазкурро сахтар намоем ва ҷазои ҷаримаро аз он бардорем. 

Дар моддаи 34 ‟ уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки модару 
кўдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. Падару модар барои тарбияи 
фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъмини падару 
модар масъуланд. Давлат барои ҳифзи кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо 
ғамхорӣ менамояд [1].  

Мувофиқи меъѐри моддаи мазкур модару кўдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси 
давлат қарор доранд, ба ўҳдаи давлат масъулияти азими рушди соҳаи иҷтимоиро 
вомегузорад. Ин масъулият аз андешидани тадбирҳое иборат аст, ки ба устувории 
оилаҳо, ҳавасмандгардонии модарӣ, ҳимояи манфиатҳои ҳама аъзои оила, аз ҷумла 
модару кўдак, муҳайѐ кардани шароитҳое нигаронида шудаанд, ки амалишавии пурраи 
ҳуқуқи оилавиро  кафолат медиҳанд. Маълум аст, ки инъикоси ин меъѐри 
конститутсионӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҳуқуқи миллӣ муқаррароти  дахлдори як 
зумра санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, аз ҷумла Эъломияи ҳуқуқи кўдак, Паймони 
байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва ғайраҳо татбиқ 
шудаанд. 

Ҳимоя ва кўмак ба оила, модарӣ ва кўдакӣ аз ҷониби соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ ба 
амал бароварда мешаванд. Қонунгузории оилавӣ муносибатҳои оилавиро танзим 
намуда, дар таъмини ҳуқуқҳои аъзои оила нақши муҳим мебозад. Мустақилият ва 
мухторияти оила дар қабули қарорҳо оид ба инкишофи худ, афзалият доштани 
манфиати кўдакон,  баробарҳуқуқии марду зан дар тақсими адолатноки ўҳдадориҳои 
оилавӣ, раво набудани дахолати беасос ба корҳои оила дар қонунгузории оилавӣ ифода 
ѐфта , сиѐсати давлатиро нисбат ба ҳимоя ва таҳкими оила муайян мекунанд. Аз ҷумлаи 
чораҳои ҳуқуқие, ки бевосита баҳри ҳимояи модарӣ ва кўдакӣ нигаронида шудааст, ин 
рухсатӣ вобаста ба ҳомиладорӣ ва таваллуди кўдак барои занони ба фаъолияти меҳнатӣ 
машғулбуда мебошад, ки аз ҷониби қонунгузории меҳнатӣ пешбинӣ гардидааст. Ин 
рухсатиҳо на танҳо мақсади ҳифзи манфиатҳои модар ва  кўдакро дар назар дорад, 
балки  то андозае ҳамчун ҷуброни паст шудани даромади оила бинобар сабаби 
ҳомиладорӣ ва таваллуд низ эътироф мешавад. Давомнокии рухсатӣ, кўмакпулиҳое, ки 
ҳангоми рухсатӣ дода мешаванд, ҳуқуқи ба ҷои кори пештара баргаштан баъди аз 
рухсатӣ баромадан аз омилҳои муҳими дастгирии иҷтимоии модариву  кўдакӣ ба ҳисоб 
мераванд. 

Мувофиқи муқарароти моддаи 164 ‟ уми Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба занон рухсатӣ аз рўи ҳомиладорӣ ва таваллуд 70 рўзи тақвимӣ баъди таваллуд бо 
пардохти кўмакпулӣ аз рўи суғуртаи иҷтимоӣ дода мешавад. Дар сурати душвор 
гузаштани таваллуд  рухсатии баъди таваллуд 86 рўз ва дар ҳолати таваллуди 2 ва зиѐда 
кўдакон 110 рўзи тақвимиро ташкил медиҳад. Моддаи 165 ‟ уми кодекси мазкур 
муқаррар мекунад, ки рухсатӣ барои нигоҳубини кўдак ба мўҳлати якуним сол баъд аз 
рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд бо хоҳиши зан  ба ў дода мешавад. Ин намуди 
рухсатӣ пардохти кўмакпулиро  низ дар назар дорад [4].  
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Қонунгузорӣ ҳимояи махсуси ҳуқуқҳои меҳнатии занон ва фароҳам овардани 
шароити мусоиди меҳнатро, ки ба хусусиятҳои физиологии занон ҷавобгў мебошанд, 
таъмин месозад: кафолатҳои баланд ҳангоми  ба кор қабул кардан ва аз кор озод 
намудан, манъ будани меҳнати онҳо дар корҳои вазнин ва корҳои шароиташон 
зараровар, маҳдуд будани меҳнати занони ҳомиладор дар бастҳои шабона, 
гузаронидани онҳо ба корҳои нисбатан сабук ва ғайра. Қонунгузории меҳнатӣ дар ин 
самт манфиатҳои занони коркунандаро ҳамаҷониба мавриди танзим қарор додааст. 

Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди ҳимояи модару кўдак  
баъзе муқаррарот мавҷуд аст, чунончи дар моддаи 1 таҳти муҳофизати давлат қарор 
доштани оила, никоҳ, модар, падар ва кўдак зикр мешавад. Инчунин меъѐри моддаи 17 
ҳамин Кодекс намегузорад, ки шавҳар ҳангоми ҳомиладории зан ва дар давоми якуним 
соли пас аз таваллуди кўдак бе розигии зан ба суд оид ба бекор намудани ақди никоҳ 
даъво пешниҳод намояд [2]. Чунин ҳуқуқмаҳдудкунии шавҳар танҳо бо мақсади ҳимояи 
саломатии зан ва тифли навзод пешбинӣ шудааст ва ба принсипи конститутсионии 
таҳти ғамхории давлат қарор доштани зану кўдак пурра мувофиқат мекунад. 
Муқаррароти моддаи мазкур инчунин дар ҳолатҳое низ татбиқ карда мешаванд, ки агар 
кўдак беҷон таваллуд шуда бошад, ѐ худ то расидан ба якунимсолагӣ фавтида бошад. 

Муҳофизати кўдакӣ на танҳо тавассути қонунгузории меҳнатӣ ва саломатии аҳолӣ, 
балки ба воситаи баъзе меъѐрҳои ҳуқуқи оилавӣ низ таъмин карда мешавад. Масалан, 
тибқи қисми 1 моддаи 57 Кодекси оила кўдак ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии 
худ ҳуқуқ дорад. Ё худ тибқи қисми дуюми ҳамин модда ҳангоми вайрон кардани ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии кўдак, иҷро накардан ѐ иҷрои номатлуби ўҳдадориҳо аз ҷониби 
волидайн оид ба тарбияву таълими кўдак ѐ сўистифода аз ҳуқуқҳои падару модарӣ 
кўдак ҳуқуқ дорад ба мақоми васоят ва парасторӣ ва пас аз расидан ба синни 14-солагӣ 
ҷиҳати ҳимоя аз ҷониби онҳо ба суд муроҷиат намояд. Ғайр аз ин, муқаррароти моддаи 
63 Кодекси оила волидайнро ўҳдадор мекунад, ки барои тарбия ва рушду камоли 
фарзандонашон масъулият дошта, дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рўҳӣ, 
маънавӣ ва ахлоқӣ, таълим, касбомўзии фарзандонашон ғамхорӣ намоянд. 

Дар Кодекси оила вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи кўдакон меъѐрҳое ҳастанд, ки ба 
масъалаи маҳрум кардани ҳуқуқҳои падарӣ ва модарӣ дахл доранд. Созишнома оид ба 
пардохти алимент ва индексатсияи андозаи алимент, инчунин ҳуқуқи фарзандони 
болиғи таҳсилкунанда ба алимент низ аз ҷумлаи чунин меъѐрҳо мебошанд [2]. 

Дар сархати дуюми моддаи 34 ‟ и Констутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки 
падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои 
таъмини падару модар масъуланд [1]. Ин меъѐр чунин маънои онро дорад, ки ҳам 
падару модарон дар тарбия ва парвариши ҳамаҷонибаи  фарзандон ва ҳам фарзандон 
барои нигоҳубини волидайн дар айѐми пиронсолагӣ ва корношоямиву эҳтиѐҷмандӣ  
масъулият ва ҷавобгарии баробар  доранд. Вазифаи муҳимтарини оила муҳайѐ 
намудани шароити мусоид барои инкишофи мўътадил ва тарбияи ҳамаҷонибаи атфол 
аст ва ин вазифа, пеш аз ҳама, ба ўҳдаи волидайн гузошта мешавад. Ҳақиқати маълум 
ҳамин аст, ки танҳо дар муҳити оила кўдакон метавонанд ба таври мўътадил тарбия ва 
такомул ѐбанд. Аз ин рў, падару модарон дар тарбия ва таълими фарзандон ва 
таъминоти ҳамаҷонибаи онҳо масъулият доранд. Ҳуқуқи иштирок дар ҳалли 
масъалаҳои тарбияи фарзандон асосан дар шаклҳои зерин ба амал бароварда 
мешаванд: тарбияи ҳаматарафаи фарзандон, додани ному насаб ба фарзандон, муайян 
кардани ҷои истиқомати фарзандони ноболиғ, талаб карда гирифтани фарзандон аз 
дигар шахсе, ки ғайриқонунӣ онҳоро нигоҳ медорад  ва ғайра. Фарзандон муҳимтарин 
воситаи бақои  оила мебошанд. Аз ин сабаб барои тарбияи дурусти онҳо муҳити боварӣ 
ва  эҳтироми ҳамдигариро фароҳам овардан зарур аст. Бояд хотирнишон сохт, ки аз 
мазмуни меъѐри моддаи мазкур дар ҳуқуқи оилавӣ ду принсипи муҳим мавриди иҷро 
қарор мегиранд:  

Ғамхорӣ дар ҳаққи фарзандон ва ҳимояи манфиати онҳо. 
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Аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ масъули ҳамдигар будани волидайн ва фарзандон.  
Дар қисми якуми моддаи 18 Эъломияи ҳуқуқи кўдак омадааст, ки таъмини 

манфиатҳои кўдак бояд мавзўи асосии ғамхории волидайн бошад [7]. Айнан бо ҳамин 
мазмун  меъѐр дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сархати дуюми қисми 
якуми моддаи 65 мавҷуд аст [2]. Инчунин, ба ҳуқуқу ўҳдадориҳои волидайн дар тарбия 
ва таълими фарзандон дар Кодекси мазкур якчанд моддаи дигар - моддаҳои 63, 64 ва 65 
бахшида шудааст, ки меъѐрҳои онҳо тамоми масъалаҳои марбут ба тарбия ва 
таъминоти фарзандонро фаро мегиранд. Чунонки дар боло зикр намудем, манбаи 
дигари ба вуҷуд омадани ин ғоя тамаддуни ориѐӣ ва баъдан тамаддуни исломист. Ҳанўз 
дар тамаддуни ориѐӣ оилаву оиладорӣ як рукни муқаддаси ҷомеа маҳсуб ѐфта, тарбияи 
рўҳиву ҷисмонии фарзандон дар чорчўбаи оила ҷиддан таъкид мешуд. Эҳтиром 
кардани  волидайн ва кўмаки  иҷтимоӣ ба модарони серфарзанд арзишҳое мебошанд, 
ки дар китоби «Авасто» зикр шудааст.   

Тамаддуни исломӣ, ки тўли 1400 сол ба аксарияти  халқҳои Шарқ нафақат ҳамчун 
дин, балки ҳамчун намунаи тарзи зист ва маънавияту ахлоқ хизмат карда меояд, ба  
муносибатҳои ҳуқуқии оилавӣ меъѐрҳои наве ворид кард, ки ба устувор нигоҳ доштани 
оилаҳо мусоидат мекунанд. Бисѐр арзишҳои ахлоқию маънавӣ, аз ҷумла садоқати 
ҳамдигарии зану шавҳар, масъули тарбияи фарзандон будани волидайн ва баръакс 
нигаҳбонии фарзандон аз волидайни эҳтиѐҷманд, муқаддас донистани  падару модар аз 
қабили арзишҳое мебошанд, ки мустаҳкамии оилаҳоро таъмин мекунанд.  

Дар кишвари мо барои кӯдакони маъюб ва бепарастдор муассисаҳои таълимии 
махсус ҷой дорад. Дар ҷумҳурӣ барои маъюбон барои гирифтани маълумот ва 
касбомўзии онҳо шароити зарурӣ кафолат дода мешавад. Чунончи мақомоти маориф 
якҷоя бо мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадоранд тарбияи 
томактабӣ ва беруназмактабии кўдакони маъюб, гирифтани маълумоти миѐнаи умумӣ, 
миѐнаи махсус ва олии онҳоро мутобиқи барномаи инфиродии офият таъмин намоянд.  

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» 
кўдакони мубталои иллатҳои ҷисмонӣ ва рўҳӣ ба ѐрии тиббию иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд ва 
онҳо бо хоҳиши падару модарон, васиѐну парасторон дар кўдакистонҳои махсус, 
мактаб-интернат, хонаи бачагон ва хона-интернатҳои кўдакон аз ҳисоби давлат тарбия 
ѐфта метавонанд. Рўйхати нишондиҳандаҳои тиббию иҷтимоиро барои ҷойгир кардани 
ин кўдакон ба муассисаҳои мазкур Вазорати тандурустӣ, Вазорати маориф ва Вазорати 
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон  якҷоя муқаррар менамоянд. 
Муқаррароти моддаи 124 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кўдакони ятимро барои 
супоридан ба оилаҳо барои фарзандхонӣ ва таҳти васояту парасторӣ  муайян мекунад 
ва дар сурати набудани чунин шароит ҷойгиркунонии онҳоро дар муассисаҳои 
кўдакони ятим, тарбиявию табобатӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар муассисаҳои ба ин 
монанд лозим мешуморад. Ғайр аз ин, кўдакони дар муассисаҳои номбурда дорои ҳуқуқ 
ба алимент, нафақа ва дигар ѐрдампулиҳо мебошанд. Ситонидани алимент ва 
истифодаи он барои кўдакони бепарастормонда, ки дар муассисаҳои зикршуда қарор 
доранд, тибқи талаботи моддаи 84 Кодекси оилаи ҶТ ба роҳ монда мешавад. Ғайр аз 
ин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» муносибатҳои вобаста ба додани нафақаро барои маҳрум 
шудан аз саробон ба кудаконе, ки дар таъминоти пурраи давлат мебошанд, ба танзим 
медарорад. Инчунин бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 марти соли 2000 
таҳти № 98 Низомномаи мақомоти васояту парасторӣ тасдиқ шудааст, ки масъалаи 
ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кўдакони ятим ва аз парастории волидайн бо 
сабабҳои гуногун мондаро ба танзим медарорад. 

Ҳамин тариқ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва ягона 
мебошад, ҳуқуқ ва манфиатҳои оила ва ноболиғонро ҳаматарафа ҳифз мекунад ва 
онҳоро кафолат медиҳад. Дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои дар боло зикршуда, бо 
меъѐрҳои манъкардаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар боби 20 ‟ уми 
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он, моддаҳои 165 ‟ 178 шахси вайронкунандаи чунин ҳуқуқҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида мешавад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ БАНДУ БАСТИ ЉИНОЯТЇ-ЊУЌУЌИИ  
ЉИНОЯТИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТИ  

ЭКСТРЕМИСТЇ (ИФРОТГАРОЇ) 
  

Кодекси љиноятии нави Љумњурии Тољикистон (1998) сеюмин кодекси ватанї ба 
њисоб меравад. Кодексњои љиноятии аввалаи Тољикистон, ки солњои 1935 ва 1961 ќабул 
шуда буданд, муносибатњои љиноятї-њуќуќиро дар њамон сохти идоракунии давлатї ба 
танзим медароварданд. Дар ин кодексњо афзалият ва бартарии арзишњои умумиинсонї 
љой надоштанд, яъне эњтироми њуќуќу озодињон инсон ва бартарии ўњдадорињои 
байналмилалї эътироф шуда набуданд.  

Љумњурии Тољикистон то ба даст овардани соњибихтиѐрї ва истиќлолияти 
давлатї, амалияи њуќуќтадбиќкунї њамеша ноустувории ќонуни љиноятиро эњсос 
мекард. Сабаби асосии ќабул гардидани Кодекси љиноятии нави Љумњурии Тољикистон 
(яъне, зарурияти ислоњоти њаматарафаи ќонуни љиноятї) он буд, ки бисѐр мавќеъњои 
ќонунгузории пешина ба талаботи иќтисодї, иљтимої ва сиѐсии љамъияти њозираи мо 
љавобгў набуд, пеш аз њама, ба меъѐрњои баїналмилалї оид ба њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва ѓайра. 

Яке аз вазифањои асосии сиѐсати давлат дар соњаи мубориза бар зидди љинояткорї 
дар Љумњурни Тољикистон, ин ислоњоти пурран (аслии) ќонунгузории љиноятї шуд, ки 
он бо роњи ќабули Кодекси љиноятии нав тадбиќ карда шуд. 
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Дар Кодекси љиноятї, тавассути мустањкамкунии ќонунгузорї, волотарин 
аќидањои умумииљтимоии адолатпарварї, баробарї ва инсондўстї таљассум 
гардидаанд. Ин љо сухан, дар бораи њам принсипњое, ки Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон эълон кардааст ва, њам меъѐрњое, ки дар санадњои њуќуќии байналмилалї 
дарљ гардидаанд, меравад. Эътироф кардан ва пайравию риоя намудани чунин 
принсипњо мутобиќати ќонуни љиноятии ватаниро ба стандартњои байналмилалии 
муосир ва дохил шудани мамлакати моро ба фазои њуќуќии умумиљањонї таъмин 
мекунад. 

Бартарии вазифаи њифзи њуќуќу озодињои инсон аз таљовузњои љиноятї аз 
муќаррароти моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бармеояд. Ин ѓояи кон-
септуалї дар меъѐрњои Ќисми умумї ва Ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бевосита ифодаи худро ѐфтааст ва сохтори Ќисми махсуси Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба он пурра мувофиќ гардонида шудааст.  

Кодекси љиноятии нав пайдарњам принсипи демократї ва башардўстиро пеша 
кардааст. Бори нахуст, дар таърихи ќонунгузории љиноятии Тољикистон принсипњои 
ќонуни љиноятї муќаррар карда шудаанд, ки мувофиќи талаботи ќонун татбиќи амалии 
меъѐрњои Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикитстон бояд њатман ба онњо мутобиќ 
карда шаванд. 

Ба Кодекси нави (1998) љиноятии Љумњурии Тољикистон тафриќакунии 
(дифференсиатсияи) љавобгарии љиноятї хос аст. Ин чунин маъно дорад, ки нисбат ба 
љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин, ретсидиви љиноят, љиноятњои муташаккил 
љавобгарии ќатъї пешбинї карда шудааст.  

Њамзамон, дар баробари ин, барои љиноятњои начандон вазнин, ки нисбат ба 
содиркунандагони онњо чунин муносибати ќатъї талаб карда намешавад, тадбиќи 
чорањои сабуки таъсиррасонї пешбинї шудаанд. Дар њаќиќат татбиќи пайдарњами 
арзишњои инсондўстї, махсусан нисбати шахсоне, ки маротибаи аввал љиноятеро содир 
кардаанд, ки ба љамъият на он ќадар хавфнок аст ѐ ки дар њолатњое содир карда 
шудааст, ки љавобгариро сабук мекунад, зарурати васеътар татбиќ намудани 
чорањоеро, ки бо људо кардани инсон аз љомеа алоќаманд нестанд, таќозо менамояд. 
Ғайр аз он, чунин тафриќакунї маънои бартарафкунии љазоњои љиноятии барзиѐдро 
дорад, яъне, ин чунин маъно дорад, ки барои љиноятњои ба љамъият на он ќадар 
хавфнок раванди декриминализатсия ва депенализатсия татбиќ карда шудааст, ки он аз 
татбиќи ғояњои инсондўстї шањодат медињад. 

Љинояти ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї (ифротгарої) дар моддаи 
3073 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бо ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон” тањти № 35 аз 17.04.2005. ворид када шуд.  

Дар асоси муќаррароти бандњои алоњидаи Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 12 июни соли 2014, № 1 “Дар бораи татбиќ намудани ќонунгузорї 
њангоми баррасии парвандањои љиноятии хусусияти экстремистї (ифродгарої) ‟ 
дошта” тањти мафњуми ташкили фаъолияти њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї ѐ 
динї ѐ дигар ташкилоте, ки нисбат ба он аз љониби суд ќарори эътибори ќонунї 
пайдокарда дар бораи барњам додан ѐ манъи фаъолияташ бо сабаби ба амал 
баровардани фаъолияти экстремистї ќабул шудааст (моддаи 3073 КЉ). Он њаракатњои 
дорои хусусияти ташкилї фањмида мешаванд, ки ба давом додан ѐ аз нав оѓоз намудани 
фаъолияти ѓайриќонунии барњамдодашуда ѐ манъкардашуда равона карда шудаанд 
(масалан, барпо намудани маљлис, ташкили љалбкунии аъзои нав, намоишњо, 
роњпаймоињо, гузаштани ташкилот ба њолати пинњонї, ташкил кардани махфигоњњову 
биноњо барои гузаронидани маљлисњо, љой кардани аъзои ташкилот, нигоњ доштани 
мавод, адабиѐтњо ва дигар ашѐњо, кор карда баромадани наќшањои нави фаъолияти 
ташкилот, аз нав ба ќайд гирифтани аъзои ташкилот ва ѓайра) [1]. 

Тарафи объективии љинояти ќисми 1 моддаи 3073 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон аз њаракатњои фаъолона содир карда мешавад, яъне ташкили фаъолияти 
њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї ѐ динї ѐ дигар ташкилоте, ки нисбати он аз 
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љониби суд ќарори эътибори ќонунї пайдо карда дар бораи барњам додан ѐ манъи 
фаъолияташ бо сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистї ќабул шудааст [2]. 

Дар асоси Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон № 7 аз 31 августи 
соли 2007 “Дар бораи таљрибаи баррасии парвандањои љиноятї марбут ба ташкилотњои 
экстремистї” њаракатњои шахс бо моддаи 3073 КЉ Љумњурии Тољикистон њамон ваќт 
банду баст карда мешавад, ки агар вай барои ташкили фаъолияти њизбу иттињодияњои 
љамъиятї ѐ динї ѐ дигар ташкилоте, ки фаъолияти онњо аз тарафи суд манъ карда 
шудааст, кўшиш карда бошад, ѐ ин ки дар фаъолияти чунин њизбу иттињодияњо ѐ 
ташкилотњо иштирок карда бошад [3]. 

Ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї (ифротгарої) дар муњайѐ кардани 
шароит барои давом додани фаъолияти ташкилоти барњамдодашуда ва гузаштани 
ташкилот ба њолати пинњонї, ташкил кардани махфигоњњову биноњо барои 
гузаронидани маљлисњо, љой кардани аъзои ташкилот, нигоњ доштани мавод, адабиѐтњо 
ва дигар ашѐњо, кор карда баромадани наќшањои нави фаъолияти ташкилот, аз нав ба 
ќаїд гирифтани аъзои ташкилот ва ѓайра, ифода меѐбад. 

Таркиби љинояти мазкур расмї мебошад, яъне аз лањзаи ташкили фаъолияти 
ташкилоти экстремистї (ифротгарої) љиноят хотимаѐфта њисобида мешавад. Тарафи 
субъективии ин љиноятро гуноњ дар шакли ќасди бевосита ташкил медињад.  Субъекти 
љиноят умумї буда, љавобгарии љиноятї аз синни 16-солагї пешбинї шудааст. 

Ќисми 2 моддаи 3073 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љавобгарии 
љиноятиро барои иштирок дар фаъолияти њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї, динї 
ѐ дигар ташкилоте, ки нисбати он аз љониби суд ќарори эътибориќонунї пайдокарда 
дар бораи барњам додан ѐ манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани 
фаъолияти экстремистї ќабул шуда буд ва ин љавобгариро то, ќабул гардидани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон, тањти № 1359 аз 14.11.2016 “Дар бораи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон” пешбинї менамуд ва бо ќабул 
гардидани ќонуни мазкур ба диспозитсияи ќисми мазкур таѓйиру иловањои бо мазмуни 
“инчунин мусоидат кардан ба фаъолияти онҳо бо истифода аз воситаҳои ахбори омма, 
шабакаи интернет ва ѐ ба тарзи дигар, ворид карда шуда санксияи моддаи мазкур 
пурзўр карда шуд [4]. 

Дар асоси Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон № 7 аз 31 августи 
соли 2007 “Дар бораи таљрибаи баррасии парвандањои љиноятї марбут ба ташкилотњои 
экстремистї” тањти мафњуми иштирок дар фаъолияти њизбњои сиѐсї,  иттињодияњои 
љамъиятї ѐ динї ѐ дигар ташкилоти барњамдодашуда ѐ манъкардашуда-иштирок 
кардан дар маљлисњо, љамъомадњои аъзои ин њизбу иттињод ѐ ташкилот, иљро намудани 
супоришњои роњбарияти он, гузаштан ба њолати пинњонї ва ѓайра, фањмида мешавад. 

Дар эзоњи моддаи 3073 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон асоси аз 
љавобгарии љиноятї озод намудан пешбинї гардидааст, яъне шахсе, ки ихтиѐран аз 
иштирок дар фаъолияти њибњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї ѐ динї ва ѐ дигар 
ташкилоте, ки нисбати он аз љониби суд ќарори эътибори ќонунї пайдо карда дар 
бораи барњам додан ѐ манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани 
фаъолияти экстремистї ќабул шудааст, даст мекашад, аз љавобгарии љиноятї озод 
карда мешавад, агар дар кирдори ў таркиби љинояти дигар мављуд набошад.  

Тањти мафњуми ихтиѐран даст кашидан аз иштирок дар иттињоди экстремистї, 
иштирок дар фаъолияти њизбњои сиѐсї, итињодияњои љамъиятї ѐ динї ва ѐ дигар 
ташкилоте, ки нисбат ба он аз љониби суд ќарори эътибори ќонунї пайдокарда барои 
барњам додан ѐ манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти 
экстремистї ќабул шудааст, ки барои озод кардан аз љавобгарии љиноятї асос 
мегардад, он њолат фањмида мешавад, ки шахс ихтиѐран ва ба таври ќатъї ташкилотњои 
номбурдаро тарк карда, муносибаташро бо онњо ќатъ намояд, агар дар кирдораш 
таркиби љинояти дигар мављуд набошад. Масалан, баромадан аз њайати ташкилоти 
экстремистї, иљро накардани супоришњои роњбари он, рад кардани содир намудани 
дигар њаракатњое, ки мављудияти ташкилотро дастгирї менамояд. Эзоњи моддаи мазкур 
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бинобар риояшавии принсипи башардўстї, эњтироми инсон ва њуќуќу озодињои онро, 
ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон кафолат медињад ифода менамояд.  

Барои љинояти ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї (ифротгарої) љазои 
љиноятї дар намуди мањрум сохтан аз озодї ва мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян пешбинї шудааст. 
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НAЌШИ КOНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТOҶИКИСТOН  
ДAР ТAШAККУЛИ ЉOМЕAИ ШAЊРВAНДЇ 

 
Кoнститутсияи  Тoљикистoни  сoњибистиќлoл  дaр тaърихи  нaвини  кишвaр  

сaнaди  вoќеaн  тaърихї  вa тaкдирсoзи  миллaт  будa,  oн  истиќлoлияти  дaвлaтии 
тoљикoнрo  дaр  сaтњи  ќoнуни  aсoсї  тaќвият  бaхшидa, aсoсњoи  сиѐсиву  њуќуќї  вa  
сaмтњoи  aсoсии  тaњкиму пешрaфти  љoмеaрo  мутoбиќи  меъѐрњoи  эътирoфшудaи 

љaњoни муoсир муќaррaр нaмуд. Ин сaнaди oлӣ мaнфиaтҳoи миллии мaрдуми 

бoшaрaфи Тoҷикистoнрo дaр худ тaҷaссум нaмудa, аз Кoнститутсияҳoи қaблӣ, ки дaр 

тaърихи низoми идoрaкунии кишвaрaмoн қaбул шудaaнд, тaфoвути куллӣ дoрaд. 

Дaр мaқoлaи мaзкур хусусиятњои муҳими Кoнститутсияи aмaлкунaндaи 

Тoҷикистoн, ки бањри тaшaккули ҷoмеaи шaҳрвaндӣ рaвoнa шудaaнд зикр ѐфтaaнд. 

Бoри aввaл дaр сaтҳи Кoнститутсия эътирoф шудaни зaбoни тoҷикӣ бa ҳaйси 

зaбoни дaвлaтӣ имкoн дoд, aрзишҳoи миллию фaрҳaнгии тoҷик эмин нигoҳ дoштa 

шудa, бa эҳѐи дубoрaи зaбoни тoҷики шaрoит фaрoҳaм oвaрдa шaвaд [3, 13]. Дaр ин 

зaминa зaбoни тoҷикӣ дaр кишвaр рушд ѐфтa, Қoнуни ҶТ Дaр бoрaи зaбoни дaвлaтии 

ҶТ дaр тaҳрири нaв қaбул гaрдид, ки вaзъи ҳуқуқии зaбoни дaвлaтӣ вa истифoдaи oнрo 

тaнзим менaмoяд. Рушди зaбoни тoҷикӣ дaр нaвбaти худ бaҳри тaкмили Кoнститутсия 

тaъсири бевoситaи худрo рaсoнид. Лoиҳaи нaвбaтии вoрид нaмудaни тaғйиру илoвaҳo 

бa Кoнститутсия, ки сaнaи 22 мaйи сoли 2016 бa рaъйпурсии умумихaлқӣ гузoштa шуд 

aз 40 бaнд ибoрaт буд, ки  22 бaнди oн бa инкишoфи зaбoни дaвлaтӣ aлoқaмaнд будaнд. 

Дaр сaтҳи Кoнститутсияи Љумњурии  Тoљикистoн меъѐри муҳим ‟ aрзиши oлӣ 

эътирoф шудaни инсoн вa ҳуқуқу oзoдиҳoи ӯ мустaҳкaм гaрдид, ки ин меъѐри 

умумиэътирoфшудaи ҷoмеaи ҷaҳoнӣ вa Эълoмия умумии ҳуқуқи бaшaр мебoшaд. Дaр 

ҳaмин ҷo чизерo бoяд қaйд нaмуд, ки дaр Кoнститутсия меъѐрҳoе инъикoси худрo пaйдo 

нaмудaaнд, ки ҳaнӯз дуюним ҳaзoр сoл пеш дaр Эълoмияи Куруши Кaбир дaрҷ 

гaрдидaaнд, aз қaбили ҳуқуқ бa oзoдии виҷдoн, дaр ин зaминa тибқи мoддaи 26 

Кoнститутсия ҳaр шaхс ҳуқуқ дoрaд мунoсибaти худрo нисбaт бa дин мустaқилoнa 
муaйян нaмoяд. 
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Дaр Кoнститутсияи Љумњурии  Тoљикистoн соли 1994 дaвлaти демoкрaтиву дунявӣ 

вa ягoнa будaни Ҷумҳурии Тoҷикистoн мустaҳкaм гaрдидa, дaр зaминaи oн принсипҳoи 

демoкрaтӣ бa мoнaнди эътирoфи хaлқ ҳaмчун бaѐнгaри сoҳибихтиѐрӣ вa сaрчaшмaи 

ягoнaи ҳoкимияти дaвлaтӣ, иштирoки бемaмoниaти ҳaр шaхс дaр идoрaкунии дaвлaт, 

aфзaлияти ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн вa шaҳрвaнд, гунгунaндешии сиѐсӣ вa дигaр 

пaдидaҳoи нoдири демoкрaтӣ тaҷaссуми худрo пaйдo нaмудaaнд. 

Тибқи Кoнститутсия aввaлин мaрoтибa дaр тaърихи сиѐсии кишвaр пaрлaменти 

думaҷлисaи дoимaмaлкунaндaи кaсбӣ тaъсис ѐфтa, бaрoи рушду инкишoфи ҳaм 

aндешaи пaрлaментaризми миллӣ вa ҳaм aҳaмияти демoкрaтии дaвлaту дaлaтдoриaмoн 
мусoидaт нaмуд. 

Тaъсиси пaрлaменти думaҷлисa Мaҷлиси миллӣ вa Мaҷлиси нaмoяндaгoн бaрoи 

эҷoд вa қaбули қoнунҳoи ҷaвoбгӯ бa тaлaбoти ҷoмеa зaминaи бoэътимoд гузoшт вa 

ҳaмaгoн шoҳиди oнем, ки рaвaнди қoнунгузoрӣ aз ҷoниби мaқoми oлии кишвaр бo 

мaрoм aмaлӣ мегaрдaд [3,16]. Имрӯз дaр зиѐдa aз сесaд қoнуни ҷoрӣ, 26 кoдекс вa 17 

қoнуни кoнститутсиoнии ҷaвoбгу бa зaмoни муoсир қaбул шудaaнд, ки мунoсибaтҳoи 

мухтaлифи ҷaмъиятирo тaнзим нaмудa, дaр пaртaви Кoнститутсия зaминaи бoэътимoди 

ҳуқуқии дaвлaти миллии мo мебoшaнд. 

Дигaр пaдидaҳoи нaв, ки дaр Кoнститутсия инъикoси худрo пaйдo нaмудaaнд ин 

эътирoфи гунoгуншaклии мoликият мебoшaд. Тибқи oн дaвлaт фaъoлияти oзoди 

иқтисoдӣ, сoҳибкoрӣ, бaрoбaрҳуқуқӣ вa ҳифзи ҳуқуқии ҳaмaи шaклҳoи мoликият, aз 

ҷумлa мoликияти хусусирo кaфoлaт медиҳaд. Дaр шaрoити муoсир бинoбaр дaр сaтҳи 

Кoнститутсия муқaрaр гaрдидaни эътирoфи шaклҳoи гунoгуни мoликият, хусусaн 

мoликияти хусусӣ вa кaфoлaти oзoди сoҳибкoрӣ бaрoи тaшaккули мунoсибaтҳoи 

иқтисoди бoзoргoнӣ дaр aсoси рaқoбaти oзoд, ҷaлби шaҳрвaндoн бa фaъoлияти oзoди 

сoҳибкoрии инфирoдӣ вa тaвaссути тaъсиси шaхсoни ҳуқуқӣ, oзoдoнa бaстaни 

шaртнoмa вa вoрид шудaн бa муoмилoти грaждaнӣ бo тaкия бa принсипҳoи 

мустaқилият вa бaрoбaрӣ имкoн дoд, ки иқтисoдиѐти кишвaр бa мaрoтиб aфзудa, сaтҳи 

некуaҳвoлии мaрдум бo тaдриҷ бoлo гaрдaд. 

Дaр Кoнститутсия aввaлин мaрoтибa шaкли идoрaи ҷумҳaрии Президентӣ 

якдилoнa пешбинӣ кaрдa шуд вa интихoби ин шaкли идoрaкунӣ дaр тӯли дaврoни 

сoҳибистиқлoлии мaмлaкaт бoрҳo сoбит сoхт, ки oн ҷaвoбгӯи мaқсaду мaрoми хaлқи 

будa, пешбaрaндa вa тaшaккулдиҳaндaи  ғoяву aқидaҳoи миллӣ вa ҳифзкунaндaи 

aрзишҳoву дaстoвaрдҳoи мaрдумӣ мебoшaд. Нaзaрия вa aмaлияи илми муoсири ҳуқуқи 

кoнститутсиoнӣ шaҳoдaти oн aст, ки шaкли идoрaи ҷумҳурии Президентӣ хoси сoхтoри 

дaвлaти ягoнa будa, бa шaрoфaти интихoби чунин шaкли идoрaкунӣ дaвлaт дaр сoҳaҳoи 

гунoгуни ҳaѐти сиѐсиву иқтисoдӣ, иҷтимoиву фaрҳaнгӣ вa идеoлoгӣ бa пешрaвиҳo нoил 

гaрдидa, метaвoнaд сoҳибихтиѐрии кoмили худрo дaр aрсaи сиѐсaти ҷaҳoнӣ дaр ҳaр 

дaвру зaмoн муaррифӣ вa ҳимoя нaмoяд. Кoнститутсия шaкли идoрaи љумњурии 
президентирo  муќaррaр нaмудa, бo ин рoњ имкoн дoд, ки низoми ягoнa вa  
сaриштaѐфтaи њoкимияти иљрoия сoзмoн дoдa шудa, сулњу сaлoњ,  вaњдaту  oрoмї  вa  
ќoнунияту  тaртибoт  дaр  љoмеa  тaъмин  гaрдидa,  бa  инкишoфи  сиѐсї,  иќтисoдї  вa  
иљтимoии oн мусoидaт кaрдa шaвaд.  

Дaр сaтҳи Кoнститутсия aмaлӣ гaрдидaни ҳoкимияти дaвлaтӣ дaр aсoси тaҷзияи 

oн бa ҳoкимияти қoнунгузoр, иҷрoия вa судӣ муқaррaр кaрдa шудa, ин меъѐр имкoн 

дoд, ки шoхaҳoи ҳoкимияти дaвлaтӣ дaр aсoси принсипи бoздoри вa мувoзинaт, 

мустaқилoнa бидуни дaхoлaт бa фaъoлияти ҳaмдигaр тaшaккул ѐфтa, бa нaфъи ҷoмеaи 

Тoҷикистoн хизмaт нaмoянд. 

 Дaр меъѐрҳoи Кoнститутсия aрзишҳoи ислoмӣ, дaстoвaрдҳoи ҳуқуқи ислoмӣ, ки 

қoдирaнд ҳaмчун усул вa ѐ қoидaи мушaххaси рaфтoр бaрoи мaрдум хизмaт нaмoянд, 

вaсеъ истифoдa мешaвaнд [4,597]. Мисoл, дaр қисми 2 мoддaи 34 Кoнститутсияи 

Ҷумҳурии Тoҷикистoн ӯҳдaдoрии «… фaрзaндoни бoлиғу қoбили меҳнaт бaрoи 

нигoҳубин вa тaъмини пaдaру мoдaр…» муқaррaр шудaaст. Ин aрзиш вa қoидa дaр 
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кoнститутсияҳoи дaвлaтҳoи Ғaрбӣ нест, ин мерoсият aз фaрҳaнги вoлoи мaрдуми тoҷик 

aст. Ё дaр зaминaи Кoнститутсия қaбули Қoнуни Ҷумҳурии Тoҷикистoн «Дaр бoрaи 

тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaрoсимҳo дaр Ҷумҳурии Тoҷикистoн», ки дoирaи aнъaнa вa 

мaрoсимҳoрo бa тaнзим дaрoвaрд, беҳтaрин шaҳoдaти oқилoнaи низoми ҳуқуқии 

муoсири Тoљикистoн  мебoшaд. Тaвaссути ҳaмин Қoнун дaвлaти мo бa тaъмир вa 

тaбoбaти урфу oдaт вa aнъaнaю мaрoсимҳoи миллӣ дaст зaдa, бaрoи мaрдуми тoҷик 

хизмaти бузургерo aнҷoм дoд, ки бa oн aлбaттa, тaърих вa aҳли хирaд бaҳo хoҳaнд дoд. 
Дaр сaтњи Кoнститутсия эътирoф гaрдидaни Президенти Љумњурии Тoљикистoн 

муњтaрaм Эмoмaлї Рaњмoн њaмчун Aсoсгузoри сулњу вaњдaти миллї ‟ Пешвoи миллaт 
рaмзи пoйдoриву бaрдaвoмии дaвлaтдoрии мустaќили тoљикoн, сулњу вaњдaти миллї, 
кaфили рушди бoсубoт вa устувoри љoмеaи Тoљикистoн, бењтaрин aрзише, ки aз хoњишу 
ирoдaи мaрдуми шaрaфмaнди кишвaрaмoн вoбaстa буд, бa њисoб мерaвaд [5,162]. Ин 
шaхсияти бaрљaстaи тaърихии миллaт, ки дaр иљлoсияи XVI Шўрoи Oлии Љумњурии 
Тoљикистoн Сaрвaри дaвлaт интихoб гaрдидa, дaр бунѐди низoми дaвлaтдoрии 
Тoљикистoни сoњибистиќлoл, бaрќaрoрсoзии сoхти кoнститутсиoнї, бa дaст oвaрдaни 
сулњу вaњдaти миллї сaњми бенaзир гузoштa, тибќи Кoнститутсияи Љумњурии 
Тoљикистoн сoли 1994 дaр aсoси oвoздињии умумихaлќї aввaлин ПрезидентиЉумњурии 
Тoљикистoн интихoб шудa, дaр эъмoри дaвлaти сoњибихтиѐр, демoкрaтї, њуќуќбунѐд, 
дунявї вa иљтимoї нaќши aрзaндa гузoштa, миллaтрo aз пaрoкaндaгї, дaвлaтрo aз 
нестшaвї вa хaлќрo aз љaнги шaњрвaндї рaњo нaмудa,дaр рушди сиѐсї, иќтисoдиву 
иљтимoї вa тaърихиву фaрњaнгии дaвлaти мустaќили Тoљикистoн хизмaтњoи бузурги 
тaќдирсoз нaмудaaст. 

Ин пaдидaҳoи дaр Кoнститутсия эътирoфшудa aз як тaрaф рoбитaи нaздики 

дaвлaтрo бo ҷoмеa тaъмин нaмудa, aз тaрaфи дигaр кaфoлaти тaъмин вa aмaлишaвии 

oнҳoрo aз ҷoниби тaмoми мaқoмoтҳoи дaвлaтӣ тaлaб менaмoянд вa бaрoи тaшaккули 

љoмеaи шaҳрвaндӣ дaр Тoљикистoн шaрoити мусoидрo фaрoҳaм меoрaнд. 
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ЊУЌУЌИ ИНТИХОБОТ 

 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба халќ тааллуќ доштани њокимияти 

давлатиро эълон намуда, шаклњои татбиќи иродаи халќро дар интихобот ва 
райъпурсии умумихалќї кафолат медињад. Интихобот њамчун як шакли татбиќи иродаи 
халќ бо як ќатор принсипњо асос меѐбад. 

Принсипњои интихобот ба сифати асосу мохият ва ќоидањои асосии амалан татбиќ 
шудани он баромад мекунанд. Мањз онњо тамоми пањлуњои њуќуќи интихоботиро 
инъикос намуда, ба онњо хислати муназзамию (пайвастагї, пайдархамї) пурагї 
мебахшанд. Бевосита татбиќ шудани принсипњои њуќуќи интихоботї хаќќонї ва 
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ќонунї будани интихоботро ифода намуда, табдил ѐфтани онро ба маъракаи изњори 
иродаи амалии мардум таъмин мекунад [6, 129]. 

Принсипњои њуќуќи интихоботї аз умумї, мустаким, баробар, озод будани он ва 
овоздихии махфї иборатанд.  

Принсипи умумї имконият ва хаќќи иштирок кардани њар шањрвандро сарфи 
назар аз миллат, нажод, љинс, забон, муносибат бо дин, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої ва 
дигар нишондињандањояш дар таъсиси маќомоти давлатї ва худидоракунии мањаллии 
интихобї мадди назар дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки умумї будани интихобот иштироки њамаи шањрвандонро 
бидуни истисно дарбар намегирад ва њар як давлати љањон бо назардошти хусусиятњои 
худ дар конститутсияњо ва ќонунњои љориашон талаботи махсуси муайянкунандаи 
интихобкунанда ва интихобшвандаро пешбинї кардаанд,  ки онњо дар илми њуќуќи 
конститутсионї бо номи «сенз» ѐд мешаванд. 

Рушду такомули њуќуќи интихоботї бо ба хусусияти умумї пайдо кардани он 
алоќамандии људонопазир дорад. Дар ибтидо бавуљуд омадани њуќуќи интихоботии 
муосир он  ба талаботи хеле зиѐду ба аќли солим мувофиќ набуда, мувољењ (ру ба ру) 
буд. Доштани молу мулки майян, пардохти андози интихобот, танњо намояндаи љинси 
мард будан ва ѓайра он талаботњое мебошанд, ки  њуќуќи интихоботии 
умумиэълоншударо то ба сатњи ночизї расонида, аксарияти мутлаќи шахрвандоне, ки  
амалан имконияти интихобкунанда шуданро доштанд аз њуќуќи интихоботї мањрум 
мегаштанд.  

Ќонуни асосии соли 1791 Фаронса шањрвандони ин кишварро  ба гуруњњои 
«фаъол» ва «ѓайрифаъол» таксим намуда, шањрвандони ѓайрифаъолро аз њуќуќи 
интихоботї мањрум карда буд. Дар натиља таќрибан аз 24 миллион ањолии  Фаронса 
хамаги 4 миллиону 300 њазор нафар шањрвандон њуќуќи интихоботї пайдо карданду 
бас. Дар Англия дар соли 1832 дар асоси мављудияти талаботи интихоботї,  махсусан 
талаботи молумулкї, ки хаљми он ба 10 фунт стерлинг  баробар буд, танњо 4 фоизи 
ањолии ин кишвар њаќќи интихоб карданро доштанд. Дар ИМА то соли 1963 то лањзае, 
ки ба ќонуни асосии он иловаи 24-ум ворид нагардид, низоми андозњои интихоботї 
амал менамуд. Ба занњо низ њуќуќи интихоботї дар асри ХХ дода шуд. Англия ба занњо 
дар соли 1918, ИМА дар соли 1920, Фаронса дар соли 1944 ва Шветсария дар соли 1971 
њуќуќи интихоботї доданд. 

Бо њамин тартиб, дар натиљаи муборизаи тулонии неруњои иљтимоию сиѐсии  
мухталифи давлатњои чањон яксилсила талоботи номатлуби интихоботї аз байн 
бардошта шуда, роњ барои рушду такомули интихоботи одилу демократї ва воќеан 
умумї њамвор гардид [6, 132]. 

Талаботи синну соли интихобкунанда низ ба мисли дигар талабот рушду такомули 
махсуси таърихии худро сипарї карда, имруз бо тамоили устувори паст кардани синну 
соли интихобкунанда ру овардааст. Дар асоси маълумоти Иттиходи байнипарламентї, 
ки соли 1992 эълон шуда буд, аз миѐни 150 давлати дар маълумот фарогирифта дар 109 
давлат њаќќи интихоботии фаъоли афроди аз 18-сола калон, танњо дар якчанд давлат 
барои афроде, ки синни 19-21 солагиро пур кардаанд ва дар чор кишвари чањон яъне 
дар Бразилия, Эрон, Никарагуа ва Куба барои афроди 16 сола эътироф шудааст [6,137]. 

Талаботи синну солии интихобшавандагон нисбат ба њамин талаботи 
интихобкунандагон хеле баланд аст. Масалан, барои ба сифати вакили поѐнии 
парламент интихоб шудан зарур аст, ки шањрванд синни 21-25 соларо пур карда бошад 
барои узви маљлиси болоии парламент бошад синну соли боз њам болотар муќаррар 
карда мешавад. Муайян кардани талаботи синну солии интихобкунанда ва 
интихобшаванда ќабл аз њама бо пайдо кардани таљрибаи њаѐтї,  аќлу хираде, ки барои 
анљом додани корњои сиѐсї заруранд ва ба уњда гирифтани масъулияти татбиќи 
њокимяти давлатї алокаманд мебошад.   

Талаботи дигари хеле интишорѐфта аз сукунати интихобкунанда ва ѐ 
интихобшаванда  дар марзу худуди њавзаи интихоботии муайян иборат мебошад, ки он 
бо талаботи муќимият ѐд мешавад. Масалан, дар Фаронса ва Австралия барои он, ки 
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фард ба сифати интихобкунанда зътироф шавад, зарур аст, ки он дар њудуди њавзаи 
интихоботии марбута дар тули шаш моњ сукунат дошта бошад. Дар Зеландияи нав 
муњлати истиќомати интихобкунанда баробар ба се моњ аст. Дигар давлатњо низ барои 
пайдо кардани сифати интихобкунанда ин гуна талаботро пешбинї кардаанд. Дар 
Љумњурии Точикистон талаботи муњлати сукунат нисбати интихобкунандагон пањн 
намегардад. Маќсад аз мукарар намудани талаботи муќимият бо фароњам омадани 
шароити њадди аќалли шиносоии интихобкунанда  бо масъалањои дар њавзаи 
интихоботї чойдошта алоќаманд буда, он њар гуна афроди тасодуфиро аз њайати 
интихобкунандагон истисно мекунад. Бояд ќайд намуд, ки талаботи муќимият нисбат 
ба интихобшавандагон бо катъияти љидди пешнињод мегардад ва мудати зиѐди 
сукунатро дар бар мегирад. 

Сатњи муайяни таълим ва саводнокии интихобкунандагон ва интихобшавандагон 
аз навъи дигари талаботи њуќуќи интихоботї мебошад. Талаботи мазкур нисбат ба 
интихобкунандагон ва интихобшавандагон дар сатњу андозаи мухталиф пешнињод 
мегардад. Агар барои интихобкунанда љавоб додан ба ин талабот хатмї набошад, 
барои интихобшаванда ин талабот  яке аз шартњои зарурии интихоб шудан ба њисоб 
меравад. Дар ибтидо њатто њаќќи овоз додан ба онњое тааълуќ дошт, ки босаводу 
таълимѐфта буданд, зеро аз нигоњи мутафаккирону ќонунгузорони он даврон 
итихобкунанда бояд шахси огоњ бошад ва мустаќилона  дар овоз додану интихоби 
фармонравоѐн иштирок кунад. Агар њайати интихобкунандагон бофањму тањсилѐфта 
бошанд, натиљаи интихоби онњо низ писандидатар ва аз лињози сиѐсї матлубтар хоњад 
буд. Аммо оњиста ‟ оњиста андешаи васеъ кардани њайати интихобкунандагон ѓолиб 
омад ва мањрум кардани бесаводон аз њаќќи овоз додан ба сифати амали хилофи 
адолати ичтимої ва баробарњуќуќии инсонњо эътироф гардид. Аз ин ру аксарияти 
мутлаќи давлатњои љањон талаботи мазкурро нисбати интихобкунандагон пешнињод 
намекунанд ва ќонунњои асосї аз он сарфи назар мекунанд. 

Аз барои интихоб шудан талаботи саводнокї, ки хондан ва навиштанро  бо 
забони давлатї  ва баъзан дарку фањмиши зарурии ќонуни асосии кишварро мадди 
назар дорад, аз нињоди интишорѐфтаи њуќуќи асосї намояндагї мекунад. Масалан, 
параграфи 4 моддаи 14 Конститутсияи Бразилия бесаводонро аз њаќки интихоб шудан 
мањрум кардааст. 

Њамчунин талаботи динї, ки тибќи он њуќуќи интихоботї ба пайравони ин ѐ он 
дини муайян дода мешавад, ба назар мерасад.  Масалан, дар Љумњурии Исломии Эрон 
касе ба сифати президент интихоб мешавад, ки ў пайрави дини расмии он бошад. Тибќи 
сархати 12 м. 24 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон» бошад ба номзадии мансаби 
Президент ходимони касбии ташкилотњо ва иттиходияхои динї пешбари шуда 
наметавонанд [3, м.24]. 

Сарќонунњо ва ќонунњои баъзе давлатњои љањон талаботи ахлоќиро низ пешбинї 
кардаанд. Масалан, дар Фаронса, Луксембург, Маноко ва чанд кишвари дигар 
муфлисшудагон аз њаќќи овоз додан мањруманд. Луксембург дорандагони 
фоњишахонањоро низ аз ин хаќ мањрум кардааст, яксилсила давлатњо ба майзадањо, 
оворагардон ва ќаллобон њаќќи интихоб карданро намедињанд. Дар Покистон номзад 
ба Мачлиси Миллї бояд дорои «ањлоќи њамида» бошад, ки аз нигоњи њуќуќи даќиќ 
муайян кардани унсурњои таркибдихандаи он амри мањол аст. 

Аз талаботњои њуќуќи интихоботї, ки зикрашон кардем бояд мањрум кардани 
фардро аз њуќуќи интихоботї фарќ кард. Мањрум кардани фард аз њуќуќи интихоботї 
асосан ба вазъи равонию рўњї ва мањрум бадани он алокаманд аст. 

Мањкумшудагон ва зиндониѐни ќонунї дар аксар кишварњои дунѐ мумкин аст аз 
њаќќи райъдихї мањрум бошанд, ки ин моияти принсипи умумиро вайрон намекунад [4, 
25]. 

Тибќи Конститутсия ва баъзе ќонунњои интихоботии давлатњои љањон иштироки 
шањрванд дар интихобот њатмї мебошад. Масалан, тибќи Конститутсияи Италия овоз 
додан уњдадории гражданї мебошад. Сарќонуни Туркия бошад умуман ба њатмї 
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будани овоздињї  ишора намекунад, аммо ќонуни љиноятии ин кишвар  барои дар 
интихобот иштирок накардан љазои мањрум кардан аз озодиро пешбинї кардааст. Дар 
Белгия ва Луксембург низ овоздињї њатмї мебошад. Дар давлатњое, ки овоздињии 
њатмиро кабул кардаанд натиљаи он низ хеле баланд аст, зиѐда аз 90 фоизи 
интихобкунандагон дар овоздињї иштирок мекунанд. Аммо ба таври табиї савол ба 
миѐн меояд, ки оѐ ин натиља воќеї аст ѐ сунъї? Њаќќонї будани њокимияте, ки аз ин роњ 
таъсис меѐбад то кадом андоза аст? Љавоби ин саволњо бояд ба воќеияти таърихии 
замони муайяни давлати марбута такя кунад. Љорї кардани овоздињии њатмї бо 
муаммоњои сиѐсї алоќаманд аст ва дар охири тањлил хилофи асли (принсипи) њуќуќи 
интихоботии озод мебошад [6, 142]. 

Аслан иштироки шахс дар интихобот набояд ба таври хатмї мукарар шавад, 
балки шахс худ љињати иштирок дар овоздихї бояд њавасманд бошад. Шахс дар њолате 
љињати иштирок дар овоздихї њавасманд мегардад, ки агар интихобот воќеан шаффоф 
ба роњ монда шуда, номзадњои арзанда бањри ишѓоли курсињои муайян раќобат дошта 
бошанд. Масалан, дар интихоботи навбатии низоми намояндагии Љумњурии 
Тољикистон (интихоботи Малиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, Маљлиси вакилони 
халќи ВМКБ, вилоят,ш. Душанбе, шањр, нохия ва вакилони маќомоти худидоракунии 
мањалї) ахолии кишвар хеле фаъолона иштирок намуданд ва рафти ташкилу  
баргузории интихоботро нозирони байналмиллалї мушоњида намуда  бањои баланд 
доданд. Масалан, тибќи маълумотхои Комиссияи марказии интихобот ва райъпурсии 
Љумњурии Тољикистон дар интихоботи низоми намояндагии Љумњурии Тољикистон, ки 
1. 03. 2020 баргузор шуд аз 4 миллиону 900 њазор интихтбкунандае, ки ба кайд гирифта 
шуда буданд 4 миллиону 245 њазору 951 нафар интихобкунанда иштирок намуд, ки ба 
86.4 фоиз баробар аст, ки ин натљаи хеле баланд мебошад. 

Тибќи принсипи интихоботии баробар як интихобкунанда як овоз дорад. Њаќ бар 
љониби Т. Пейн, ки гуфта буд «як интихобкунанда ва як овоз» њоло ин аќида дар 
тамоми љањон њукумфармост. 

Коста намудани ин принсип дар ќонунгузории Тољикистони иттифоќї дида 
мешуд. Тибќи Конститутсияи Тољикистони мухтории иттифоќї (с. 1929) хусусияти 
синфї дар њуќуќи интихобот ба чашм мерасид. Дар њуќуќи интихоботї афзалият ба 
ањолии шањр, пеш аз њама ба синфи коргар дода мешуд. Дар интихобот ба Анљумани 
Умумитољикистонї дар шањрњо аз њар 300 нафар интихобкунанда як вакил, дар 
ќишлоќљойхо бошад аз њар 3000 нафар сокинон як вакил интихоб мешуд [7,157]. 

Умуман њамаи интихобкунандагон бояд дорои шумораи баробари овозњо бошанд. 
Дар таљрибаи давлатдории муосир баъзан интихобкунандагон дар маљмуъ аз ду- се ва 
њатто зиѐда аз он овозњо бархурдор карда мешаванд ва аз он љое, ки аз ин миќдори 
овозњо њамаи интихобкунандагон истифода мебаранд, аз ин ру моњияти баробарии осеб 
намебинад. Масалан, дар Олмон њангоми интихоботи Бундестаг интихобкунандагон 
дорои ду овоз мебошанд, яъне барои интихоби  вакилон дар асоси  њавзањои  
интихоботї ва барои интихоби вакилон аз руи руйхати заминхо. 

Роњи дигари таъмини принсипи  интихоботии баробар аз намояндагони баробари  
интихобкунандагон дар макомоти намояндагї мебошад. Масалан тибќи сархати дуюми 
м. 49 Конститутсияи Љуњурии Тољикистон «Дар Маљлиси миллї Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањр ва ноњияњои тобеи љумхурї 
намояндагони баробар доранд» [1, м.49]. 

Хулоса, талаботњое, ки дар меъѐрњои конунгузории давлатњои хориљи нисбати 
принсипњои њуќуќи интихоботї  мукарар шудаанд, ба мо меъѐр шуда наметавонанд 
вале сарчашма шуда метавонанд. Моро зарур аст, ки аз ин талаботњо шаклњои афзали 
онро интихоб намуда, рушд ва такмили ќонунгузории интихоботии миллиро таъмин 
намоем. Маќсади илм љустуљу ва дарѐфти усулњои бењтарин бањри инкишофи озодона 
ва њаѐти арзандаи инсон ва таъмини адолати иљтимої аст. Як ќатор талаботњои 
муќараршуда оиди принсипњои њуќуќи интихоботї  чандон ба маќсад мувофиќ нестанд. 
Масалан, њатмї будани иштирок дар интихобот, дар њаќиќат њам натиљаи сунъиро 
бабор меорад ва хилофи принсипи озодии њуќуќи интихоботї мебошад. 
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назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ 
 
 

ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШИ ҲУҚУҚИ КӮҲӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Баъзе олимон ба омӯзиши ҳуқуқи кӯҳӣ даст задаанд. Сирдоев Н.А., Перчик 
А.И., Певзнер М.Е., Муҳитдинов Н.Б., ки ҳангоми омӯзиши ҳуқуқи кӯҳӣ чунин 
истилоҳҳои ба ҳам алоқамандро истифода бурданд: сарват ва истифодаи сарватҳои 
зеризаминӣ.  Ба ҳамин тарз профессор Сирдоев Н.А., мафҳуми "сарватҳои зеризаминӣ"-
ро чунин таъриф медиҳад: "Дар зери сарватҳои зеризаминӣ бояд як қисми муҳити 
табиии зери сатҳи замин ҷойгиршаванда, инчунин маъданҳо, унсурҳо ва сангҳо, ки ба 
сатҳи замин мебароянд, фаҳмида шаванд" [1, 13].  

Аз ин таъриф бармеояд, ки сарватҳои зеризаминӣ як мафҳуми ҳаҷман калон 
мебошанд. Тибқи гуфтаҳои Певзнер М.Э., баѐни муваффақонаи мафҳуми "сарватҳои 
зеризаминӣ" дар Фармони Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон "Дар бораи сарватҳои 
зеризаминӣ ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ", аз 27 январи соли 1996 № 2828 [2] 
мавҷуд аст, ки қувваи қонун доштанд: "Сарватҳои зеризаминӣ қисми қабати замин 
мебошанд, дар зери қабати хок ҷойгиранд ва дар ҳолати набудани он ‟ поѐнтар аз сатҳи 
замин ва қаъри обанборҳо, ки ба қаъри заминҳо рафта мерасанд ва барои истихроҷи 
маъдан  бо назардошти пешрафти илмию техникӣ истифода мегарданд".  

Чӣ тавре, ки аз мафҳуми дар қонунгузории Қазоқистон нишондодашуда бармеояд, 
қисми зиѐди он бо он мафҳуме, ки дар қонунгузории Тоҷикистон тафсир гардидааст 
мувофиқ меояд. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сарватҳои 
зеризаминӣ", аз 20 июли соли 1994 таҳти №984 таърифи сарватҳои зеризаминӣ мавҷуд 
аст, тибқи он сарватҳои зеризаминӣ ‟ қисми қаъри замин, ки поѐн аз қабати хок ва дар 
мавриди набудани он дар таги баҳрҳо, кӯлҳо, дарѐҳо ва дигар обанборҳо то умқи 
дастрас, ки қабати онҳо барои гузаронидани корҳои геологӣ ва истифодаи маъданҳои  
фоиданок дар асоси комѐбиҳои илмию  техникӣ дастрас аст [3]. 

Тавре, ки мо мебинем, мафҳуми "сарватҳои зеризаминӣ", ки қонунгузории 
Қазоқистон таҳия кардааст, " сарватҳои зеризаминӣ" -ро ба таври васеъ дар охири 
таъриф дида мебарояд "... барои истихроҷи маъдан бо 
назардошти пешрафти илмию техникӣ дастрас аст". Дар доираи амалиѐти 
истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ олимон онро корҳо дар соҳаи зеризаминии 
давлатии геологӣ, иктишоф ва истихроҷ, аз ҷумла корҳои марбут ба ҷустуҷӯ ва 
истихроҷи обҳои зеризаминӣ, инчунин сохтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризаминӣ, 
ки ба истихроҷи маъдан алоқаманд нестанд, меҳисобанд [1, 14]. Аз ин бармеояд, ки 
муносибатҳои вобаста ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ, ки мавзӯъ ва усули 
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ҷудогона ва мазмуни гуногуну ҳамзамон якхела доранд пеш аз ҳама танзими ҳуқуқиро 
талаб мекунанд, зеро ин муносибатҳо ба манфиатҳои доираи васеи одамон таъсир 
мерасонанд. 

Ҳангоми таҳлили ҳуқуқи кӯҳӣ - ҳамчун соҳаи ҳуқуқ, мо бояд бештар ба он таваҷҷӯҳ 
намоем, ки муносибатҳои оид ба истифодаи канданиҳои фоиданок чӣ тавр танзим 
карда мешаванд. Дар ин масъала байни олимони ҳуқуқ баҳсҳои хеле калон вуҷуд 
доранд, аз ин рӯ баъзеи онҳо чунин мешуморанд, ки низоми ҳуқуқиро набояд дар 
доираи ҳуқуқи замин баррасӣ кард. В.Н. Храпанюк системаи ҳуқуқии ҷомеаи муосирро 
тасниф ва ҳуқуқи заминро ҳамчун яке аз бахшҳои асосӣ ҷудо намуда, қайд кард, ки он 
"муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи истифода ва ҳифзи замин, сарватҳои зеризаминӣ, 
об, ҷангал, ки асоси моддии дастгирии ҳаѐти ҷомеаи инсонӣ мебошад, ба танзим 
медарорад” [4,  23].  

Ба андешаи мо, мавқеи бештар эътимоднокро Г.А. Аксененко пайравӣ мекард, ки 
ӯ муносибатҳои ҳуқуқи заминро дида баромада, ки сарватҳои зеризаминӣ объекти 
махсус ва хоси моликияти давлатӣ мебошанд, ки дар муқоиса бо дигар объектҳо як 
қатор хусусиятҳои хос доранд ва муносибатҳо бо истифодаи қаъри замин тибқи 
қонунҳои махсуси истихроҷ танзим карда мешаванд [5, 76].  

Дар назарияи ҳуқуқ, барои пайдоиш ва мавҷудияти як бахши мустақили 
ҳуқуқ иҷрои чор шарт зарур аст: а) ҷой доштани манфиати давлатӣ дар ташкили чунин 
соҳаи ҳуқуқ; б) хусусиятҳои муносибатҳои танзимшавандаи иҷтимоӣ, ки предмети 
танзими мустақили ҳуқуқиро ташкил медиҳанд; в) талабот ба усули махсуси танзими 
ҳуқуқӣ талабот; г) мавҷудияти ѐ зарурат ба сарчашмаҳои махсуси ҳуқуқ. 

Шартҳои болозикргардидаро таҳлил намуда, метавон муайян кард, ки оѐ дар 
Тоҷикистони муосир соҳаи мустақили ҳуқуқ вуҷуд дорад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро 
дар соҳаи танзими давлатии истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ танзим мекунад. 

1. Тоҷикистон захираи бойи сарватҳои гуногуни зеризаминиро доро мебошад. Дар 
минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон, ки он 93%-и ҳудуди кишварро ташкил медиҳад, газ, 
ангишт, металлҳои нодир ва ранга (сурма, симоб, тунука, волфрам, молибден) ва 
албатта тилло дорем, ки аз рӯи ҳаҷмашон дар қатори пешсафони ҷаҳон ҳастем. Аз ин 
рӯ, ҷаҳонишавӣ ва рақобати глобалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро водор мекунад, ки ба 
масъалаҳои марбут ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кунад, 
инчунин аҳамияти миллиро ба рушди устувори кишвар ва устувории муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз нигоҳи сиѐсӣ ҳаллу фасл кунад.  

2. Хусусияти муносибатҳои ҷамъиятии танзимшаванда дар соҳаи истифодаи 
сарватҳои зеризаминӣ, ки мавзӯи танзими мустақили ҳуқуқии ҳуқуқи кӯҳиро ташкил 
медиҳанд, чист? 

Сарватҳои зеризаминӣ ҳамчун объекти ҳуқуқи моликият хусусияти сехӯра 
доранд. Ин сехӯрагӣ дар он зоҳир мешавад, ки сарватҳои зеризаминӣ:  

 аз як тараф, онҳо аз биосфера ҷудонашаванда мебошанд, зеро дигар захираҳои 
табиӣ (замин, об, ҷангал ва ғайра) моликияти ҷамъиятӣ мебошанд. Ин ба мо имкон 
медиҳад, ки сарватҳои зеризаминиро ҳамчун объекти моликияти истисноии давлатӣ 
баррасӣ кунем; 

 сарватҳои зеризаминӣ инчунин мутобиқи қонунгузории экологӣ «объекти 
муҳофизат» буда, дар ин ҳолат муносибатҳои марбут ба ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ ба 
мавзӯи танзими ҳуқуқии қонун дар бораи ҳифзи муҳити зист дохил карда мешаванд; 

 аз тарафи дигар, захираҳои зеризаминӣ (маъдан, фазои зеризаминӣ ва ғайра) дар 
раванди пайдоиши истифодабарии захираҳои қаъри замин ба мол табдил ѐфта 
(маҳсулот, молу мулк) ба предмети аҳдҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ ва ба ҳамин мазмун ба 
объекти муносибатҳои шаҳрвандӣ ѐ соҳибкорӣ мубаддал мегарданд. 

3. Усули танзими ҳуқуқии ҳуқуқи кӯҳӣ чӣ гуна аст? 
Усули танзими ҳуқуқӣ ин маҷмӯи усулҳои таъсири ҳуқуқӣ ба рафтори одамоне 

мебошад, ки дар натиҷаи робитаи тӯлонии инсонӣ ба вуҷуд омадаанд. Агар мавзӯи 
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танзими ҳуқуқӣ ба саволи чӣ қонунро танзим мекунад, ҷавоб диҳад, пас усул ба саволи 
чӣ гуна танзим мекунад, ҷавоб медиҳад. Усул лаҳзаҳои объективӣ ва субъективиро 
муттаҳид намуда, нисбат ба предмети танзим хислати иловагӣ (мурофиавӣ) дорад. 

Ҳангоми танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ усулҳои гуногун ба монанди 
императивӣ ва диспозитивӣ, алтернативӣ ва тавсияӣ, подош ва ҷазо истифода мешаванд 
[4, 25].  

Певзнер М.Е. дар тадқиқоти худ усули танзими ҳуқуқии муносибатҳои вобаста ба 
истифодаи сарватҳоро истифода мебарад, ки хусусияти комплексӣ дошта, дар 
баъзе ҳолатҳо бо усули танзими ҳуқуқии муносибатҳои истифодаи замин монандӣ 
доранд ва якчанд усулҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад: тобеият, таҷзия, баробарӣ, 
мувофиқакунӣ, маҳдудиятҳо [5,  34-35]. 

Мисолро аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» 
меоварем, ки чӣ гуна усулҳои ҳуқуқии дар боло овардашуда аз ҷониби давлат истифода 
мешаванд: 

Усули тобеият ҳангоми танзими муносибатҳои моликияти давлатии сарватҳои 
зеризаминӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад (ниг моддаи 3 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ" аз 20 июли соли 1994, № 160) 
ва асосан бо соҳибӣ, истифода ва ихтиѐрдории фонди давлатии сарватҳои зеризаминӣ 
дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд аст.  

Усули таҷзия ҳангоми муайян кардани шаклҳои моликияти давлатӣ ба сарватҳои 
зеризаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегардад. Бо истифода аз усули таҷзия 
дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ кишвари мо ба гузаронидани корҳои гуногуни санҷишӣ ва 
бурдани ҳуҷҷатгузории гуногуни кадастрӣ доир ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ 
имконият дорад. Усули баробарӣ ҳангоми муайян намудани тартиби ба даст овардани 
ҳуқуқи истифодаи қаъри замин истифода бурда мешавад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипи баробариро дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ татбиқ намуда, 
ҳуқуқҳои баробари истифодабарандагони  ояндаи сарватҳои зеризаминиро барои 
гирифтани иҷозатнома тавассути тендер ѐ музояда ба қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд 
(нигаред ба бобҳои 3, 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сарватҳои 
зеризаминӣ" аз 20 июли соли 1994). Тасдиқ барои муайян кардани сарҳади кӯҳӣ, геологӣ 
ва тақсимоти замин истифода бурда мешавад. 

Усули маҳдудият ҳангоми муайян намудани вазифа ва 
масъулияти истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ истифода бурда мешавад. Он 
инчунин талаботҳои муайянро барои истифодаи оқилона ва ҳифзи сарватҳои 
зеризаминӣ муқаррар мекунад (нигаред ба бобҳои 6 ва 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
"Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ"). 

Усулҳои ҳуқуқии номбаршуда, ба ақидаи олимони соҳаи ҳуқуқи кӯҳӣ асоси усули 
комплексии танзими ҳуқуқии муносибатҳои вобаста ба истифодаи сарватҳои табииро 
ташкил медиҳанд, ки аз усулҳои дигари истифодашаванда фарқ мекунанд. 

4. Сарчашмаҳои ҳуқуқи кӯҳӣ. 
Сарчашмаҳои ҳуқуқи кӯҳӣ -  санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқие мебошанд, ки талаботро оид 

ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дошта, аз ҷониби мақоми ваколатдори 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи шакл ва тартиби муқарраргардидаи парламент 
қабул гардидаанд. 

Қонунгузории амалкунанда дар бораи сарватҳои 
зеризаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инҳо асос ѐфтааст: 

 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 6 ноябри соли 1994; 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ", аз 20 июли 
соли 1994, № 984; 

- Кодекси замин, аз 13 декабри соли 1996, № 326; 
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими давлатии истеҳсол ва 

муомилоти баъзе намудҳои маҳсулоти нафт", аз 30 июли соли 2007, №309; 
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Санадҳои ҳуқуқии номбурда сарчашмаи асосии ҳуқуқӣ оид ба сарватҳои 
зеризаминӣ мебошанд, ки принсипҳо ва талаботҳои умумии истифодаи сарватҳои 
зеризаминиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд. 

Ҳуқуқи кӯҳӣ як соҳаи ҳуқуқ дар низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки 
аз маҷмӯи меъѐрҳои ҳуқуқии аз ҷониби давлат муқарраршуда иборат буда, 
муносибатҳои дар соҳаи танзими давлатӣ, истифода ва ҳифзи сарватҳои зеризаминӣ ба 
вуҷуд меомадаро муқаррар менамояд. 
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АСОСҲОИ МЕЪЁРИЮ ҲУҚУҚИИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛӢ  

БАРОИ АМАЛӢ НАМУДАНИ ҲУҚУҚҲОИ СИЁСИИ ЗАНОН  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Тоҷикистон як қатор санадҳои ҳуқуқи байналхалқиро эътироф намуда, ӯҳдадор 

шудааст, ки стандартҳои асосии ҳуқуқи инсон, аз ҷумла амалӣ намудани ҳуқуқҳои 
сиѐсии шаҳрвандонро новобаста аз ҷинсият риоя намояд. Аз солҳои 90-уми асри ХХ дар 
Тоҷикистон таҳия ва амалӣ намудани сиѐсати гендерӣ шурӯъ шуд. Он барои фароҳам 
овардани шароити ноил гардидан ба баробарии гендерӣ, аз ҷумла дар сатҳи қабули 
санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ равона карда шуда буд. 

Дар давраи шӯравӣ инкишофи муносибатҳои гендерӣ дар Тоҷикистон чун дар 

дигар ҷумҳуриҳои ИҶШС дар асоси қарорҳо ва фармонҳои ҳукуматӣ амалӣ мегардид 

ва ин дар асл барои озодии (эмансипатсияи) занон равона шуда буд [5, 246]. Дар ин 
давра масъалаи занон яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи давлат шуморида мешуд. Бо 
мақсади ҷалби занон ба таҳсил ва пешгирии бесаводӣ дар шаҳрҳо маҳфилҳои занон 
ташкил карда мешуданд, то ки занон соҳиби дониш ва ихтисосҳои истеҳсолӣ гарданд. 
Занон дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ фаъол буданд. Дар охири солҳои 80-ум дар 
Тоҷикистон 88 нафар зан ба унвони олии Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ сарфароз 

гардонида шуда, зиѐда аз 19 ҳазор занони ҷумҳурӣ бо ордену медалҳои ИҶШС 

мукофотонида шуда буданд. Бесабаб набуд, ки дар Конференсияи умумиҷаҳонии 

Созмони Милали Муттаҳид моҳи июли соли 1975 дар Мехико таҷрибаи ИҶШС дар 

http://www.mmk.tj-/
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ҳалли масъалаи баробарии занон баррасӣ гардида буд. Махсусан қайд шуда буд, ки 
занон дар ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ аз истибдоди 
бисѐрасра озод шуда, аъзои фаъоли ҷомеа гардиданд ва саҳми сазовори худро дар 
рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат гузоштанд. 

Намояндагии нисбатан баланди занон дар ҳукумат (то сеяки вакилонро занон 
ташкил медоданд) бо квотаи мақомоти ҳизбӣ барои вазифаҳои давлатӣ ва вакилони 
парламент таъмин карда шуда буд. Аз рӯи маълумоти барӯйхатгирии умумии аҳолӣ дар 

соли 1989 дар ҶШС Тоҷикистон 25,8 фоизи занон дар вазифаҳои роҳбарии давлатӣ кор 

мекарданд. Қобили қайд аст, ки шумораи нисбатан зиѐди занон дар ин давра дар ҳаѐти 
ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекард. Вале ин маънои пурқувват будани мақоми онҳоро 
(аз ҷумла дар рафти қабули қарорҳо) надошт. Фазои танги рақобати сиѐсӣ ҳам 
имконияти бартараф кардани нобаробарии гендерӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои марбут 
ба онро маҳдуд мекард, сарфи назар аз он, ки барои баланд бардоштани мақоми 
иҷтимоии занон ғамхорӣ зоҳир карда мешуд.  

Иштироки занон дар ҳаѐти сиѐсии Тоҷикистон аз соли 1989 ҳам дар сатҳи марказӣ 
ва ҳам дар сатҳи маҳаллӣ рӯ ба таназзул овард. Аз як тараф, ин ба бевосита барҳам 
додани квотаи занон дар интихоботи Шӯрои Олии ҷумҳурӣ (даъвати 12-ум) сабаб 
гардид, ки шумораи занон ба 3,9% ѐ ба 9 нафар аз шумораи умумии 230 нафар вакилон 
ихтисор ѐфт. Аз тарафи дигар солҳои аввали истиқлолияти Тоҷикистон ба давраи ҷанги 
шаҳрвандӣ (1992-1997) рост омад. Дар соли 1995 ҳиссаи занон дар Парламент ҳамагӣ 
2,8%, дар мақомоти намояндагии маҳаллӣ бошад 8,7%-ро ташкил медод [6]. Дар 
вазифаҳои баланди роҳбарикунандаи ҳокимияти марказӣ 3,3%, дар вазифаҳои 
муовинон 5% ва дар вазифаҳои роҳбарони ниҳодҳои ҳукуматӣ 19,4% занон фаъолият 
мекарданд [7, 27]. 

Тавре, ки таҳлили сиѐсати имрӯзаи давлатдорӣ ва таҷрибаҳо дар ин соҳа нишон 
медиҳад, нобаробарии гендерӣ то ҳол ҳамчун масъалаи ҷиддӣ боқӣ мондааст. 
Аксариятро ташкил додани иштироки мардон дар соҳаи сиѐсат сабаб мегардад, ки 

манфиатҳои занон ба ҳисоб гирифта намешаванд. Ин мавқеи бе ин ҳам нобаробарк 

онҳоро боз ҳам заифтар мегардонад ва ин ба давлат аз нав дида баромадани нақшҳои 
гендериро имкон намедиҳад. Барои ҳамин пешбарии занон дар тамоми сатҳҳои қабули 
қарорҳо дар миқѐси давлатӣ авлавияти стратегии Тоҷикистон мебошад. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор конвенсия ва созишномаҳои байналмилалиро ба 
тасвиб расондааст. Конвентсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз 
(дискриминатсия) нисбати занон (соли 1993), Конвентсия дар бораи ҳуқуқҳои сиѐсии 
занон (соли 1999), Паймони байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ [8], аз 
ҷумлаи онҳост. Мувофиқи «Конвентсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои 
табъиз нисбати занон» (CEDAW) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, ки 
таъмини баробарии ҳамаи шаҳрвандонро ҳам аз рӯи қонун ва ҳам дар амал кафолат 
диҳад. Он ҳам кафолатҳои конститутсионӣ ва ҳам қабули қонунгузории мувофиқро 
барои барҳам додани табъиз нисбат ба занон дар қонунгузорӣ ва дар амал низ дар бар 
мегирад. 

Дар моҳи январи соли 2007 дар сессияи навбатии 37-уми Кумитаи CEDAW СММ 
Тоҷикистон Маърӯзаи миллиро дар бораи иҷрои Конвентсия дар бораи барҳам додани 
тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон аз давраи ба тасвиб расидани он (1999-2006) 
пешниҳод намуд. Ҳамзамон бо он маърӯзаи алтернативӣ ва тавсияҳои созмонҳои 
ҷамъиятӣ низ пешниҳод карда шуд.  

Аз тарафи Кумита барои дар оянда боз ҳам беҳтар намудани вазъият дар соҳаи 
барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон ва ҳимояи ҳуқуқҳои онҳо 
тавсияҳо таҳия ва пешниҳод карда шуд. Диққати асосӣ ба он дода шуд, ки дар 
қонунгузории Тоҷикистон меъѐрҳои возеҳу дақиқ барои андешидани чораҳои махсуси 
муваққатӣ (ба мисли истифодаи квотаҳо барои пешбарии занон ба сохторҳои давлатӣ) 
вуҷуд надорад. Тоҷикистон чораҳои махсуси муваққатиро барои татбиқи сиѐсати умумӣ 
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бо мақсади тезондани баробарҳуқуқии воқеӣ миѐни мардон ва занон дар тамоми 
соҳаҳои Конвентсия истифода намудааст. 

Истифодаи чораҳои муваққатӣ мувофиқи моддаи 4 «Конвентсия дар бораи барҳам 
додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон» барои зиѐд гаштани иштироки занон 
дар сатҳи қабули қарорҳо имкон медињад. Ин масъала барои давлат ва ҳам барои 
сохторҳои дигар, аз ҷумла ҳизбҳои сиѐсӣ, ҳамчун кафолати иштироки занон дар њаѐти 
сиѐсї баромад менамояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [1,3]  принсипи 
баробарҳуқуқии мардон ва занонро (моддаи 17) дар назди қонун муайян кардааст ва 
занон ба баробарии комили ҳуқуқӣ ва воқеиро бо мардон соҳиб њастанд. Лекин бояд 
ќайд кард, ки мафҳуми табъиз (дискриминатсия) дар Конститутсия возеҳу равшан 
нишон дода нашудааст, ба њар њол дар ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон 
механизми таъмин намудани ҳуқуқи занон дар амал мақаррар шудааст. 

Дар Тоҷикистон бо мақсади иҷро намудани ӯхдадориҳои байналхалқӣ санадҳои 
зерин: «Барномаи амали миллии баланд бардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа 
барои солҳои 1998-2009», Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» (1999), Барномаи давлатии 
«Самтҳои асосии сиѐсати давлатӣ оид ба таъмин намудани ҳуқуқу имкониятҳои 
баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2019» ва 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии 
мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (2005) [3] таҳия ва қабул 
шуда буданд. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 ноябри соли 2006 
«Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаѐқатманд барои солҳои 2007-2019» 

[4] қабул карда шуд. Минбаъд барномаи мазкур барои солҳои 2017-2022 қабул гардид. 

Соли 2007 ба «Стратегияи миллии тараққиѐти Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» ва 
«Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-
2019» бобҳои алоҳидаи «Таъмини баробарии гендерӣ» илова карда шуд. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 майи соли 2010 «Стратегияи 
миллии баланд бардоштани фаъолияти занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2011-2020» тасдиқ карда шуда ва ҳамчунин нақшаи чорабиниҳо барои амалӣ намудани 
он таҳия гардида буд. Дар якҷоягӣ ин ҳуҷҷатҳо асоси ҳуқуқӣ ва барномавии заруриро 
барои иҷрои сиѐсати гендерии давлат тавассути сохторҳои дахлдори ҳокимияти давлатӣ 
- қонунгузорӣ ва иҷроия таъмин менамоянд. 

1. «Барномаи амали миллии баланд бардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа 
барои солҳои 1998-2005». Ҳадафи ин барнома баланд бардоштани мақом ва нақши зан, 
ташкил намудани захираи кадрӣ барои пешбарӣ намудан ба сохторҳои идоракунӣ дар 
асоси гендерӣ буд. 

2. Мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои 
баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» бо мақсади ҷалби васеи занон дар ҳаѐти 
ҷамъиятӣ ва идоракунии давлат, баланд бардоштани мақоми иҷтимоии занон ва сатҳи 
фарҳангию маънавии оилаҳо, иштироки фаъолонаи занон дар мустаҳкам намудани 
арзишҳои маънавии миллат, сулҳ ва ягонагӣ, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти ҳокимияти иҷроияи он супориш дода шуд, ки занонро ба вазифаҳои 
муовинони роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ, 
ассотсиатсияҳо ва ширкатҳо, бизнес-гурӯҳҳо ва корпоратсияҳо, консернҳо, ташкилоту 
муассисаҳо, ҳокимиятҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва ҷамоатҳо, мақомоти суду 
прокуратура, мактабҳои миѐнаю олӣ ва дигар муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва тиббӣ 
таъин намоянд. Салоҳият ва маҳорати тахассусию кордонии занон-номзадҳо ҳангоми 
пешбарӣ намудан ба вазифаҳо ба назар гирифта шавад. 

Бо амалӣ гаштани ин фармон шумораи занон дар ҳайати роҳбарикунандаи 
сохторҳои давлатӣ хеле зиѐд гардид. Дар тамоми мақомоти ҳокимияти иҷроияи 

ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо занон ба вазифаи муовинони раисон, дар баъзе минтақаҳо 
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ба сифати Раис таъин гардиданд. Умуман, аз соли 2001 то соли 2007 шумораи занон дар 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 13% зиѐд шуда, дар охири соли 2007 ба 5100 
нафар расид. Фармон барои пешбарии занон ба вазифаҳои роҳбарии сохторҳои давлатӣ 
мусоидат кард ва таъин намудани занонро ба вазифаҳои роҳбарикунандаи сохторҳои 
қудратӣ номаҳдуд намуд. Ин баробарҳуқуқии занонро бо мардон барои ишғол 
намудани мансабҳои роҳбарӣ дар мақомоти давлатӣ устувор гардонид.  

3. Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 391 аз 8 августи 
соли 2001 Барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиѐсати давлатӣ оид ба таъмин 
намудани ҳуқуқу имкониятҳои баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2001-2019» қабул гардид. Барои амалӣ намудани Барнома аз буҷети 
давлатӣ дар давоми солҳои 2001 то 2009 431000 сомонӣ маблағ ҷудо карда шуд. Иҷрои 
барномаи мазкур ба зиммаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вогузор карда шуд. Барномаи давлатӣ як қатор чорабиниҳоро дарбар 
мегирифт, ки барои ҷалби фаъолонаи занон дар қабули қарорҳо равона карда шуда буд: 

„ тайѐр намудан ва пешбарӣ кардани занон ҳамчун номзадҳои мустақил барои 
интихобот; 

„ ташкил кардани захираи кадрӣ аз ҳисоби занон барои вазифаҳои роҳбарии 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 

„ таҳия ва татбиқ намудани лоиҳаи «Тайѐр ва пешбарӣ намудани занон-роҳбарон»; 
„ истифодаи квота (ҳадди ҳисоб) дар озмунҳо барои ишғол намудани вазифаҳо 

(намояндагии ҳатмии мардон ва занон). 
Ноил гаштан ба намояндагии 30% -и занон дар мақомоти қонунгузорӣ, судӣ ва 

иҷроияи ҳокимият нишондиҳандаи иҷрои бомуваффақияти барнома шуда метавонад. 
Мутаассифона, ҳарчанд барои пешбарии занон чандин чорабиниҳо анҷом дода шуда 
бошад ҳам Барномаи давлатӣ ба мақсади худ, яъне расидан ба намояндагии 30 фоизаи 
занон муваффақ нагардид. Илова бар ин мониторинги гузаронидаи Эътилофи 
созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ «Аз баробарии ҳуқуқӣ ба баробарии воқеӣ» ошкор кард, 
ки дар қатори натиҷаҳои мусбӣ як қатор омилҳое низ ҳастанд, ки аз кам шудани ҳиссаи 
занон дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз 29% ба 27,5% ва дар сатҳи ҳокимияти 
марказӣ аз 27,1% дар соли 2001 ба 19,8% дар соли 2007, шаҳодат медиҳанд. Дар айни 
замон ҳиссаи занон дар мақомоти қонунгузор, дар ҳайати вакилони Маҷлиси миллӣ, 
Маҷлиси намояндагон ва Маҷлисҳои вакилони халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18% зиѐд 

нест. Дар вазифаҳои баланди давлатӣ бошад, занон ҳоло ҳам камтар таъин шудаанд. 

Агар дар байни роҳбарони ниҳодҳои сохторӣ ҳар як сеюм роҳбар аз ҳисоби занон 
бошад, пас дар байни роҳбарони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳиссаи занон ҳамагӣ 5%-
ро ташкил медиҳад. Дар мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва мақомоти худидоракунии 
маҳаллӣ низ шумораи мардон зиѐд аст. Дар вазифаи раисони вилоятҳо ягон нафар зан 
нест. Танҳо 5,6% занон ба вазифаҳои раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо таъин шудаанд. Дар 
байни раисони ҷамоатҳо қариб 21%-ро занон ташкил медиҳанд. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии 
баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (2005) 
асоси қонунгузорӣ дар бораи кафолатҳои давлатии на танҳо баробарҳуқуқии мардону 
занон дар ҷумҳурӣ, балки амалигардонии онҳо таҳия карда шуд. Дар Қонун бори аввал 
таърифи мафҳуми «дискриминатсия» (табъиз) оварда шудааст. Дар моддаи 5 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону 
занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» гуфта шудааст, ки «давлат 
иштироки баробари мардону занонро дар идоракунии давлатӣ кафолат медиҳад ва 
баробарии намояндагии мардону занонро дар шохаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судии 
ҳокимияти давлатӣ бо тарзу воситаҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва ғайра таъмин менамояд». 
Вале механизмҳои амалигардонии он то ҳол таҳия нашудаанд.  
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4. Моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» (5 
марти соли 2007) [1, с. 2]14 дастрасии баробари ҳамаи шаҳрвандонро ба хизмати давлатӣ 
таъмин менамояд. Аммо қонун андешидани чораҳои махсусро барои баланд 
бардоштани мақоми зан дар сохторҳои давлатӣ, ба мисли квотаҳо (тибқи қонун) 
пешбинӣ накардааст. Таҷрибаи аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита 
таъин намудан ба вазифаҳои гуногуни давлатӣ дар ҳама сатҳҳои ҳокимият бештар 
маъмул аст. 

5. Бобҳои алоҳида дар бораи «Таъмини баробарии гендерӣ» дар «Стратегияи 
миллии тараққиѐти Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» ва «Стратегияи паст кардани 
сатҳи камбизоатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009». Соли 2007 
масъалаҳои сиѐсати гендерӣ қисми стратегияи дарозмуддат ва миѐнамуддати 
тараққиѐти иҷтимоию иқтисодии мамлакат гардид.  

6. Буҷети давлатӣ маблағгузории амалӣ намудани «Барномаи давлатии тарбия, 
интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби 
занону духтарони лаѐқатманд барои солҳои 2007-2016»-ро пешбинӣ кард. Дар нақша 
гирифта шуд, ки аз буҷети давлат маблағи 630000 сомонӣ (тақрибан 147000 доллари 
амрикоӣ) дода мешавад. Ҳукумати кишвар ҳукуматҳои маҳаллиро вазифадор намуд, ки 
аз буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маблағҳои иловагӣ ҷудо намуда, 
сарчашмаҳои ғайрибуҷетиро низ ба он ҷалб намоянд. Аз тарафи дигар, барномаи 
мазкур нақшаи муайяни амал барои тайѐр ва пешбарӣ намудани занон ба вазифаҳои 
роҳбарикунанда надошт. Дар он гузаронидани мониторинг барои назорати минбаъдаи 
таъини занон ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар назар гирифта нашуда буд. 

7. Барномаи амали миллӣ барои солҳои 2011-2015 барои иҷрои «Стратегияи 
миллии баланд бардоштани фаъолияти занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2011-2020». Барномаи амали миллӣ барои солҳои 2011-2015 тарҳрезӣ карда шудааст ва 
айни ҳол он дар сатҳҳои гуногуни ҳокимият муҳокима шуда истодааст. 

8. Тибқи моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон аз синни 18-
солагӣ ҳуқуқ доранд дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ѐ ба воситаи 
вакилонашон иштирок намоянд, яъне ҳуқуқи интихоб намудан ва интихоб шуданро 
доранд. Мувофиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» интихоботи вакилони Маҷлиси 
намояндагон дар асоси ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевосита бо овоздиҳии пинҳонӣ ва 
низоми омехтаи интихобот сурат мегирад, дар он ҳеҷ гуна ҳадди ҳисоб (квота) 
муқаррар карда намешавад (моддаи 3). 

Барои таъмини манфиатҳои сиѐсии занон зарур аст, ки механизми муносиб барои 
амалӣ намудани муқаррароти мавҷудаи қонунҳои амалкунанда дар мамлакат ҷорӣ 
карда шавад. Гарчанде дар соҳаи қонунгузорӣ дастовардҳои зиѐд ба даст омада бошад 
ҳам Тоҷикистонро зарур аст, ки барои татбиқи амалии қонунҳои мавҷуда чораҳо 
андешад.  
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ АМАЛЇ НАМУДАНИ САНЉИШ (КОНТРОЛ) ВА 
НАЗОРАТИ ДАВЛАТЇ АЗ БОЛОИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ 

ЃАЙРИТИЉОРАТЇ (ИТТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТЇ) ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Зарурияти асосиии амали намудани санљиш ва назорати давлатї аз болои таъсис 

ва фаъолияти ташкилотњои ѓайритиљоратї (иттињодияњои љамъиятї) ба андешаи мо, ба 
маќсади иљрои ўњдадорињои бо ќонун муќарраршуда ва фаъолияти ин субъектон равона 
карда шудааст.  

Бо маќсади амалї намудани функсияи санљиш ва назорати давлатї аз болои 
фаъолияти иттињодияњои љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон низоми ягонаи 
маќомотњои давлатии салоњиятнок амал мекунанд.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» дар меъѐрњои 
худ њам санљиш ва њам назоратро аз болои таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї 

муќаррар кардааст [2]. Дар баробари ин, назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 

қонунҳо аз тарафи иттиҳодияҳои ҷамъияитро Прокурори генералии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва прокурорҳои ба он тобеъ амалӣ менамоянд.  
Яке аз намудњои амалї намудани санљиш аз болои таъсис ва фаъолияти 

ташкилотњои ѓайритиљоратї ин баќайдгирии давлатї мебошад.  
Дар адабиѐти њукуќї нисбати масъалаи мазкур андешањои мухталиф мављуданд. 

Масалан олимони рус Козлова Н.В [7,182] ва Зыкова И.В. [5, 67]  баќайдгирии 
давлатиро њамчун гузаронидани љараѐн ѐ истењсолоти баќайдгирї маънидод 
менамоянд. Ба андешаи А.М. Кокорева, давлат бо ќабули шаклњои гуногуни 
баќайдгирї ва ќонунигардонї, бевосита санљиши таъсиси шахсони воќеї ва њуќуќиро 
таъмин мекунад [6].  Муњаќќиќони ватанї Х.Т. Носиров ва Ѓ.Б. Санавваров 

менависанд, ки мақомоти бақайдгирандаи давлатї мувофиқати фаъолияти 

иттиҳодияҳои ҷамъиятиро ба мақсадҳои оинномавии онҳо назорат мекунад [8,9].  

Ба андешаи мо, дар баробари маќомотњои номбаршуда, мақомоти андоз ба 

сарчашмаҳои даромади иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, андозаи маблағҳои бадастдаровардаи 

онҳо ва пардохти андозҳоро мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат 

мекунад. Дар баробари ин, назорат ва санчиши иҷро карда шудани меъѐрҳо ва 

стандартҳои мавҷудаи экологӣ, сўхторнишонӣ, зиддиэпидемиологӣ ва ғайраро аз 

тарафи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, тибқи қонун мақомоти давлатии ваколатдор амалӣ 
менамоянд.  

Аз нуќтаи назари мо, дар чунин тарз муайян кардани функсияи санчишї-
назоратии маќомотњои давлатї, то як андоза аниќ нест. Аз як тараф, ба фикри мо, 
функсияи назорат аз болои ќонуният, ки бапуррагї ба маќомоти прокуратура дода 
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шудааст, на он ќадар ба маќсад мувофиќ аст. Аз тарафи дигар, маќомоти адлия бояд 
натанњо риояи меъѐрњои оинномаро аз љониби иттињодияњои љамъиятї санљад, балки 
мувофиќати фаъолияти онњоро ба ќонунгузории љорї низ аз санчиш гузаронад. 
Њамзамон, иттињодияњои љамъиятї њамчун ташкилоти худидоракунанда, дар масъалаи 
фаъолияти оинномавии худ бояд аз дахолати давлатї озод бошанд. Барои њамин, ба 
назари мо маќомоти адлия усулњои на танњо санчишї, балки назоратиро низ истифода 
мебарад, ки ба ин мутобиќат кардани фаъолияти иттињодияи љамъиятиро ба 
ќонунгузории љорї ва маќсадњои оинномавї низ дохил мешавад.  

Лозим ба ќайд аст, ки ваколатњои санљишии маќомоти адлия на танњо бо 
баќайдгирии иттињодияњои љамъиятї ба охир мерасад. Мувофиќи меъѐрњои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» (мод.16) ќарор дар бораи 

таъсиси иттиҳодияи ҷамъиятӣ, дар бораи тасдиқ кардани оинномаи онњо ва дар бораи 

ташкили мақомоти роҳбарикунанда ва назорату санчиш дар анҷуман, конференсия, 

маҷлиси умумӣ ѐ маҷлиси таъсисӣ қабул карда мешаванд. Аз вақти қабули қарори 

мазкур, иттиҳодияи ҷамъиятӣ таъсисѐфта ҳисобида мешавад. Муассисоне, ки 

иттиҳодияи ҷамъиятиро ба сифати шахси ҳуқуқӣ таъсис медиҳанд, ўҳдадоранд дар 

мўҳлати як моҳи баъди таъсисдиҳӣ ҳуҷҷатҳои таъсисиро барои бақайдгирии давлатӣ ба 

мақомоти бақайдгиранда пешниҳод намоянд. Функсияи санљишии маќомоти адлия 
нисбат ба иттињодияњои љамъиятї аз лањзаи таъсиси он пањн мегардад.  

Дар асоси Низомномаи Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, аз 28 декабри 
соли 2006 № 587, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст 
минбаъд, аз лањзаи таъсис иттињодияи љамъиятї дар назди маќомоти адлия якчанд 

ўњдадорињоро бар зимма гиифтааст, ки ба онњо  ҳар сол то 1-уми апрел ба мақомоти 

бақайдгиранда дар бораи идомаи фаъолияти худ маълумот, ки шакли он аз ҷониби 

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, пешниҳод намудан; бо 

дархости мақомоти бақайдгиранда қарорҳои мақомоти роҳбарикунанда ва шахсони 

мансабдори иттиҳодияи ҷамъиятӣ, инчунин дар бораи фаъолияти худ гузориш 

пешниҳод намояд ва ѓайрањо [3]. 
Шакли асосии санчиш аз болои фаъолияти иттињодияњои љамъиятї гузаронидани 

тафтиш барои муайян кардани мутобиќати фаъолияти онњо ба ќонунгузории љории 
Љумњурии Тољикистон мебошад, аз љумла, истифодаи молу мулк мутобиќи њуљљатњои 
таъсисї бо маќсадњои иттињодияи љамъиятї. 

Тафтиши беруназнаќшавии иттињодияњои љамъиятї дар њолатњои зарурї 
гузаронида мешавад: иљрои огоњї барои бартараф кардани њуќуќвайронкунињои 
пешакї ошкоркардашуда; шикоят аз болои амали (беамалии) иттињодияњои љамъиятї, 
ки бо иљро накардани талаботњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста аст ва 
инчунин, дастрас шудани дигар маълумоти бо њуљљат тасдиќкардашудае, ки аз мављуд 
будани чунин њуќуќвайронкунињо шањодат медињад.  

Санљиш мумкин аст дар љойи фаъолияти иттињодия (санчиши сайѐр) ва ѐ бе њозир 
шудан ба љойи фаъолияти иттињодияи љамъиятї (санчиши расмї) гузаронида шавад.  

Факти њуќуќї ‟ асос барои тайѐрї барои гузаронидани тафтиш ‟ мављуд будани 
фармоиш дар бораи гузаронидани он мебошад, ки на дертар аз 15 рўзи корї то 
гузаронидани тафтиш ќабул карда шудааст.  

Аз натиљаи тафтиши иттињодияњои љамъиятї, хизматчиѐни давлатии ваколатдор 
дар ду нусха санад тартиб медињанд, ки якеаш ба роњбари иттињодияи љамъиятї (шахси 
дигари ваколатдор) аз рўйи рўйхат ва ѐ ба воситаи почта бо огоњинома оид ба 
супоридан дода мешавад.  

Њуќуќвайронкунињое, ки иттињодияњои љамъиятї дар фаъолияти худ  содир 
мекунанд:  

- ба маќомоти ваколатдор нодуруст пешнињод кардани  маълумот оид ба љойи 
љойгиршавии иттињодияи љамъиятї, роњбарияти он ва дигар маълумотњое, ки меъѐрњои 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї» мустањкам кардааст;  
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- мувофиќат накардани оинномањои иттињодияњои љамъиятї ба ќонунгузории 
љорї;  

- ба маќомоти ваколатдори давлатї пешнињод накардани њисоботи солона дар 
мўњлат ва шакли муќарраркардаи маќомоти ваколатдори њокимияти иљроия.  

Чї хеле, ки таљрибаи нишон медињад, иттињодияњои љамъиятї бисѐртар чунин 
њуќуќвайронкунињоро содир мекунанд: истифода кардани воситањои пулї ва дигар 
молумулк ба маќсади дар оиннома пешбинї нашуда, машѓул шудан ба фаъолияти 
соњибкорї, ки ба маќсади фаъолияти иттињодияи љамъиятї ва ноил шудан ба он 
мутобиќат намекунад, иљрои амале, ки хусусияти тиљоратї дорад на ба маќсадњои 
оинномавї, ба манфиати худ истифода бурдани моликияти иттињодияи љамъиятї аз 
љониби муассисон ва шахсони мансабдори он, на ба манфиати ташкилот.  

Њамин тариќ, ошкор шудани њуќуќвайронкунињои љойдошта далели онанд, ки 
шаклњои гуногуни иттињодияи љамъиятї, одатан, барои рўйпўш кардани фаъолияти 
тиљоратии муассисон ва шахсони мансабдори иттињодияњои љамъиятї истифода бурда 
мешавад. Њангоми аз љониби маќомоти ваколатдор ошкор кардани њуќуќвайронкунї аз 
љониби иттињодияи љамъиятї, он њуќуќ дорад ба суд ариза пешнињод намояд.  

Агар вайронкунии талаботи ќонунгузорї ѐ содиркунии амали мухолифи 
маќасадњои оинномавї аз љониби иттињодияи љамъиятиро прокурор муайян кунад, ба 
маќомоти роњбарикунандаи иттињодияи љамъиятї санад оид ба бартараф кардани он 
њуќуќвайронкунињо медињад ва ба маќомоти баќайдгиранда огоњномаи хаттї ирсол 
менамояд. Мувофиќи ќонунгузорї прокурор салоњиятнок аст бартарафкунии 
њуќуќвайронкунињоро муайян намояд.  

Маќомоти баќайдгиранда - Вазорати адлия метавонад огоњномаро ба маќомотњои 
мањаллї ирсол намояд. Дар огоњномаи маќомоти ваколатдор њуќуќвайронкунињои 
мављуда ва муњлати бартараф кардани он ‟ (на кам аз як моњ) пешбинї карда мешавад. 
Иттињодияи љамъиятї аз болои огоњномае, ки нисбати он ќабул карда шудааст, 
метавонад ба маќомоти болої ва ѐ суд шикоят ирсол кунад.  

Дар ваќти ба муњлати дар огоњнома нишондодашуда бартараф нашудани 
њуќуќвайронкунињо нисбати иттињодияи љамъиятї мумкин аст чораи нисбатан сахттар 
татбиќ карда шавад ба монанди боздоштани фаъолияти иттињодияи љамъиятї ва 
барњам додани иттињодияи љамъиятї. Ин гуна чорањои љавобгариро танњо суде, ки 
парвандаро аз рўйи аризаи даъвогии маќомоти баќайдгиранда ѐ прокурор баррасї 
менамояд,  татбиќ карда метавонад.  

Њамин тавр, маќомоти баќайдгиранда њуќуќ дорад ба суд барои боздоштани 
фаъолияти иттињодияи љамъиятї њангоми даѓалона вайрон намудани талаботи ќонун 
ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї, агар ин хусусияти бартарафнашаванда дошта бошад, 
инчунин њангоми якчанд маротиба даѓалона вайрон кардани ќонун ва дигар санадњои 
њуќуќ ба суд мурољиат кунад.   

Меъѐри моддаи 35-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияи 

љамъиятї» пешбинї мекунад, ки дар сурати аз тарафи иттиҳодияи ҷамъиятӣ риоя 

накардани муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва содир намудани амалҳои мухолифи мақсадҳои оинномавӣ фаъолияти 
иттињодияи љамъиятї боздошта мешавад.  

Раванди боздоштани фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, дар амалияи 
маќомотњои ваколатдор васеъ истифода бурда мешавад. Масалан, Раѐсати Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд ба суди шањри Хуљанд барои 
боздоштани фаъолияти иттињодияи љамъиятии «Адолат» ариза пешнињод кардааст [4]. 
Раѐсати адлия даъвои худро бо он асоснок кардааст, ки њангоми санљишот муайян 
гардидааст, ки иттињодияи љамъиятии «Адолат» талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» ва оинномаи худро вайрон карда, ба 
фаъолияти соњибкорї мухолифи маќсадњои оинномавї машѓул шудааст. Санљиши 
фаъолияти иттњодияи мазкур нишон дод, ки даромади ба дастомада, на њама ваќт ба 
маќсадњои оинномавии он истифода шудааст ва иловатан, иттињодияи љамъиятї бе 
иљозатномаи махсус ба фаъолияти соњибкорї машѓул будааст. Њолатњои номбурдаро 
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ба назар гирифта, Раѐсати адлия мутобиќи моддаи 37-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї» ба суд барои боздоштани фаъолияти ин иттињодия ба мўњлати 
се моњ, бо маќсади бартарафсозии њуќуќвайронкунињои љойдошта дархост пешнињод 
кардааст. Минбаъд, роњбари Иттињодияи љамъиятии «Адолат» ўњдадор карда шуд, ки 
дар мўњлати муќарраркардаи суд њамаи њуќуќвайронкунињоро бартараф кунад.  

Лозим ба ѐдоварист, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танзими њуќуќии 
раванди гузаронидани санљиш ва назорат аз болои таъсис ва фаъолияти шаклњои 
гуногуни иттињодияњои љамъиятї ба таври лозима ба роњ монда нашудааст. Дар њамин 
асос, санљиш ва назорат аз болои таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятие, ки бо 
аъзогї асос ѐфтаанд, дар њолатњои аз тарафи меъѐрњои ќонун мустањкамнамуда 
гузаронида мешавад.  

Хулоса, ба андешаи мо, нодуруст таќсим шудани ваколатњои санљишї ва назоратї 
дар байни маќомотњои давлатї аз болои таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї 
мумкин аст ба дуруст татбиќ нашудани он оварда расонад. Барои њамин, ба андешаи мо 
зарур аст, ки барои маќомоти адлия (чун маќомоти асосии баќайдгирандаи таъсис ва 
фаъолияти онњо) на ваколати санљишї, балки назоратиро аз болои таъсис ва фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї бояд мустањкам намуд.  
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САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ЌАБУЛИ КОНСТИТУТСИЯИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Аз давраҳои ќадим то имрўз њама талошу муборизањо бо маќсади пойдории 
миллате, кишваре ѐ худ истиќлолияти давлате будааст. Асосгузори сулњу вањдати миллӣ 
‟ Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Рахмон ин тамоюли умумии рушду такомули 
љомеаи башариро ба назар гирифта, ба хотир меорад, ки «њаѐт беист пеш меравад ва бо 
гузашти ваќт симои љањон пайваста дигаргун мешавад. Бо њамин маъно, агар имрўз ба 
харитаи сиѐсии љањон назар афканем, мебинем, ки дар асри XX сайѐраи мо таѓйироти 
бузургеро аз сар гузаронидаст» [6, 438].  

Олимону мутахассисон асоси пешрафти давлат, ташаккули љомеа ва  инкишофи 
ѓояњои солими давлатдориро натиљаи мављудият ва амалишавии меъѐрњо ва талаботи 
ќонуни асосии њар як кишвар маънидод менамоянд. Бо гузашти солњо, њар давлате, ки 
арзи вуљуд мекард, чунки он рушди мамлакатро дар њамаи самтњо таъмин менамуд. 
Конститутсия ин шиносномаи миллат буда, дар он номи расмии давлат, сохти 
давлатдорӣ, тарзи ташкили њудуд, асоси њуќуќии давлат ва дигар муносибатњо ќайд 
мегарданд. 

Дар таърихи давлатдории тољикон ќабули Конститутсия ба ташкилшавии 
Љумњурии  мухтори Тољикистон рост меояд. Анљумани дуюми Љумњурии мухтори 
Тољикистон рўзи 28 апрели соли 1929 Конститутсияи аввалини худро ќабул намуд. 
Баъдан дар солњои мављудияти Иттињоди Шўравӣ солњои 1931,1937 ва 1978 
конститутсияњо ќабул гардида буданд [5, 837].  

Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравӣ ва эълон гардидани истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон яке аз масъалањои муњимтарин тањия ва ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њисоб меѐфт. Истиќлолияти далатӣ бори аввал дар таърих барои 
ќабули Конститутсия  тањкурсии боэътимоди њуќуќӣ гузошт. Њамин тавр, рўзи 16 
ноябри соли 1992 Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар Ќасри Арбоб 
ба кори худ шуруъ кард ва мањз аз њамон рўз  таърихи эъмори  давлати сарриштаѐфта, 
устувор ва ќодир ба иљрои вазифаи муќаддаси худ, яъне таъмини амнияти шањрвандон 
оѓоз гардид. 

Мардуми љумњурӣ хуб дар хотир доранд, ки дар Ќасри Арбоб муњтарам  Пешвои 
миллат Эмомалӣ Рањмон  ба маснади Раиси Шўрои Олӣ интихоб шуда, воќеъбинона 
кабули Конститутсияи навро таъќид намуда, аз љумла гуфта буданд, ки имрўз замоне  
фаро расидааст, ки он роњи бунѐди давлати њуќуќбунѐд, демократӣ ва дунявӣ мебошад. 

Фаъолияти давлатсозӣ, ќабл аз њама, аз интихоби њайати нави маќомоти олии 
давлат  шурўъ шуд. Аз  сабаби он, ки роњбарони маќомоти аввали давлат 
натавонистанд аз имкониятњои низоми нави давлатдорӣ истифода намоянд ва як-як 
мавќеи давлаториро аз даст медонанд ва кор то ба сатњи таъсиси «њукумати  
мусолињати миллӣ» расида буду њатто Раиси љумњурӣ аз тарафи мардум интихобшуда 
њам амалан аз ўњдаи иљрои вазифањояш намебаромад ва наќшу мавќеи маќоми 
Президент дар назди мардуми кишвар хеле коста шуда буд, Иљлосияи XVI ба хулосае 
омад, ки то як замони муайян аз институти конститусионии президентӣ даст кашида 
шавад. Ба ивази он дар љумњурӣ идораи дастаҷамъонаи давлат, ки аз љониби Раѐсати 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон амалӣ мешуд, рўи кор омад. Ба фаъолияти Шўрои 
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Олии Љумњурии Тољикистон, ки ба мансаб Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Рањмон 
бо Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 19 ноябри соли 1992 интихоб шуда 
буд, роњбарӣ мекард [4, 12]. 

Њамин тавр, бо назардошти хусусияти замон ва вазъияти иљтимоиву сиѐсии 
бавуљудомада пайвастшавии  нисбии маќоми ќонунгузор ва яке аз унсурњои  асосии 
њокимияти иљроия - Сарвари давлат сурат гирифт  

Сарвари давлат мањз дар њамин Иљлосия яке аз вазифањои муњимтарини љомеаро, 
ки иборат аз эъмори давлати њуќуќбунѐд мебошад ва пойбанд будани Љумњурии 
Тољикистонро ба муќаррароти њуќуќи байналмиллалӣ муайян намуда, омодагии 
кишварро дар мавриди истифодаи кўмаки машваратии ташкилотњои дахлдори 
байналмиллалӣ њангоми тањияи лоињаи Конститутсияи давлат эълон дошт [8, 113]. 

Баъди давлати соњибихтиѐру мустаќил эълон гардидани Љумњурии  Тољикистон 
зарурати  бечунучарои ќабули Конститутсия ба миѐн омад. 

Баъд аз барќарор шудани сохти конститутсионӣ дар кишвар масъалаи тањия ва 
ќабули Конститутсия бори дуюм мавриди баррасӣ ќарор гирифт ва њаллу фасли он 
мисли дигар масъалањои мубраму мушкили рўз аз љониби Сарвари давлати тољикон 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Рањмон сурат гирифт. Бо назардошти наќш ва 
мавќеи Конститутсия дар роњи поягузорӣ ва устувории двалат  Эмомалӣ Рањмон чунин 
изњор карда буданд: «Имрўз ваќти он расидааст, ки мо дар роњи бунѐди  давлати 
њуќуќбунѐду  демократӣ ва дунявӣ аз сухан ба амал гузарем. Бинобар ин, ман њамчун 
Сардори давлат изњор мекунам, ки асоси эљоди ин навъ давлатро Конститутсияи нави 
љумњурӣ мегузорад» [8, 171]. 

Бо назардошти зарурати тањияи лоињаи Ќонуни асосии нав моњи ноябри соли 1993 
бо пешнињоди Сарвари давлат Раѐсати Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба њайати 
гурўњи корӣ оид ба тањияи лоињаи Конститутсияи шахсони соњибтаљриба, олимони 
варзидаи соњањои гуногуни илми Тољикистон, донишмандони  таъриху, фарњанг, 
мазњабу дин аз њамаи миллатњо ва халќњои кишвар дохил гардидаанд. 

Дар тўли ним соли фаъолияти гурўњ (аз моњи ноябри соли 1993 то апрели соли 
1994) лоињаи  Конститутсияи Тољикистон тањия шуда, барои муњокимаи умум дар 
рўзномањо ба нашр расид. Дар баробари ин, љомеаи љањонӣ, созмонњои бонуфуз, аз 
љумлаи СММ, САЊА ва дигар ташкилотњои байналмиллалӣ ба матни лоињаи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таваљљуњ зоњир намуда, ибрози њамфикрию 
љонибдорӣ карданд. 

Ќобили зикр аст, ки Иљлосияи XVI аз тариќи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни асосии амалкунандаи ваќт як  андешаи хеле нодирро сабт  намуд, яъне рўзи 27 
ноябри соли 1992 тибќи Ќонуни Љумњурии  Тољикистон «Дар бораи  даровардани 
таѓйироту иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» [2, 20-29] Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ба сифати Сардори давлати Љумњурии Тољикистон 
эътироф шуд. Ба ўњдаи Сардори давлат таъмини њуќук ва озодињои инсон ва 
шањрвандон, Конститутсия ва Ќонуни мазкур андешаи мустаќил будани маќоми 
Сардори давлат якљоя бо Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон стратегияи муњофизати 
созмони давлатӣ ва истиќлолияти миллӣ, амният ва таќсимнопазирии ќаламрави 
Љумњурии Тољикистонро дар  дохили мамлакат ва дар муносибатњои байналхалќӣ 
намояндагӣ мекунад, гуфтушунид мекунад ва ба шартномањои байналхалќии Љумњурии 
Тољикистон имзо мегузорад, ваколатнома ва ваколатномаи бозхонди намояндагони 
дипломатии дигар давлатњои ба Љумњурии Тољикистон фиристодашударо ќабул 
мекунад.  

Ин номгўи салоњиятњои Президент дар сиришти худ њанўз њамон вақт андешаи 
минбаъд таъсис додани маќоми Президентро ба сифати Раиси давлат дар бар гирифта 
буд. 

Халќи тољик дар шахсияти Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Рањмон роњбари 
бохирадеро рўйи сањнаи сиѐсат овард, ки мамлакатро дар як фосилаи кўтоњи таърих аз 
ин вазъи њалокатбору дањшатангез берун кашид. Бо саъю кушиш ва талошњои ў дар 
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мамлакат сулњу осоиш барқарор гардид.  Президенти Љумњурии Тољикистон 
Асосгузори сулњу вањдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ Рањмон дар 
Иљлосияи XVIII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон рўзи 28 декабри соли 1993 чунин 
гуфта буданд: «Имрўз барои мо вазифаи аз њама муњим ин тайѐр намудан ва ќабул 
кардани Ќонуни Асосии кишварамон мебошад». 

Рўзи 6 ноябри соли 1994 лоињаи Конститутсия барои ќабул ба раъйпурсии 
умумихалќӣ пешнињод шуд, ки дар рафти он мардуми Тољикистон бояд «ња» ва «не» -и 
худро нисбат ба он изњор медошт. Натиљаи раъйпурсии умумихалќӣ хеле муассир буд 
ва «мардуми Тољикистон майлу иродаи худро доир ба ќабули ќонуни сарнавиштсоз ва  
мукаддаси миллӣ ‟ санаде, ки асоси њастии љомеаро таъмин мекунад, њуќуќу озодии 
инсон ва шањрвандро кафолат  медиҳад, бунѐди устувори рушду такомули давлати 
соњибистиќлоли Тољикистонро њамчун давлатӣ њуќуќбунѐду дунявӣ ва иљтимоӣ  муайян 
менамояд, яъне Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар раъйпурсии умумхалќӣ ќабул 
карда, Президенти љумњуриро изњор доштаанд [7, 1-2]. 

Сарвари давлат ин падидаи таърихии миллатро ба сифати «воќеаи бузург» 
маънидод намуда, ѐдрас шуд, ки «халќи тољик дар таърихи беш аз њазорсолаи 
давлатдориаш бори аввал Конститутсияи Љумњурии Тољикистонро бо раъйпурсии 
умумхалќӣ ќабул карда, Президенти љумњуриро интихоб намуд. Иштироки фаъолонаи 
шањрвандони тамоми љумњурӣ дар ин  маъракањои муњими сиѐсӣ яке аз дастовардњои 
бузург ва пирўзии демократия дар Љумњурии Тољикистон мебошад». 

 Ин њуљчати сарнавишт ‟ Конститутсияи Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол 
бо назардошти пешнињод ва дархостњои мардуми кишвар рўзи  6- уми ноябри соли 1994 
аз тариќи раъйпурсии умумӣ ќабул гардид [1,126] ва њамзамон бо роњи овоздињии 
умумихалќӣ Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Рањмон интихоб шуд. 

Дар Конститутсия маќсаду мароми халќи Тољикистон доир ба эъмори давлати 
демократӣ, њуќукбунѐд, дунявӣ ва ягона ифода ѐфта, њамчунин дигар арзишњои 
демократӣ ба монанди гуногунандешӣ, бисѐрњизбӣ, озодии сухан, эътиќод, воситањои  
ахбори умум ва ѓайрањо њамаљониба инъикос гардиданд. 

Њамин тариќ, ќабули Конститутсия баѐнгари ворид шудани Тољикистон ба 
марњилаи сифатан нави таърихи инкишофи худ буда, дар њамаи соњањои њаѐти кишвар 
давраи дигаргунињои куллиро оѓоз намуд. 

Дар навбати худ бояд зикр намуд, ки бо назардошти зарурат ва ниѐзмандињои 
сиѐсии љомеаи Тољикистон ва талаботу пешрафти он се маротиба, яъне солњои 1999, 
2003 ва 2016 ба Конститутсияи Љумњурии Точикистон таѓйироту иловањо ворид карда 
шуданд, ки барои татбиќ намудани њадафњои стратегии давлат шароити мусоид 
фароњам оварданд. 

Мардуми Тољикистон пас аз ќабули Конститутсияи нав роњи бунѐди давлати 
демократӣ, њуќуќбунѐд ва дунявиро интихоб намуд. Барпо кардани чунин давлат 
эњтирому риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон, вањдат, таъмини амният ва суботи 
љомеа, фароњам овардани шароити мусоид барои зиндагии арзанда ва пешравии 
озодонаи њар як шањрвандро таќозо менамояд. Њамаи ин арзишњои олӣ ба сифати 
рукнњои бунѐдии давлати соњибистиќлоли Тољикистон эътироф шуда, мењвари  
фаъолияти давлат ва макоми он такмил ѐфт. 

Дар ин љо гуфтаҳои мутафаккирон ва файласуфони бузурги юнониро овардан басо 
бамаврид аст. Афлотуни донишманд гуфта буд, ки наҷоти давлатро дар маконе 
мебинам, ки дар он ќонун њокими њукмдорон аст. Ситсерон ќайд менамояд, ки агар 
озод будан хоњӣ, ѓуломи ќонун бош. Яке аз муаллифони Конститусияи  Љумхурии 
Тољикистон А. Достиев чунин навиштааст: «Мо тањиягарони Конститутсия хурсандем, 
ки онро кулли мардум Тољикистон пазируфт ва аз рўзњои аввали  ќабул гардиданаш дар 
симои шахси хирадманду босадоќати мамлакат Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалӣ Рањмон кафили худро пайдо намуд… мо тачрибаи давлатњои мутараќќӣ, 
тараќќикунанда ва он љумњуриеро, ки то ба наздикӣ дар якљоягӣ будем, яъне ИДМ-ро 
омўхта, истифода кардем, аммо аз њаѐти воќеии љомеаамон, ки худ низ мањсули он 
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њастем, дур рафта натавонистем ва ин ягона роњи дуруст њам њаст, зеро Конститутсияро 
мањз барои њамин љомеа навиштаем ва ќабул кардаем» [3, 15]. 

Албатта, зиндагии рўзафзуни мо волоияти ќонун ва эњтироми онро талаб 
менамояд. Иљрои талаботи Конститутсия риоя ва татбиќи ќонунњо вазифаи муќаддаси 
тамоми рукнњои њокимияти давлатӣ ва кулли шањрвандон мебошад. Барои он, ки мо 
пешрав бошем ва ба оламиѐн худро муаррифӣ карда тавонем бояд ба арзишњои 
бењтарини башарият арљ гузорем. Мардумро, хусусан насли наврасро чунон тарбия 
намоем, ки дар асоси ќонун зистан ва дар доираи он фаъолият намуданро омўзанд. 
Эњтирому риояи Конститутсия ва ќонунњои амалкунанда бояд меъѐри амали њар як 
шахс бошанд. Барои амали гаштани ин гуфтаҳо пешниҳод менамоем, ки мазмуну 
муҳтавои Конститутсия аз зинаҳои поѐнтари таҳсилот, яъне аз мактабҳои таҳсилоти 
миѐна, синфҳои 4-5-ум оғоз гардад. Ин барои баланд бардоштани маърифат ва шуури 
ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат менамояд. 
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЊУКУМАТИ  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Вазъи њуќуќии конститутсионии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар боби 
панљум ва баъзе моддањои бобњои дигари Конститутсия [1,  33], Қонуни конститутсионї 
«Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» [2, 55] ва дигар ќонунњо, баъзе ќарорњои 
палатањои Маљлиси Олї ва фармонњои Президент танзим ѐфтаанд. Њукумат дар 
фаъолияти худ меъѐрњои санадњои њуќуќии байналмилалиеро низ ба асос мегирад, ки 
онњоро Тољикистон эътироф намудааст [9, 405-416].  

Њарчанд дар меъѐрњои конститутсионї тавсифи мавќеи ин маќом љой надошта 
бошад њам, он маќоми конститутсионї буда, ба низоми маќоми њокимияти давлатї 
шомил аст. Тањлили меъѐрњои конститутсионї нишон медињад, ки Њукумати љумњурї 
дорои ваколатњои давлатї-њокимиятї мебошад, ки ба тамоми ќаламрави Тољикистон 
пањн шуда, зинаи масъулияти ин маќомро барои њолат ва фаъолияти њокимияти иљроия 
ошкор менамояд. Масоили марбут ба ташкил, фаъолият ва салоњияти Њукумат бо 
Ќонуни конститутсионї дар бораи он муайян мегардад. Дар моддаи якуми ин Ќонуни 
конститутсионї омадааст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон маќоми њокимияти 
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иљроия мебошад. Вобаста ба њамин меъѐри ќонунгузорї бояд зикр намуд, ки дар 
адабиѐти њуќуќии ватанї баъзан Њукумати љумњурї чун маќоми олии њокимияти 
иљроия ѐдрас мешавад ѐ худ таклиф мегардад, ки ба ин маънї меъѐр ба ќонунгузории 
љорї илова гардад [10, 15]. Чунин тасдиќ мавриди сарвари њокимияти иљроия будани 
Президент иштибоњ аст, зеро танњо Президент зинаи олии њокимияти иљроияро дар 
Љумњурии Тољикистон таљассум менамояд. 

Фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон бо љараѐнњое, ки дар њаѐти сиѐсї ва 
иќтисодї-иљтимоии љомеа сурат доранд, зич алоќаманд аст. Амалияи њаѐти давлатии 
њама  давлат, новобаста аз сохти иљтимої ва иќтисодии онњо, аз он шањодат медињад, 
ки вазифаи амалисозии сиѐсати давлатї дар њама соњањои њаѐти љомеа ба уњдаи 
њокимияти иљроия аст. Идоракунии давлатї чун љараѐни њамарўзаи тамоси давлат бо 
равандњои љомеаи шањрвандї, ки аз љумла њифзи бехатарии миллї, мубориза бо 
љинояткорї, њифзи иљтимоии ањолиро дар бар мегирад, пеш аз њама, ба зиммаи низоми 
њокимияти иљроия вогузор гардидааст. 

Ќонунгузорї мавќеи Њукумати љумњуриро чун маќоми коллегиалї мустањкам 
менамояд. Дар моддаи 73- и Конститутсия њайати Њукумати Тољикистон чунин муайян 
шудааст: Сарвазир, муовини якум ва муовинони ў, вазирон, раисони кумитањои 
давлатї. Меъѐри конститутсионї тавре мебинем, номгўи пўшидаи шахсонеро, ки ба 
њайати Њукумат шомиланд дар бар мегирад. Дар таљрибаи давлатдории хориљї 
њолатњои муќаррар намудани «вазири бе љомадон» љой дорад, ки мувофиќи он шахси 
мансабдори давлатї барои иљрои супориши муайян, самти муайян масъул гашта, ба 
ягон маќоми алоњидаи њокимияти иљроия роњбарї намекунад. Дар Федератсияи Россия 
бошад, мувофиќи ќонунгузории он, роњбарони дигар сохтори маќомоти њокимияти 
иљроия, ба ѓайр аз вазорат, танњо мавриде аъзои Њукумат шуда метавонанд, ки агар 
нисбати онњо мавќеи (статуси) вазирї муќаррар гардад [8, 56]. 

Вобаста ба зикри њайати Њукумат ба як масъалаи дигар низ мебояд равшанї 
андохт. Баъзан, дар адабиѐти њуќуќии ватанї њангоми тањлили њайати Њукумати 
љумњурї Президент, ки раиси Њукумат аст, ѐдрас намегардад. Барои таќвияти мавќеъ 
иловатан бояд таъкид намуд, ки чунин тасвиб хилофи Конститутсия ва ќонунгузории 
љорї мебошад. Банди 1- и моддаи 73- уми Конститутсия на дар алоњидагї, балки 
пайваста бо талаботи банди 1- уми моддаи 74, ки дар он Президент чун сарвари 
њокимияти иљроия (Њукумат) тавсиф ѐфтааст, хулосабандї мегардад. Пас, њайати 
Њукумати Тољикистон аз Президент, Сарвазир, муовинони ў, вазирон ва раисони 
кумитањои давлатї иборат аст. Дар меъѐри дахлдори конститутсионї дар њайати 
Њукумат ѐдрас нагаштани Президентро ба аќидаи мо, мебояд танњо чун омили иловаи 
масъулияти ин маќоми иљроия назди сардори давлат бањогузорї намуд. 

Њарчанд дар матни Конститутсия мавќеи Њукумат бевосита тавсиф наѐфта бошад, 
њам ба ин кор меъѐри банди дуюми моддаи 73- и Конститутсия мусоидат менамояд. Дар 
он омадааст, ки Њукумат роњбарии самараноки соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї 
ва  иљрои ќонунњо, ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон, 
фармону амрњои Президенти Љумњурии Тољикстонро таъмин мекунад. Аз мазмуни ин 
меъѐри конститутсионї ду хулосаи муњим бармеояд. 

Якум, Њукумат чун маќоми ваколати умум зуњур меѐбад, зеро роњбарии соњањои 
њаѐти љомеаро таъмин месозад. Дуюм, Њукумат бевосита чун маќоми иљроия тавсиф 
меѐбад, зеро иљрои њама асноди ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро ба уњда дорад. 

Банди 1- и моддаи 74- уми Конститутсия њатмї будани иљрои асноди Њукуматро 
дар ќаламрави Тољикистон муќаррар менамояд, ки далолати ваколатњои давлатї- 
њокимияти ин маќом мебошад. Дар њамбастагї ин меъѐрњои конститутсионї ба хулоса 
меоранд, ки  Њукумати Тољикистон маќоми њокимияти давлатї буда, шомили шохаи 
мустаќили њокимияти давлатї ‟ њокимияти иљроия мебошад. Мавќеи махсуси Њукумати 
љумњурї, инчунин дар  масъулияти сиѐсии он назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
инъикос меѐбад. Мувофиќи банди 3- и моддаи 74- уми Конститутсия Њукумат мавриди 
ѓайриимкон донистани иљрои фаъолияти мўътадили худ метавонад ба Президент аз 
хусуси истеъфо арз намояд. Њар як аъзои Њукумат низ њуќуќи истеъфо дорад. Аз ин рў, 
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Њукумати љумњурї (аъзоѐни он дар алоњидагї) танњо назди Президент метавонанд аз 
хусуси истеъфо арз намоянд. Зеро ин маќом танњо дар назди Президент њисоботдињанда 
ва масъул аст. Президент дар навбати худ њуќуќ дорад, ки истеъфои Њукумат ва аъзои 
онро ќабул ва ѐ рад намояд. 

Мавќеи марказк ва њуќуќии Њукуматро салоњиятњои мушаххаси он ташкил 

медињанд, ки дар Конститутсия, Ќонуни конститутсионї дар бораи Њукумат, инчунин 
дигар ќонунњо ва асноди њуќуќї муайян шуданд. Аз љумла, дар моддаи 1-уми Ќонуни 
конститутсионї «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» чунин омадааст: 
«Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро ба таври коллегиявї ба роњ монда, 
ба низоми маќомоти идоракунии давлатї роњбарї менамояд, фаъолияту њамкории 
онњоро таъмин месозад». 

Асоси њуќуќии салоњиятњои Њукумати Љумњурии Тољикистон пеш аз њама, моддаи 
75-уми Конститутсия ташкил медињад. Дар моддаи номбурда хулосањое мањфузанд, ки 
дар муайян сохтани салоњияти ин маќом ањамияти бевоситаи њуќуќї доранд. Дар 
моддаи мазкур омада, ки Њукумат барномањои иќтисодию иљтимої, сиѐсати доду 
гирифти ќарзи давлатї ва ѐрии иќтисодї ба дигар давлатњо, лоињаи буљети давлатї, 
масъалаи андозаи имконпазири касри буљети давлатї ва манбаи љуброни онро ба 
Маљлиси намоядагон пешнињод менамояд. Дар ќонунгузории љорї хулосањое, ки аз ин 
меъѐри конститутсионї бармеоянд, мушаххас ва ривољ дода шуда, механизми (тартиби) 
амалисозии ин салоњиятњо муайян шудаанд. Баъзе аз салоњиятњои Њукумат дар 
кодексњо, дигар ќонунњои љорї мустањкам шудаанд. Ба мисол дар кодексњои соњаи 
андоз, гумрук, љангал, об ѐ худ дар ќонунњо дар бораи литсензиякунонии намудњои 
алоњидаи фаъолият, дар бораи дастгирии давлатии соњибкорї ва ѓайра, ки 
муносибатњоро дар соњањои иќтисодї, иљтимої-маданї аз љумла маориф, илм, 
тандурустї, њифзи мењнат ва ѓайра танзим менамоянд. Дар соњаи сохтмони маъмурї-
сиѐсї салоњияти Њукумати љумњурї бо ќонунњо дар бораи мудофиа, дар бораи хизмати 
њарбї, дар бораи амнияти давлатї, дар бораи милиса ва баъзе дигар танзим ѐфтаанд. 

Ба масоили марбути салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикистон бевосита боби 3-
юми Ќонуни конститутсионї дар бораи он  бахшида шудааст. Дар моддаи 12-уми 
Ќонун, ки «Роњбарї ба вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти идораи 
давлатї» ном дорад, салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ин самт мустањкам 
шудаанд.  

Якум, вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти идоракунии давлатї ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тобеъ мебошанд.  

Дуюм, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо тартиби муќарраршуда низомномањои 
вазорањо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти идоракунии давлатї, инчунин, 
сохторњои дастгоњи марказии онњоро тасдиќ менамояд.  

Сеюм, Њукумати љумњурї муовинони вазирон, муовинони раисони кумитањои 
давлатї, роњбарони маќомоти назди Њукумати љумњурї ва муовинони онњо, маќомоти 
идоракунии давлатї ва ташкилотњоеро, ки бо ќонун ѐ дигар санади меъѐрию њуќуќї 
муайян шудаанд, ба вазифа таъину озод менамояд.  

Чорум, Њукумат аъзоѐни коллегияњои (њайати мушовараи) вазоратњо, кумитањои 
давлатї ва дигар маќомоти идоракунии давлатиро тасдиќ месозад.  

Панљум, Њукумати Тољикистон њуќуќ дорад, ки саридорањо, идорањо, кумитањо, 
комиссияњо, инспексияњои давлатї ва дигар маќомоти назди худро дар доираи 
маблаѓњое, ки бо буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои нигоњдории маќомоти 
идоракунии давлатї муќаррар шудааст, таъсис дињад ва низомномаи онњоро тасдиќ 
намояд. 

Салоњияти умумии Њукумат дар моддаи 13-уми Ќонун чунин зикр мегардад: дар 
амалисозии сиѐсати дохилї ва берунии Љумњурии Тољикистон иштирок менамояд, 
роњбарии самаранокро ба соњањои иљтимої-иќтисодї ва маданї амалї месозад, ба 
низоми маќомоти њокимияти иљроия роњбарї мекунад, барномањои маќсадноки 
давлатиро тањия месозад ва иљрои онњоро таъмин мекунад, њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузорї дорад. Њукумати Тољикистон дар њолати зарурат метавонад њалли баъзе 
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масоили идораи давлатиро, ки ба ваколаташ дохил аст, ба маќомоти мањаллии иљроия, 
вазорату кумитањои давлатии алоњида, дигар маќомоти идоракунии давлатї вогузор 
созад. 

Дар љараѐни амалигардонии сиѐсати ягонаи давлатї Њукумат пеш аз њама, ба 
асноди ќонунгузорї, фармонњои Президенти кишвар такя менамояд. Масалан, дар 
соњаи маориф, ќонунњо «Дар бораи маориф» [3, 15], «Дар бораи маълумоти олии касбї 
ва таъсилоти касбии баъд муассисаи олии таълимї» [4, 31], «Дар бораи маълумоти 
миѐнаи касбї» [5,18] заминаи њуќуќии фаъолияти Њукумат мебошад. Ќонунњои 
номбурда меъѐрњоеро доранд, ки бевосита ба салоњияти Њукумат бахшида шудаанд. Аз 

љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маълумоти олии касбї ва таҳсилоти 

баъд аз муассисаи таълимї» ваколатњои Њукумати љумњуриро дар ин соња муайян 
менамояд. Ба зиммаи ин маќом муќаррар намудани тартиби литсензиякунонии 
фаъолияти макотибњои олии таълимї, тартиби аттестатсия ва аккредитатсияи давлатии 
онњо вогузор гардидааст. Инчунин санаде, ки шаклњои маъмурї-њуќуќї ва сохтори 
дохилии онро батанзим медарорад ин Дастури Њукумати Љумњурии Тољикистон 
мебошад [6, 14]. 

Њамин тавр, салоњияти дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мустањкам 
гардида ба Њукумат имкон медињад, ки ин маќоми пешбарандаи њокимияти иљроия 
масоили асосии идораи рушди иљтимої- иќтисодии љомеаи муосирро баррасї ва њал 
намояд. Аз ин рў, Њукумати кишвар мебояд атрофи масоили муњимтарини идораи 
давлатї диќќат дода, њалли масоили камањамиятро њар чї бештар ба зиммаи дигар 
маќомоти иљроия (аз љумла вазорату идорањои марказї) њавола созад. Њоло яке аз 
вазифањои масъули Њукумат тањияи чорањои иќтисодї, молиявї, идоракунї оид ба 
мубориза бо бенавої, таъмини шуѓли ањолї, баланд бардоштани музди мењнат, пурзўр 
намудани назорати њифзи мењнат ва ѓайра мебошад. 

Бояд қайд кард, ки  вазъи ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чандин 
омилҳо вобаста мебошад. Пеш аз ҳама шакли идораи ҷумҳурии президентӣ ба ташкилу 
фаъолияти он таъсири бевосита мерасонад. Ҳамчунин аз тарафи Президент ба иҷро 
расонидани мансаби сарвари давлат ва сарвари ҳокимияти иҷроия ( раиси Ҳукумат ) 
низ ба вазъи ҳуқуқии Ҳукумати ҷумҳурӣ  таъсир мерасонад. Дар як вақт ду мансаби 
олии давлатиро ищғол кардани Президент ва ҳамзамон ба кори Ҳукумат бо супориши 
Президент роҳбарӣ кардани Сарвазир низ ба мазмуни фаъолияти Ҳукумат таъсир 
мерасонад. 
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ТАРЗИ ТАШКИЛЁБӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Рушди ҳаматарафа ва самаранокии давлат ва ҷомеаи шаҳрвандк танҳо дар вақти 

ташаккули системаи доимоамалкунандаи ҳокимияти давлатк, ҳангоми амали якҷояи 

мақомоти гуногуни давлатк, ки ба се шохаи асоск - қонунгузор, иҷроия ва судї тааллуқ 

дорад, имконпазир аст. Дар низоми тақсимоти ҳоқимият роли сарвариро мақомоти 

қонунгузорк ҳокимият иҷро менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон монанди дигар 

давлатҳо мақомоти ҳокимияти намояндагї ва қонунгузор амал менамояд, ки мақомоти 

мазкур Маҷлиси Олк аст. 

Ҳокимияти қонунгузорк дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатк мавқеи хос дорад. 

Ин мавқеъ ба нақши ҳокимияти қонунгузор дар амали сохтани мақсаду вазифаҳои 

давлат вобаста аст. Ҳокимияти қонунгузорк тибқи вазъи конститутсионии худ аз ҳама 

бештар ба халқ иртибот дошта, дар фаъолияти он иродаи халқ ба худ шакли расмк ва 

амалк мегирад. Санадҳои ҳуқуқии ҳокимияти қонунгузорк иродаи халқро ба забони 

давлатк ифода карда, ба он шакли олии ҳуқуқк медиҳад. Ҳарчанд қонунҳо аз номи 

давлат тасвиб мешаванд, вале дар онҳо, пеш аз ҳама, бояд манфиати халқ ифода ѐбад. 

Давлати демократк сиѐсати худро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаѐт бояд ба манфиату иродаи 

халқ мувофиқ намояд. Мақомоти қонунгузоре, ки бо тартиби интихоботи озодона 

ташкил ѐфтааст, самтҳои асосии сиѐсати дохилк ва ҳориҷии давлатро, пеш аз ҳама, аз 

рӯи ба инобат гирифтани манфиати халқ муайян менамояд [1]. 

Моддаи 48-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори Маҷлиси Олиро 

ҳамчун мақомоти дупалатагк муайян менамояд. Тартиби таъсис ва фаъолияти 

палатаҳои Маҷлиси Олк ғайр аз Конститутсия боз, инчунин дар Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» мустаҳкам шудааст. Барои муайян намудани мароми ҳар ду палатаи 
парламент муайян қардани моҳият (на миқдори) ваколатҳои ин ѐ он палата аҳамияти 
муҳим дорад [2, 61]. 

Маҷлиси миллӣ аз 33 аъзо иборат буда, 25-тои онҳо бо роҳи овоздиҳии 

ғайримустақим, пинҳонк дар ҷаласаҳои яқҷояи вакилони Вилояти Мухтори Куҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳои вилоят, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои шаҳр, 

шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурк интихоб мешаванд. Дар Маҷлиси миллк ҳамаи онҳо 

намояндагии баробар доранд. Аз як чор ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллк аз тарафи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мешаванд. Собиқ Президентони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аъзоѐни якумраи Маҷлиси миллк мебошанд, агар онҳо худашон бо розигии 

худ аз ҳуқуқи мазкур саркашк накунанд [3]. 
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Маҷлиси намояндагон палатаи парламент буда, фаъолияти вай дар асоси 

принсипи плюррализми сиѐск, бисѐрҳизбк ба тариқи муҳокимаи коллективи озод 

амалк мегардад. Дар Маҷлиси намояндагон ба воситаи вакилон ҳамаи шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз ҷойи зисти онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон намояндагк доранд [4]. 

Маҷлиси намояндагон дар асоси мандати мустақим таъсис меѐбад. Мӯҳлати 
ваколати он дар моддаи 48 Конститутсия муқарар карда шудааст, ки мувофиқи он 
Маҷлиси намояндагон ба муҳлати 5 сол интихоб мегардад. Маҷлиси намояндагон аз 63 
вакил иборат буда, интихоботи вакилон бо роҳи низоми омехта гузаронида шуда, 42 

вакил ба воситаи низоми мажоритарк, боқимонда, яъне 21 вакил дар асоси 

намояндагии баробари ҳизбҳои сиѐск, интихоб карда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан лозим аст, ки дар рафти таъсиси Маҷлиси Олк ду роҳи 

таъсисѐбк истифода мешавад. Маҷлиси намояндагон палатае аст, ки бе иштироки дигар 

шохаҳои ҳокимият таъсис меѐбад. Дар навбати худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар таъсиси Маҷлиси миллк фаъолона иштироқ менамояд. 

Мувофиқи Конститутсияи ҶТ соли 1994 Президентро шаҳрвандон дар интихоботи 

умумк ба муҳлати 5 сол интихоб карданд. Дар раъйпурсии соли 1999 ба Конститутсия 

тағйироту иловаҳое дохил карда шуданд, ки дар натиҷаи он вазъи ҳуқуқи-

конститутсионии Президенти ҶТ боз ҳам устувортар гардид. Аз ҷумла, муқарар қарда 

шуд, ки Президентро ба муҳлати 7 сол интихоб менамоянд. Дар раъйпурсие, ки 22 июни 
соли 2003 оид ба тағйиру иловаҳо ба Конститутсия баргузор гардид муҳлати ваколати 

Президенти ҶТ тағйир ѐфт. Муқаррар қарда шуд, ки Президентро шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 7 сол интихоб менамоянд. Як шахс ба вазифаи 
Президент бештар аз ду муҳлат пай дар пай интихоб шуда наметавонад [5]. 

Дар вақти таъсиси институти президентк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи 

мамлактҳои ҳориҷк низ истифода мешуд. 

Ҳоло ду шакли асосии президентура вуҷуд дорад: яккаҳукумронк (президент) ва 

коллегиалк. Шакли коллегиалии ҳукуматдорк бештар дар мамлакатҳои сотсиалистк 

вуҷуд дошт. Дар айни ҳол ин шакли давлатдорк кам паҳн шудааст, вале дар баъзе 

давлатҳо то ҳол вуҷуд дорад. Хусусан, Шӯрои Федералк дар Шветсария, ки функсияҳои 

сарвари давлат ва ҳукуматро пайваст менамояд [8, 123]. Дар Эрон ваколатҳои асосии 

президентура байни Сарвари давлат, ки махсус аз тарафи рӯҳониѐн интихоб карда 

мешавад (Оятулло) ва президент, ки онро шаҳрвандон интихоб мекунанд, тақсим қарда 
мешавад. 

Шакли бештари паҳншудаи президентк шакли яккаҳукумронк аст. Дар ин ҳолат 

мамлакатҳои гуногуни Президентк метавонанд вазъи нобаробар дар низоми мақомоти 

ҳокимияти давлатк дошта бошанд. Мақоми Президент дар низоми тақсимоти ҳокимият 

аз шакли идоракунк вобаста аст [10, 347]. 

Дар баъзе мамлакатҳо ‟ президент аз болои давлат, ҳукумат, ҳокимияти иҷроия 

сарварк менамояд. Яъне. дар асл нақши пешбарандаро дар идоракунии давлат мебозад 

ва миқдори зиѐди ҳуқуқҳоро нигоҳ медорад. 

Дар дигар ин чун қоида, ҷумҳуриҳои парламенти президентк бештар сохтори 

сунъиро ифода менамояд. Дар ин ҳолат функсияҳои аслии давлатдориро ҳукумат иҷро 
менамояд ва сарвари давлат ҷойи аввалро дар низоми ҳокимияти иҷроия ишғол 

менамояд. Дар таҷрибаи ҷаҳонк шаклҳои давлатдории омехта, яъне ҳам парламентк ва 

ҳам президентк якҷоя низ вуҷуд дорад. Сарвари давлат ҳамҷун баѐнгари ҳокимияти 

иҷроия шинохта мешавад. Вай ҳокимиятро танҳо ѐ ин ки якҷоя бо ҳукумат идора 
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менамояд. Дар моддаи 64 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия аст. 

Ҳамин тариқ, тартиби таъсиси ҳокимияти иҷроия ва институти президентк аз як 

қатор шароитҳо вобаста мебошанд. Ба онҳо шаклҳои идоракунк, характери режими 

сиѐск ва интихоби будани мансаби президентк тааллуқ дорад. Шарти оҳирин ва аз ҳама 

муҳимтарин дар рафти ташаққули институти президентк аст. Дар ҳамаи давлатҳое, қи 

шақли идорақунии ҷумҳуриявк доранд, мансаби Президент интихобк аст ва ҳар яқ 

шаҳрванде, ки ба шарту шароитҳои дар Конститутсия овардашуда мувофиқат меқунад 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷиқистон шуда метавонад. Ҳамаи президентҳо ба муҳлати 
муайян интиҳобшуда, барои он қи дар мансаби президент будани онҳо бо муҳлати 
мандат истисно қарда шуда, аз тарафи Конститутсия муқаррар карда мешавад [5, 124]. 

Дар ҷумҳурияҳое, ки шакли идоракунии президентк доранд. Президент, чун қоида, 

мандати мустақим дорад (ба истиснои ИМА, ки дар он ҷо президент ғайримустақим аз 
тарафи коллегияи интихобкунандагон таъин мегардад). Президент ба тариқи мустақим 
интихоб гардида, мандати худро бевосита аз корпуси интихобкунандагон мегирад. 
Мақомоти қонунбарори давлат парламент дар интихоботи президент иштирок 
намекунанд, яъне дар таъсиси мансаби президент тамоман иштирок наменамояд. 

Ғайр аз ин, интихоби мустақими президент дар баъзе мамлакатҳо таҷрибаи 
интихоби ғайримустақим президент низ вуҷуд дорад. Дар ин ҳолат сарвари давлат, 
инчунин бе иштироки парламент интихоб мегардад, аммо мандати худро бо тариқи 

интихоботи умумк мустақим не, балки аз тарафи коллегияи махсуси 

интихобкунандагон, ки онҳоро ҳам бевосита шаҳрвандон интихоб мекунанд, мегирад. 
Ин гуна тартиби интихобот имрӯз дар ИМА, Индонезия ва Покистон вуҷуд дорад. Дар 
ин гуна мамлакатҳо президент мандати мустақим надорад ва бо роҳи интихоботи 

бисѐрзинагк интихоб мешаванд. Дар ҳолати мазкур иродаи интихобкунандагон ҷузъи 

таркибии иродаи парламенти амалкунанда аст [12, 16-17]. 

Дар вақти таъсис додани ҳокимияти президентк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҷрибаи мамлакатҳои гуногун истифода шуда буд. Ҳамин тавр, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тарзи идоракунии президентиро интихоб кард, ки мувофиқи он президент мандати 
мустақим дошта, аз тарафи ҳалқ бевосита интихоб мегардад. Ҳамин тариқ, институти 

президентк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз дигар шохаҳои ҳокимият таъсис 

меѐбад. Вале, ин маънои онро надорад, ки дигар шохаҳои ҳокимият дар таъсиси 
мақомоти иҷроия иштирок наменамояд. Инчунин, ғайр аз президент ба сохтори 
мақомоти иҷроия ҳукумат ҳам дохил мешавад. Президенти ҶТ сарвари Ҳукумат аст, 

аммо ҳукумат қисми таркибк ва элементи асосии механизми ҳокимияти иҷроия аст. 

Мувофиқи моддаи 69-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент Сарвазир ва 
дигар аъзоѐни Ҳукуматро таъин ва озод менамояд ва фармонҳоро оиди таъин ва 

сабукдӯш намудан, барои қабул ба ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллк ва Маҷлиси 

намояндагон пешниҳод менамояд. 
Ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони 

ӯ, вазирон, раисони қумитаҳои давлатк иборат аст. Ҳукумат мақоми иҷроияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, бо мақсади таъмини роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодк, 

иҷтимок, фарҳангк ва иҷрои қонунҳо, қарорҳои Маҷлиси Олк, фармону амрҳои 

Президент ташкил қарда мешавад. Ӯ ба низоми мақомоти идораи давлатк роҳбарк 

намуда, фаъолият ва мутобиқати ҳамкории онҳоро таъмин меқунад. 
Конститутсия ба мансаби аъзои Ҳукумат мувофиқ набудани вазифаи дигарро 

муқаррар кардааст. Он наметавонад вакили мақомоти намояндагк бошад, ба 

соҳибкорк машғул шаванд. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент буда, 

сарвари ҳокимияти иҷроия аст. Ӯ ба фаъолияти Ҳукумат роҳбарк намуда, барои 
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ваколатҳоро самаранок амалк намудани он тадбирҳо меандешад. Асосҳои ҳуқуқии 

фаъолияти Ҳукуматро Конститутсия, Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 12 майи соли 2001, дигар қонунҳо, Қарорҳои Маҷлиси Олї, 
Фармон ва амрҳои Президент, санадҳои аз тарафи Тоҷикистон эътирофнамудаи ҳуқуқи 

байналмиллалк ташкил менамояд. 

Фаъолияти Ҳукумат дар асоси усулҳое қарор мегирад, ки онҳо ба эҳтироми шаъну 
эътибори шахсият, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, волоияти қонун, 
ҳокимияти халқ, таҷзияи ҳокимият, ошкорбаѐни, дастаҷамъи барраси ва ҳал намудани 
масъалаҳои бо дарки масъулияти шахсии аъзоѐни ҳукумат дар назди президент барои 
фаъолияти худ равона қарда шудаанд. Ин усулҳо ба чораҳои зарурии ташкили амали 
гардонида мешаванд [5, 338]. 

Ҷойи намоѐнро дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатк ҳокимияти судк ҳамчун 

соҳаи соҳибихтиѐр ва мустақили ҳоқимиятк ишғол менамояд. Ҳокимияти судиро судҳо 

амалк мегардонанд. Онҳо мақомоти қонунбарор ва иҷроияро иваз накарда, низоъҳоро 

байни онҳо ва дигар субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятк дар асоси Конститутсия ва 

қонунҳо бартараф намуда, воситаи самараноки мувозинат ва боздорк мебошанд [4, 

781]. Ин гуна мақом фақат дар ҳолати вуҷуд доштани ҳокимияти судк таъмин карда 

мешавад. Принсипи мустақилии судяҳо мушаххастар идеяи вуҷуд доштани ҳокимияти 
мустақилро, ки аз дигар шохаҳо ҷудо меистад, итоати онро ба қонун ифода менамояд 
[1]. 

Дар рафти таъсисѐбии ҳокимияти судк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи 

мамлакатҳои ҳориҷк низ истифода шуда буд. Яке аз принсипҳои асосие, ки дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шуда буд, барпо намудани давлати 

ҳуқуқбунѐд аст. Бо ҳамин мақсад дар мамлакат ислоҳоти судк гузаронида. Аксарияти 

тағйиру иловаҳо, ки ба Конститутсия дароварда шудаанд махсус ба ҳокимияти судк 

тааллуқ доштанд. Дар Айни ҳол ислоҳоти судк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давом дорад. 

Аммо тартиби таъсиси ҳоқимияти судк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 

ҳусусиятҳоро, ки ба кишварҳои собиқ давлатҳои Шуравк хосанд, дорост. 

Якумин, дар Конститутсия мустақилияти ҳоқимияти судк, амалигардонии вай аз 

номи давлат эълон қарда мешавад. Дар ин вақт мустақилияти ҳокимияти судк бояд бо 

муқаррар намудани муҳлати дарози ваколати судяҳо таъмин карда шавад. Дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам монанди дигар давлатҳои собиқ ИҶШС қарор дар бораи 
инкор намудани принсипи ноивазшавии судяҳо қабул карда шуд. Чунки дар марҳилаи 

бунѐди низоми судк ин гуна қадам ришвахуриро дар низоми судк ба миѐн оварда 

метавонад. 

Дуюмин, мувофиқи Конститутсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи ҷараѐни 

омехтаи таъсиси корпуси судяҳо истифода мешавад. Судяҳои зинаи поѐниро Президент 

таъин ва озод менамояд [14]. Бояд қайд намуд, ки судяҳои Суди Олк, Суди Олии 

иқтисодк, Суди конститутсииониро бо пешниҳоди Президент Маҷлиси миллк интихоб 

ва озод менамояд. 
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магистранти курси якуми 
факултети њуќуќшиносї 

 
 

ДОИР БА МАСОИЛИ МОҲИЯТИ ҶАВОБГАРИИ КОНСТИТУТСИОНӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Љавобгарии њуќуќї яке аз институтњои асосї ва муњимтарини њама низомњои 
њуќуќї ва механизми зарурии амали њуќуќ ба шумор меравад. Аз ин хотир, масоили 
љавобгарии њуќуќї яке аз љойњои марказиро њам дар назарияи њуќуќ ба таври умумї ва 
њам дар соњањои алоњидаи њуќуќ ишѓол менамояд. Ин масъала ваќтњои охир дар 
назарияи њуќуќи конститутсионї низ мавќеи назаррасро соњиб шуда истодааст. Њолати 
мазкур ба он вобаста аст, ки таи ду дањсолаи охир соњаи њуќуќи конститутсионї, 
махсусан ќонунгузорї дар ин соња бинобар сабабњои ба њамаи мо маълум бенињоят 
васеъ шуд. Муносибатњои љамъиятие, ки акнун предмети танзими њуќуќи 
конститутсионї ба шумор мераванд, нисбат ба солњои гузашта ба таври назаррас зиѐд 
шуданд. Аз ин рў, масъалаи таъмини амалишавии меъѐрњои ин соња бо чорањои худи 
он, яъне масъалаи рўи кор омадани љавобгарии конститутсионї ба миѐн омадааст. 
Вобаста ба ин, таљрибаи давлатї-њуќуќии нав дар назди илми њуќуќи конститутсионї 
вазифаи нави тањлил ва коркарди љавобгарии конститутсиониро мегузорад.  

Эълон кардани соњибихтиѐрии давлатии Љумњурии Тољикистон ва рушди он 
боиси рўи кор омадани муносибатњои зиѐди њуќуќи конститутсионї гардид, ба монанди 
ташкил намудани маќомоти муњимтарини давлатї дар асоси принсипи таљзияи 
њокимияти давлатї, пеша намудани самти инкишофи давлативу љамъиятї дар роњи 
бунѐди љомеаи демокративу давлати њуќуќї, ба таври васеъ пањн шудани падидањои 
нави сиѐсї ва њуќуќиву давлатї дар маљмўъ таќозои онро доранд, ки механизми 
амалишавии пуррањокимиятии халќ таъмин гардад. Яке аз чунин механизмњо ин 
институти љавобгарии конститутсионї ба шумор меравад. Дар шароити муосир чунин 
намуди љавобгарї ањамияти муњимро касб менамояд. Ин намуди махсуси љавобгарии 
њуќуќї мебошад. Мазмун, мўњтаво ва махсусияти он ба мавќеъ ва наќши худи њуќуќи 
конститутсионї дар низоми њуќуќи миллї вобастагї дорад. Яке аз хусусиятњои хоси 
љавобгарии конститутсионї ин характери сиѐсї доштани он ба шумор меравад. Ин бо 
он маънидод мегардад, ки муносибатњои њуќуќи конститутсионї бо чунин падидањои 
иљтимої, ба монанди њокимият, халќ, давлат, миллат ва сиѐсат зич алоќамандї дорад.  

Љавобгарии конститутсионї ин намуди махсуси љавобгарии њуќуќї ба шумор 
меравад. Он дар шакли пешбинї намудани оќибати номусоид аз љониби меъѐрњои 
Конститутсия ва дигар сарчашмањои њуќуќи конститутсионї нисбати субъектони 
њуќуќи конститутсионї барои вайрон кардани меъѐрњои он зоњир меѐбад ва бо маќсади 



194 

 

њимояи Конститутсия татбиќ мегардад. Ба сифати љавобгарии конститутсионї фаќат он 
чорањоеро эътироф намудан мумкин аст, ки бевосита аз Конститутсия ва дигар 
сарчашмањои њуќуќи конститутсионї бармеоянд ва барои вайрон кардани 
муносибатњои њуќуќї-конститутсионї пешбинї шудаанд. Маќсади љавобгарии 
конститутсионї ин таъмини конститутсионализм, волоияти Конститутсия ва амали 
бевоситаи меъѐрњои он, њимояи он, барќарор намудани тартиботи њуќуќї ва ќонунияти 
конститутсионї ба шумор меравад. 

Ба сифати объекти њуќуќвайронкунии конститутсионї муносибатњои аз љониби 
конститутсия муњофизатшаванда баромад мекунанд, ки онњо дар маљмўъ арзишњои 
олии љамъиятиву давлатї њисоб мешаванд. Ба монанди њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, њокимияти халќї, соњибихтиѐрї, ба амалбарории њокимияти давлатї дар 

асоси таљзияи он, гуногунандешии идеологї ва сиѐсї ва ғайраҳо. Дар маљмўъ ба сифати 

объекти њуќуќвайронкунии конститутсионї ќонунияти конститутсионї ва тартиботи 
њуќуќии конститутсионї чун ќисми таркибии сохтори конститутсионї баромад 
мекунад. Дар зери мафњуми њуќуќвайронкунии конститутсионї тамоми кирдорњо 
(њаракат ѐ бењаракатї) дар назар дошта мешаванд, ки модели дахлдори 
конститутсионии рафторро вайрон мекунанд, мањдудиятњои конститутсиониро истисно 
мекунанд ва ѐ ба асосњои бунѐдї ва мазмуни Конститутсия таљовуз мекунанд. 

Дар адабиѐти њуќуќї якчанд намуди кирдори зиддињуќуќиро дар соњаи њуќуќи 
конститутсионї људо мекунанд. С.А. Авакьян се намуди онро пешнињод мекунад: 

1. Татбиќ накардани меъѐри конститутсионї-њуќуќї; 
2. Татбиќи нодуруст ва ѐ ѓайридахлдори меъѐри конститутсионї њуќуќї; 
3. Вайрон кардани бевоситаи чунин меъѐрњо [7, 9-32]. 
Дигар муаллифон бошанд, бар он аќидаанд, ки љавобгарии конститутсионї 

танњо дар сурати мављудияти њуќуќвайронкунии конститутсионї сар мезанад. Дар ин 
љо сухан дар бораи вайронкунии бевоситаи манъкунињои конститутсионї, иљро 
накардани функсияњо ва ўњдадорињои конститутсионї, ки бар дўши маќомоти давлатї 
ва ашхоси мансабдори онњо вогузошта шудааст, меравад. Вобаста ба ин, Н.М. 
Колосова чунин асосњои ба вуљуд омадани љавобгарии конститутсиониро пешнињод 
менамояд: 

‟ вайрон кардани бевоситаи меъѐри Конститутсия, дигар сарчашмањои њуќуќи 
конститутсионї; 

‟ иљро накардани ўњдадорињои конститутсионї аз љониби маќомоти давлатї ва 
ашхоси мансабдори онњо; 

‟ иљроиши ѓайридахлдори онњо; 
‟ вайрон кардани принсипњои конститутсионї [10, 90]. 
Барои эътироф шудани љавобгарии конститутсионї њамчун љавобгарии 

мустаќили њуќуќї бояд масоили мубрами ин падида тадќиќ ва тањлил шаванд. Ба 
монанди, нишонањои фарќкунандаи љавобгарии конститутсионї; санксияњои 
конститутсионї; табиати њуќуќии љавобгарии конститутсионї, масоили назарияи 
љавобгарии конститутсионї; субъектони он; механизмњои судї ва ѓайрисудии татбиќи 
љавобгарии конститутсионї ва м.и. Олимоне, ки ин падидаро мавриди тањлил ва тадќиќ 
ќарор додаанд, љавобгарии конститутсиониро ба ду намуд људо мекунанд: позитивї 
(перспективї) ва негативї (ретроспективї) [4, 9-32; 9,  90; 11,21; 6,22]. Намуди якум, яъне 
љавобгарии конститутсионии позитивї гуфта, олимон ўњдадории ба зиммаи субъекти 
њуќуќи конститутсионї вогузоштаро дар назар доранд, ки оид ба иљроиши дахлдори он 
субъект дар назди давлат љавобгар аст. 

Љавобгарии конститутсионии негативї бошад, барои иљро накардани 
ўњдадорињои конститутсионї ва вайрон кардани ќонунгузорї ба вуљуд меояд. Аммо мо 
то он андозае, ки ба масъалаи тадќиќшаванда шинос шудем, ба чунин таснифбандї 
розї шуда наметавонем. Ба гумони мо, иљроиши дахлдори ўњдадорињои 
конститутсионї аз љониби субъектон ин љавобгарї ба шумор намеравад. Шояд чунин 
номгузорї аз мављуд набудани калимаи ивазкунандаи «љавобгарї (ответственность)» 
дар забони русї истифода мешавад. Дар забони тољикї бошад, онро бо калимаи 
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«масъулият» ном бурдан мумкин аст, ки љавобгариро ба маънои том надошта, балки 
масъулияти шахси мансабдори давлатиро барои иљрои дахлдори функсияњои ба 
зиммааш гузоштаро ифода менамояд. 

Аз ин лињоз, ба фикри мо љавобгарии конститутсиониро фаќат ба маънои 
негативї ва ѐ ретроспективї фањмидан дуруст аст. Яъне асоси љавобгарии 
конститутсионї фаќат њуќуќвайронкунии конститутсионї шуда метавонад. Агар 
аќидаи он олимонеро, ки љавобгарии конститутсиониро дар намуди позитивї шарњ 
медињанд, дастгирї кунем, пас хулоса бароварда мешавад, ки њамаи субъектони њуќуќи 
конститутсионї њама ваќт љавобгарии конститутсиониро амалї гардонида истодаанд. 
Бинобар ин, нисбати ин пањлуи масъала истифода калимаи масъулияти 
конститутсиониро ба маќсад мувофиќ мешуморем. 

Масъалаи дигаре, ки њангоми тањлили љавобгарии конститутсионї пеш меояд, ин 
мављудияти санксияњои конститутсионї мебошад. Санксия ин унсури њатмии њама 
намуди љавобгарињои њуќуќї, аз љумла љавобгарии конститутсионї ба шумор меравад. 
Дар зери мафњуми санксияи конститутсионї он чораи маљбуркунии давлатї фањмида 
мешавад, ки боиси ба вуљуд омадани оќибати номусоид ба њуќуќвайронкунанда барои 
содир намудани њуќуќвайронкунии конститутсионї мегардад. 

Њангоми тањлили ќонунгузории конститутсионии љумњурї дар ин самт, яъне 
мављудияти санксияи конститутсионї, ба хулосае омадем, ки дар маљмўъ чунин чорањои 
маъмули љавобгарии конститутсиониро људо намудан мумкин аст: 

‟ пароканда кардани маљлиси мањаллии вакилони халќ пеш аз мўњлат, ки дар 
моддаи 80 Конститутсия [1, 32] ва моддаи 16 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» [2,  32] пешбинї шудааст. Ќонунгузор якчанд 
асоси татбиќи чораи таъсиррасонии конститутсиониро пешбинї намудааст. Асоси 
якуми татбиќи чораи љавобгарї ин мунтазам, яъне дар давоми як сол зиѐда аз як 

маротиба иљро накардани талаботи Конститутсия ва ќонунњои Љумҳурии Тоҷикистон, 

асоси дуюм агар маљлиси вакилони халќи аз нав интихобшуда дар давоми як моњи 
баъди ифтитоњи иљлосияи якумаш маќомоти худро ташкил карда натавонад, асоси 
дигар баргузор нашудани иљлосия дар давоми ду моњ, бинобар њозир нашудани 
шумораи зарурии вакилон мебошад; 

‟ бекор намудани дахлнопазирї ѐ мањрум намудани дахлнопазирии узви 
Мачлиси миллї ва вакили Маљлиси намондагон, ки моддаи 51 Конститутсия муќаррар 
намудааст. Инчунин чораи дигари таъсиррасонии конститутсионї, яъне бекор кардани 
дахлнопазирии судяро низ номбар намудан мумкин аст; 

‟ пеш аз мўњлат ќатъ гардидани ваколати узви Маљлиси миллї ва вакили 

Маљлиси намондагон (м.51, Конститутсия ва м.4 Ќонуни конститутсионии Љумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси 

намояндагон» [3, 9]);  
‟ пеш аз мўњлат аз мансаб сабукдуш намудани аъзоѐни Њукумат бо сабабњои 

ѓайридахлдор иљро намудани вазифањои конститутсионї, машѓул шудан ба фаъолияте, 
ки ба мансаби ишѓолкардаи ў мувофиќ нест ва ѓайра;  

‟ мањрум кардан аз шањрвандї, моддаи 29 Ќонуни конститутсионии Љумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи шањрвандии Љумҳурии Тоҷикистон» [4,  6] чунин асоси мањрум 

кардани шахсро аз шањрвандї пешбинї кардааст ‟ агар шањрванд дар мамлакати 
хориљї ба хизмати њарбї, хадамоти амният, полис, маќомоти адлия ва маќомоти 
дигари њокимият ва идораи давлатї гузарад; агар дар хориља доимї зиндагї кунаду дар 
давоми 5 сол бе сабабњои узрнок ба ќайди консулї наистода бошад;  

 ‟ бекор кардани ќарори ќабул шудан ба шањрвандии Љумҳурии Тоҷикистон; ‟ 

манъ кардани фаъолияти њизби сиѐсї. Моддаи 8 Конститутсия ва моддаи 23 Ќонуни 

Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи њизбњои сиѐсї» [5, с. 9];  

‟ бекор кардани санади меъѐрї-њуќуќї ва ѓайриконститутсионї эътироф 
намудани он аз љониби Суди конститутсионї ва ѓайра. 
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 Агар чорањои таъсирррасонии номбурдаро тањлил намоем, онњо дорои њамаи 
нишонањои хоси љавобгарии њуќуќї мебошанд. Аммо онњоро бинобар хусусиятњои 
хосашон дар доираи чор намуди љавобгарии њуќуќии анъанавї ‟ интизомї, гражданї, 
маъмурї ва љиноятї баррасї намудан мушкил аст. Масалан, њангоми тањлил ва муайян 
намудани табиати њуќуќии чорањои таъсиррасонии аз шањрвандї мањрум кардан, 
мањрум намудани дахлнопазирии шахси мансабдори давлатї, аз мансаб барканор 
намудани шахси мансабдори олии давлат (падидаи импичмент) ва монанди ин 
душворињои зиѐд пеш меояд. 

Љавобгарии конститутсионї ду љанбаи асосї дорад ‟ њимоявї (барќароркунї) ва 
љазодињї (љаримавї). Масалан, ѓайриконститутсионї эътироф намудан ва бекор 
кардани санади меъѐрї-њуќуќї асосан ба маќсади бартараф намудани хатогињо дар 
њуќуќэљодкунї татбиќ гардида, табиати њуќуќии он љанбаи њимоявї, барќарор 
намудани тартиботи конститутсиониро дорад. Мањрум кардан аз шањрвандї ва бекор 
намудани дахлнопазирї бошад, характери љазодињиро дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки чорањои номбурда фаќат чорањои маъмули љавобгарии 
конститутсионї мебошанд ва ба аќидаи мо барои боз њам мустањкам намудани 
принсипи конститутсионализм ва пуррањокимиятии халќ, инчунин идоракунии мањдуд 
бояд дигар намудњои чораи љавобгарии конститутсионї низ рўи кор оянд. Ин дар 
навбати худ барои рўи кор омадани падидаи назорати самаранок аз болои њокимияти 
давлатї муосидат намуда, принсипи пуррањокимиятии халќро, ки Конститутсия 
муќаррар намудааст, таъмин менамояд. 
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ИНКИШОФИ НАСЛИ СЕЮМИ ЊУЌУЌИ ИНСОН  

ВА ХУСУСИЯТЊОИ ИНЪИКОСИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Њуќуќи инсон яке аз арзишњои муњимтарини тамаддуни љањонист. Амалисозї ва ѐ 
баръакс вайрон кардани њуќуќњои инсон ба инкшофи руњї, иќтисодї, иљтимої, сиѐсии 
чи давлат ва љомеа умуман ва чи њар як шахсияти алоњида таъсир мерасонад [9, 56]. 
Њуќуќњои иснон ба њар як одами дар љањон зиндагикунанда танњо ба он хотир хос аст, 
ки пеш аз њама вай инсон аст. Онњо барои он заруранд, ки моњияти инсонии њар як одам 
њимоя карда ва нигоњ дошта шавад, барои њар инсон дар рўи Замин зиндагонии шоиста 
таъмин гардад. 

Дар суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон борњо ба ањамияти волоияти конун 
дар рушди давлат ва љомеа, танзими њукуќии муносибатњои љамъятї ва њуќуќњои инсон 
чунин ќайд карда мешавад: «Кишвари мо роњи эъмори љомеаи њуќуќбунѐдро интихоб 
намудааст, ки яке аз ѓояњои асосии он таъмини волоияти ќонун ва њифзи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Принсипи мазкур таќозо менамояд, ки 
муносибатњои љамъиятї дар њамаи соњањо тавассути ќонунњое танзим шаванд, ки 
љавобгўи меъѐрњои ахлоќ ва адолату инсондўстї бошанд» [3]. Ин суханони сарвари 
давлат дар таснифоти њуќуќу озодињои инсон ва пеш аз њама дар наслњои њуќуќи инсон 
инъикоси худро ѐфтаанд. 

Њамчунин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба фањмиши нави њуќуќњои 
инсон заминаи њуќуќї мегузорад. Дар Конститутсияи љумњурии мо арзиши олии инсон 
ва њуќуќу озодињояш, моњияти фитрї доштани њуќуќњои инсон, амали бевоситаи њуќуќу 
озодињо мањаки ќонунњо ва фаъолияти маќомоти давлатї будани онњо эълон мешавад. 
Дар Конститутсия категорияи «њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд» истифода 
мешавад, ки барои дарки тафовути њуќуќњои фитрї аз њуќуќњои шањрванд ањамияти 
њалкунанда дорад [1]. 

Назария оид ба наслњои њуќуќи инсон аз љониби олими фаронсавї Карл Васак 
солњои 70-уми асри ХХ пешнињод карда шудааст. Ў асоси љабњањои гуногуни њуќуќї, 
принсипи ташаккулѐби ва мустањкам намудани њуќуќњои инсон, ки дар таърихи љањонї 
мушоњида мешавад ба назар гирифтааст. 

Наслњои њуќуќи инсон ин таърихи ташаккулѐбї ва асоси мустањкамшавии 
принсипњо ва меъѐрњои њуќуќи инсон, ки аз рўи таснифоти онњо ба назар гирифта 
мешавад, пешбини мегардад. К. Васак се наслњои њуќуќи инсонро пешнињод карда 
даврањои ташаккулѐбии онњоро људо кардааст: Насли якуми њуќуќи инсон асрњои XVII 
‟ XIX; насли дуюми њуќуќи инсон охири асри XIX ва оѓози асри XX; насли сеюми 
њуќуќи инсон нимаи дуюми асри ХХ дар бар мегирад [2,19]. Лекин ин мањдудият барои 
љараѐни инкишофи њуќуќи инсон аз љониби њуќуќшиносон, сиѐсатмадорон ва 
файласуфон барои мукаммал намудан ва кор карда баромадани наслњои нави њуќуќи 
инсон монеа нашудааст. Аз њамин сабаб имрўзњо дар адабиѐти њуќуќї таркиби наслњо 
ва дар маљмўъ мављуд будани наслњои нави њуќуќи инсон ба монанди ‟ иттилоотї, 
экологї, биоэтикї, гендерї ва дигарњо нишон дода мешаванд. 

Насли сеюми њуќуќи инсон баъд аз љанги дуюми љањонї ташаккул ѐфтааст. Ба ин 
насли њуќуќи инсон њуќуќњои коллективї (дастаљамъї), ки аз љониби як шахс набуда 
дастаљамъона, љамъиятї, ассотсиатсиявї мебошад. Ба таркиби сеюми насли њуќуќи 
инсон чунин њуќуќњо ба монанди: њуќуќ ба инкишофѐбї, ба сулњ, ба солимии муњити 
зист, ба наслгузории умумии инсоният, ба коммуникатсия (алоќањои почтавї, 
телеграфї, телефонї), бо консепсияи нави тартиби иттилоотонии байналмиллалї 
алоќаманд мебошад, њуќуќњои халќиятњо барои инкишоф ва худмуайянкунї, ки 
њуќуќњои халќиятњо барои озодона муайян намудани вазъи сиѐсии худ, озодона таъмин 
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намудани инкишофи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї [5]. Хусуияти 
фарќкунандаи ин насли њуќуќи инсон дар он мебошад, ки фардї алоњида дар 
амалишавии ин њуќуќњо иштирок менамояд, лекин ин иштирок бо вазъи њуќуќии ў 
вобаста намебошад, балки вазъи њуќуќї (њолати ў) њамчун аъзои ин ѐ он љамъият 
мебошад. Амалигардонии њуќуќњои коллективї набояд њуќуќу озодињои дигар 
шахсонро поймол намояд, ѓайриќонунї ѐ тањдиди зўровариро амали нагардонад (ба 
ѓайр аз њолатњои фавќуллода, ки хатарро барои њаѐти миллату халќиятњои гуногун 
меорад). Њуќуќњои коллективї ин њуќуќњои фитрї намебошанд. Онњо дар натиљаи 
манфиатњои коллективї муайян гардида ташаккул меѐбанд. 

Чи хеле, ки дар боло зикр намудем, дар давраи баъди љанги дуюми љањонї насли 
сеюми њуќуќи инсон ташаккул меѐбад. Махсусияти ин насли њуќуќњои инсон дар он 
зоњир мегардад, ки онњо дастаљамъї буда, аз љониби љамъият ба амал бароварда 
мешавад. Њуќуќи халќ ба њаѐти осоишта, ба тараќќиѐт, њуќуќ ба муњити солими гирду 
атроф, њуќуќ ба истифодаи мероси миллї ва ѓ. Ба њамин нуќтаи назар монандро К. 
Васак пешбарї менамояд, ки тибќи он ба њуќуќњои насли сеюм танњо њуќуќњои 
дастаљамъї, ки асоси онњоро њамрайъии одамон ташкил медињад, дохил мешаванд. 
Олим њуќуќ ба инкишоф ва ѐ рушд, њуќуќ ба сулњ, соњибихтиѐрї, њуќуќ ба 
худмуайянкунї ва ѓайраро ба зумраи њуќуќњои насли сеюм шомил донистааст. Онњоро 
њуќуќњои колллективї меноманд. Ин њуќуќњо ба коллектив ѐ иттињоди одамон, халќ, 
миллат мансубанд. Њуќуќи халќ ба худмуайянсозї, ба инкишофи соњибихтиѐрї, ба 
рушд, ба сулњ, ба муњити солими зист, ба мероси башар, ба амнияти байналмилалї, ба 
дастовардњои фарњангї, њуќуќи иттињодияи љамъиятї ва ѓ. аз љумлаи њуќуќњои насли 
сеюм мебошанд. Дар адабиѐти илмї њуќуќњои занон, кўдакон, њуќуќ ба намоишњо, ба 
корпартої низ чун њуќуќњои коллективї тавсиф мешаванд. 

Њуќуќњои коллективї хусусияти сифатан дигар доранд, ки аз маќсад ва 
манфиатњои ташкилоти коллективї бармеояд. Аммо њуќуќу озодињои коллективї 
набояд мухолифи њуќуќу озодињои шахсони алоњида бошанд, ба истиснои њолатњои 
вазъияти фавќулодда, ки њаѐти халќ ѐ миллат дар зери хатар аст [7,191]. Агар њуќуќњои 
коллективї њуќуќу озодињои фардии инсонро поймол кунанд, он гоњ маќсади љамъ 
омадани ин коллектив бояд ѓайрињуќуќї шуморида шавад. Њамин тавр К. Васак ба 
њуќуќњои дастаљамъї њуќуќ ба сулњ, худмуайянкунї, озодї аз истисмори колониалї, 
муњити солими зист, мероси умумии инсоният ва њуќуќњои иттилоотиро дохил 
менамояд. 

Њамчунин ба насли сеюми њуќуќи инсон њуќуќњои дастаљамъї дохил мешаванд. 
Њуќуќњои дастаљамъї ‟ аз љониби субъектњои зиѐд амалї карда мешавад. Зиѐда аз ин 
дар сурати ба њам наомадани ин субъектњо шояд амалї гаштани онњо умуман номумкин 
бошад. Яъне њуќуќњои дастаљамъї ташаббуси якљоя амал намудан ва њамфикр буданро 
таќозо менамояд [6, 87]. Зимнан, хотирнишон сохтан лозим аст, ки дар илми њуќуќи 
инсон роњи ягонаи муайяннамоии њуќуќњои дастаљамъї вуљуд надорад. Њамин тавр, як 
гурўњи олимон ба шумули њуќуќњои дастаљамъї њамчунин, њуќуќ ба корпартої, ширкат 
дар гирдињамоињо ва ѓ.-ро дохил намудаанд. Онњо аќидаи худро бо он асоснок 
менамоянд, ки ин њуќуќњо аз љониби одамон дар алоњидагї амалї шуда наметавонанд 
ва ширкати гурўњи одамонро талаб мекунанд. Гурўњи дигари олимон бошанд, бар он 
назаранд, ки њуќуќњои дастаљамъї (њуќуќи халќ, миллат, љамъиятхо, ассотсиатсияњо) 
њуќуќњои табиї ба шумор намераванд, чунки онњо дар чараѐни ба њам мадани 
манфиатњои ин ѐ он коллектив ташаккул меѐбанд. Онњоро набояд њамчун љамъи 
њуќуќњои фардии шахсони аъзои ин ѐ он коллектив фањмид. 

Ба андешаи як ќатор олимон, њуќуќњои ањли башар, аз ќабили њуќуќ ба сулњ, ба 
амнияти ядрої, њуќуќњои экологї, иттилоотї ва ѓ. њуќуќњои насли чорум мебошанд. Ин 
њуќуќњо на коллективї, балки умумибашарї буда, бо талаботи асри XXI пайдо 
шудаанд. Дар адабиѐти илмї њамчунин њуќуќ ба эвтаназия, њуќуќњои марбут бо манъи 
исќоти њамл чун њуќуќњои насли чорум арзѐби мегарданд [4, 23]. 

Бояд зикр намуд, ки на њамаи олимон аз њуќуќњои коллективї љонибдорї 
мекунанд. Таснифи њуќуќњо ба коллективї ба хотири он рад карда мешавад, ки аслан 
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њуќуќњои инсон хусусияти фардї доранд, ба инсон ва шањрванд таалуќ доранд [8, 211]. 
Бо њамин замина асос овардан мумкин аст, ки насли чоруми њуќуќњои инсон аз як тараф 
фарди бошанд, аз тарафи дигар ба манфиати тамоми љомеаи инсонї нигаронида 
шудаанд, ки њуќуќхои позитивиро дар худ инъикос менамоянд. 

Ба андешаи мо зимни тањлили њуќуќњои инсон аз лињози замони пайдоишашон 
бояд вазъи инъикосгардии онњо дар санадњои байналхалќї-њуќуќї ба инобат гирифта 
шавад. Дар чунин њолат мо ба хулосае омада метавонем, ки дар њар сурат њуќуќњои 
инсон аз се насл иборатанд. Вале таъкиди ин нуќтаи назар њаргиз маънои онро надорад, 
ки наслњои нави њуќуќи инсон ба миѐн намеомада бошад. Зеро муносибатњои љамъиятї 
дар бахши њуќуќи инсон бо суръати баланд инкишоф ѐфта истодаанд ва дар ояндаи 
наздик эњтимолияти ба вуљуд омадани њуќуќњои наве сар мезанад, ки зарурати бањои 
њуќуќї гирифтанро таќозо мекунанд. 
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МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ ФАРЊАНГЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ 
СОЊИБИСТИЌЛОЛ 

 
Дар муносибатњои љамъиятї наќши фарханг низ хеле калон буда, он дар 

ташаккули шахсият, љањонбинї, обутоби ѓоявї ва маънавии инсон наќши 
аввалиндараља дошта, ба танзими њуќуќї даровардани муносибатњо дар соњаи фарњанг 
бо ањамаияти калони сиѐсию њуќуќї доро мебошад. Оид ба њуќуќи фарњанги дар 
моддањои 40-41 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омада, оќибатњои он дар 
Кодекси љиноятї, маъмурї, гражданї ва ѓайрањо, инчунин дар ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (аз 
02.08.2011) ва дигар санадњои њуќуќи миллї ва як ќатор санадњои њуќуќи байналхалќї 
инъикоси худро ѐфтааст. 

Масалан, дар моддаи 40 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон зикр шудааст, ки 
њар шахс њуќуќ дорад озодона дар њаѐти фарњангии љомеа, эљоди бадеї, илмї ва 
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техникїширкат варзад, аз дастовардњои онњоистифода кунад. Сарватњои фарњангї ва 
маънавиро давлат њимоя мекунад [1]. 

Моликиятї зењнї тањти њимояи давлат аст [3]. Бо назардошти ин меъѐр дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон якчанд санадњои њуќуќї ќабул шудааст, ки дар 
бораи њифз кардану рушд додани фарњанги миллї мусоидат менамояд. 

Яке аз чунин санадњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи берун 
баровардан ва ворид намудани сарватњои таърихию фарњангї» (аз 4.04.2019) мебошад, 
ки маќсади асосии он њифзи муќаддасоти фарњанги миллї аз њама гуна зуњуротњои 
номатлуб мебошад. 

Дар боби 2-юми Ќонуни мазкур «Танзими давлатии берун баровардан ва ворид 
намудани сарватњои таърихию фарњангї» ном дорад дар бобати танзими давлатии ин 
соњаи муносибатњои љамъиятї вазифагузорї карда шудааст [3]. Мутобиќи он танзими 
давлатии берун баровардан ва ворид намудани сарвартњои таърихию фарњангиро 
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи фарњанг ва маќомоти ваколатдор оид ба 
масъалањои фаъолияти гумрукї амалї менамояд. 

Маќомоти ваколатдори давлатї масъалањои зеринро баррасї менамояд: 
1) Шўро оид ба њифз ва мубодилаи байналмиллалии сарвартњои таърихию фарњангиро 

таъсис медињад. 
2) Рўйхати сарватњои таърихию фарњангиро, ки берун баровардани онњо манъ аст, 

тасдиќ ва пешбурди онро амалї менамояд. 
3) Фењристи давлатии объектњои мероси таърихию фарњангиро тањия намуда, 

пешбурди онро таъмин менамояд ва ба объекти мероси таърихию фарњангии ба 
Фењрести мазкур воридкардашуда шиноснома медињад. 

4) Оид ба берун баровардан ѐ муваќќатан берун баровардани сарватњои таърихию 
фарњангї ќарор ќабул намуда, шањодатномаи дахлдор медињад.  

5) Сарватхои таърихию фарњангии берун баровардашаванда ва воридшаванда, 
инчунин муваќќатан берун баровардашаванда ва воридшавандаро ба ќайд мегирад. 

6) Ташкили экспертизаи давлатии сарватњои таърихию фарњангиро, ки барои берун 
баровардан, муваќќатан берун баровардан, инчунин њангоми баргардонидани онњо 
баъди муваќќатан берун баровардан пешнињод гардидаанд, таъмин менамояд. 

7) Сарватњои таърихию фарњангиеро, ки аз љониби маќомоти давлатї мусодира 
гардидаанд ва ба моликияти давлатї гузаронида шудаанд ќабул мекунад ва таркиби 
истифодаи онњоро тибќи Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї менамояд. 

8) Дархостро оид ба иљозати фурўши сарватњои таърихию фарњангї, ки берун 
баровардани онњо манъ аст, мавриди баррасї ќарор дода, розигии хаттї медињад. 

9) Дар њолати гум шудан ва дуздии сарватњои таърихию фарњангї эълон медињад. 
10) Тибќи Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шартномањои байналмиллалии 

Љумњурии Тољикистон барои барќарор кардани њуќуќи моликони сарватњои 
таърихию фарњангии ѓайриќонунї баровардашуда ѐ воридгардида чорањо 
меандешад. 

Дар ќонуни номбурда инчунин функсияи назоратии маќомоти ваколатдор оид ба 
масъалањои фаъолияти гумрукї низ асоснок карда шудааст. 

Бояд зикр намуд, ки дар солњои истиќлолияти давлатї кишварамон ба комѐбињои 
бузург дар соњаи фарњанги миллї ноил гашта, барои пешрафти мактабу маориф, забони 
давлатї, осорхонаю китобхонањо, санъати меъморию мусиќї ва дигар соњањои фарњанг 
дањњо санадњои меъѐрию њуќуќї ќабул намуда ба чандин санадњои байналхалќї оид ба 
соњаи фарњанг њамроњ гардид. 

Яке аз воќеъањои муњимтарини соњаи фарњанги халќи кўњанбунѐди тољик ин ба 
фењрести умумиљањонї дохил гаштани Наврўз мебошад. Ин воќеаи фарањбахш дар 
иљлосияи 64 СММ 23 феврали соли 2010 ба вуќўъ пайваст, ки мутобиќи он Наврўз 
љањонї гардид ва ба мероси ѓайримоддии инсоният шомил гардид. 

Аввалин ќадамњо барои љањонї шудани Наврўз дар конфронси байналмиллалии 
Кумитаи њифзи мероси фарњангии СММ, ки дар шањри Абу ‟ Даби аз 28 сентябри соли 



201 

 

2009 гузошта шуда буд. Дар ин нишаст, Наврўз расман ба Фењристи ЮНЕСКО ба 
мероси башарияти фањанги љањонї дохил карда шуд [6]. 

20 марти соли 2013 Осорхонаи Миллии Тољикистон дар масоњати 24 њазор метри 
маърази ба истифода дода шуд, ки дар он мероси маънавию моддии халќи тољик љамъ 
оварда шуда, маърази љањониѐн гардонида шудаанд. 

Соли 2018 дар кишварамон бештар 370 нашрияњои давлатию хусусї, 243 
маљаллањо, 75 шабакањои радио ва телевизионидавлатию хусусї, 11 агентињои 
иттилоотии давлатию хусусї амал карда, фаъодияти онњо ба тавассути санадњои 
меъѐрию њуќуќї ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилоот», 
«Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма (14.03.1992)» ва ѓайра ба танзим 
дароварда мешавад [7]. 

Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќоти роњбарони давлатњои 
узви СММ бахшида ба муколамаи тамаддунњо, фарњангњо ва динњо (Ню ‟ Йорк, 13 
сентябри соли 2005) дар бораи наќши фарњанг дар ташаккули фарњанги сулњ ва 
музокирот байни халќу миллатњо ва давлатњо сухан ронда зикр карда буданд, ки 
«демократї сохтани њаѐти љомеаи љањони низ талабест, барои нисбатан пурратар 
истифода шудани имкониятњои инсонкорворонаи њар фарњанг, њар фард ва аз њама 
муњимаш њар дин зарур аст. 

Зеро, њамаи динњои љањонї, аз он љумла дини ислом дар давоми садсолањо дар 
ташаккули маънавии инсон сањми бузург гузашта, ба густариши тамаддуни инсонї 
мисли пештара таъсири калон мерасонад. Дар Осиѐи Марказї дар ќатори дигар 
кишварњо Тољикистон низ манбаи асосии фарњанги љањонї мебошад. Дар ин љо 
таљрибаи бузурги њамкорї, эњтиромии якдигар ва њамзистии бисѐр халќњо дар давоми 
њазорсолањо омўхта шудааст. Мо имрўз њам тайѐрем, ки дар муколамаи тамаддунњо 
сањми арзанда гузорем.  

Ин љараѐни серљабња бе усули дахлдори амалї сохатани он имконпазир аст. Ин 
усулро ѓайр аз Созмони миллалї муттањид ягон созмони дигар љустуљў карда ва ѐфта 
наметавонад [5, 267]. 

Бояд зикр намуд, ки љањониѐн ба фарњанги тољикон бањои баланд дода, онро 
њаматарафа эътироф њам кардаанд. Масалан, дар назди бинои зертобеи СММ дар 
шањри Вена (Австрия) муљассамаи чор нафар намояндагони илми фарњанги асримиѐнаи 
тољик ‟ Абўалї ибни Сино (18.08.980 ‟ 18.05.1037), ки ба 29 соњаи илм даст зада, 450 
асарњои илмї навишта, аз он 274-тояш то ба рўзњои мо расидааст, Ал ‟ Берунї 
(4.10.973), Умари Хайѐм (18.05.1048-4.12.1131) ва Закариѐи Розї (925) гузошта шудааст. 

Яке аз роњбарони барљастаи Иттињоди Шўравї И.В. Сталин ба фарњанги тољикон 
бањо дода, иброз дошта буд, ки «њиссиѐти бадеии тољикон нозук буда, фарњанги кўњан 
ва завќи махсуси њунарашон дар мусиќї ва суруд зоњир мешавад» [8, 245]. 

Љумњурии Тољикистон ва мардуми фарњангпарасти он ба фарњанги љањонї 
арзгузорї намуда, Маќомоти Олии Ќонунгузори он ‟ Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 13.11.1998 (№701) Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои иќтисодї, 
ичтимої ва фарњангиро аз 16.12.1966 ратификатсия карда, бо њамин чун узви пайвастаи 
љомеаи љањонї ба фарњанги љањонї пайваст будани худро бори дигар баѐн намуд. 
Паймони мазкур ва меъѐрњои он дар ќаламрави кишварамон аз 4 январи соли 1999 
мавриди амал ќарор дода шуд. 

Масъалањои фарњанги љомеа дар боби 25 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, аз 21 майи соли 1998 (№574), ки «Љиноятњо ба муќобили тартиботи 
љамъиятї ахлоќ» номгузорї шудааст ва дар он љињатњои њуќуќиивобаста ба фарханги 
љомеа баррасї карда шудааст. Ин бесабаб нест, зеро фарњанги њар як љомеаи 
муташаддинро ахлоќ ва арзишњои маънавии он ташкил мекунад. Дар моддањои 237 
(авбошї), 241 (ѓайриќонуни тайѐр кардани мавод предмети порнографї), 242 (несту 
нобуд кардану вайрон кардани ѐдгорињои таъриху фарњанг) љавобгарии љиноятї 
муќаррар карда шудааст. 

Пешвои муаззами кишвар, мўњтарам Эмомалї Рањмон ин нуќтањоро, ки 
алоќамандии фарњангро ба ахлоќ хотиррасон мекунад, дар суханронии худ дар 



202 

 

Иљлосияи Генералии 33 ЮНЕСКО, ки 10 октябри соли 2005 баргузор гашта буд, бори 
дигар иброз намуданд [4, 293]. 

Асарњои бунѐдие, ки ваќтњои охир ЮНЕСКО доир ба тамаддуни исломї ва 
фарњанги пурбори инсонї ба табъ расидаанд ‟ иброз доштаанд Эмомалї Рањмон барои 
фањмидани моњияти тамаддуни исломї ва мукаламаи таърихии фарњангї хеле 
муњиманд. Ислом низ мисли оини масењї, буддої, синтої, зардуштї ва ѓайра љузъи 
нињоят арзишманди фарњанги маънавии љањон аст. Аз ин рў, байни динњо ва 
тамаддунњо муќобилгузорї набояд љой дошта бошад. 

Яке аз соњањои муњимтарини фарњанги љомеа маориф ва илм мебошад. Њоло дар 
кишварамон бештар аз 4000 муассисањои тањсилоти њамагонї, 38 донишкадањои олї 
амал мекунад, ки бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», ки 22 июли 
соли 2013 (№1040) ќабул шудааст, ба танзим дароварда мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки бо назардошти таѓйиротњои сифатї дар соњаи маориф, ба 
вуљуд омадани шаклњои нави таъмини дар солњои истиќлолияти давлатї 3 маротиба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ќабул карда шуданд: 

1) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», аз 27 декабри соли 
1993 ( иборат аз 6 фасл, 49 модда); 

2) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», аз 17 майи соли 2004 
(иборат аз 6 фасл, 57 модда); 

3) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», аз 22 июли 2013 
(иборат аз 8 боб, 69 модда);  

Мутобиќи моддаи 41 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, њар шахс хуќуќи 
тањсил дорад. Таълимї умумии асосї њатмист. Давлат таълимии умумии асосии њатмии 
ройгонро дар муассисањои таълимии давлати кафолат медињад. 

Шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї 
метавонад бо таври ройгон таълими миѐнаи умумї, ибтидоии касбї, миѐнаи касбї ва 
олии касбї гиранд. Шаклњои дигари таълимро ќонун муайян мекунад. 

Дар моддаи 164 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба татбиќи 
љавобгарї барои вайрон кардани ин меъѐр чунин омадааст: «Бо њар тарзе монеъ 
шудани шахси воќеї ба гирифтани тањсилоти њатмии умумии асосї (нўњсола), - бо 
љарима ба андозаи аз як њазор то ду њазор маоши њадди аќал ѐ бо мањдуд кардани озодї 
ба мўњлати то ду сол љазо дода мешавад» [2]. 

Њамин тариќ масъалаи инкишофи фарњанги миллї, аз хатарњои замони муосир, 
махсусан аз равандњои љањонишавї эмин нигоњ доштани анъана ва суннатњои фарњанги 
миллї яке аз масъалањои њаѐтан муњими љомеаи имрўзаи Тољикистон мебошад. 

Боиси ифтихор аст, ки кишвари мо дар соњаи фарњанг шўњрати љањонї пайдо 
карда, то имрўз ќариб 15 ѐдгорињои таърихию фарњангии озодии мо, ба монанди Дайри 
буддоии Аљинатеппа, Тахти Сангин (асри 4 то милод), Бунљикати ќадим (асри 4 ‟ 9), 
Панљакенти ќадим (асри 4 ‟ 7), Ќалъаи Ямчун (асри 2 пеш аз милод) ва ѓайра ба 
фењристи умумиљањонии мероси моддии ЮНЕСКО дохил карда шудаанд [9]. 

Эълон шудани солњои 2019 ‟ 2021 чун соњаи рушди дењот ва њунарњои мардумї 
барои пешрафти фарњанги миллї мусоидат менамояд. Бояд, тамоми равия ва зуњуроте, 
ки дар зери омилњои беруна ба њаѐти фарњангии мо ворид мешаванд, аз љињати њуќуќї 
баррасї карда шавад, то ки ба фазои фарњангии миллати кўњанбунѐди мо осебе 
нарасад. 
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АҲАМИЯТИ КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

ДАР ИНКИШОФИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА 

 
Воќеан, баъди соњибихтиѐр гардидани Љумњурии Тољикистон тамоми соњањои 

њаѐти љомеа ва давлати мо куллан таѓийр ѐфтанд. Пайдоиши муносибатњо ва арзишњои 
нави љомеа зарурати механизми танзими њуќуќиро ба миѐн овард. Дар соњибихтиѐр 
гаштани Љумњурии Тољикистон њамчун давлати ягона наќши бунѐдии Конститутсияро  
ќайд кардан хеле муњим мебошад.  Пеш аз њама, ин санад дар кишвари азизамон 
аввалин маротиба бо тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул гардид, ки ин нишона аз 
демократикунонии љомеа ва давлати мо мебошад.  Чи тавре, ки Асосгузори сулњу 
вањдати миллї ‟ Пешвои миллат Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд 
карданд, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз љумлаи дастовардњои бузурги 
мардуми Тољикистон буда, заминаи њуќуќии бунѐди давлати соњибистиќлоли тољикон, 
шакли ифодаи њуќуќии ормонњои давлатдории миллї, њимояи њадафњо ва манфиатњои 
миллї, осори таърихї ва фарњангии миллї мебошад [2, 7]. 

Њар як халќе, ки ба соњибихтиѐрии воќеї ноил гаштааст, њамаи кўшиши худро ба 
он равона месозад, ки заминањои давлатдории худро устувор гардонад [6, 230]. 

Ба соњибихтиѐрии давлатї ноил гаштани Тољикистон боиси дар сатњи 
конститутсионї аз нав муайян намудани асосњои сохтори љамъиятї, сохтори давлатї, 
заминаи ташаккули низоми њуќуќї ва ќонунгузории љумњурї гардид. Дар ќуллаи 
баланди низоми њуќуќї ва ќонунгузории мамлакат Конститутсияи меистад, ки љавобгўи 

сатњи имрўзаи муносибатњои љамъиятї мебошад. Бисту панҷ сол аст, ки Конститутсияи 

амалкардаистодаи Тољикистон вазифаи таъсиснамої, муќаррарнамої, муайяннамої ва 
танзими муносибатњои муњимтарини љамъиятиро ба иљро расонида, барои амалї 
гаштани сиѐсати давлати Тољикистон мусоидат менамояд. 

Њамчун њуљљати њуќуќию сиѐсї ва иљтимої Конститутсия асоси дигаргунсозињое 
мебошад, ки онњоро хусусияти давраи муосир таќозо мекунад. Баробари таѓйироту 
дигаргунињое, ки дар таркиби љомеа ба вуљуд меоянд, худи конститутсия низ бояд 

таѓйир ѐбад. То њол барои ҳамагон маълум аст, ба Конститутсия се маротиба таѓйиру 

иловањо дохил карда шудаанд, ки устувории меъѐрњои онро дар марњилаи муайян 
таъмин карданд. Онњо ба ташаккул ва инкишофи љомеа ва давлати мо мусоидат карда 
истодаанд. Албатта, њар як санаи ворид намудани таѓйиру иловањо як давраи нави 
рушди љомеа ва давлатдорї ба њисоб мераванд. 

Конститутсияи Тољикистон заминањои асосии бунѐди давлати нав, сохтори нави 
љамъиятї, пайдоиши падидањои нави њуќуќию конститутсионї, вазъи њуќуќии инсон ва 
шањрванд, тартиби интихобии ташкили маќомоти намояндагии њокимияти давлатї ва 
шаклњои фаъолияти онњоро муќаррар намуд.  
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуљљати сиѐсї ва њуќуќие мебошад, ки 
мазмуну мўњтавои он чи ќадар афкори љамъиятро дар бар гирад, њамон ќадар барои 
инкишофи љомеа ва давлат шароит фароњам меорад. Ин хулосабарорї њоло эътирофи 
умумро соњиб гаштааст ва дастоварди бузурги њуќуќї ва давлатї ба њисоб меравад. 
Ќабули он танзим ва такмили муносибатњои нави љамъиятиро ба миѐн оварда, давраи 
навро дар тањия, такмил ва ќабули ќонунњо замина гузошт. Рукнњои муњимтарини 
давлатдорї, ба монанди: 

- муайян кардани шакли идораи давлатї; 
- шакли сохтори њудуди давлатї ва сохтори њудуди маъмурї; 
- моњият ва таъиноти рамзњои давлатї;  
- сохтори љамъиятї ва њадафњои асосии он; 
- дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф ѐфтани њаѐти 

љамъиятї;  
- эътирофи инсон, њуќуќ ва озодињои он њамчун арзиши олї ва аз тарафи 

давлат риоя ва њифз гаштани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд;  
- эълон кардани соњибихтиѐрии халќ ва шаклњои амалї гардонидани он;  
- усули асосии ташкили њокимияти давлатї дар заминаи таљзияи он ба се 

шоха ‟ ќонунгузор, иљроия ва судї;  
- муќаррар кардани усули волоияти Конститутсия, яъне эътибори олии 

њуќуќї ва мустаќиман амал намудани меъѐрњои он; 
- инчунин ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњурї эълон гаштани 

санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст; 
- муайян кардани сиѐсати сулњљўѐнаи хориљии Тољикистон;  

    Таѓйирнопазир донистани шакли идораи љумњурї, тамомияти арзї, моњияти 
демократї, њуќуќбунѐдї ва иљтимоии давлат аз њамин ќабил меъѐрњои созанда 

мебошанд. Конститутсия ҶТ, чи хеле ки ба мо маълум аст, дар марњалаи басо 

мураккабу ќисматсози рўзњои аввали ташаккули давлатдориамон ќабул гардид. Санаи 
27 июни соли 1997 дар натиљаи фаъолияти Комиссияи оштии миллї, ки он зиѐда аз 2 
сол фаъолият намуд, Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї байни Њукумат ва 
иттињоди нерўњои мухолифин ба имзо расид, ки бо дарназардошти манфиатњои 
тарафайн барои ба даст овардани тањкими вањдату субот ва ризоияти миллї тариќи 
раъйпурсии умумихалќї 26 сентябри соли 1999 ба Конститутсияи кишвар як ќатор 

таѓйиру иловањо ворид гардиданд. Ин тағйиротҳо наќши созандагї, хислати созишї ва 

нерўи вањдатбори Конститутсияро таќвият дода, амалу меъѐрњои он тамоми ќишрњои 
љомеа ва созмонњои љамъиятию сиѐсиро фаро гирифт. Дар инкишофи љомеа ва давлати 
Тољикистон давраи нави бунѐдкорї оѓоз ѐфт, ягонагии иљтимоию сиѐсии љумњурї ба 
даст оварда шуд. 

Дар моддаи 6 муайян карда шуд, ки ѓасби њокимият ва ѐ тасарруфи салоҳияти он 

манъ аст, дар моддаи 8 пешбинї карда шуд, ки мафкураи њељ як њизб, иттињодияи 
љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї эътироф 
шавад. Ин меъѐрњо барои кафолат додани устувории давлат ва таќвият додан ба 

моњияти демократии он хеле муҳиманд. 

Дар сатњи Конститутсия ва Қонуни конститутсионк [3] эътироф гардидани 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат рамзи пойдориву бардавомии давлатдории 

мустақили тоҷикон, сулҳу ваҳдати миллӣ, кафили рушди босубот ва устувори ҷомеаи 

Тоҷикистон, бењтарин арзише, ки аз хоњишу иродаи мардуми шарафманди кишварамон 

вобаста буд, ба њисоб меравад. Ин шахсияти барҷастаи таърихии миллат дар бунѐди 

низоми давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти 

конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта, дар 

эъмори давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши арзанда 
дорад.   
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таљассумгари орзуву ормонњои халќи 
љумњурї ба њисоб рафта, барои рушду нумўи кишварамон, аз љумла, раванди 

демократикунонї ва њуќуќбунѐдии љомеа ва давлатамон мусоидат намуд. Бояд 

эътироф намуд, ки ташкили дигаргуниҳои васеи демократк бе қабули Констиутсия 

ғайриимкон буд. 
Итминони комил дорем ва даъват ба амал меораем, ки дар њифз ва риоя 

Конститутсия мо бояд бо њисси баланди Ватандўстї, эњтироми арзишњои фарњанги 
миллї камар бубандем. 
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АСОСҲОИ МЕЪЁРИЮ ҲУҚУҚИИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛӢ  

БАРОИ АМАЛӢ НАМУДАНИ ҲУҚУҚҲОИ СИЁСИИ ЗАНОН  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Тоҷикистон як қатор санадҳои ҳуқуқи байналхалқиро эътироф намуда, ӯҳдадор 

шудааст, ки стандартҳои асосии ҳуқуқи инсон, аз ҷумла амалӣ намудани ҳуқуқҳои 
сиѐсии шаҳрвандонро новобаста аз ҷинсият риоя намояд. Аз солҳои 90-уми асри ХХ дар 
Тоҷикистон таҳия ва амалӣ намудани сиѐсати гендерӣ оѓоз ѐфт. Он барои фароҳам 
овардани шароити ноил гардидан ба баробарии гендерӣ, аз ҷумла дар сатҳи қабули 
санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ равона карда шуда буд. 

Дар давраи шӯравӣ инкишофи муносибатҳои гендерӣ дар Тоҷикистон чун дар 

дигар ҷумҳуриҳои ИҶШС дар асоси қарорҳо ва фармонҳои ҳукуматӣ амалӣ мегардид 

ва ин дар асл барои озодии (эмансипатсияи) занон равона шуда буд [5, 246]. Дар ин 
давра масъалаи занон яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи давлат шуморида мешуд. Бо 
мақсади ҷалби занон ба таҳсил ва пешгирии бесаводӣ дар шаҳрҳо маҳфилҳои занон 
ташкил карда мешуданд, то ки занон соҳиби дониш ва ихтисосҳои истеҳсолӣ гарданд. 
Занон дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ фаъол буданд. Дар охири солҳои 80-ум дар 
Тоҷикистон 88 нафар зан ба унвони олии Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ сарфароз 

http://www.prezident.tj/
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гардонида шуда, зиѐда аз 19 ҳазор занони ҷумҳурӣ бо ордену медалҳои ИҶШС 

мукофотонида шуда буданд. Бесабаб набуд, ки дар Конференсияи умумиҷаҳонии 

Созмони Милали Муттаҳид моҳи июли соли 1975 дар Мехико таҷрибаи ИҶШС дар 

ҳалли масъалаи баробарии занон баррасӣ гардида буд. Махсусан қайд шуда буд, ки 
занон дар ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ аз истибдоди 
бисѐрасра озод шуда, аъзои фаъоли ҷомеа гардиданд ва саҳми сазовори худро дар 
рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат гузоштанд. 

Намояндагии нисбатан баланди занон дар ҳукумат (то сеяки вакилонро занон 
ташкил медоданд) бо квотаи мақомоти ҳизбӣ барои вазифаҳои давлатӣ ва вакилони 
парламент таъмин карда шуда буд. Аз рӯи маълумоти барӯйхатгирии умумии аҳолӣ дар 

соли 1989 дар ҶШС Тоҷикистон 25,8 фоизи занон дар вазифаҳои роҳбарии давлатӣ кор 

мекарданд. Қобили қайд аст, ки шумораи нисбатан зиѐди занон дар ин давра дар ҳаѐти 
ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекард. Вале ин маънои пурқувват будани мақоми 
онҳоро, аз ҷумла дар рафти қабули қарорҳо надошт. Фазои танги рақобати сиѐсӣ ҳам 
имконияти бартараф кардани нобаробарии гендерӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои марбут 
ба онро маҳдуд мекард, сарфи назар аз он, ки барои баланд бардоштани мақоми 
иҷтимоии занон ғамхорӣ зоҳир карда мешуд.  

Иштироки занон дар ҳаѐти сиѐсии Тоҷикистон аз соли 1989 ҳам дар сатҳи марказӣ 
ва ҳам дар сатҳи маҳаллӣ рӯ ба таназзул овард. Аз як тараф, ин ба бевосита барҳам 
додани квотаи занон дар интихоботи Шӯрои Олии ҷумҳурӣ (даъвати 12-ум) сабаб 
гардид, ки шумораи занон ба 3,9% ѐ ба 9 нафар аз шумораи умумии 230 нафар вакилон 
ихтисор ѐфт. Аз тарафи дигар, солҳои аввали истиқлолияти Тоҷикистон ба давраи 
ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) рост омад. Дар соли 1995 ҳиссаи занон дар Парламент 
ҳамагӣ 2,8%, дар мақомоти намояндагии маҳаллӣ бошад 8,7%-ро ташкил медод [6]. Дар 
вазифаҳои баланди роҳбарикунандаи ҳокимияти марказӣ 3,3%, дар вазифаҳои 
муовинон 5% ва дар вазифаҳои роҳбарони ниҳодҳои ҳукуматӣ 19,4% занон фаъолият 
мекарданд [7, 27]. 

Тавре ки таҳлили сиѐсати имрӯзаи давлатдорӣ ва таҷрибаҳо дар ин соҳа нишон 
медиҳад, нобаробарии гендерӣ то ҳол ҳамчун масъалаи ҷиддӣ боқӣ мондааст. 
Аксариятро ташкил додани иштироки мардон дар соҳаи сиѐсат сабаб мегардад, ки 

манфиатҳои занон ба ҳисоб гирифта намешаванд. Ин мавқеи бе ин ҳам нобаробарк 

онҳоро боз ҳам заифтар мегардонад ва ин ба давлат аз нав дида баромадани нақшҳои 
гендериро имкон намедиҳад. Барои ҳамин пешбарии занон дар тамоми сатҳҳои қабули 
қарорҳо дар миқѐси давлатӣ авлавияти стратегии Тоҷикистон мебошад. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор конвенсия ва созишномаҳои байналмилалиро ба 
тасвиб расондааст. Конвентсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз 
(дискриминатсия) нисбати занон (соли 1993), Конвентсия дар бораи ҳуқуқҳои сиѐсии 
занон (соли 1999), Паймони байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ [8], аз 
ҷумлаи онҳост. Мувофиқи «Конвентсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои 
табъиз нисбати занон» (CEDAW) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, ки 
таъмини баробарии ҳамаи шаҳрвандонро ҳам аз рӯи қонун ва ҳам дар амал кафолат 
диҳад. Он ҳам кафолатҳои конститутсионӣ ва ҳам қабули қонунгузории мувофиқро 
барои барҳам додани табъиз нисбат ба занон дар қонунгузорӣ ва дар амал низ дар бар 
мегирад. 

Дар моҳи январи соли 2007 дар сессияи навбатии 37-уми Кумитаи CEDAW СММ 
Тоҷикистон Маърӯзаи миллиро дар бораи иҷрои Конвентсия дар бораи барҳам додани 
тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон аз давраи ба тасвиб расидани он (1999-2006) 
пешниҳод намуд. Ҳамзамон бо он маърӯзаи алтернативӣ ва тавсияҳои созмонҳои 
ҷамъиятӣ низ пешниҳод карда шуд. Дар мулоҳизаҳои хотимавии худ аз рӯи Маърӯзаи 
миллии Тоҷикистон дар бораи иҷрои моддаҳои алоҳидаи Конвентсия, аъзоѐни Кумита 
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иқдомот ва чораҳои мусбати андешидаи давлатро барои ноил гаштан ба баробарии 
мардону занон дар давраи солҳои 1993-2006 қайд карданд. 

Аз тарафи Кумита барои дар оянда боз ҳам беҳтар намудани вазъият дар соҳаи 
барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон ва ҳимояи ҳуқуқҳои онҳо 
тавсияҳо таҳия ва пешниҳод карда шуд. Диққати асосӣ ба он дода шуд, ки дар 
қонунгузории Тоҷикистон меъѐрҳои возеҳу дақиқ барои андешидани чораҳои махсуси 
муваққатӣ (ба мисли истифодаи квотаҳо барои пешбарии занон ба сохторҳои давлатӣ) 
вуҷуд надорад. Тоҷикистон чораҳои махсуси муваққатиро барои татбиқи сиѐсати умумӣ 
бо мақсади тезондани баробарҳуқуқии воқеӣ миѐни мардон ва занон дар тамоми 
соҳаҳои Конвентсия истифода намудааст. 

Истифодаи чораҳои муваққатӣ мувофиқи моддаи 4 «Конвентсия дар бораи барҳам 
додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон» барои зиѐд гаштани иштироки занон 
дар сатҳи қабули қарорҳо имкон медињад. Ин масъала барои давлат ва ҳам барои 
сохторҳои дигар, аз ҷумла ҳизбҳои сиѐсӣ, ҳамчун кафолати иштироки занон дар њаѐти 
сиѐсї баромад менамояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [1,3]  принсипи 
баробарҳуқуқии мардон ва занонро (мод. 17) дар назди қонун муайян кардааст ва занон 
ба баробарии комили ҳуқуқӣ ва воқеиро бо мардон соҳиб њастанд. Бояд ќайд кард, ки 
мафҳуми табъиз (дискриминатсия) дар Конститутсия возеҳу равшан нишон дода 
нашудааст, ба њар њол дар ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон механизми 
таъмин намудани ҳуқуқи занон дар амал мақаррар шудааст. 

Дар Тоҷикистон бо мақсади иҷро намудани ӯхдадориҳои байналхалқӣ санадҳои 
зерин: «Барномаи амали миллии баланд бардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа 
барои солҳои 1998-2009», Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» (1999), Барномаи давлатии 
«Самтҳои асосии сиѐсати давлатӣ оид ба таъмин намудани ҳуқуқу имкониятҳои 
баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2019» ва 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии 
мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (2005) [3] таҳия ва қабул 
шуда буданд. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 ноябри соли 2006 
«Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаѐқатманд барои солҳои 2007-2019» 

[4] қабул карда шуд. Минбаъд барномаи мазкур барои солҳои 2017-2022 қабул гардид. 

Соли 2007 ба «Стратегияи миллии тараққиѐти Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» ва 
«Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-
2019» бобҳои алоҳидаи «Таъмини баробарии гендерӣ» илова карда шуд. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 майи соли 2010 «Стратегияи 
миллии баланд бардоштани фаъолияти занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2011-2020» тасдиқ карда шуда ва ҳамчунин нақшаи чорабиниҳо барои амалӣ намудани 
он таҳия гардида буд. Дар якҷоягӣ ин ҳуҷҷатҳо асоси ҳуқуқӣ ва барномавии заруриро 
барои иҷрои сиѐсати гендерии давлат тавассути сохторҳои дахлдори ҳокимияти давлатӣ 
- қонунгузорӣ ва иҷроия таъмин менамоянд. 

1. «Барномаи амали миллии баланд бардоштани мақом ва нақши зан дар ҷомеа 
барои солҳои 1998-2005». Ҳадафи ин барнома баланд бардоштани мақом ва нақши зан, 
ташкил намудани захираи кадрӣ барои пешбарӣ намудан ба сохторҳои идоракунӣ дар 
асоси гендерӣ буд. 

2. Мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои 
баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» бо мақсади ҷалби васеи занон дар ҳаѐти 
ҷамъиятӣ ва идоракунии давлат, баланд бардоштани мақоми иҷтимоии занон ва сатҳи 
фарҳангию маънавии оилаҳо, иштироки фаъолонаи занон дар мустаҳкам намудани 
арзишҳои маънавии миллат, сулҳ ва ягонагӣ, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мақомоти ҳокимияти иҷроияи он супориш дода шуд, ки занонро ба вазифаҳои 
муовинони роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ, 
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ассотсиатсияҳо ва ширкатҳо, бизнес-гурӯҳҳо ва корпоратсияҳо, консернҳо, ташкилоту 
муассисаҳо, ҳокимиятҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва ҷамоатҳо, мақомоти суду 
прокуратура, мактабҳои миѐнаю олӣ ва дигар муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва тиббӣ 
таъин намоянд. Салоҳият ва маҳорати тахассусию кордонии занон-номзадҳо ҳангоми 
пешбарӣ намудан ба вазифаҳо ба назар гирифта шавад. 

Бо амалӣ гаштани ин фармон шумораи занон дар ҳайати роҳбарикунандаи 
сохторҳои давлатӣ хеле зиѐд гардид. Дар тамоми мақомоти ҳокимияти иҷроияи 

ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо занон ба вазифаи муовинони раисон, дар баъзе минтақаҳо 

ба сифати Раис таъин гардиданд. Умуман аз соли 2001 то соли 2007 шумораи занон дар 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 13% зиѐд шуда, дар охири соли 2007 ба 5100 
нафар расид. Фармон барои пешбарии занон ба вазифаҳои роҳбарии сохторҳои давлатӣ 
мусоидат кард ва таъин намудани занонро ба вазифаҳои роҳбарикунандаи сохторҳои 
қудратӣ номаҳдуд намуд. Ин баробарҳуқуқии занонро бо мардон барои ишғол 
намудани мансабҳои роҳбарӣ дар мақомоти давлатӣ устувор гардонид.  

3. Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 391 аз 8 августи 
соли 2001 Барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиѐсати давлатӣ оид ба таъмин 
намудани ҳуқуқу имкониятҳои баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2001-2019» қабул гардид. Барои амалӣ намудани Барнома аз буҷети 
давлатӣ дар давоми солҳои 2001 то 2009 431000 сомонӣ маблағ ҷудо карда шуд. Иҷрои 
барномаи мазкур ба зиммаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вогузор карда шуд. Барномаи давлатӣ як қатор чорабиниҳоро дарбар 
мегирифт, ки барои ҷалби фаъолонаи занон дар қабули қарорҳо равона карда шуда буд: 

„ тайѐр намудан ва пешбарӣ кардани занон ҳамчун номзадҳои мустақил барои 
интихобот; 

„ ташкил кардани захираи кадрӣ аз ҳисоби занон барои вазифаҳои роҳбарии 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 

„ таҳия ва татбиқ намудани лоиҳаи «Тайѐр ва пешбарӣ намудани занон-роҳбарон»; 
„ истифодаи квота (ҳадди ҳисоб) дар озмунҳо барои ишғол намудани вазифаҳо 

(намояндагии ҳатмии мардон ва занон ). 
Ноил гаштан ба намояндагии 30 фоизи занон дар мақомоти қонунгузорӣ, судӣ ва 

иҷроияи ҳокимият нишондиҳандаи иҷрои бомуваффақияти барнома шуда метавонад. 
Мутаассифона, ҳарчанд барои пешбарии занон чандин чорабиниҳо анҷом дода шуда 
бошад ҳам Барномаи давлатӣ ба мақсади худ, яъне расидан ба намояндагии 30 фоизаи 
занон муваффақ нагардид. Илова бар ин, мониторинги гузаронидаи Эътилофи 
созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ «Аз баробарии ҳуқуқӣ ба баробарии воқеӣ» ошкор кард, 
ки дар қатори натиҷаҳои мусбӣ як қатор омилҳое низ ҳастанд, ки аз кам шудани ҳиссаи 
занон дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз 29% ба 27,5% ва дар сатҳи ҳокимияти 
марказӣ аз 27,1% дар соли 2001 ба 19,8% дар соли 2007, шаҳодат медиҳанд. Дар айни 
замон ҳиссаи занон дар мақомоти қонунгузор, дар ҳайати вакилони Маҷлиси миллӣ, 
Маҷлиси намояндагон ва Маҷлисҳои вакилони халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18% зиѐд 

нест. Дар вазифаҳои баланди давлатӣ бошад, занон ҳоло ҳам камтар таъин шудаанд. 

Агар дар байни роҳбарони ниҳодҳои сохторӣ ҳар як сеюм роҳбар аз ҳисоби занон 
бошад, пас дар байни роҳбарони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳиссаи занон ҳамагӣ 5%-
ро ташкил медиҳад. Дар мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва мақомоти худидоракунии 
маҳаллӣ низ шумораи мардон зиѐд аст. Дар вазифаи раисони вилоятҳо ягон нафар зан 
нест. Танҳо 5,6% занон ба вазифаҳои раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо таъин шудаанд. Дар 
байни раисони ҷамоатҳо қариб 21%-ро занон ташкил медиҳанд. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии 
баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (2005) 
асоси қонунгузорӣ дар бораи кафолатҳои давлатии на танҳо баробарҳуқуқии мардону 
занон дар ҷумҳурӣ, балки амалигардонии онҳо таҳия карда шуд. Дар Қонун бори аввал 
таърифи мафҳуми «дискриминатсия» (табъиз) оварда шудааст. Дар моддаи 5 Қонуни 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону 
занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» гуфта шудааст, ки «давлат 
иштироки баробари мардону занонро дар идоракунии давлатӣ кафолат медиҳад ва 
баробарии намояндагии мардону занонро дар шохаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судии 
ҳокимияти давлатӣ бо тарзу воситаҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва ғайра таъмин менамояд». 
Вале механизмҳои амалигардонии он то ҳол таҳия нашудаанд.  

4. Моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» (5 
марти соли 2007) [1,2] дастрасии баробари ҳамаи шаҳрвандонро ба хизмати давлатӣ 
таъмин менамояд. Аммо қонун андешидани чораҳои махсусро барои баланд 
бардоштани мақоми зан дар сохторҳои давлатӣ, ба мисли квотаҳо (тибқи қонун) 
пешбинӣ накардааст. Таҷрибаи аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита 
таъин намудан ба вазифаҳои гуногуни давлатӣ дар ҳама сатҳҳои ҳокимият бештар 
маъмул аст. 

5. Бобҳои алоҳида дар бораи «Таъмини баробарии гендерӣ» дар «Стратегияи 
миллии тараққиѐти Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» ва «Стратегияи паст кардани 
сатҳи камбизоатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009». Соли 2007 
масъалаҳои сиѐсати гендерӣ қисми стратегияи дарозмуддат ва миѐнамуддати 
тараққиѐти иҷтимоию иқтисодии мамлакат гардид.  

6. Буҷети давлатӣ маблағгузории амалӣ намудани «Барномаи давлатии тарбия, 
интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби 
занону духтарони лаѐқатманд барои солҳои 2007-2016»-ро пешбинӣ кард. Дар нақша 
гирифта шуд, ки аз буҷети давлат маблағи 630000 сомонӣ (тақрибан 147000 доллари 
амрикоӣ) дода мешавад. Ҳукумати кишвар ҳукуматҳои маҳаллиро вазифадор намуд, ки 
аз буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маблағҳои иловагӣ ҷудо намуда, 
сарчашмаҳои ғайрибуҷетиро низ ба он ҷалб намоянд. Аз тарафи дигар, барномаи 
мазкур нақшаи муайяни амал барои тайѐр ва пешбарӣ намудани занон ба вазифаҳои 
роҳбарикунанда надошт. Дар он гузаронидани мониторинг барои назорати минбаъдаи 
таъини занон ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар назар гирифта нашуда буд. 

7. Барномаи амали миллӣ барои солҳои 2011-2015 барои иҷрои «Стратегияи 
миллии баланд бардоштани фаъолияти занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2011-2020». Барномаи амали миллӣ барои солҳои 2011-2015 тарҳрезӣ карда шудааст ва 
айни ҳол он дар сатҳҳои гуногуни ҳокимият муҳокима шуда истодааст. 

8. Тибқи моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон аз синни 18-
солагӣ ҳуқуқ доранд дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ѐ ба воситаи 
вакилонашон иштирок намоянд, яъне ҳуқуқи интихоб намудан ва интихоб шуданро 
доранд. Мувофиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» интихоботи вакилони Маҷлиси 
намояндагон дар асоси ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевосита бо овоздиҳии пинҳонӣ ва 
низоми омехтаи интихобот сурат мегирад, дар он ҳеҷ гуна ҳадди ҳисоб (квота) 
муқаррар карда намешавад (мод. 3). 

Барои таъмини манфиатҳои сиѐсии занон зарур аст, ки механизми муносиб барои 
амалӣ намудани муқаррароти мавҷудаи қонунҳои амалкунанда дар мамлакат ҷорӣ 
карда шавад. Гарчанде дар соҳаи қонунгузорӣ дастовардҳои зиѐд ба даст омада бошад 
ҳам Тоҷикистонро зарур аст, ки барои татбиқи амалии қонунҳои мавҷуда чораҳо 
андешад.  
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МАСЪАЛАГУЗОРЇ ОИД БА ЗАРУРИЯТИ ТАЊЌИЌИ  

ИНСТИТУТИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН  
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Дар муомилоти гражданӣ, ки ба муносибатхои иќтисоди бозорӣ асос ѐфтааст, 
њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон маќоми махсус дорад. Меъѐрњои њуќуќие, ки 
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагонро ба танзим медароранд, њамчун кафолати муњими 
таъмини њуќуќу манфиатњои истеъмолкунандагон баромад менамоянд. Њамзамон, ин 
масъала бо манфиати соњибкорон низ алоќамандии зич дорад [2, 24].  

Яке аз ќонунњои асосии бозор ва иќтисодиѐти бозорї ин гардиши мол ‟ пул ‟ мол 
мебошад. Њар як шахс ‟ шањрванд ва шахси њуќуќї дар њаѐти њамарузаи худ дар 

натиљаи хариди мол, хизматрасонии маишї ва комуналӣ, пудрат ва ѓайра дохил гашта, 

истеъмолкунанда њисобида мешавад. Сифати молу мањсулот ва хизматрасонӣ  на танњо 
омили муњими ќонеъ гардонидани эхтиѐљоти њаррузаи истеъмолкунандагон, балки 
њамчун кафолати бехатарии њаѐту саломатии онњо мебошад. Инчунин молу мањсулот ва 
хизматрасоние, ки ба талаботи ќонун ва стандартњои мавчуда љавобгў нестанд, барои 

љамъият хатари љиддӣ дошта метавонанд. Бинобарин, истеъмолкунанда њуќуќу 
манфиатњои худро њимоя карда тавонистанаш лозим аст. Донистани њуќуќњои  худ ба 
истеъмолкунандагон имкон медињад, ки аз як тараф худсарии фурушандагони молу 

мањсулотро пешгирӣ намоянд ва аз тарафи дигар ба фурушандагон ва 

истењсолкунандагон (иљрокунандагон) барои пешгирӣ намудани харољоти зиѐдатӣ 
барои љуброни зиѐни ба истеъмолкунанда расонидашуда мусоидат намоянд.   

«…Рушди минбаъдаи ҷомеа тақозо менамояд, ки бо мақсади танзими ҳамаҷонибаи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ қонунҳои амалкунанда мунтазам такмил дода шаванд [5]. 
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди њимояи њимояи њуќуќњои  

истеъмолкунандагон ба сифати ќонунгузории нисбатан либерал (дар муќоиса бо 

ќонунгузории Федератсияи Руссия ва давлатхои собиќ шуравӣ) нисбати 
истеъмолкунанда баромад менамояд [4, 19-31]. 

 Њолати мазкур афзалияти њуќуќњои  истеъмолкунандаро ифода менамояд ва аз 
холати мазкур истеъмолкунанда то њадди имкон ба манфиатњои худ истифода 
бурданаш лозим аст. Ќабул ва мавриди амал ќарор дода шудани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон», аз 15 майи соли 1997 дар 
соњаи њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон дар бозори молу мањсулот ходисаи 
бенињоят муњим њисоб меѐфт. Минбаъд меъѐрхои он мукаммал гардонида шуда, санаи 
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09 декабри соли 2004 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» дар тањрири нав ќабул карда шуд [4,19-31]. 

 Дар сатњи ќонунгузорӣ мустањкам карда шудани њуќуќњои  асосии 
истеъмолкунандагон, муайян карда шудани механизми татбиќи он дар бораи гардиши 

шуури љамъиятӣ аз арзишњои оммавӣ ба инфиродӣ, ки асоси он њуќуќу манфиатњои 
фарди алохида ташкил медињанд, шањодат медињад [3, 7].  

Ќонунгузорӣ дар бораи њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон ба сифати маљмуи 

санадњои меъѐрї-њуќуќӣ баромад мекунад, зеро он санадњои њуќуќиеро дар бар 

мегирад, ки ба соњањои гуногуни њуќуќ ба монанди њуќуќи гражданӣ, маъмурӣ, 

љиноятӣ, соњибкорӣ ва ѓайра тааллуќ доранд. Маќсади ба воситаи санадњои гуногуни 

њуќуќӣ танзим намудани муносибатњои вобаста ба њимояи њуќуќњои  истеъмол-
кунандагон ин ташкили кафолатњои иловагии таъмини њуќуќњои  истеъмолкунандагон 

њамчун иштирокчии нисбатан заифи бозори молу мањсулот ва хизматрасонӣ  мебошад. 

Њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон дар принсипњои њуќуќи гражданӣ асос меѐбад. 

Вале вобаста ба нобаробарии њуќуќии иштирокчиѐни бозори истеъмолӣ танзими 
муносибатњое, ки дар байни фурушандагон ва истеъмолкунандагон ба миѐн меоянд, 

асосан бо ѐрии меъѐрњои императивӣ, ки ба њуќуќњои  истеъмолкунанда афзалият 
медињад,  ба амал бароварда мешавад.  

Солњои охир љараѐни баланд рафтани майлу раѓбат нисбати тањќиќи масъалањои 
назариявии муносибатњои байни фурушанда ва истеъмолкунанда дар бозори молу 

хизматрасонӣ  ва инчунин тарзњои њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагонро мушоњида 
намудан мумкин аст. Ањолии мамлакат алњол давраеро паси сар мекунад, ки ташкили 

бозори истеъмолӣ кисми чудонашавандаи таъмини рушди иктисодии љамъият эътироф 
гаштааст. Аз нуќтаи  назари илм яке аз сабабњои нуќсони мављуда дар танзими 
ихтилофоти байни фурушанда ва истеъмолкунанда нокифоягии тањќиќот дар соњаи 
мазкур мебошад [1, 25]. 

Барои баланд бардоштани сатњи њимояи њуќуќњои  истеъмолкунанда тањќиќоти 

худии категорияњои заминавӣ, муќаррар карда шудани мазмуни онњо, наќшу маќоми 

онњоро дар њуќуќи гражданӣ доштан лозим аст. Сабаби дигари зарурияти тањќиќоти 

масъалаи њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон дар сатњи ќонунгузорӣ мустањкам 

карда шудани тарзњои нави гражданӣ-њуќуќии њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон 

њисоб меѐбад. Њамзамон, љанбањои назариявӣ ва амалии ин масъала дар адабиѐти 

њуќуќӣ пурра тањќиќ нагаштаанд ва бинобар ин, алњол барои коркарди илмии 
масъалањои њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон имкониятњои васеъ мављуданд.  

Ба назари мо њар як тањќиќотчии масъалањои њимояи њуќуќњои  
истеъмолкунандагон дар назди худ чунин вазифањоро гузорад:  

- тањлили масъалањои умумии њимояи њуќуќњои  истеъмолкунан-дагон мутобиќи 

санадњои меъѐрӣ-њуќуќии мављуда дар Љумњурии Тољикистон ;  
- тањќиќи масъалањои њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон њангоми фурўши мол 

ва иљроиши кор ва хизматрасонӣ ; 

- муќаррар намудани хусусиятњои шаклњои њимояи судӣ ва ѓайрисудии њуќуќњои  
истеъмолкунадагон;  

- муайян кардани мазмуни тарзњои алоњидаи њимояи њуќуќњои  
истеъмолкунадагон. 

Дар алоќамандї бо иљрои ин вазифањо муносибати мо ба тањќиќоти мавзўъ аз 
ќолабњои анъанавии дар илми њуќукшиносї ќабулшуда бо он фарќ мекунад, ки мо 
кушиш мекунем аќидаи худро мустаќилона изњор намоем; дар истифодаи услуби 
муќоисавї мо кушиш менамоем бартарияти манфиатњои истеъмолкунандагонро дар 
мамлакати мо, алалхусус дар дењот,  нишон дињем; зарурияти мукаммал гардонидани 
баъзе аз меъѐрњои њуќуќии айни замон масъалањои њимояи њуќуќи истеъмолкунанда 
танзим-кунандаро кушиш мекунем асоснок намоем. 

Масъалаи њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон дар илми њуќукшиносї, аз он 

љумла сивилистӣ, аз љониби бисѐр нафарон баррасӣ карда шудаанд. Дар айни замон дар 
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илми њуќуќи гражданӣ асарњои хислати монографӣ дошта, ки ба тањкими масъалањои 
њуќуќњои  истеъмолкунандагон бахшида шудаанд, он ќадар зиѐд нестанд; аксарияти 

корњои нашргашта на хусусияти илмӣ, балки бештар табиати  маълумотдињӣ ва дастурї 
дошта, ба оммаи васеи истеъмолкунандагон нигаронида шудаанд [7, 180]. 

Тањќиќоти њамаљониба ва чуќури илмии љанбањои алоњидаи њимояи њуќуќњои  
истеъмолкунандагон аз љониби олимони њуќуќшиноси  Русия ба монанди М.И. 
Брагинский, В.В. Богдан, В.П. Грибанов, Я.Е.Парций, А.Е. Шерстобитов, Шашкова Л. 
ва дигарон ба амал бароварда шудаанд [6, 4-15]. 

Дар илми њуќуќшиносии Тољикистон бошад У.С. Болтуев бо тањќиќоти муфассали 
ин масъалаи мубрами замони муосир машѓул аст. Рисолаи илмии вай ба тањќиќи 
назариявии љанбањои гуногуни масъалањои њимояи њуќуќњои  истеъмолкунандагон ва 
амалияи татбиќи ќонунгузории љорї бахшида шудааст [3, 180]. 

Дар мавриди тањќиќот услубњои анъанавии илмї-фалсафї ба монанди тањлил 
(анализ), њамљоягї (синтез), муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї бояд истифода шаванд. 
Њамчунон услуби низоми-њуќуќї дар пайравї бо пешрафти љомеа таќозои замон 
истифода шуданаш љоиз аст. Объектњои тањќиќшаванда дар низоми ягона ва таъсири 
њамдигарї бояд омўхта шаванд. 

Њамин тавр, самаранокии истифодаи ќонунгузорӣ оиди њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон ва назорат аз болои риояи талаботи меъѐрњои он  на танњо 
мављудияти базаи ќонунгузории мукаммал, балки инчунин ташаккулѐбии бемайлони 

сиѐсати истеъмолӣ бо маќсади дастгирии  соњибкорї равона гаштааст, ки самтњои 

њуќуќӣ, ташкилӣ, иттилоотӣ, маърифатӣ ва ѓайраро дарбар мегирад, талаб менамояд.  
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МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚИИ КАФОЛАТИ  

КОНСТИТУТСИОНИИ ҲУҚУҚ БА ҲИМОЯ ҲАНГОМИ  

ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТӢ 

 

 Њуќуќ бa њимoя, унсуpи асосии давлати демoкpaӣ вa њуќуќбунѐд буда, яке aз 
кафолатҳои конститутсионии ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар мурофиаи 
ҷиноятӣ мебoшaд. Њуќуќ бa њимoя ‟ ин нa тaнњo кaфoлaти тaъмини иљpoиши вaзифaњoи 
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aдoлaти судї, бaлки яке aз кoмѐбињoи нaзappaси иҷтимoї, axлoќї вa кaфoлaти тaъмини 
apзишњoи инсoнї низ мебoшaд. Нуќтaи нaзapи дуpуст мавҷуд aст, ки њaлли мaсъaлa 
oиди муќappap кapдaни кaфoлaти  њуќуќу мaнфиaтњoи aйбдopшaвaндa, бoяд мoњиятaн, 
aз нигoњи зapуpияти иҷтимoї вa apзиши њуќуќњoи бo ќoнун кaфoлaтдoдaшудa вoбaстa 
будaнaш лoзим aст,  вa нaбoяд бa вaзифaњoи aдoлaти судї зид бoшaд.  

Мoњияти мaфњуми «њуќуќ бa њимoяpo» oлимoн вa мутaxaссисoн бa мaфњуми 
њуќуќи гумонбаршуда ва aйбдopшaвaндa бa њимoя, яъне бa мaљмўи њуќуќњoи 
муpoфиaвии бa гумонбаршуда ва aйбдopшaвaндa бapoи њимoя aз aйбдopкунї пешбинї 
намудaаст,  ки шaxсaн ѐ бa вoситaи њимoятгар aмaлї мегapдaд. Гурӯҳи дигари олимон 
бap oн aќидaaнд, ки њуќуќ бa њимoя яке aз њуќуќњoи aсoсї вa људoнашавандаи њaмaи 
шaxсoне, ки дap муpoфиaи љинoятї иштиpoк мекунaнд, нoвoбстa aз oн, ки бa 
љaвoбгapии љинoятї љaлб кapдa шудaaнд ѐ не, нoвoбaстa aз мaвќеи њуќуќї ‟ 
муpoфиaвиaшoн, мaнсуб мебoшaд. Ведеpникoв A.Н. чунин қайд намудааст: «Њуќуќ бa 
њимoя ‟ ин вoситaи зидди aйб ѐ гумoнбapї нисбaти шaxси муaйян дap сoдиp намудани 
љинoят, нoвoбaстa aз дapaљaи бa љaмъият xaвфнoкии aйбдopї, вa нoвoбaстa aз oн, ки 
дap ин ѐ oн њуљљaти муpoфиaвї дap кaдoм  нaмуд вa мaзмун ќaйд шудaaст, бa вуљуд 
меoяд».  

Мaфњуми «њуќуќ бa њимoя»  дap муќoисa aз мaфњуми «мaљмўи њуќуќњoи 
муpoфиaвї-љинoятї» бo oн фapќ мекунaд,  ки oxиpoн бa пуppaгї мaзмуни њуќуќ бa 
њимoяpo ифoдa нaмекунaд. Aз ин нуќтaи нaзap, њуќуќњoи муpoфиaвї ‟ тapзњoи 
имкoнпaзиpи бaaмaлбapopии имкoниятњoи xуд, ки истифoдaи oн aз нигoњи xуди 
aйбдopшaвaндa вoбaстaгї дopaд. Бapoи њaмин, мo бo A.Н. Ведеpникoв бa тaќсимoти 
нисбии њуќуќ бa њимoя дap мaзмуни мoддї  вa муpoфиaвї poзї њaстем. Aммo боиси 
ќaйд aст, ки њуќуќ бa њимoя дap меъѐpњoи њуќуќи муpoфиaвї ‟ љинoятї бoяд тaнњo дap 
шaкли имкoнияти вoќеї фaњмидa шaвaд. Бинoбap ин, меъѐpњoи њуќуќи муpoфиaи 
љинoятї xусусияти вoќеї дopaнд, нa ин ки ифoдaи тaнњo мaфњумњo бoшaнд. Aз ин 
хотир, њуќуќ бa њимoя мaљмўи имкoниятњoи њуќуќии гумoнбapшaвaндa, aйбдopшaвaндa 
ва судшaвaндapo дapбap мегиpaд, ки субъектoни нoмбapшудa метaвoнaнд бo воситаи 
oнњo aз aйбдopї (гумoнбapї) дap сoдиp намудани љинoят ҳуқуқу манфиатҳои қонунии 
худро њифз нaмoянд, чї шaxсaн вa чї бo вoситaи њимoятгap, ки дap ягoнaгї њуќуќ бa 
њимoяpo тaшкил медињaд.  

Дигap муaллифoн њимoяpo њaмчун фaъoлияти муpoфиaвии љинoятї шapњ 
медињaнд. Бештapи мутaxaссисoн мaфњуми њимoяpo чун мaљмўи aмaлњoи муpoфиaвии 
љинoятии aйбдopшaвaндa (гумoнбapшудa) вa њимoятгap менoмaнд, ки бa дигapгунсoзї 
ѐ тaъѓиp дoдaни aйбдopї, муaйян кapдaни њoлaтњoе, ки aйбдopиpo сaбук мекунaнд, oзoд 
кapдaн ѐ сaбук нaмудaни љaвoбгapии љинoятї, ѐ њaмчунин бapoи њифзи њуќуќњoи шaxсї 
вa мaнфиaтњoи ќoнунии aйбдopшaвaндa paвoнa шудaaнд. Лекин ќaйд кapдaн бa мaвpид 
aст, ки муpoфиaи љинoятї фaъoлияти мaќoмoтњoи бoсaлoњият вa дигap иштиpoкчиѐни 
oн низ бa шумop меpaвaд. Бинoбap ин, њaнгoми дидa бapoмaдaни тaинoти њимoя 
њaмчунин вaзифaи њифзкунaндapo низ бa нaзap гиpифтaн лoзим aст. Вoќеaн, мaфњумњoи 
«њимoя» вa «њифз» мaфњумњoи муaйянкунaндaи мaвќеъ вa мaзмуни якдигapaнд. Бapoи 
њaмин, пеш aз дaќиќтap ифoдa нaмудaни мaзмуни њуќуќ бa њимoя бoяд мaзмуни xуди 
мaфњуми «њимoя»-po oшкop сoxтa, фapќияти oнpo aз мaфњуми «њифз» нишoн дињем.  

Тaњти мaфњуми «њимoя» мaљмўи чopaњoе фaњмидa мешaвaд, ки бapoи poњ нaдoдaн 
бa пoймoлкунии њуќуќу oзoдии инсoн вa шaњpвaнд paвoнa шудaaнд, ки бевoситa ѐ 
бaвoситa aмaлї мешaвaд. Инчунин тaњти ин мaфњум «тapзи мaљбуpии aмaлисoзии 
њуќуќ, ки aз љoниби мaќoмoти бoсaлoњият вa xуди шaxси вaкoлaтдop бo тapтиби 
муќappapнамудa тaтбиќ мешaвaд» фaњмидa мешaвaд.   

Тaњти мaфњуми «њифз» дap нaзapияи њуќуќ, мaљмўи чopaњoе фaњмидa мешaвaд, ки 
aз љoниби мaќoмoти дaвлaтї вa дигap субъектoни њуќуќ бaњpи пешгиpии пoймoлкунии 
њуќуќу oзoдињoи инсoн вa шaњpвaнд, бapтapaфсoзии сaбaбу шapoитњoе, ки бoиси ин 
oќибaт гaштaaнд, paфъи мoнеaњo вa мусoидaт бapoи риояшавии њуќуќ вa oзoдињoи дар 
ќoнун пешбинишудa aмaлї кapдa мешaвaнд. 
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Нoвoбaстa aз фapќият ин ду љузъиѐт бa њaм мoнaндии зиѐд дopaнд, зеpo бapoи poњ 
нaдoдaн бa пoймoлгapдии њуќуќњoи инсoн paвoнa шудaaнд. Aз ин pў, муaйян сoxтaни 
сapњaди бaйни oнњo  муpaккaб aст. Инpo бa aсoс гиpифтa, бaъзе муaллифoн 
Ю.И.Стецoвский вa Т.Б.Шубинa   oнњopo њaмчун муpoдиф истифoдa менaмoянд. Лекин 
ҳаминро дар назар дошт, ки мaфњуми «њифз» нисбaтaн вaсеъ будa, тaмoми чopaњoи 
дopoи xусусияти њуќуќї, сиѐсї, иктисoдї, тaшкилї вa ѓaйpapo дap бap мегиpaд, ки 
барои амалишавии мўътaдили меъѐpњoи њуќуќиpo тaъмин месoзaд. Мaфњуми њимoя 
бoшaд, тaнњo oн чopaњoи бo ќoнун пешбинї шудapo дap бap мегиpaд, ки бapoи 
бapќapopсoзї, эътиpoфи њуќуќ (мaсaлaн, дap њуќуќи гpaљдaнї), њимoяи мaнфиaтњo 
њaнгoми бa вуљуд oмaдaни бaњс, ѐ пoймoлгapдии oнњo  paвoнa шудaaнд. 

Њaмин тaвp, њифзкунї ин фaъoлиятест, ки бapoи oяндa paвoнa шудaaст. Вaзифaи 
aсoсии oн poњ нaдoдaн бa њуќуќвaйpoнкунї, paфъи мoнеaњo вa aмaлисoзии вaкoлaтњoи 
њуќуќии шaxс мебoшaд. Њимoякунї-бoшaд, фaъoлиятест, ки њaнгoми њуќуќвaйpoнкунии 
мушaxxaс, бapтapaфсoзии ин њoлaт, инчунин бapoи бapќapopсoзии њуќуќи пoймoлшудa 
бa вуљуд меoяд. Тaинoти aсoсии oн ‟ тaъмин вa бapќapopсoзии тapтибoти њуќуќї, 
пешгиpии њуќуќвaйpoнкунињo мебoшaд. 

 Ҳамин тариқ, ақидаҳои олимонро оиди мафҳуми ҳуқуқ ба ҳимоя таҳлил намоем,  
маълум мешавад, ки мафҳуми ҳуқуқ ба ҳимоя  чунин мазмунро дорад: 

1. Ҳимояи судӣ; 
2. Ҳимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи ҷиноятӣ; 
3. Ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии гумонбаршуда, айбдоршаванда 

ва судшаванда аз айбдоркунӣ дар пешбурди парвандаи ҷиноятӣ. 
Дар низоми роҳу воситаҳои расмии таъмини амалишавии ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқи шахс ба ҳимояи судӣ нақши муҳим дорад.  
Мувофиқи Конститутсияи ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоқикистон дар пешбурди 

парвандаҳои ҷиноятӣ ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳамаи иштирокчиѐни 
мурофиаи ҷиноятӣ метавонад аз ин кафолати конститутсионӣ истифода намояд, 
ҳангоми ҳуқуқу манфиатҳои шахс аз ҷиноят зарар дида бошад ѐ дар пешбурди 
парвандаҳои ҷиноятӣ ҳуқуқу озодиҳои вай беасос ва ғайриқонунӣ маҳдуд шуда бошанд.  
Ҳар кас ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва 
беғараз, ки тибқи қонун таъсис ѐфтааст, баррасӣ намояд. Ҳифзи судӣ яке аз кафолатҳои 
муҳими қонунӣ, асоснок ва одилона баррасӣ ѐфтани парвандаи ҷиноятӣ аст. Дар 
марҳилаҳои тосудии пешбурди парвандаи ҷиноятӣ татбиқи баъзе аз чораҳои пешгирӣ 
ва иҷрои амалҳои мурофиавӣ бо иҷозати суд амалӣ мешавад, ки ифодакунандаи як 
шакли ҳифзи судии ҳуқуқу озодиҳои шахс ба ҳисоб меравад. 

Ҳимояи судӣ яке аз шаклҳои фаъолияти давлатӣ ба шумор меравад, ки ҳамчун 
шакли самараноки ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахс дар амалияи ҷаҳонӣ эътироф гаштааст. 
Сатҳи амалишавии ҳимояи судӣ ‟ яке аз нишондиҳандаҳои воқеияти давлати 
ҳуқуқбунѐд ва ҷомеаи пешқадами демократӣ аст. Ҳифзи судии ҳуқуқу озодиҳои шахс дар 
амал татбиқ шудани яке аз меъѐрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро низ 
таъмин менамояд. Ин меъѐри Конститутсияи Тоҷикистон низ дар низоми меъѐрҳои 
конститутсионӣ эътибори олии ҳуқуқӣ дошта, мустақиман амал мекунад. 

Чунин асосҳои ҳифзи судӣ дар санадҳои байналхалқӣ низ пешбинӣ шудаанд. Дар 
асоси моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои ҳуқуқии байналхалқие, 
ки Тоҷикистон онҳоро эътироф (ратификатсия) кардааст, қисми таркибии низоми 
ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд.  Дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар моддаи 8 
пешбинӣ шудааст, ки дар сурати вайрон шудани ҳуқуқу манфиатҳои худ ҳар фард ҳуқуқ 
ба ҳимояи суди босалоҳият дорад, ки тибқи қонунгузории миллӣ таъсис дода шуда, 
амал мекунад.  

Дар моддаи 19 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи судии ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрвандро аз ҳама ҳуқуқвайронкунӣ, амалу кирдорҳои ғайриқонунии 
шахсони мансабдор ва мақомоту идораҳо кафолат додааст, ки барои ҳамаи шахсони 
мансабдор ва шаҳрвандон хусусияти ҳатмӣ дорад. 
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Ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ дар мазмуни таркибии худ чунин қоидаҳоро дарбар 
мегирад, ки тибқи онҳо таҳти ҳимояи судӣ на танҳо ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ, 
балки ҳуқуқу имкониятҳои дигар соҳаҳои ҳуқуқ низ қарор мегиранд. Яъне, таҳти 
мафҳуми ҳимояи судӣ на танҳо ҳуқуқу озодӣ, балки манфиат ва имкониятҳои қонунии 
ҳар шахс фаҳмида мешавад.  

Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахс ҳангоми пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ яке аз 
меъѐрҳои асосии мурофиаи ҷиноятӣ ба шумор меравад, ки бевосита аз вазифа ва 
функсияи мурофиаи ҷиноятӣ сарчашма мегирад. Азбаски ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд чун арзиши олии иҷтимоӣ эътироф гаштаанд, мазмун ва моҳияти ин меъѐр 
пайвастагии онро бо дигар меъѐрҳои мурофиавии ҷиноятӣ ва дар маркази мурофиаи 
ҷиноятӣ ҷой доштани онро ифода мекунад. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро арзиши олӣ 
эътироф намудааст. Ҳуқуқи инсон тамоми имкониятҳои табиӣ ва иҷтимоии вайро 
дарбар мегирад, ки бо қонун шакли расмиро гирифтааст. Риоя, иҷро, амалӣ гаштан ва 
таҳти ҳимоя қарор доштани онҳоро қонун кафолат додааст. Қонуни мурофиавии 
ҷиноятӣ ба иштирокчиѐни мурофиаи ҷиноятӣ ҳуқуқҳои махсуси (расмии) мурофиавии 
ҷиноятиро низ пешбинӣ мекунад. 

Дар ҷараѐни пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ мақомоти ваколатдори давлатӣ 
вазифадоранд ҳуқуқу озодиҳои шахсоне, ки дар мурофиаи судии ҷиноятӣ иштирок 
мекунанд, ҳимоя намуда, ҷиҳати татбиқи онҳо шароит фароҳам оваранд, барои қонеъ 
намудани талаботи қонунии иштирокчиѐни мурофиаи судӣ саривақт чораҳо андешанд. 
Аз як тараф, агар ҳимояи ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷиноят ва ҷинояткорӣ 
вазифаи асосии мақомоти пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бошад, аз ҷониби дигар дар 
ҳама марҳилаҳои он барои амалӣ гаштани ҳуқуқу озодиҳои иштирокчиѐни мурофиаи 
ҷиноятӣ бояд шароит муҳайѐ карда шаванд.  

Ҳимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии ҷиноятӣ, татбиқ намудани 
чораҳои амниятие, ки ба ҳифзи ҳаѐт, саломатӣ ва (ѐ) молу мулки онҳо (муҳофизони 
шахсӣ, муҳофизати манзил ва молу мулк; додани воситаҳои махсуси мудофиаи шахсӣ, 
алоқа ва огоҳонӣ аз хавфу хатар; таъмини махфияти маълумот дар бораи шахси 
ҳимояшаванда; кӯчонидан ба маҳалли дигари истиқомати муваққатӣ; иваз намудаии 
ҳуҷҷатҳо; тағйир додани симои зоҳирӣ; дигар кардаии ҷои кор хизмат) ѐ таҳсил; 
ҷойгиркунонии муваққатӣ дар маҳалли бехатар; татбиқ намудани чораҳои амниятии 
иловагӣ нисбат ба шахси ҳимояшаванда, ки дар ҳабс нигоҳ дошта мешавад ѐ дар 
маҳалли адои ҷазо қарор дорад, аз ҷумла гузаропидани ӯ аз як маҳалли дар ҳабс 
нигохдорӣ ѐ адои ҷазо ба дигар маҳал) равона гардидаанд, инчунин чораҳои дастгирии 
иҷтимоии шахсони номбурда (аз ҳисоби маблағи буҷети давлатӣ аз рӯи тартиб ва 
андозаи муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐрдампулии яквақта ва нафақа 
таъин карда мешавад) бо сабаби иштироки онҳо дар мурофиаи судии ҷиноятӣ 
мебошанд, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ амалӣ мешаванд.  

Ҳуқуқ ба ҳимоя аз айбдоркунии беасос ва ғайриқонунӣ меъѐри марказӣ дар 
мурофиаи ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта дар шакли васеъ ва маҳдуд фаҳмида  мешавад. Ин 
меъѐр дар шакли васеъ таъмини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар 
мурофиаи ҷиноятӣ ифода мекунад, ки аз вазифаҳои мурофиаи ҷиноятӣ сарчашма 
мегирад (м.2, КМҶ ҶТ) ва дар амал таъмин гардидани он ӯхдадории тамоми мақомоти 
ваколатдори давлатӣ ба шумор меравад. Қоидаҳои муқаррар кардаи қонуни 
мурофиавии ҷиноятӣ оид ба пешбурди парвандаи ҷиноятӣ инсон ва шаҳрвандро аз 
беасос айбдор ва маҳкум кардан, ғайриқонунӣ маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои ӯ ҳимоя 
мекунад ва дар ҳолати гунаҳгор донистан ѐ маҳкум намудани шахси бегуноҳ ӯро фавран 
сафед менамояд ва ба сифати кафолати ҳимояи манфиати қонунии иштирокчиѐни 
мурофиаи судии ҷиноятӣ ва шахсони дигар баромад мекунад. 

Ҳуқуқ ба ҳимоя аз айбдоркунӣ дар шакли маҳдуд аз ҳуқуқҳои тарафи ҳимоя 
бармеояд, ки мувофиқи он, ҳар шахс аз лаҳзаи дастгир шуданаш метавонад аз ѐрии 
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ҳимоятгар истифода барад. Ҳуқуқи ҳимоя, аз рӯи ин меъѐр ифодакунанди маҷмӯи 
имкониятҳои ҳуқуқии мурофиавӣ, роҳу воситаҳои пешбиникардаи қонун, ки 
дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшуда бо мақсади 
ҳимояи худ (ҳуқуқу манфиатҳо) аз айбдоркунӣ (ѐ гумони содир кардани ҷиноят) дар 
содир кардани ҷиноят, бо тартиби муқаррарнамудаи қонун шахсан, инчунин тавассути 
ҳимоятгар ѐ намояндаи қонуниашон ба амал мебароранд. 

Суд, судя, прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда вазифадоранд ба гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшуда ҳуқуқҳои онҳо ва моҳияти айбро (дар 
кадом ҳаракат ѐ беҳаракатии шахс аломати ҷиноят ошкор шудааст; ба ҷамъият хавфнок 
будани кирдор дар кадом моддаи қонуни ҷиноятӣ пешбинӣ гаштааст; бо кадом асосҳо 
кирдори шахс бандубаст гардидааст; қонун барои содир кардани ин кирдор кадом 
намуди ҷазои ҷиноятиро пешбинӣ мекунад ва ғ.) фаҳмонанд, ба онҳо имконият фароҳам 
оваранд, ки бо усул ва воситаҳои муқаррарнамудаи қонун худро аз айби эълоншуда 
ҳимоя намоянд, инчунин ҳифзи ҳуқуқи шахсӣ ва молумулкин онҳоро таъмин намоянд. 

Ҳамин тариқ, ҳуқуқ ба ҳимоя яке аз ҳуқуқҳои асосии иштирокчиѐни мурофиаи 
ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта ҳангоми пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ он аз тарафи 
кормандони мақомоти таъқиби ҷиноятӣ бояд амалӣ карда шавад, зеро давлат ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрвандро арзиши олӣ эътироф намуда амалишавии онро кафолат 
медиҳад. 
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факултети ҳуқуқшиносӣ 

 

МАСОИЛИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ ДАР  

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Яке аз заминаҳои асосии дар амал татбиқ намудани сиѐсати давлатӣ дар самти 

рақамикунонии иқтисодиѐт ин пеш аз ҳама мустаҳкам намудани қонунгузории миллӣ ба 

шумор меравад. Чунки Қонун танҳо қудрату тавоноии онро дорад, ки давлатро бо мустаҳкам 

намудани заминаҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ба мақсади гирифтааш расонад. Аммо таҳлилҳо аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар аъзои ИДМ аз ҷиҳати 

танзими ҳуқуқӣ дар самти иқтисодиѐти рақамӣ қафо мондааст. 

Ба андешаи мо, сабаби чунин қафомонӣ шояд дар он бошад, ки аъзои ИДМ акнун 

қадамҳои аввалини худро ба роҳи расидан ба рақамикунонии иқтисодиѐт ва электронӣ 

намудани Ҳукумати мамлакат гузошта истодаанд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми худ аз 26 

декабри соли 2018 «Дар бораи самтҳои сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

қайд намуданд: «Бо дарназардошти равандҳои муосир, мо бояд корро ҷиҳати татбияи 

иқтисодиѐти рақамӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ҷорӣ кардани технологияҳои 

рақамӣ вусъат бахшем»
15

. Маҳз ҳамин таъкид сабаб гардид, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

рақамикунии иқтисодиѐт ва дигар соҳаҳои мухталифи кишвар масъалагузорӣ гардад ва 

давлат нақшаи дурнамоии худро нисбати расидан ба ин ҳадаф омода созад. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин маротиба дар самти мазкур дар 

мувофиқа ба таъкиди сарвари давлат дар Паѐм Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019 тасдиқ гардид, ки муқаррароти он ба муқаррароти 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон, санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 асос ѐфта, инъикоскунандаи 

дурнамои умумии истифодаи технологияҳои муосири рақамӣ бо мақсади ноил гардидан ба 

ҳадафҳои олии рушди дарозмуҳлати Тоҷикистон; баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии 

кишвар, ҳамзамон ҳарчӣ зудтар ба сатҳи зиндагии аҳолии кишварҳои дорои даромади миѐна 

расидани он ва ба таври назаррас паст намудани сатҳи камбизоатӣ; ноил гардидан ба 

ҳадафҳои асосӣ, яъне расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, 

баромадани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табодули он ба кишвари транзитӣ; 

саноатикунонии босуръати кишвар ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад
16

. 

Бояд қайд намуд, ки амалишавии дурнамои табодули рақамӣ дар Тоҷикистон дар се 

давра: марҳилаи якум то соли 2025, марҳилаи дуюм то соли 2030 ва марҳилаи сеюм то соли 

2040 ба нақша гирифта шудааст. Ғайр аз ин дар Консепсия масъалаҳои асосҳои рақамӣ, дата-

марказҳо, амнияти иттилоотӣ ва кибербехатарӣ, малакаи рақамӣ ва дигар масъалаҳо ба таври 

муфассал шарҳ дода шудаанд. 

Дар баробари ба нақша гирифтани ҳадафҳои бузурги иқтисодиѐти рақамӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе ҳолатҳои қафомонӣ аз рӯи як қатор нишондиҳандаҳо ба чашм 

мерасанд: 

                                                           
15 Ниг.: Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

декабри соли 2018 [захираи электронӣ] // Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон www.mmk.tj   
16 Ниг.: Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

«30» декабри соли 2019 [захираи электронӣ] // Сомонаи расмии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон www.medt.tj  
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-мутобиқи арзѐбии ҷаҳонии Форуми умумиҷаҳонии иқтисодии соли 2018 Тоҷикистон 

аз рўи рақобатнокии иқтисодиѐт дар байни 140 кишвар ҷойи 102-ро ишғол менамояд. Дар 

муқоиса бо арзѐбии соли 2017 мавқеи Тоҷикистон аз ҷойи 79 паст гардид; 

-мутобиқи арзѐбии ҳисоботи ҷаҳонии Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ оид ба рушди 

ТИК
17

-и соли 2016 аз рўи сатҳи самараҳои иқтисодии бадастоварда аз истифодаи ТИК 

Тоҷикистон дар байни 139 кишвар ҷойи 101-ро ишғол менамояд. Дар муқоиса бо арзѐбии 

соли 2015 мавқеи Тоҷикистон аз ҷойи 93 паст шуд; 

-мувофиқи арзѐбии ҳисоботи ҷаҳонии Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ аз рўи рушди 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ соли 2016 Тоҷикистон аз рўи сатҳи таъсири 

технологияҳои рақамӣ ба бизнес-моделҳои нав дар байни 139 кишвар дар ҷойи 103 қарор 

дорад. Дар муқоиса бо арзѐбии соли 2015 мавқеи Тоҷикистон аз ҷойи 90 паст шуд; 

-аз рўи арзѐбии ҳисоботи ҷаҳонии Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ аз рўи рушди ТИК 

соли 2016 Тоҷикистон аз рўи сатҳи таъсири технологияҳои рақамӣ ба моделҳои ташкилӣ дар 

байни 139 кишвар ҷойи 94-ро ишғол менамояд. Дар муқоиса бо арзѐбии соли 2015 мавқеи 

Тоҷикистон аз ҷойи 84 паст гардид; 

-мутобиқи арзѐбии ҳисоботи ҷаҳонии Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ аз рўи рушди 

ТИК соли 2016 Тоҷикистон аз рўи сатҳи истифодаи ТИК ва самаранокии ҳукумат дар байни 

139 кишвар дар ҷойи 71 қарор дорад. Дар муқоиса бо маълумоти соли 2015 мавқеи 

Тоҷикистон аз ҷойи 65 паст шуд; 

-мувофиқи арзѐбии ҳисоботи ҷаҳонии Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ оид ба 

рақобатнокии иқтисодиѐти соли 2018 Тоҷикистон аз рўи нишондиҳандаи хариди давлатии 

маҳсулоти пешрафтаи технологӣ дар байни 137 кишвар ҷойи хеле баланди 26-ро ишғол 

менамояд. Вале дар муқоиса бо арзѐбии соли 2017 мавқеи Тоҷикистон аз ҷойи 20-ум паст 

шуд. 

Ба андешаи мо, сабабҳои чунин қафомонии зиѐд дар рушди иқтисоди рақамӣ аз дигар 

кишварҳои хориҷӣ ва кишварҳои минтақаи Осиѐи Миѐна, ҳам норасоиҳо дар заминаи 

қонунгузорӣ ва меъѐрӣ дар соҳаи иқтисоди рақамӣ, ҳам холигиҳои ҷиддӣ дар таъсиси 

инфрасохтори рақамӣ ва таъмини дастрасии ҳамаҷонибаи фарохмавҷӣ ба интернет, инчунин 

норасоии малакаи рақамӣ, заифии фарҳанги инноватсия ва ғайраҳо мебошад. 

Ба андешаи мо агар яке аз сабабҳои қафомонӣ дар рушди иқтисоди рақамӣ аз дигар 

мамлакатҳо норасоиҳо дар заминаи қонунгузорӣ ва меъѐрӣ бошад, Тоҷикистон истифода аз 

таҷрибаи қонунгузории Федератсияи Россия Қонун «Дар бораи иқтисоди рақамӣ» қабул 

мекард ва ҳатто масъалаи мазкурро дар қонунгузории гражданӣ ҳамчун институти алоҳида 

ба танзим медаровард, мувофиқи мақсад буд. 

Агар мо худи Консепсияро омӯзем вобаста ба мустаҳкам намудани заминаҳои 

қонунгузорӣ ягон таъкиди ҷиддӣ оварда нашудааст ва қабул гардидани ягон намуди 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ба нақша гирифта нашудааст. Ҳол он, ки хуб мебуд агар давлат 

дар, симои ҳокимияти қонунгузор ва дигар субъектони ташаббуси қонунгузорӣ қабул 

гардидани номгӯи қонунҳои муайянро ба се давраи рақамикунонии иқтисодиѐт дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша мегирифт, ки ин ҳолат муносибати ҷиддии давлатро ба 

масъалаи мазкур ва аз ҷиҳати қонунгузорӣ комил будани Ҳукуматро нисбати рақамикунонии 

иқтисодиѐт нишон медод. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, № 643 Консепсияи 

ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ки Консепсияи 

мазкур мақсад ва афзалиятҳои инкишофи ташаккули Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро барои ояндаи дарозмӯҳлат, стратегияи амалиѐтро ҳангоми иҷро кардани 

дурнамоҳо ва барномаҳо муайян мекунад
18

. 

Аз таҳлили Консепсия маълум мегардад, ки таъсиси заминаи зарурии меъѐрии ҳуқуқии 

ташаккули Ҳукумати электронӣ, бо иловаи таъсиси инфрасохтори ягонаи таъмини ҳамкории 

                                                           
17 ТИК – технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ  
18 Ниг.: Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз «30» декабри соли 2011, № 643 
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мутақобилаи электронии ҳуқуқии аҳамиятнок, яке аз ҳалли вазифаҳои гузошташуда дар роҳи 

электронӣ намудани Ҳукумати мамлакат маҳсуб мешавад. 

Ба андешаи мо дар чаҳорчӯбаи мукаммалгардонии заминаҳои меъѐрии ҳуқуқӣ таъмини 

масоили зерин зарур аст: 

Якум, омодасозии низоми санадҳои меъѐрии ҳуқуқие, ки масъалаҳои ҳамкориҳои 

мутақобилаи мақомоти ҳокимияти давлатиро дар ҷараѐни иҷрои вазифаҳои ба онҳо вобаста 

ба тартиб медарорад; 

Дуюм, рушди қонунгузорӣ, ки истифодаи имзои электрониро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъмин намуда, бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳамоҳанг мекунад; 

Сеюм, тартиботи электронии маъмуриро дар танзими ҷанбаҳои институтсионалии 

инфрасохторӣ ва амалӣ ҷорӣ намояд; 

Чаҳорум, лоиҳа ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати 

электронӣ»-ро омода намояд; 

Панҷум, роҳҳои ҷалби сокинони кишвар ба истифодаи маводи иттилоотии ватанӣ дар 

интернет, ташаккули домени TJ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқии рӯзмаррае, ки ба татбиқи 

Ҳукумати электронӣ дахл дорад. 

Қобили қайд аст, ки дар мамлакати мо то имрӯз дар доираи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ҳуҷҷати электронӣ» қабул гардидаанд, ки аз қадамҳои нахусти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар рақамикунонии мамлкат шаҳодат медиҳанд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» аз 30 июли соли 

2007, таҳти № 320 қабул гардида, Қонуни  мазкур аз лиҳози моҳияти худ муносибатҳои 

ҷамъиятиро ҳангоми созмон додан ва истифодаи имзои электронии рақамӣ дар ҷараѐни 

ташаккул ва истифодаи ҳуҷҷатҳо дар шакли инъикоси электронӣ тавассути системаи 

иттилоотии автоматикунонидашуда ва телекоммуникатсионӣ, воситаҳои барномавию 

техникӣ ба танзим медарорад
19

. 

Дар Қонун механизмҳои ба амал баровардани имзои электронии рақамӣ, шартҳои 

истифодаи имзои электронии рақамӣ, сертификати калиди имзои электронии рақамӣ, ҳуқуқу 

уҳдадориҳои субъектоне, ки ҳамин қонун муайян кардааст, хусусиятҳои истифодаи имзои 

электронии рақамӣ ба танзим дароварда шудаанд. 

Ба андешаи мо дар қонунҳои номбурда баъзе нофаҳмиҳо ҷой доранд. Мисол, дар 

моддаи 2-и Қонун, ки мафҳумҳои асосӣ ном гирифтааст, шарҳи мафҳуми ҳуҷҷати электронӣ 

ва мафҳуми имзои электронии рақамӣ ба шарҳи мафҳуми ҳуҷҷати электронӣ ва имзои 

электронӣ ки шарҳи мафҳуми онҳо дар моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ҳуҷҷати электронӣ» оварда шудааст, мазмунан мухолифат дорад
20

. 

Ҳуҷҷати электронӣ (моддаи 2-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои 

электронии рақамӣ») – ҳуҷҷате, ки дар он иттилоот дар шакли электронии рақамӣ пешниҳод 

гардидааст. Дар моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» 

бошад, ҳуҷҷати электронӣ ҳамчун маълумоте фаҳмида мешавад, ки дар ҳомили мошинӣ сабт 

шудааст ва ба талаботи муқарраркардаи Қонуни мазкур мувофиқат мекунад. 

Акнун имзои электронии рақамӣ (моддаи 2-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи имзои электронии рақамӣ») - реквизити ҳуҷҷати электронӣ, ки барои аз сохтакорӣ 

ҳифз намудани ҳуҷҷати электронӣ пешбинишуда, дар натиҷаи дигаргунсозии криптографии 

иттилоот бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электронии рақамӣ ба даст омадааст ва 

имконият медиҳад, ки имзои соҳиби сертификати калиди имзо ҳаммонанд карда шуда, 

мавҷуд набудани иттилооти таҳрифшуда дар ҳуҷҷати электронӣ муайян гардад. Дар моддаи 

                                                           
19

 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» аз 30 июли соли 2007, 

№ 320 [захираи электронӣ] // Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон www.mmk.tj 
20

 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» аз 10 майи соли 2002, № 51 

[захираи электронӣ] // Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон www.mmk.tj  
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1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» бошад, имзои электронӣ 

ҳамчун ҳамшабеҳи имзои дастӣ, ки барои ҳаммонандкунии шахси ҳуҷҷати электрониро 

имзокарда пешбинӣ шудааст ва ҳақиқӣ будани онро тасдиқ мекунад, фаҳмида мешавад. 

Меъѐрҳое, ки дар боло онҳоро шарҳ додем, ба андешаи мо ихтилофи санадҳои меъѐрии 

ҳуқуқиро ба миѐн оварда истодаанд. Чунки дар ин меъѐрҳо мухолифат, номувофиқатии 

байни меъѐрҳои санадҳои меъѐрии ҳуқуқие, ки ҳамон як муносибати ҷамъиятиро танзим 

мекунанд, ба чашм мерасанд. 

Ҳарчанд, ки имзои электронӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои 

электронии рақамӣ» барои худ ибораи дигарро яъне «рақамӣ»-ро ҳамроҳ карда бошад ҳам, 

аммо мантиқан дар зери мафҳуми имзои электронии рақамӣ муносибате фаҳмида мешавад, 

ки онро мафҳуми дар моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати 

электронӣ» ба танзими худ даровардааст ва ин ҳолат ҳангоми шарҳи мафҳуми ҳуҷҷати 

электронӣ ба чашм мерасад. 

Аз ин рӯ, ба андешаи мо, ба мақсад дуруст мебуд агар меъѐрҳои Қонун ба якдигар 

мувофиқ гардонида шаванд. 

Дар моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ», 

ки шартҳои эътирофи баробарии имзои электронии рақамӣ дар ҳуҷҷатҳои электронӣ ба 

имзои дастӣ дар ҳуҷҷатҳои ҳомили қоғазӣ, ном гирифта шудааст, аз лиҳози мазмуни меъѐрӣ 

ба таври дуруст ба танзим дароварда нашудааст. 

Дар моддаи мазкур қонунгузор зикр менамояд, ки имзои электронии рақамӣ дар 

ҳуҷҷати электронӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба имзои дастӣ дар ҳуҷҷати ҳомили қоғазӣ ҳангоми 

иҷро гардидани шартҳои зерин баробар дониста мешавад: 

-сертификати калиди имзои электронии рақамӣ марбут ба ҳамин имзои электронии 

рақамӣ эътибори худро гум накардааст; 

-аслӣ будани имзои электронии рақамӣ дар ҳуҷҷати электронӣ тасдиқ карда шудааст; 

-имзои электронии рақамӣ дар муносибатҳое истифода бурда мешавад, ки дар онҳо 

дорои аҳамияти ҳуқуқӣ мебошад. 

Нофаҳмӣ чунин аст, ки оѐ шартҳоеро, ки қонунгузор дар моддаи мазкур овардааст, ба 

дурустӣ ифода намуданд, ки ҳангоми иҷро гардидани чунин шартҳо имзои электронии 

рақамӣ дар ҳуҷҷати электронӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба имзои дастӣ дар ҳуҷҷати ҳомили қоғазӣ 
баробар дониста мешавад? 

Ба андешаи мо, қонунгузор муносибатеро, ки ба танзим даровардааст ба мақсади ифода 

муносибати мазкур номувофиқ аст ѐ равшан барои хонанда ифода нагардидаанд. 

Яке аз шартҳои навишти меъѐр дар қонун ин бо забони оддӣ ва оммафаҳм ифода 

ѐфтани онро мефаҳмонад бояд қонунгузор ҳамин муносибатро чунон ба танзим медаровард, 

ки мақсади аслии ҳамин муносибатро ифода мекард. Аз ин рӯ, ба назар нагирифтани чунин 

ҳолат ба андешаи мо, дар шарҳ ва фаҳмиши меъѐри моддаи мазкур оқибатҳои пешбинӣ 

намудаи қисми 2 моддаи 49 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъѐрии 

ҳуқуқӣ» ба миѐн овардааст. 

Ба қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» 18 

сол (ба Қонуни мазкур 4 маротиба тағйирот ва иловаҳо ворид гардид) ва ба қабули Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» 13 сол (1 маротиба тағйирот ва 

иловаҳо ворид гардид) сипарӣ гардиданд. Дар ин муддат дар ҷомеа муносибатҳои нави ба 

мавзӯи танзими қонунҳои мазкур дахл дошта, пайдо гардиданд. Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ 

мебуд, то лоиҳаи нави қонунҳои мазкур аз сари нав омода гардида: ихтилофоти меъѐрҳо аз 

байн бардошта шаванд ва муносибатҳои нав низ ба танзими меъѐрӣ дароварда шаванд. 

Дар таҷрибаи қонунгузории Федератсияи Россия чӣ хеле, ки оид ба ин масъала дар 

боло зикр кардем, рақамикунонии иқтисодиѐт ѐ худ рақамикунонӣ дар сатҳи қонунгузорӣ 

мустаҳкам карда шудааст. 

Аввалин маротиба дар таҷрибаи қонунгузории Федератсияи Россия дар мувофиқа ба 

тағйирот ва иловаҳое, ки ба қисмҳои якум, дуюм ва чоруми Кодекси граждании Федератсияи 

Россия дар асоси қонунҳои федеративӣ аз 18.03.2019, №34-ҚФ ворид гардиданд ба Кодекс 
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моддаи 141.1 бо номи ҳуқуқи рақамӣ ворид шуд. Муносибати мазкур дар ҳуқуқи гражданӣ 

нав буда, он ҳамчун муносибати нави объектҳои ҳуқуқи гражданӣ эътироф шудааст. 

Масалан, мувофиқи моддаи 141.1 ҳуқуқи рақамӣ: 

1.Ҳамаи он шарту шароитҳо, ӯҳдадориҳо ва дигар ҳуқуқҳое, ки дар қонунҳо оварда 

шудаанд, ва аз рӯи талабот муқарраротеро дарбар мегиранд, ки онҳо дар мувофиқа ба 

қоидаҳои системаҳои иттилоотӣ ва дигар нишонаҳое, ки дар қонун мустаҳкаманд, ҳуқуқи 

рақамӣ ҳисобида мешавад. Амалигардони, ихтиѐрдорӣ, аз ҷумла додани онҳо ба гарав, 

додани ҳуқуқи рақамӣ бо роҳҳои дигар ѐ маҳдуд кардани идоракунии ҳуқуқи рақамӣ, танҳо 

дар системаи иттилоотӣ бе муроҷиат ба шахсони сеюм имконпазир аст. 

2.Агар дар қонунҳои дигар тартиби дигаре пешбини нагардида бошад, соҳиби ҳуқуқи 

рақамӣ шахсе эътироф карда мешавад, ки мутобиқи қоидаҳои системаи иттилоотӣ дорои 

имконияти ихтиѐрдории ин ҳуқуқ аст. Дар баъзе ҳолатҳо аз руи баъзе асосҳое, ки 

қонунгузорӣ муайян намудааст соҳиби ҳуқуқи рақамӣ шахси дигар низ эътироф шуда 

метавонад. 

3.Гузариш ба ҳуқуқи рақамӣ дар асоси ягон созиш розигии ягон шахсро, нисбати чунин 

ӯҳдадории ҳуқуқи рақамӣ талаб намекунад. 

Вобаста ба ҳамин талаботи меъѐри пешбиникардаи қонунгузории граждании 

Федератсияи Россия баъзе ҳуқуқшиносони Федератсияи Россия фикру ақидаҳои гуногун 

доранд. Мисол, ҳуқуқшинос И.М.Конобеевская моддаи мазкурро дар мақолаи худ бо номи 

«Ҳуқуқи рақамӣ ҳамчун объекти нави ҳуқуқи гражданӣ» таҳлил карда, ба чунин хулоса 

омадааст, ки меъѐри моддаи мазкур аз руи принсипи истилоҳи ба пуррагӣ ифода наѐфтааст, 

ва ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ ҳисобида шуданаш хатогии қонунгузор аст. Ҳамчунин, 

ҳуқуқи рақамӣ дар қонунгузории гражданӣ ҳамчун ҳарзаи ҳуқуқӣ баромад менамояд
21

. 

Ба андешаи мо, олим дар вақти таҳлили меъѐри мазкур яке аз сифатҳои неъматӣ будани 

объекти ҳуқуқи гражданиро ба назар нагирифтааст. Чунки ба сифати неъмату ҳуқуқи молу 

мулкӣ (дар мисоли қ.2 моддаи 140 КГ ҶТ, қисми 1) иттилоот низ дохил мегардад. Албатта 

меъѐри ҷоринамудаи моддаи 141.1 дар КГ ФР нисбатан васеътар бошад ҳам аммо дар он ҷо 

ҳуқуқи рақамӣ бо ифода гардидани худи иттилоот, ки яке аз объектҳои ҳуқуқи гражданӣ 

мебошад, мустаҳкам шудааст. Аз он сабаб, ки муносибати мазкур нисбатан нав мебошад 

шояд он муносибатеро, ки дар асл ҳуқуқи рақамӣ ба худ мегирифт, ба шакли меъѐр 

дароварда нашудааст ва ин дар оянда шояд аз ҷониби мақомоти қонунгузории Федератсияи 

Россия ба назар гирифта шавад. 

Масъалаи амалия мисли пештара монанди назария баъзе норавшаниҳо дорад. Дар 

таҷрибаи ягон мамлакат мо пешоруи он наомадаем, ки ягон мақомот ғайр аз худи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдори самти рақамикунонии иқтисодӣ ѐ ин ки электронӣ 

намудани Ҳукумати мамлакат бошад. Аз ин нуқтаи назар, Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар 

назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти мустақиле, ки 

бояд тадбирҳои давлатро нисбати рақамикунонии соҳаҳои алоҳидаи хоҷагидории халқ ба 

нақша мегирад, ташкил карда шавад. Ин функсияи ташкилӣ сабаби он мегардад, ки соҳаи 

мазкур аз ҷониби мақомоти алоҳидаи давлатӣ назорат ва ба танзим дароварда шавад ва дар 

навбати худ аз истифода аз салоҳиятҳои худ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

истиснои баъзе муносибатҳо додааст, кори ташкилиро вобаста ба масъалаи мазкур сифатнок 

намояд. 

Аз ин рӯ аз гуфтаҳои болоӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷиҳати рақамикунонии иқтисодиѐт ва умуман тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ 

бояд заминаҳои меъѐрии ҳуқуқии худро мастаҳкам намояд; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои 

электронии рақамӣ» дар таҳрири нав қабул гардида, фарогири муносибатҳои нав бояд 

бошанд; Аз истифода аз таҷрибаи қонунгузории Федератсияи Россия Тоҷикистон дар сатҳи 

қонунгузории гражданӣ бояд муносибати иқтисодиѐти рақамӣ ба танзими ҳуқуқӣ дароварда 

                                                           
21 Ниг.: И.М.Конобеевская. Цифровые права как новый объект гражданских прав. Изв. Сарат. Ун-та. Нов. Сер. 

Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3 
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шуда, ҳамчун объекти нави ҳуқуқи гражданӣ ҳисобида шавад; Барои дар амал татбиқ 

гардидани ҳадафҳои Ҳукумат нисбати рақамикунонии соҳаҳои хоҷагии халқ мақомоти 

алоҳида дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда 

шавад; Вобаста ба ҳар як давраи дар амал татбиқ гардидани рақамикунонии иқтисодиѐт 

вобаста ба хусусияти ҳар давра санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ қабул гарданд. 

Ҳамин тариқ, бо мустаҳкам намудани заминаҳои қонунгузорӣ, дар самти гузаштан ба 

иқтисоди рақамӣ давлат ба мақсади пеш гирифтаи худ то андозае расида метавонад. Албатта, 

дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои бузург кӯшишҳоро талаб мекунад, аммо мустаҳкам 

намудани заминаҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ба ин масъала мусоидат карда метавонад. 
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њуќуќшиносии ДДЊБСТ 
 
ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 

РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 
 
Соњибкорї аз рўи моњияти худ њама ваќт натиљањои нави фаъолияти хољагидориро 

таќозо менамояд. Љараѐни пеш бурди фаъолияти соњибкорї бо инноватсия, навоварї зич 
пайваста мебошад. Дар соњаи илми мазкур аввалин маротиба барои муайян намудани 
тањияњои илм, ки натиљањои худро дар татбиќи таљриба ѐфтаанд, мафњумњои 
«навоварї», «чизи нав» истифода мегардиданд. Баъдтар ин ифода бо калимаи дигар ‟ 
«инноватсия» (аз вожаи лотинии innovato ‟ бењтаршавї, аз нав кардан) ишора 
шудааст[12, с. 102 ].  

Инноватсия ин навоварї дар соњаи техника, технология, кор, хидматрасонї ѐ 
идоракунї буда, ба истифодаи комѐбињои илм ва технологияи пешќадам асос ѐфтааст, 
ки самаранокии баланди истењсолї ва љамъиятї дорад. Натиљаи охирини љараѐни 
фаъолиябарї, ки бо маќсади ба даст овардани фоида аз љоригардонии натиљањои 
фаъолияти илм ба истењсолот ва то истеъмолкунанда равона карда мешавад. Мафњуми 
«инноватсия» бо мафњуми «фаъолияти инноватсионї» зич алоќаманд мебошад. 
Моњиятан, фаъолияти инноватсионї фаъолияти хољагидорї (соњибкорї) мебошад. 

Ќайд кардан лозим мебошад, ки љараѐни ба амал баровардани фаъолияти 
соњибкорї ва тиљоратї, рушди тараќќиѐти фаъолияти хољагидорї дар шароити имрўза 
бе васеъ истифодабарии намудњои навоварї, инноватсионї ѓайриимкон мебошад. 
Масалан, тавре дар ќисми муќаддимаи Консепсияи рушди соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2015[7]  пешбинї шуда буд, самти стратегии рушди 
соњибкорї дар асри XXI, ки ба љорї кардани технологияњои инноватсионї, аз лињози 
экологї пок ва бепартов нигоњ доштан, инчунин, барои њифзи захирањо нигаронида 
шудааст, ба паст фаровардани харољоти истењсолот, њисобгирии талаботи бозори 
љањонї, таъмини раќобатпазирии миллї мусоидат менамояд. Дар ин мафњум на танњо 
инноватсияњои дорои хосияти техногенї, балки технологияњои менељмент, маркетинг, 
таълими соњибкорї низ ба назар гирифта мешавад. 

Дар асоси меъѐрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (моддаи 12) 
“иќтисодиѐти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињанд”[1]. 
Маълум аст, ки дар тамоми дунѐ соњибкорї таъминкунандаи асосии љорї намудани 
технологияњои нав, инноватсияњо ва ноу-хау дар таљрибаи истењсолї мебошад, яъне 
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ќисми муњими пешбарандаи тараќќиѐти илму техника ва илми иќтисод ба њисоб 
меравад.  

Дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки инноватсия натиљаи охирони 
раванде дониста мешавад, ки барои ба даст овардани фоида аз љоригардонии 
натиљањои фаъолияти илм ба истењсолот ва бурда расонидани он то ба 
истеъмолкунанда равона гардидааст[11, c. 398]. Фаъолияти инноватсионї намуди 
гуногуни фаъолияти соњибкорї буда, таваккалона ва мустаќилона бо маќсади ба даст 
овардани фоида аз њисоби дар истењсолот љорї намудани натиљањои кашфи илм ва то 
ба истеъмолкунандаи охирон бурда расонидани онњо нигаронида шудааст.  

Соњибкорї бахши фаъоли инкишофѐбандаи иќтисодиѐти Тољикистон, давлатњои 
хориљї мебошад. Тањлили ташаккули бахши соњибкорї нишон медињад, ки дар 
бештари мамлакатњо гузариш аз марњалаи аввал ба марњалаи рушд ва тараќќиѐт ба 
амал омада истодааст. Дар марњалаи њозира фаъолнокии њамгироии сармоя, истењсолот 
ва инноватсияи субъектњои соњибкорї, ки ба баланд бардоштани самаранокї ва 
раќобатпазирї равона шудааст, ањамияти асосї дорад. Вобаста ба зарурияти 
минбаъдаи рушди соњибкорї њангоми амалї сохтани сиѐсати иљтимоию иќтисодї дар 
чањорчўбаи ќонунгузорї муњим  мебошад:  

якум, амалї намудани вазифаи гузариш ба тамсилаи (модел) нави инноватсионии 
сафабаркунандаи иќтисод, ки ба заминаи илми ватанї ва кишварњои ИДМ нигаронида 
шудааст;  

дуюм, таъмини манфиат ва дастгирии давлат ба рушди соњибкорї, тиљоратї, ки 
дар он сањми бештари навоварон мутамарказонида, саъю кўшишњо ба инкишофи илми 
истењсолї, ташвиќи тадќиќоти илм дар саноат, ки барои тањия зарур аст, нигаронида 
бояд шавад, вазифањои афзалиятнок њисобида мешаванд.  

Њамин тавр, вобаста аз асосњои гуногуни худ чунин намудњои инноватсияро фарќ 
менамоянд:  

‟ дар доираи истифодаи инноватсия, яъне дар соњаи истењсоли мањсулот, дар соњаи 
иљрои кор ва хидматрасонињо;  

‟ оиди шахсоне, ки маблаѓгузории фаъолияти инноватсиониро ба амал 
мебароранд ‟ инноватсионии давлат, инноватсияњои шахсї;  

‟ марбут ба соњаи саноат, ки инноватсия љорї карда мешавад, яъне соњаи мошинсозї, 
истењсолоти техникаи компутер (МЭЊ);  

‟ дар натиљаи фаъолияти зењнї, ки ба њифзи њуќуќї нигаронида шудааст ‟ 
барномањо барои МЭЊ, ихтироот, намунањои фоиданок, асрор, сирри истењсолот (ноу-
хау).  

Дар Љумњурии Тољикистон мафњуми фаъолияти инноватсиониро Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 16 апрели соли 2012, №822 «Дар бораи фаъолияти инноватсионї»[3] 
муќаррар кардааст. Фаъолияте, ки ба тањия ва љорї намудани инноватсия (натиљаи нав ѐ 
такмилдодаи тањќиќоти илм, корњои таљрибавию конструкторї ѐ дигар дастовардњои илму 
техника) алоќаманд буда, барои расонидани он то бозор дар шакли нав ѐ такмилдодаи 
мањсулот, хидматрасонї, усули истењсолот ѐ дигар натиљаи самараноки љамъиятї равона 
карда шудааст (моддаи 1). 

Дар натиљаи тањлили ќонунгузорї ва адабиѐти соња, фаъолияти инноватсиониро 
аз рўи чунин нишонањои худ кушода додан мумкин мебошад: 

‟ фаъолияти инноватсионї бо мустаќилияти худ махсус гардонида мешавад. Пеш аз 
њама, маънои мустаќилияти молу мулкї ва ташкилиро ифода мекунад, ки шахс тавассути 
онњо фаъолияти инноватсионї пеш мебарад [8, с. 72]; 

‟ фаъолияти инноватсионї бо таваккалї алоќаманд аст. Њар кадом корхона, 
ташкилоти навтаъсис таваккалии пеш омадани зарарро дорад. Дар фаъолияти 
инноватсионї ин таваккалї якчанд маротиба зиѐд аст. Ба монанди, харидорон моли нави 
истењсолшударо, ки дар пешдўконњо љой дода шудааст, метавонанд харидорї накунанд;  

‟ фаъолияти инноватсионї бо маќсади мунтазам ба даст овардани фоида равона 
карда мешавад. Нишонаи мазкур бевосита аз моњияти фаъолияти инноватсионї 
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бармеояд, зеро натиљањои ин фаъолият ба соњаи татбиќи тиљорат равона карда 
мешаванд [10, с. 55]; 

‟ фаъолияти инноватсионї аз љониби давлат ба танзим дароварда мешавад[9, с. 
82].  

Баробари њамин, дар замони имрўза наќши муњими рушди иќтисодиѐт, фаъолияти 
сњибкориро ба инобат гирифта, аз љониби давлат ба ин соња диќќати зарур дода 
мешавад. Пеш аз њама, ин дар самтњои зерини таъсиррасонии бевоситаи давлат инъикос 
гардидааст, ба монанди:  

‟ таъминоти њуќуќи фаъолияти инноватсионї аз кор карда баромадан ва ќабул 
карда шудани санадњои меъѐри њуќуќї, ки самтњои алоњидаи фаъолияти 
инноватсиониро ба танзим медароранд; 

‟ ташаккул додани сохторњои махсус, ки бо фаъолияти ташкил ва амалигардонии 
фаъолияти инноватсионї машѓул мебошанд; 

‟ маблаѓгузории бевоситаи давлатї аз њисоби буљет ба самти фаъолияти илму 
техника дар шакли фармоишњо, субсидияњои давлатї ва ѓайра равона карда мешаванд; 

‟ Барномањои маќсадноки илму техника кор карда баромада мешаванд;  
‟ ташкил додани минтаќањои озоди иќтисодї;  
‟ таъсис додани технопаркњо дар соњаи баланди технологї. 
Албатта, самтњои мазкур тамоми љидду љањд, чорањои давлатро бањри баланд 

бардоштан ва пешбурди фаъолияти инноватсионї дар самтњои асосии иќтисоди кишвар 
талаб менамояд. 

Ба ањамияти махсус доштани ин намуди фаъолияти соњибкорї дар иќтисодиѐт 
нигоњ накарда, барои танзими њуќуќї нињоят диќќати кам дода мешавад, њол он ки 
имрўзњо ин њолат мунтазам таѓйир меѐбад.  Тањлили таљрибаи танзими њуќуќии 
давлатњои хориља ва ватанї нишон медињанд, ки муносибатњои ягона дар ќонунгузории 
соњаи мазкур вуљуд надорад. Бо чунин роњњо мумкин аст, ташаккулѐбии ќонунгузорї 
амалї гардонида шавад: 

‟ ќабул намудани маљмўи махсуси санадњои њуќуќї, ки њамаи љабњањои танзим ва 
дастгирии давлатии тараќќиѐти фаъолияти инноватсионї ба амал бароварда мешаванд; 

‟ ќабул намудани санади махсуси њуќуќї дар бораи фаъолияти инноватсионї, 
њамчунин, ќонуни махсус ва ворид намудани таѓйирот ба ќонунгузории љорї бо 
маќсади танзими баъзе љабњањои фаъолияти инноватсионї; 

‟ ќабул карда шудани як ќатор ќонунњо ва ворид намудани таѓйирот ба ќонунњои 
љорї бо маќсади танзими њама љабњањои дастгирии тараќќиѐти фаъолияти 
инноватсионї. 

Љолиби ќайд аст, ки наќши махсусро байни санадњои меъѐрї-њуќуќї Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ќисми сеюм[2] аз 1 марти соли 2005, пеш аз њама, 
меъѐрњои пешбининамуда оиди масъалањои моликияти зењн ишѓол менамоянд. Дар ин 
санади меъѐрї-њуќуќї меъѐрњое пешбинї гардидаанд, ки танзими њуќуќи барномањоро 
барои мошинњои электронии њисоббарор (МЭЊ), ихтироот, тамсилањои муфид, 
намунањои саноат, дастовардњои селексионї, топологияи микросхемањои интегралї, 
маълумоти дорои сирри хизматї ѐ тиљоратї дарбар гирифта шудааст (банди 1, моддаи 
1126-уми КГ ЉТ).  

Албатта, барои танзими њуќуќи фаъолияти инноватсионї набудани ќонунгузории 
махсус, ки метавонист, аз љониби маќомоти давлат ва ташкилотњои хусусї ба соњаи 
фаъолияти инноватсионї мусоидат намояд, таъсироти манфии худро мерасонад. Ин 
њолат пас аз ќабул карда шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон  аз соли 2012, №822 «Дар 
бораи фаъолияти инноватсионї» пурзўр карда шудааст. 

Дар ин љода, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18 марти соли 2015, №1197 «Дар 
бораи фаъолияти илмї ва сиѐсати давлатї оид ба илму техника»[4] меъѐрњоеро пешбинї 
менамояд, ки ба самти фаъолияти инноватсионї равона шудааст. Яъне, мувофиќи б. 1 
моддаи 4-уми ќонуни мазкур маќсади асосии сиѐсати давлатї оид ба илму техника аз 
рушди инфрасохтори инноватсионї иборат мебошад. Мувофиќи мазмуни меъѐрњои б. 2 
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моддаи 4-уми њамин ќонун бошад, самти асосии амалисозии сиѐсати давлатї оид ба 
илму техника ин такмил додани низоми интихоби лоињањои инноватсионї аст.  

Инчунин, дар асоси меъѐрњои моддаи 25, б. 6-уми ќонун дар бораи фаъолияти 
илмї сиѐсати давлат оид ба илму техника дар асоси шартњои зайл ба амал бароварда 
мешавад: 

‟ њавасмандгардонии фаъолияти илм, илму техника ва навоварї (инноватсионї) 
ба воситаи низоми имтиѐзњои иќтисодї ва имтиѐзњои дигар; 

‟ инкишофи фаъолияти илм, илму техника ва навоварї (инноватсионї) ба воситаи 
ташкил додани марказњои давлатии илм ва сохторњои дигар. 

Њарчанд дар ќонуни мазкур оид ба фаъолияти инноватсионї ишорањо шудаанд, 
муќаррароти он бо мафњуми инноватсионї ва фаъолияти инноватсионї, шартњои 
ташкил ва амалигардонї, дастгирии субъектњои соњибкорие, ки дар соњаи фаъолияти 
инноватсионї фаъолият мебаранд, то ќабул шудани ќонуни №822 аз соли 2012 вуљуд 
надоштанд. 

Соњаи мазкур, инчунин, дар меъѐрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 21 июли 
соли 2010, №629 «Дар бораи парки технологї»[5] пешбинї карда шудааст. Дар асоси 
ќонун асосњои ташкили њуќуќии фаъолияти парки технологиро дар марзи Тољикистон 
ба танзим дароварда, вазифаи асосї, самтњои фаъолияти онро муайян менамояд ва 
барои дар фаъолияти соњибкорї, хољагидорї љорї намудани натиљањои тадќиќоти илм, 
технология ва инноватсия нигаронида шудааст. 

Меъѐрњои ќонун дар бораи парки технологї барои пешбарї ва асоснок кардани 
самтњои фаъолияти соњибкорї, хољагидорї вобаста дар амал татбиќ намудани 
натиљањои нињоии тадќиќоти илм дар истењсолот муќаррар карда шудааст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз соли 2012 «Дар бораи 
фаъолияти инноватсионї» табиати њуќуќи фаъолияти инноватсиониро дар иќтисодиѐти 
кишвар, фаъолияти соњибкорї асоснок кардааст. Ќонуни мазкур асосњои ташкилию 
њуќуќї, иќтисодї, шартњои ташаккулѐбї ва татбиќи сиѐсати давлатии инноватсиониро 
муайян ва муносибатњои љамъиятро дар ин соња танзим менамояд.  

Дар асоси ќонунгузории љорї сиѐсати давлатии инноватсионї ба принсипњои 
зерин асос меѐбад, ки дар замони рушди иќтисодиѐти имрўза муњим ва муаммовї боќї 
мондаанд. Яъне: 

‟ таъсис, нигоњдорї, рушд ва истифодаи самараноки иќтидори инноватсионї;  
‟ эътирофи афзалиятноки фаъолияти инноватсионї;  
‟ танзими давлатии фаъолияти инноватсионї дар њамбастагї бо фаъолияти 

самараноки механизми раќобатпазир дар соњаи инноватсия;  
‟ шаффоф ва ошкор будани интихоби самтњои афзалиятноки фаъолияти 

инноватсионї, механизмњои ташаккул, татбиќи барномањо ва лоињањои инноватсионие, 
ки ба манфиати давлат амалї карда мешаванд;  

‟ њамгироии фаъолияти инноватсионї, сармоягузорї, илм, илму техника ва илму 
таълим;  

‟ мутамарказонии захирањо бо маќсади рушди фаъолияти инноватсионї;  
‟ махфияти натиљањои инноватсионие, ки аз рўи моњияти худ сирри давлат 

мебошанд; 
‟ њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти инноватсионї ва 

моликияти зењн.  
Баробари њамин, дар гурўњи санадњои меъѐрї-њуќуќие, ки танзими фаъолияти 

инноватсионї бањри рушди фаъолияти соњибкорї пешбинї гардидааст, ќонунњои 
дигарро ишора намудан мумкин мебошад. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 
25 марти соли 2011, №700 «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї»[6] ба ин гурўњ дохил 
шуда метавонад. Ќонун як ќатор меъѐрњоеро ишора менамояд, ки рушди фаъолияти 
инноватсиониро дарбар гирифтаанд. 

Чї хеле бармеояд, яке аз маќсадњои таъсис дода шудани минтаќањои озоди 
иќтисодї љалби техникаи муосир ва технологияњои инноватсионї мебошад (моддаи 3-и 
Ќонун). Ѓайр аз он, минтаќањои озоди иќтисодиро бо чунин намудњо таъсис додан 
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мумкин аст, яъне инноватсионї, илмию тањќиќотї ва љорикунанда (ќ. 2 моддаи 5-и 
Ќонун). Дар минтаќаи озоди иќтисодї таљдиди сохтор, азнавсозї, таѓйир додани самти 
фаъолияти корхонањо бо маќсади љалби сармоя ба соњањои афзалиятноки саноат, самти 
инноватсионї, љорї намудани технологияи муосир амалї карда мешаванд. 

Њамин тариќ, танзими њуќуќии фаъолияти инноватсионї дар самти рушди соњањои 
фаъолияти соњибкорї яке аз масъалањои мубрами замони имрўза мебошад. Баробари 
њамин, сарчашмањои њуќуќии танзими фаъолияти инноватсиониро санадњои меъѐрию 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд. Дар меъѐрњои муќаррар намудани 
сарчашмањои њуќуќї ба роњу воситањои рушд ва такомули фаъолияти соњибкорї дар 
алоќамандї бо рушди фаъолияти инноватсионї, асосњои конститутсионї, ќонунї 
бахшида шудаанд. 
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МАЌОМИ ЊУЌУЌИИ СУБЪЕКТОНИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ  

Дар татбиќи фаъолияти инноватсионї наќш ва мавќеи асосиро субъектон ишѓол 
менамоянд. Њар кадом намуди фаъолияти соњибкорї, аз љумла фаъолияти 
инноватсионї дорои субъект ва объектњои худ мебошад. Пеш аз њама, меъѐрњои 
ќонунгузории љорї субъект ва объектњои фаъолияти инноватсиониро муайян кардаанд.  

Ба субъектони њуќуќии соњаи фаъолияти инноватсионї пеш аз њама соњибкорон 
тааллуќ доранд. Яъне, шахсоне, ки фаъолияти онњо бањри таъсиси инфрасохтори бозор 
ва дар ташкили дигар шартњои фаъолиятбарии иќтисодї (њуќуќї, сиѐсї, ташкилї) 
равона карда шудааст. Ба ин гурўњ, соњибкорони инфиродї, шахсони њуќуќии 
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ташкилотњои тиљоратї, иттињодияњои соњибкорон, давлат, маќомоти њокимият ва 
худидоракунии мањаллї дохиланд. 

Њамин тариќ, субъекти њуќуќи соњибкорї шахсонеанд, ки мутобиќи муќаррароти 
ќонун ба ќайди давлат гирифта шудаанд ва мунтазам бо фаъолияти соњибкорї машѓул 
мебошанд. Субъектони њуќуќи соњибкорї метавонанд, ба намуди њам шахсони њуќуќї 
ва њам шахсони воќеї бе таъсиси шахси њуќуќї, яъне соњибкорони инфиродї ташкил 
шуда бошанд[9, с. 42; 10, Самадов, с. 37]. 

Нишонњои асосии субъектони њуќуќи соњибкорї инњоанд:  дорандагони њуќуќ ва 
уњдадорињои хољагидорї танњо шахсоне буда метавонанд, ки аз рўи моликияти 
алоњидаи мус-таќил фаъолияти хољагидорї ва дигареро мувофиќи ќайдгирии давлатї 
пеш мебаранд; комилњуќуќї ва ќобили амалкунї (мукаллафият); мављудияти молу 
мулки муттањидкарда ва ѐ шахсї; шакли њуќуќии чунин муттањидкунї, пеш аз њама, дар 
њуќуќ ба моликият ифода мегардад; баќайдгирии давлатї дар асоси талаботи 
ќонунгузорї; соњиби касб буда, барои истењсоли мањсулоти (кор, хидматњо) 
раќобатпазири навовар бо маќсади ба даст овардани фоида фаъолият менамояд; 
салоњияти хољагидории навгондошта ва љавобгарии молумулкии он; пардохти андозњои 
(бољњои) пешбининамудаи ќонун. 

Дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати 
миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
аз санаи 26 декабри соли 2019 ироа намудаанд: “Њукумати кишвар вазифадор карда 
мешавад, ки минбаъд ба љанбањои сифатии рушди иќтисоди миллї, таќвияти нерўи 
инсонї, бо истифода аз технологияњои муосир ва љорї намудани инноватсия вусъат 
додани истењсоли мањсулоти нињої, баланд бардоштани фаъолнокии иќтисодии ањолї, 
такмили низоми дастгирии соњибкориву сармоягузорї ва тавсеаи иќтисодиѐти раќамї 
диќќати аввалиндараља дињад»[2]. 

Њамин тариќ, нисбат ба маќоми њуќуќии субъектони фаъолияти соњибкорї, 
инноватсионї ва рушди љабњањои фаъолияти инноватсионї Сарвари кишварамон 
диќќати аввалиндараља медињанд. Сиѐсати хирадмандонаи худро бањри рушди 
иќтисодиѐт, некўањволии халќ, фаровонии бозори истеъмолї ва ѓайр равона кардаанд.  

Дар радифи њамин, ќайд кардан лозим аст, ки объектњои фаъолияти инноватсионї 
ба фаъолияти инноватсионї мансуб дониста шудаанд:  

‟ љорї намудани ѓояњо ва дастовардњои нави илмї дар сохтори идоракунии 
давлат;  

‟ иљро ва хизматрасонии корњои илмию тањќиќотї, лоињавї, кашшофї, 
таљрибавию конструкторї ва технологї, ки барои ба даст овардани мањсулоти нав ѐ 
такмилдода, усули нав ѐ такмилдодаи кору хизматрасонињо, љараѐни технологии нав ѐ 
такмилдодае, ки дар муомилоти иќтисодї татбиќ мегарданд, равона шудаанд;  

‟ ташкили бозори фурўши мањсулоти (кору хидматрасонињо) инноватсионї;  
‟ аз нав љињозонидани технологї ва омодасозии истењсолот;  
‟ гузаронидани озмоишњо бо маќсади сертификатсиякунонї ва стандартонии 

љараѐнњои нави технологї, мањсулот (кору хидматрасонињо);  
‟ истењсоли мањсулоти (кору хидматрасонињо) нав ѐ такмилдода ва ѐ мавриди 

истифода ќарор додани технологияи нав ѐ такмилдода дар марњилаи ибтидої то 
анљоми мўњлати меъѐри талофияти лоињаи инноватсионї;  

‟ ташкил ва рушди инфрасохтори инноватсионї;  
‟ тарѓиби натиљањои фаъолияти инноватсионї ва пањн намудани инноватсия;  
‟ њифз кардан, вогузоштан ва ба даст овардани њуќуќ ба объектњои моликияти 

зењнї (аз љумла, ба дастовардњои илм, илму техника ва технологие, ки пурра ошкор 
нагардидаанд) бо маќсади азхудкунї ва татбиќи онњо;  

‟ дигар намудњои фаъолият, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 
накардааст. 

Њамин тавр, чун субъекти фаъолияти инноватсионї метавонанд, њама гуна 
субъектони фаъолияти соњибкорї фаъолият намоянд. Дар љараѐни фаъолияти 
инноватсионї аз рўи иљрои вазифањои худ субъектон метавонанд, ба сифати 
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фармоишгар, иљрокунандаи барномањои инноватсионї, истеъмолкунандаи инноватсия 
амал намоянд.  

Тавре дар меъѐрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз аз 16 апрели соли 2012, №822 
«Дар бораи фаъолияти инноватсионї»[5] муќаррар гардидааст, ба субъектњои 
фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:  

‟ шахсони воќеї ва њуќуќие, ки фаъолияти инноватсиониро амалї менамоянд;  
‟ соњибмулкони объектњои моликияти зењние, ки дар татбиќи фаъолияти 

инноватсионї иштирок менамоянд;  
‟ сармоягузороне, ки фаъолияти инноватсиониро сармоягузорї менамоянд;  
‟ ташкилотњои инфрасохтори инноватсионї;  
‟ маќомоти давлат, ки дар њамоњангсозї ва танзими фаъолияти инноватсионї 

иштирок мекунанд (моддаи 3-юми Ќонун).  
Баробари њамин муносибатњои њуќуќї байни субъектон дар фаъолияти 

инноватсионї тибќи шартномањо ба роњ монда мешавад. Ќонунгузор муайян кардааст, 
ки фаъолияти инноватсионї бо маќсади азхудкунии истењсолї, тањвили дастовардњо ва 
натиљањои фаъолияти илм ва ѐ илму техника дар асоси шартномањои зерин амалї карда 
мешаванд:  

а) оид ба иљрои корњои лоиња, кашшофї, техникї, илмию тањќиќотї, таљрибавию 
конструкторї ва технологї, ки барои татбиќи лоињаи инноватсионї зарур мебошанд;  

б) оид ба хидматрасонї барои амалї намудани фаъолияти инноватсионї ва 
суѓуртаи таваккалњои инноватсионї њангоми татбиќи лоињањо;  

в) бо сармоягузороне, ки тартиб ва шаклњои маблаѓгузории лоињањои 
инноватсионї, њисоб ва ќабули натиљањои татбиќи лоињањоро муайян мекунанд;  

г) дигар шартномањое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї 
намудааст.  

Нисбати ба амал татбиќ намудани шартномањои инноватсионї субъектони асосї, 
иљрокунандагон уњдадоранд, ки истифодаи мањсулоти (кору хизматрасонињо) нав, 
инноватсиониро омода ва таъмин намоянд. Тарафи дигар, фармоишгар бошад, уњдадор 
аст, ки ба иљрокунандагон њуљљатњо ва иттилооти дахлдорро пешнињод намуда, 
натиљаи фаъолияти инноватсиониро ќабул ва маблаѓи мањсулотро пардохт кунад.  

Дар навбати худ, тавре ќонунгузорї асоснок менамояд, бастани шартномањо, 
интихоби шарикон барои иштирок дар фаъолияти инноватсионї, муайян намудани 
уњдадорињо, шартњои дигари муносибатњои тарафайн, ки хилофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон нестанд, њуќуќи истисноии субъектњои фаъолияти инноватсионї мањсуб 
меѐбанд. Натиљањои фаъолияти инноватсионї моликияти њиссавии субъектњои фаъолияти 
инноватсионие мебошанд, ки дар татбиќи онњо бевосита иштирок намудаанд.  

Байни субъектони асосии таъмини њуќуќии фаъолияти инноватсионї маќоми 
асосиро давлат ишѓол менамояд.  

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (КГ ЉТ)[4] муќаррар намудааст, ки 
иштирокчиѐни муносибатњои бо ќонунњои гражданї танзимшаванда шањрвандон, 
шахсони њуќуќї, давлат ва воњидњои марзию маъмурї мебошанд (ќ. 2 моддаи 1-и КГ ЉТ).  

Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои бо ќонунгузории гражданї 
танзимшаванда бо иштирокчиѐни дигари муносибатњои њуќуќї дар асоси баробарї 
иштирок менамояд. Маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар доираи 
салоњияти худ, ки бо санадњои ќонунї, низомномањо ва ѐ санади дигари муайянкунандаи 
њолати њуќуќи ин маќомот муќаррар гардидааст, метавонанд аз номи Љумњурии 
Тољикистон бо молу мулки худ дорои њуќуќ ва уњдадорињои молу мулкї ва шахсии ѓайри 
молу мулкиро ба даст оварда татбиќ намоянд ва дар суд баромад кунанд (моддаи 136-и 
КГ ЉТ). 

Њамин тариќ, давлат наќш ва мавќеи фаъолияти инноватсиониро дар иќтисодиѐти 
кишвар ба њисоб гирифта, бањри рушд ва таъсири ин фаъолият дар соњаи фаъолияти 
хољагидорї, соњибкорї диќќати љиддї медињад. Пеш аз њама, таъсиррасонии 
мустаќими давлат дар рушди фаъолияти инноватсионї дар якчанд самтњои асосї 
инъикос мегарданд.  
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1. Таъминоти њуќуќи фаъолияти инноватсионї дар тањия ва ќабул карда шудани 
санадњои меъѐрию њуќуќи танзими соњаи фаъолияти инноватсионї инъикос меѐбад. 

2. Таъсис ва ташаккул додани сохтори махсус, ки бо ташкили фаъолият дар соњаи 
инноватсионї машѓул мегардад. Ташкилотњои мазкур метавонанд, дар шахсияти 
маќомоти давлат (масалан, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон) ва дигар 
шаклњо (ѓайри тиљоратї) таъсис дода шаванд. 

3. Маблаѓгузории мустаќими давлат аз њисоби буљети давлат дар намуди кўмаки 
молия, фармоиш ва ѓайра ба фаъолияти илму техника мебошад. Дар адабиѐти муосир 
ќайд карда мешавад, ки дар кишварњои рушдѐфтаи Ѓарб вазифаи маблаѓгузории 
лоињањои инноватсиониро ширкатњои бонуфузи хусусї ба зимма мегиранд[8, с.135]. Ба 
андешаи мо, бањри рушди фаъолияти инноватсионї фаъолиятбарии чунин ширкатњо 
дар иќтисодиѐти њар кадом давлат, аз Љумњурии Тољикистон хеле муњим мебошад.  

4. Тањия ва коркарди барномањои давлатї ва мањаллии илму техника. Дар ин 
барномањои илму техника на танњо маќсадњои рушди иљтимоию иќтисодї, балки 
ќадамњои аниќ бањри њаллу фасли масъалањои пешгузошта муайян карда мешаванд. 

5. Таъсис додани минтаќањои махсуси иќтисодї. Тибќи ќонунгузорї зери мафњуми 
минтаќаи озоди иќтисодї фањмида мешавад, ки ин ќитъаи алоњидаи (мањдуди) 
ќаламрави Тољикистон бо њудуди аниќ муќарраркарда, ки дар он барои фаъолияти 
соњибкорї ва сармоягузорї шароити имтиѐзноки иќтисодї ва низоми махсуси њуќуќї 
муњайѐ карда шудааст. 

6. Таъсис додани технопаркњо дар соњаи баланди технологї. Дар ин љода, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон №629 аз соли 2010 «Дар бораи парки технологї»[6]  мафњуми 
парки технологиро муайян менамояд. Яъне, парки технологї шахси њуќуќии 
ѓайритиљоратї буда, њамчун муассиса дар њудуди махсус таъсис дода мешавад, ки бо 
маќсади рушди илм ва истифодаи самараноки технологияи аълосифат барои ќонеъ 
гардонидани талаботи истењсолот дар истифодаи технологияњои навтарин ва татбиќи 
лоињањои инноватсионї ва инвеститсионї фаъолият менамояд. 

Баробари ин, парки технологї бо маќсадњои зерин таъсис дода мешавад: рушди 
имкониятњои илму техника ва технологияи инноватсионї; татбиќи барнома ва 
лоињањои инноватсионї; ташкил ва татбиќи барномањои инноватсионии давлатї ва 
ѓайридавлатї; мусоидат ба инкишофи технологияњои муосири илмталаб; љалби 
донишљўѐн, аспирантњо, магистрантњо, њайати профессорону омўзгорон ва 
муњаќќиќони илмию тањќиќотї барои њамгироии илм ва истењсолот; рушди корхонањо, 
муассисањо ва дигар ташкилотњои хурду миѐна; дар истењсолот љорї намудани 
дастовардњои илм, технология ва инноватсионї; њамкории муассисањои илм ва бизнеси 
инноватсионї. 

Ба танзимдарории ѓайримустаќим (иќтисодї) рафтори иштирокчиѐни фаъолияти 
инноватсиониро њавасманд мегардонад. Ба таъсиррасонии ѓайримустаќими танзими 
фаъолияти инноватсионї чунин самтњо дохил мешаванд: 

1) њавасмандгардонї ба воситаи сиѐсати истењлокї. 
2) љубронпулии мустаќими буљет ба ширкатњое, ки мањсулоти нави истењсолиро ба 

роњ мондаанд. 
3) њавасмандгардонии андозбандишавї. 
Њамин тариќ, дар меъѐрњои ќонунгузории љорї танзим ва таъмини давлат, аз 

љумла мавќеи давлат дар дастгирї ва рушди фаъолияти инноватсионї асоснок карда 
шудаанд. Дар Ќонун «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» асосњои сиѐсати давлатии 
инноватсионї, маќсад ва вазифањои сиѐсати давлатии инноватсионї, шартњои сиѐсати 
давлатии инноватсионї, шаклњои танзими давлатии фаъолияти инноватсионї, 
талаботи асосї ба лоињањои инноватсионие, ки барои дастгирии давлат пешнињод 
мешаванд, дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, салоњияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти инноватсионї асоснок гардидаанд. 

Маълум мебошад, ки асосњои сиѐсати давлатии инноватсиониро ташкил медињанд:  
‟ стратегияи рушди инноватсионї;  
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‟ барномањои маќсадноки инноватсионї, ки мутобиќи стратегияи рушди 
инноватсионї тањия шуда, аз вазифањо барои давраи муайян, нишондодњои 
назоратшаванда, номгўи чорабинињои алоњида ва чорањои дастгирии давлатие иборат 
мебошанд, ки аз љониби маќомоти давлат ба субъектњои фаъолияти инноватсионї 
пешнињод мегарданд;  

‟ иттилоот оид ба натиљаи фаъолияти инноватсионї, ки барои њар як барномаи 
алоњида асоси низоми мониторинги татбиќи сиѐсати инноватсионї ба њисоб меравад.  

Баробари њамин, сиѐсати давлатии инноватсионї инњоро дарбар мегирад:  
‟ принсипњои асосии ташаккулѐбии стратегияи рушди инноватсионї; 
‟ усулњои татбиќ, механизм ва манбаъњои маблаѓгузории стратегияи рушди 

инноватсионї;  
‟ самтњои афзалиятноки фаъолияти инноватсионї;  
‟ намудњои афзалиятноки мањсулоти инноватсионї. 
Дар радифи њамин, дар асоси ќонунгузории љорї, стратегияи рушди инноватсионии 

Љумњурии Тољикистон аз љониби маќоми ваколатдор дар соњаи фаъолияти инноватсионї 
дар асоси барномањои дарозмуњлати рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
тањия гардида, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. Бо маќсади 
рушди фаъолияти инноватсионї дар асоси стратегияи рушди инноватсионї барномањои 
маќсадноки инноватсионї тањия карда мешаванд. Тартиби баќайдгирии давлатї, 
ташкилу гузаронидани ташхис ва озмуни лоињањои инноватсионї, ки бо маќсади ворид 
намудан ба барномаи маќсадноки инноватсионї пешнињод мегарданд, аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешаванд. 

Ќайд кардан лозим меояд, ки Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 
апрели соли 2011, №227 «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011‟2020»[7] ба тасвиб расидааст, ки ќобили ќайд мебошад. Асоси тањияи 
Барномаро нишондоди Паѐмњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи самтњои 
асосии сиѐсати дохилї ва хориљии Тољикистон, Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 4 феврали соли 2010, №33 «Дар бораи натиљањои рушди иљтимоию 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар соли 2009 ва вазифањо дар соли 2010» оид ба 
тањия ва пешнињоди лоињаи «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2011‟2020» љињати баррасї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил 
медињанд. 

Дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2017 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ироа 
намудаанд: «Пешрафти ояндаи Тољикистон дар шакли индустриалї ва инноватсионї 
пешбинї гардида, љињати татбиќи ин њадаф бо истифода аз технологияњои муосир 
баланд бардоштани самаранокии саноати коркард ва ќобилияти раќобати мањсулоти 
ватанї бисѐр муњим мебошад» [3]. 

Мувофиќи меъѐрњои ќонунгузории љорї вазифањои Барнома њавасмандгардонии 
фаъолияти илму техника ва инноватсионї, ташаккули заминањои меъѐрию њуќуќи 
фаъолияти инноватсионї, љалби имкониятњои илму техникаи мамлакат дар равандњои 
инноватсионї, истифодаи самараноки коркардњои илмию технологї ва ихтироот, 
таъсису равнаќи сохторњои инноватсионї мебошад. 

Таъкид мегардад, ки маќсади Барнома ташаккули низоми самараноки 
инноватсионие мебошад, ки ба баланд бардоштани сатњи технологї ва раќобатпазирии 
истењсолот, ба бозори дохиливу хориљї баровардани мањсулоти инноватсионї, 
афзоиши молњо ба ивази молњои воридотї, суръатбахшии рушди иљтимоию иќтисодї 
ва ноилшавї ба њадафњои стратегии миллї мусоидат менамояд. 

Маќсади асосии сиѐсати давлатии инноватсионї баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот ва таъмини раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї дар асоси тањия ва 
пањн кардани дастовардњои заминавиест, ки инноватсияро бењтар гардонида, рушди 
устувори иљтимоию иќтисодї ва ноилшавї ба њадафњои миллии стратегиро таъмин 
менамояд. 



231 

 

 
Адабиёт: 

1.  Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Паѐми Сомониѐн, 2017. 
2.  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 

Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 26.12.2019. // 
www.president.tj (санаи мурољиат 23.01.2020с.) 

3.  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз санаи 22.12.2017с. // 
www.president.tj (санаи мурољиат 12.12.2019с.) 

4.  Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (матни расмї). – Душанбе: Ќонуният, 
2019. 

5.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» // Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2012, №4, мод. 272. 

6.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон №629 аз соли 2010 «Дар бораи парки технологї» // 
www.mmk.tj (санаи мурољиат 12.12.19с.) 

7.  Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011–2020, 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №227 аз 30 апрели соли 2011. // 
www.president.tj (санаи мурољиат 10.10.2019с.) 

8.  Друкер П. Бизнес и инновации. М.: 2007. 
9.  Рањимов М. З. Њуќуќи соњибкорї, ќ.1. – Душанбе: Деваштич, 2002. 
10.  Самадов Б. О. Њуќуќи соњибкорї. Китоби дарсї, ќ. 1. – Хуљанд: Ношир, 2018. 

 

 

http://www.president.tj/
http://www.president.tj/
http://www.mmk.tj/
http://www.president.tj/


232 

 

М У Н Д А Р И Љ А 
 

Рањматулоев А.Э.,  
Қаҳоров Н.М. 

 
Доир ба шакл ва мазмуни санадњои мурофиавии љиноятї.... 

 
3 

Зайниддинзода А., 
Ќаландарова М.Д. 

Назорати прокурорї дар њифзи њуќуќу манфиатњои 
ноболиѓон................................................................................. 

 
7 

Муќимзода М.М. Љинояткории ноболиѓон дар замони муосир………………... 10 
Самадов Б. О.,  
Муродзода Њ.Х. 

Моњияти њуќуќии имзои электронии раќамї дар 
интиќолоти бонкии пулї аз хориља  ба хориља……………… 

 
13 

Санавваров Ѓ.Б. Њуќуќи муњољиратї: назария ва амалияи омўзиши он дар 
замони муосир ......................................................................... 

 
16 

Хамидов Н.А. Международно ‟ правовое регулирование экономического 
сотрудничества Таджикистана и России на современном 
этапе……………………………………………………………….. 

 
 
19 

Рахматова  З. М. 
 

Конституционно - правовые  основы  административного 

судопроизводства  в суверенном Таджикистане………………. 

 
24 

Ахмедов Н.И., 
Рањимов М.Р. 

Аломатњои вазнинкунанда ва махсусан вазнинкунандаи 
таркиби љинояти савдои одамон ва таъсири онњо ба 
бандубасти кирдор................................................................... 

 
 
28 

Ахмедов Н.И., 
Ањмадљонов О.М. 
 

Тартиби мурофиавї ва тактикаи баамалбарории 
нишондињии шахс барои шинохтан њамчун намуди 
алоњидаи амалиѐти тафтишотї................................................ 

 
 
33 

Ахмедов Н.И., 
Акмалов А.Њ. 

Озодї аз шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои 
берањмона, ѓайриинсонї, тањќиркунандаи шаъну шараф..... 

 
35 

Орипов Т.О.,  
Бобоев А.Х. 

Пайдоиши илми њуќуќи конститутсионӣ ва рушди он дар 
Љумњурии Тољикистон.............................................................. 

 
38 

Санавваров Ѓ.Б.,  
Шукуров Д. И. 

Заминањои њуќуќии сайѐњии саноатї дар Љумњурии 
Тољикистон .............................................................................. 

 
42 

Санавваров Ѓ.Б.,  
Почоев Д.Ќ., 
Абдураимзода М.О. 

 
Баъзе масъалањои танзими њукуќии шартномаи муаллифї 
тибќи ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон....... 

 
 
46 

Солиев И.М., 
Муњиддинов Э. 

Вазифаҳои назорати прокурорӣ ҳангоми баррасии 

парвандаҳои гражданӣ................................................................................. 
 
49 

Солиев И.М.,  
Кабирзода Г.Ќ. 

Назаре ба масъалаи мањдудшудани татбиќи њуќуќи хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон....................................................... 

 
51 

Солиев И.М.,  
Ѓаниев Љ.А. 

Нақши мақомоти прокуратура дар таъмини рушд ва 

инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон........................................... 

 
55 

Қаҳоров Н.М., 
Ибрагимзода Ҷ.И., 

Самтњои амалишавии фаъолияти оперативию љустуљўї   
дар асоси талаботҳои ҳуқуқи байналмиллалӣ.......................... 

 
58 

Қаҳоров Н.М., 
Қаримхоҷаева Н.И., 

Ҷӯмаев Н.Ҷ.  

 
Шакл ва мазмуни фикри айбдоркунї њамчун санади 
мурофиавї................................................................................. 

 
 
62 

Қаҳоров Н.М., 
Хуршедзода Ҷ.Х., 
Қаримхоҷаева Н.И. 

 
Прокурор дар  раванди амалишавии меъѐрњои мурофиавии 
љиноятї...................................................................................... 

 
 
67 

Њољибобо Зафар 
Муњаммадзода 

 
Моњияти конститутсия дар замони муосир ............................ 

 
71 

Абдурахманова М. И. Правовые вопросы государственного регулирования и защиты 

прав в земельных отношениях………………………………….. 

 
75 

Абдувоњидов М. Р., 
Шарипов Б. М. 

Асосњои њуќуќи  фаъолияти иќтисодї ва рушди он дар 

заминаи ташаккули иқтисодиѐти рақамӣ ............................... 

 
81 

Љавњаров У.О.,  
Абдуллоева М.К. 

 
Баъзе муаммоњои амалияи  назорати прокурорї................... 

 
83 



233 

 

Ќобилов Б.Ќ. Љиноятњо дар соњаи экология ва роњњои пешгирии онњо….. 87 
Пўлотов К.И. Тањќиќи мухтасари проблемањои мављудияти эњтимолият 

дар њуќуќи   љиноятї ва баъзе масъалањои такмили 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон..................... 

 
 
90 

Авезова З.Б.,  
 

Таносуби гӯш кардан ва сабти гуфтугӯ бо чораҳои 
оперативӣ ‟ ҷустуҷӯӣ..................................................................... 

 
94 

Атаев А.С., 
Юсупова М.А. 

 
Моњияти назариявї ‟ њуќуќии  хизматрасонии коммуналї……... 

 
98 

Болтуева М.Ё. Ҳифзи њуќуќї-патентии  барномаи компютерӣ дар њуќуќи 
гражданї…………………………………………………………... 

 
102 

Ѓафурова Б. Д. 
 

Рушди соњибкории хурд ва миѐна дар ќонунгузории 
муосири Тољикистон................................................................. 

 
106 

Зиѐбоева М.Н., 
Акмалов А.Њ. 

Озодї аз шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои 
берањмона, ѓайриинсонї, тањќиркунандаи шаъну шараф..... 

 
110 

Зиѐбоева М.Н., 
Мирзоев Њ.М. 

Санадњои меъѐрии њуќуќии миллї оид ба коррупсия ва 
наќши онњо дар муќовимат бо ин зуњуроти манфии 
иљтимої.................................................................................... 

 
 
113 

Зокиров Ш.У. Оид ба табиати њуќуќии шартномаи хизматрасонии 
тањсилотии  байни муассисаи тањсилоти олии касбї ва 
донишљў..................................................................................... 

 
 
116 

Каримова М.М. Баъзе масъалаҳои назариявии мафҳум ва моҳияти 
экстремизм………………………………………………………... 

 
120 

Мирпоччоев И.Њ. Тањлили масъалањо оид ба њуќуќу ўњдадорињои њамсарон 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон........................... 

 
123 

Рањматуллоева Р.Р. 
 

Масълањои омодасозии парванда ба муњокимаи суди 
иќтисодї…………………………………………………………… 

 
128 

Сайдуллоев А.А.,  

Назарова Л. 

 

Институт регулирование исполнения лишения свободы в 
отношении осужденных, достигших совершеннолетия в 
отечественном и зарубежном законодательстве……………. 

 
 
132 

Назаров А.А. Эъломияи Куруши Кабир: сарчашмаи таърихї-њуќуќї......... 136 
Абдуллоева Г. Н. Таносуби мафҳумҳои “Озодии виҷдон”ва “Озодии 

эътиқоди динӣ”......................................................................... 

 
139 

Абдулхамиди Дж.,  
Диловарзода К.Д. 

Конституционно-правовое закрепление понятия 
«Квалифицированная юридическая помощь»……………….. 

 
145 

Дадобоева М.А. Маҷбурсозии давлатӣ - ҳуқуқӣ: масоили умуминазариявӣ..... 148 
Диловарзода К.Д. Мавқеи њуќуќии  мақомоти прокуратура дар 

конститутсияњои кишварҳои узви ИДМ................................. 

 
151 

Қодирӣ А.,   
Ҳошимзода Я.Ҳ. 

Баъзе хусусиятҳои татбиқи ҷазои ҷиноятӣ оиди ҷиноятҳо  
ба муқобили оила ва ноболиғон............................................... 

 
155 

Қодирӣ А. Баъзе масъалањои банду басти љиноятї-њуќуќии љинояти 
ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї (ифротгарої)....... 

 
161 

Лaтипoв С.У. Нaќши кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн дaр 
тaшaккули љoмеaи шaњрвaндї................................................. 

 
164 

Латипов С.У. Талаботњо («Сенз») нисбат  ба принсипњои њуќуќи 
интихоботѐ................................................................................. 

 
166 

Рауфов М.М., 
 

Заминаҳои пайдоиши ҳуқуқи кӯҳӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон................................................................................ 

 
170 

Кенҷаева Ф.Њ. 

 

Асосҳои меъѐрию ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ барои 
амалӣ намудани ҳуқуқҳои сиѐсии занон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон................................................................................ 

 
 
173 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



234 

 

Мамараљапов М.Н. Баъзе масъалањои амалї намудани санљиш (контрол) ва 
назорати давлатї аз болои фаъолияти ташкилотњои 
ѓайритиљоратї (иттињодияњои љамъиятї) дар Љумњурии 
Тољикистон................................................................................ 

 
 
 
178 

Нурматова Р.М. Сањми Пешвои миллат дар ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон………………………………………….. 

 
181 

Раҳматзода А. 

 

Вазъи њуќуќии конститутсионии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ............................................................................... 

 
185 

Самадов Д. Д. Тарзи ташкилѐбӣ ва фаъолияти мақомоти давлатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон…………………………………………… 

 
189 

Њомидзода Т.С. Доир ба масоили моҳияти ҷавобгарии конститутсионӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон…………………………………………… 

 
193 

Љаборова З.А. 
 

Инкишофи насли сеюми њуќуќи инсон ва хусусиятњои 
инъикоси он дар замони муосир.............................................. 

 
197 

Ортиќов Љ. 
 

Меъѐрњои њуќуќи фарњангї дар Тољикистони 
соњибистиќлол........................................................................... 

 
199 

Боқиев Б.Б. 

 

Ањамияти конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 
инкишофи давлат ва љомеа...................................................... 

 
203 

Кенҷаева Ф.Ҳ. Асосҳои меъѐрию ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ барои 
амалӣ намудани ҳуқуқҳои сиѐсии занон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон.............................................................................. 

 
 
205 

Мирзоева Р.А. Масъалагузорї оиди зарурияти тањќиќи институти њимояи 
њуќуќи истеъмолкунандагон дар замони муосир.................... 

 
210 

Раҷабов Ф.И.,  
Саломов Б.Р. 

Масъалаҳои ҳуқуқии кафолати конститутсионии ҳуқуқ ба 
ҳимоя ҳангоми пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ...................... 

 
212 

Одиев И.Р. 
 

Масоили иқтисодиѐти рақамӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон........................................................................................ 

 
217 

Самадов Б. О.  
Сулаймонова М. М.  

Хусусияти танзими њуќуќии фаъолияти инноватсионї дар 
рушди фаъолияти соњибкорї................................................... 

 
222 

Сулаймонова М. М. Маќоми њуќуќии субъектони фаъолияти инноватсионї.......  

 

226 

 
  
   
  

 
 
 



235 

 

 

 

 
РУШДИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ, ДАЌИЌ 
 ВА РИЁЗЇ ДАР НИЗОМИ ТАШАККУЛЁБИИ  

ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 

 
Конференсияи анъанавии илмї – амалї 

ш .Хуљанд, 22-25 апрели соли 2020 

 

 

 

Муњаррирони нашриѐт: 
Файзуллоева М.Ш., Охунљонова Н.Р. 

 
Муњаррири техникї: 

Эшматов  Љ. 
 
 
 

Ба чоп  29.04.2020 с.  имзо шуд. Андозаи 60х84 1/16.  
Чопи офсет. Коѓази «Снегурочка». 

Љузъи шартии чопї 12,5.  
Њуруфи Times New Roman Tj. 

Теъдод 100 нусха. Нархаш озод. 
 
 

 
 
 
 

Нашриѐти “Дабир”- и ДДЊБСТ,  735700 
ш. Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1 

 
Парки технологии ДДЊБСТ 



236 

 

 


