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САРСУХАН 

Дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи асосии дараҷаи 

инкишофи ҳар як давлату миллат буда, бо раванди рушди нерӯи инсонӣ 

робитаи мустақим дорад,- таъкид медоранд, Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалї Рањмон. Зеро дар њар давру замон тањсилот барои рушд ва 

такомули љомеаи инсонї маќоми шоиста дошта, дараљаи тараќќиѐти 
давлат ва пешрафти љомеа аз сатњ ва сифати саводнокї ва 
маърифатнокии љомеа вобастагии ногусастанї дорад.  

Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрию 

мулоќотҳои хеш соњаи маориф ва илмро ба њайси самтњои афзалиятноки 
стратегии сиѐсати давлатї арзѐбї намуда, маорифро пояи давлату 

давлатдорї меҳисобанд. Чуноне ки дар яке аз баромадашон таъкид 
доштанд: ‚Дастгирии соњаи маориф ва баланд бардоштани маќоми 

омӯзгор, дар навбати аввал, аз он љињат муњим мебошад, ки ањли маориф 

дар рушди нерўи инсонї сањми бевосита дошта, яке аз ќуввањои пешбаранда 
ва фаъоли љомеаи имрўза ба шумор меравад ва гузашта аз ин, пешрафти 
тамоми соњањои њаѐти љомеа ва давлат ба сатњи рушди маориф 

вобастагии мустаќим дорад‛.  Дар робита ба ин, фаъолияти раѐсати 

корњои илмї-тањќиќотї ва рушди инноватсионии донишгоҳ барои амалӣ 

намудани Амру фармон, дастуру супоришҳои бевоситаи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона гардидааст. Њамчунин, раѐсати 

донишгоҳ дар тайѐр кардани кадрњои илмии баландихтисос пайваста 
чорањои заруриро андешида, дар заминаи барномањои давлатї, аз рўи 

нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамо ҷиҳати мутамарказонидани нерўҳои илмӣ, 

ташаккули доираи пажўҳишот, ҷалби самарабахши нерўҳои зеҳнӣ ба 

раванди таҳқиқот, мусоидат ба раванди самаранокии омода намудани 

кадрҳои илмӣ, ташаккули инфрасохтори инноватсионии донишгоҳ, 

таҳкими фаъолияти инноватсионӣ дар самти илму таҳқиқот, инкишофи 

заминаҳои моддиву техникии ҷараѐни корҳои илмӣ ва ғайраҳо фаъолият 
менамояд. 

Дар донишгоҳ баҳри таъмини пешрафти илм ва инноватсия, 
истифодаи васеи технологияњои пешќадам, татбиќи усулњои 
инноватсионии таълим, ташаккули робитаи мустањками илму истењсолот, 

вусъати тафаккури илмї-иттилоотї, њамчунин баланд бардоштани сатњ 
ва сифати таълиму тарбияи љавонони соњибмаърифат ва донишманду 

навовар раѐсати донишгоҳ ва раѐсати корњои илмї-тањќиќотї  тамоми 
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имкониятҳоро истифода бурда, барои омода намудани мутахассисони 

варзида саҳми арзандаи хешро мегузорад. 

Боиси зикр аст, ки ҳамасола дар донишгоњ љињати дар амал татбиќ 
намудани сиѐсати давлатї дар соњаи илму технология ва принсипњои 
сиѐсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон, њавасмандкунонии 
олимони љавон ва баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа, љалби 

олимони љавон ва донишљўѐн ба корњои илмию тањќиќотї, ихтирооту 
навоварї ва эљодкорї, рушди илм, тарѓибу ташвиќи корњои илмию 
тањќиќотї ва дарѐфти истеъдодњои љавон пайваста тадбирњои мушаххас 

андешида мешавад. Натиљаи њамин тадбирњост, ки якчанд ихтирооту 
навоварињои олимон ва донишљўѐни донишгоњ аз љониби ММПИ 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон расман аз 
ќайди давлатї гузшта, соњиби шањодатнома гардиданд.  

Дар баробари ин, дар донишгоњ љињати пеш бурдани корњои илмї-
тањќиќотї ањамияти хоса зоњир гардида, дар ин самт тамоми шароитњо 
муњайѐ карда шудааст. Бо истифода аз шароити мусоид устодон ва 

муҳаққиқони ҷавон љињати чопи монография, маќолањои илмї,   маърўза 
дар конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва донишгоњї ба 

дастовардњои назаррас ноил гардида, аз ҷониби раѐсати донишгоҳ 

қадрдонӣ мегарданд. Инчунин, ҳамасола дар  конференсияҳои донишгоҳӣ 

ба устодону олимон баҳри фаъолияти пурсамар дар омода намудани 
мутахассисони љавон, тарѓибу ташвиќи пажўњишоти илмї байни 
муњаќќиќони љавон ва донишљўѐн, љалби доираи васеи донишљўѐн ба 

корњои илмї, љињати ѓолибияти шогирдонашон дар олимпиадаҳои 
љумњуриявии муассисањои тањсилоти олии касбї барои дарѐфти “Љоми 
Академияи миллии илмњои Тољикистон” бо Сипоснома ва мукофоти 

пулии раѐсати донишгоњ ќадршиносї карда мешаванд.  Ҳамзамон, ба 

донишҷӯѐн ва муњаќќиќони љавон барои иштироки фаъолона ва маърӯзаи 

бењтарин дар бахшҳои конференсияҳо  ҷойҳои намоѐн дода шуда, бо 

Ифтихорномаи раѐсати донишгоҳ сарфароз гардонида мешаванд. 

Ин маҷмӯаи конференсияи илмӣ - амалии профессорону омӯзгорон 

ва муҳаққиқони ҷавон, ки  бо номи “Илм ва инноватсия дар низоми 

татбиқи ҳадафҳои Стратегияи миллӣ” омода гардид, ба 30-солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи илми тоҷик 

бахшида шуда, маќолањои илмии олимону устодон дар мавзуъҳои 

мухталиф  мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.  

 
Шарифзода Муъмин Машокир 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 

 бизнес ва сиёсати Тољикистон, 
д.и.и., профессор 
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Ҳомидова М. Ф., 
н.и.њ., дотсенти кафедраи  

њуќуќи соњибкорї ва байналмилалӣ 
 

АСОСЊОИ УМУМИИ ТАТБИЌИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

ДАР ТАНЗИМДАРОРИИ ИСТИФОДАИ ЉАРАЁНИ ОБ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

  

Тољикистон њамчун сарзамини кўњистон дорои захирањои бузурги 
об мебошад. Пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї бо 
дарназардошти мањдуд будани дигар намуди захирањои  минералї, аз 

љумла газ ва нафт, захирањои об аз захирањои стратегии кишвар мањсуб 
ѐфта, истифодаи њадафманд ва босамари он барои рушди кишвар аз 
вазифањои асосии пешбурд ва татбиќи сиѐсати давлатї дониста 

мешавад. Масъалањои истифодаи захирањои об аз самтњои асосии 
сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон ба шумор рафта, вобаста ба ин 
кишвари мо бо манзури якчанд пешнињодњои љолибу пурарзиш дар 

сатњи байналмилалї њамчун пешоњанги равандњои глобалии марбут ба 
об шинохта шудааст [3].  

Љумњурии Тољикистон дар ќисми љанубу шарќии Осиѐи Марказї 
љойгир буда, иќтидори бузурги гидроэнергетикї дорад, он ќариб 527 

млрд кВт/с-ро дар як сол ташкил медињад. Дар Тољикистон  зиѐда аз 
600 сарчашмаи дарѐњо ва љараѐни оби мавсимї мављуд мебошад.  

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: «Санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, 

қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар 

қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда 

мутобиқат накунанд, меъѐрҳои санадҳои байналмилалӣ амал 

мекунанд» (ќ.3, м.10) [2]. 
Дар фарќият тафовути Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 

Конститутсияи Федератсияи Россия меъѐр дар хусуси он, ки принсипњо 
ва меъѐрњои умумиэътирофгаштаи њуќуќи байналмилалї ќисми 

таркибии низоми њуќуќї мебошад, мустањкам нашудааст. Мувофиќи 
моддаи 3 Кодекси оби Љумњурии Тољикистон [4] «Ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи об ба Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон асос ѐфта, аз Кодекси мазкур, ќонунњо ва санадњои 
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст, 

иборат мебошад. Аз ин лињоз, санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофкардаи Тољикистон ба ќонунгузории оби љумњурї дохил 
мегардад. Дар байни њуљљатњои байналмилалї вобаста ба 

истифодабарии љараѐни оби байнисарњадї, ки онњоро Тољикистон 
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эътироф кардааст, ҳуҷҷатҳои зеринро мансуб донистан имконпазир аст: 
Оинномаи СММ аз соли 1945, Созишномаи Алма-Ато, Созишнома дар 
бораи принсипњои асосии њамкорї дар соњаи истифодаи самаранок ва 
њимояи объектњои обии байнисарњадї, Созишнома дар бораи њамкорї 

дар соњаи экология ва њимояи муњити атроф аз соли 1998, Созишнома 
байни Њукумати Љумњурии Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии 
Ќирѓизистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии 
Ўзбекистон дар бораи истифодаи манбаи обї ‟ энергетикии њавзаи 

дарѐи Сирдарѐ аз соли 1998 ва ғ. 
Дар ќисми якуми моддаи 18-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» аз 

23-юми июли 2016 омадааст, ки «Шартномаи байналмилалӣ аз ҷониби 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди иҷрои ҳатмӣ ва бовиҷдонона қарор 

мегирад» [5].  
Дар моддаи 90 Кодекси оби Љумњурии Тољикистон аз 2 апрели 

соли 2020 эълон шудааст: “Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиѐсати хориҷии 

худ оид ба муносибатҳо вобаста ба об зарурати таъмини рушди 

устувори иқтисодиѐти миллӣ, истифодаи самаранок, сарфакорона ва 

ҳифзи захираҳои обро дар асоси риояи принсипҳои ҳуқуқи 

байналмилалии об, тавсеаи ҳамкориҳои муфид ва дӯстона бо давлатҳои 

хориҷӣ, таъмини бехатарии умумии экологӣ, инкишофи ҳамкориҳои 

байналмилалӣ дар соҳаи муносибатҳо вобаста ба об ба асос 
мегирад”[4]. 

Тољикистон якчанд маротиба ташаббускори њамкории 
байналмилалї дар соњаи об гаштааст. Бо пешнињоди Тољикистон ва бо 
дастгирии љомеаи љањонї Маљмааи Умумии СММ дар сессияи 55-ум бо 

Ќарори 55/196 аз 20 декабри соли 2000 соли 2003-ро “Соли 
байнимилалии оби тоза” эълон намуд. Маќсади асосии чунин амал 
баланд бардоштани маълумотнокї дар бораи ањамиятнокии оби тоза 

ва мусоидат намудан ба гузаронидани чорабинињо дар сатњи миллї, 
минтаќавї ва байналмилалї мебошад. Дар доираи Соли 
байналмилалии оби тоза аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 дар 
пойтахти Љумњурии Тољикистон шањри Душанбе Форуми 

байналмилалї вобаста ба оби тоза гузаронида шуд. [6] Ањамияти 
мустасноии масъалаи истифода ва нигоњдории манбаи обиро дарк 
намуда, бо ташаббуси Љумњурии Тољикистон Маљмааи Умумии СММ 

дар сессияи 58-ум бо ќабули Ќарор 58/217 аз 23 декабри соли 2003 
солњои 2005-2015-ро Дањсолаи байналмилалии «Об ‟ барои њаѐт» эълон 
намуд. Маќсади чорабинии мазкур дар мадди аввал то соли 2015 амалї 

намудани маќсадњои дар Эъломияи њазорсолаи СММ аз соли 2000, 
чунин аст: кам намудани шумораи одамоне, ки ба оби бехатар дастрасї 
надоранд, аз он љумла бо сабаби камбизоатї; ќатъ намудани истифодаи 
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ѓайрисамараноки манбаъњои обї ва коркарди стратегияи фаъолияти 
хољагидории обї дар сатњи мањаллї, миллї ва минтаќавї.  

Дар чорчўбаи Дањсолаи байналмилалии дуюм аз љониби Маљмааи 

Умумии СММ 8-10 июни соли 2010 дар шањри Душанбе Конференсияи 
байналмилалии дараљаи олї оид ба гузаронидани Декадаи амалњои 
«Об-барои њаѐт» барои солњои 2005-2015, санањои 9-11 июни соли 2015 
бошад, Конфронси байналмилалии сатњи олї оид ба натиљањои 

амалишавии Декадаи байналмилалї баргузор гардида, оид ба 
натиљањои конфронс Декларатсияњои Душанбе ќабул карда шуданд.  

Бо ташаббуси Љумњурии Тољикистон дар 65-ум сессияи 

Ассамблеяи Генералии СММ тањти № 65/154 аз 20 декабри соли 2010, 
соли 2013 њамчун соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об эълон 
карда шуд. Њангоми баромад кардан дар љаласаи Конфронси СММ 

оид ба рушди устувор, ки санаи 21 июни соли 2012 доир гардид, 
Президенти Љумњурии Тољикистон ќайд намуданд: “Мо умед ба он 
дорем, ки баргузор намудани соли байналмилалии мазкур барои 
мустањкам гардонидани њамдигарфањмї ва њамкорї дар њамаи соњањо, 

ноил гардидан ба маќсадњои байналмилалї дар соњаи обтаъминкунї ва 
санитарї, инчунин нигоњ доштани захирањои об барои наслњои оянда 
мусоидат менамояд” [7]. 

Дар доираи чорабинии  мазкур санањои 20-22 августи соли 2013 
дар шањри Душанбе Конфронси байналмилалии сатњи олї доир ба 
њамкорї дар соњаи об баргузор гардид. Бояд ќайд намуд, ки натиљаи 

конфронсњои солњои 2010, 2013 ва 2015 ќабул карда шудани 
Эъломияњои Душанбе мебошанд, ки онњо омили муњими ба вуљуд 
омадани меъѐрњои байналмилалї дар соњаи об мебошанд.  

Пешнињоди навбатии Љумњурии Тољикистон низ дар мавзўи об аз 
љониби аксарият кишварњо дастгирї гардид. Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон 12 апрели соли 2015 дар Форуми 7 -уми 
байналмилалии об, ки дар шањри Тэгуи Љумњурии Корея баргузор 

гардид, пешнињод карданд, ки Дањсолаи “Об-барои рушди устувор” 
эълон карда шавад. Дар баромади худ Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ќайд намуданд: “бо 

эълон карда шудани дањсолаи навбатї мо амалигардонии маќсадњои 
худро доир ба дањсолаи байналмилалии “Об-барои њаѐт” идома дода, 
кўшишу зањматњои худро барои расидан ба маќсадњои худ доир ба 

рушди устувор равона мекунем”. 
Бо назардошти муњим будани масъалаи зикргашта, он бе овоздињї 

ќабул карда шуда, бо Ќарори Маљмааи Умумии СММ аз 21 декабри 

соли 2016 тасдиќ карда шуда, Дањсолаи байналмилалии амали “Об-
барои рушди устувор” барои солњои 2018-2028 эълон карда шуд. 
Њадафи пешнињодњои дар боло зикргардидаи Љумњурии Тољикистон ин 
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пеш аз њама њамкорї намудан дар њалли масъалањои вобаста ба об 
барои рушди устувор ва њифзи инсоният равона карда шудааст.  

Новобаста аз даъватњо ва ташаббусњои фаъолона дар соњаи 

мустањкамкунии њамкорї дар истифодаи об байни Тољикистон ва 
давлатњои њамсоя бањсњо вобаста ба истифодабарии об мављуд 
мебошанд. Сухан дар бораи дар њудуди љумњурї (дар равиши дарѐи 
Вахш-шохоби дарѐи байнисарњадии Аму) ба охир расонидани 

сохтмони НБО Роѓун меравад. НБО Роѓун бо баландии сарбандаш 335 
м, тавонии истењсоли 13,1 млрд квт/соат ќувваи барќро дар як сол 
дорад. Пас аз ба охир расидани сохтмони иншооти обии Роѓун 

Тољикистон метавонад аз бўњрони энергетикї барояд.  
Мавќеи Љумњурии Тољикистон нисбати истифодаи манбаъњои обї-

энергетикї, аз љумла пас аз ба охир расидани сохтмони НБО Роѓун дар 

Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон аз санаи 27 январи 
соли 2015 равшану возењ зикр карда шудааст ва дар он ќайд карда 
шудааст, ки “Љумњурии Тољикистон мувофиќи Оинномаи СММ ва 
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї њуќуќи пурраи истифодаи манбаъњои 

табии худро дорад, аз љумла манбаъњои обиро дорад, ки инкишофи 
бемайлони давлат таъмин карда шуда, шароити зисти арзандаи ањолии 
он муњайѐ карда мешавад. Љумњурии Тољикистон ин њуќуќро нисбати 

истифодаи манбаъњои обї дар асос ва бо назардошти манфиатњои 
умумиминтаќавї, бо такя ба принсипњои њамсоягии хуб, эњтиром ва ба 
инобатгирии амалии манфиатњои тарафайн, гуфтугў ва њамкорї дар 

њалли масъалањои љойдошта ва њамчун давлати дар сароби дарѐ 
љойгирбуда ва сарчашмаи асосии ташаккулѐбии манбаъњои обии Осиѐи 
Марказї буда, амал намуда, дар ягон њолат ба минтаќа барои 

истифодабарї ва таъминот бо об монеъгї намекунад”. 
Дар сиѐсати хориљии худ Љумњурии Тољикистон бо назардошти 

принсипњои зерини истифодаи љараѐни оби байнисарњадї њамчун 
соњибихтиѐрии давлат ва истифодаи ќитъаи љараѐни обї ба он 

тааллуќдошта, аз рӯи адолат ва оќилона истифода бурдани љараѐни об, 
нарасонидани зарари љиддї ва њамкории давлатњо дар соњаи 
истифодаи љараѐни об амал менамояд. Дар изњороти худ Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба 

нарасонидани зарар ба дигар давлатњои љараѐни дарѐ, давлатњои 
њамсоя, љомеаи љањониро бовар кунониданд, ки Љумњурии Тољикистон 
принсипњои асосии њуќуќи байналмилалии обиро љонибдорї менамояд.  

Дар Паѐми худ ба Парламенти Љумњурии Тољикистон аз санаи 15 

апрели соли 2008 мӯњтарам Эмомалї Рањмон чунин изњор намуданд: 
“Ман бори дигар таъкид менамоям, ки Тољикистон њељ гоњ ва дар ягон 
њолат ташаббускори амалї намудани чунин лоињањои обї-энергетикї 

намегардад, ки он ба њамсоягон зиѐн оварад ва чунин лоињаро дастгирї 
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намекунад” [1]. Дар Паѐми худ дар соли оянда Президенти Љумњурии 
Тољикистон бори дигар диќкати њамагонро ба он љалб намуд, ки “мо 
њељ гоњ ва дар ягон њолат њамсоягонамонро бе об намегузорем”.   

Аз ин бармеояд, ки Точикистон вобаста ба сохтмони НБО Роѓун 
ва истифодаи он ба дигар давлатњои љараѐни об зиѐн намерасонад. 
Бинобар гуфтањои боло Президенти Љумњурии Тољикистон ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон маќсад ва мароми 

бечунучаро риоя намудани принсипњои њуќуќи байналмилалии обро 
дар соњаи истифодабарии љараѐни оби байнисарњадиро дорад.  

Аз рӯи баходињии атласи гидроэнергетикаи љањонї 
HYDROPOWER&DAMS (1997 сол) бо нишондињандањои мутлаќ аз 

рӯи захираи манбањои гидроэнергетикии Точикистон дар љањон љои 8 -

ро ишѓол менамояд (300 млрд квт/с дар як сол) ва аз рӯи 
нишондињандањои ќиѐсї (ба њар як сар ањолї дар воњиди њудуд) дар љои 
якум дар љањон меистад. Манбаъњои дигар эълон намуданд, ки 
захирањои манбаъњои гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистон 300 

млрд квт/соат набуда, балки 527 млрд квт/соат дар як сол мебошанд,  ки 
аз онњо њамагї 5-6 % аз худ карда шуданд. Бинобар ин гидроэнергетика 
њамчун асос барои тамоми энергетика дар Љумњурии Тољикистон 

ањамияти афзалиятнок дорад, зеро ба таъмин намудани эњтиѐљоти 
аввалиндараљаи ањолии мамлакат равона карда мешавад. Дар 
Консепсия оид ба истифодаи самаранок ва њифзи манбаъњои обии 

Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2001 (дар ояндаи Консепсия 
оид ба истифодабарии самаранок ва њифзи манбањои обї) ќайд 
гардидааст, ки дар њолати инкишофи дахлдори гидроэнергетика 

имконияти якчандкарата зиѐд намудани истењсоли нерӯи барќ барои 
таъминоти тамоми давлатњои минтаќа ба миѐн меояд.  
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БАНДУБАСТИ ЃАСБИ БИНО, ИНШООТ, ВОСИТАЊОИ 

ИТТИЛООТ ВА АЛОЌА 

 
Терроризм ин ташкили хатар, яъне аз тарафи ташкилотњо, 

субъектњо ѐ шахсони алоњида бо истифодаи ќувва, зўроварї ба амал 
овардани вазъияти ноором, муњити тарсу њарос ва хатар дар љомеа 

мебошад. Аз нигоњи пањноиву фарогирї терроризм ба шаклњои зерин 
таќсим мешавад: байналхалќї, дохилидавлатї, сиѐсї, миллї ва динї. 
[1, 171,172]. 

Амалиѐти террористї аз ќисмҳои зерин иборат мебошад: ѓоя ва 
омилњои сиѐсї, фаъолияти зўроварї, амали террористї.  

Терроризми байналхалќї дар љањони муосир дар шаклњои 
терроризми иљтимої ‟ инќилобї, терроризми этникї ‟ миллатгарої ва 

терроризми динї ба амал меояд. Дар замони муосир тамоили як андоза 
мањдуд шудани терроризми иљтимої ‟ инќилобї ва афзудани 
терроризми этникию миллатгарої ва динї ба назар мерасад.  

Вожаи “терроризм” аз калимаи лотинии “terror” маншаъ гирифта, 
маънояш тарс ва вањм аст. Террористон мехоњанд, маќсаду мароми 
худро бо роњи зўроварї, куштор, тарсу вањм амалї созанд. Амалњои 
террористї ‟ ба бевосита содир намудани љинояти дорои хислати 

террористидошта дар шакли таркиш, оташзанї, истифода ѐ тањдиди 
истифодаи силоњи оташфишон, силоњи ядрої, моддањои радиоактивї, 
химиявї, биологї, илова бар ин нобуд сохтан, зарар расонидан ѐ 
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забткунии воситањои наќлиѐт ва дигар объектњо: сўиќасд ба њаѐти 
ходимони давлатї ѐ љамъиятї, намояндаи барљаста ва одии миллї, 
этникї, динї ѐ дигар гурўњњои ањолї: содир намудани дигар амалњое, 

ки боиси хавфи њалокати одамон аст, равона карда шудаанд [2 , 127-
131]. 

Шаклњои зуњури терроризм хеле гуногун мебошад. Бинобар ин 
мутахассисон онро њар гуна таќсимбандї мекунанд: терроризми 

давлатї, терроризми гурўњњои мухолифи давлат, терроризми 
байналмилалї ва дохилидавлатї. Аз рўи хусусияти иљтимої бошад, 
терроризмро ба терроризми иљтимої, динї, этникї таќсим мекунанд. 

Бо вуљуди ин на танҳо як таърифи мукаммали терроризм, балки дањњо 
таъриф вуљуд дорад. Нишонаи асосии терроризм ин амали зўроварї ва 
дањшатафканї ба хотири ба даст овардани маќсадњои сиѐсї мебошад.  

Шаклњои зуњури ин падидаи номатлуб аз рўи хусусиятњояш 

гуногунљабња буда, дар давраи њозира дар шаклњои гуногун зуњур 
мекунад: инфиљор намудани фурудгоњњо, љойњои серодам, барњам 
додан ва валангор намудани объектњои махсусан муњими стратегї, бо 

роњи зўрї гаравгон гирифтани одамон, дар зењни мардум ворид 
намудани тарсу вањм ва нобоварї ба фардои њаѐти осоишта, тањдиди 
куштан ва нобуд кардани ходимони давлатї ва сиѐсї ва ѓайра [3. 85,87]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тамоми зуњуроти номатлуби 

замони муосир, хусусан терроризм ва экстремизми диниро мањкум 
менамояд. Терроризм чун вабои аср имрўз ањли сайѐраро ба ташвиш 
андохта, хусусияти љањонї касб намудааст ва барои љомеаи башарї 

тањдидњои нав ва сангинро эљод менамояд. Имрўз мебояд нисбат ба 
гурўњ ва њаракатњои террористию ифротгарої, ки аз тарафи бархе аз 
кишварњои абарќудрат созмон дода шуда, сармоягузорї мегарданд ва 

бо истифода аз дини мубини ислом, ки ойини покиву тањаммулгароист, 
ба амалњои террористї даст мезананд, хуни ноњаќ мерезанд ва оромию 
осоиштагї ва суботи љомеаи башариро халалдор менамоянд, 
муборизаи оштинопазир бурд [4]. 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар моддаи 182 КЉ 
љавобгариро барои ѓасби бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ 
алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї ѐ ин ки нигоњ доштани онњо, 

марбут бо тањдиди несту нобуд ѐ вайрон кардани онњо ѐ бо тањдиди 
куштори шањрвандон ѐ расонидани зарар ба саломатии онњо бо 
маќсади маљбур кардани давлат ѐ дигар маќомот, шахсони њуќуќї ѐ 

воќеї ѐ гурўњи шахсон ба иљро ѐ худдорї кардан аз иљрои ягон њаракат 
њамчун шарти иљро накардани тањдид, муќаррар намудааст [5] . 

Ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа ‟ љинояти 

хусусияти террористидошта мебошад ва ба љиноятњои муташаккили 
фаромиллї шомил аст. 
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Барои љамъият хавфнокии баланд доштани љинояти мазкур дар он 
зоњир мегардад, ки он љинояти хавфнок буда, бо тарзи ба њаѐти 
мардуми зиѐд хавфнок содир карда мешавад ва маќсад аз содирнамоии 

он ин на танњо тарсонидани маќомоти њокимияти давлатї , балки 
шањрвандон низ мебошад, ки дар натиља вазъияти тарсу њарос, вањму 
воњима ва нобоварї ба ояндаро ба миѐн меоварад, оромии љомеа, 
тартибот, амнияти љамъиятї ва њамчунин фаъолияти мўътадили 

маќомоти давлатї вайрон мегардад. Њаѐт ва саломатии ањолї ва 
одамон тањти тањдид ќарор мегирад. 

Объекти љиноят ‟ асосњои амнияти љамъиятї мебошад. 

Предмети љиноят ‟ бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ 
алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї мебошад. 

Тарафи объективии љиноят дар њаракатњои зерин ифодаи худро 

меѐбад:  
а) ѓасби бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ алоќа, дигар 

иншооти коммуникатсионї ѐ ин ки нигоњ доштани онњо;  
б) тањдиди несту нобуд ѐ вайрон кардани бино, иншоот, роњњо ѐ 

воситањои иттилоот ѐ алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї;  
в) тањдиди куштори шањрвандон ѐ расонидани зарар ба саломатии 

онњо. 

Бино ‟ объекти фаъолияти шањрсозї ва низоми сохтмоние, ки аз 
конструксияњои борбардор, панљарагирї ѐ якљояшуда иборат буда, 
њаљми сарбастаро ба вуљуд меоранд ва вобаста ба таъиноти вазифавї 

барои зист ва будубоши одамон, иљрои намудњои гуногуни равандњои 
истењсолї таъин гардидааст. Њамин тариќ, ба бино њама гуна 
сохтмонњо, хонањо ва ѓ. дохил мешавад. 

Иншоот ‟ объектњои фаъолияти шањрсозї, низоми њаљмї, сатњї ѐ 
хаттии сохтмонї, ки аз констуксияњои борбардор, панљарагирї ѐ 
якљояшуда таркиб ѐфта, барои иљрои намудњои гуногуни равандњои 
истењсолї, нигоњдории мавод, маснуот, таљњизот, инчунин барои 

будубоши муваќќатии одамон, аз як љой ба љойи дигар гузаронидани 
одамон, бор ва ѓайра таъин гардидаанд. 

Роњ ‟ маљмўи љузъњои аз љињати вазифа ба њам алоќаманди 

конструктивї ва иншоотњои муњандисие, ки дар он њаракати доимию 
бехатари автомобилњо ва воситањои дигари наќлиѐт бо суръат, вазн ва 
андозањои муќарраршуда сурат мегирад ва нигоњдории њолати зарурии 

наќлиѐтиву истифодабарии иншоотњои роњдориро дар ќитъањои замин 
ва дар фазои њаво, дар њудудњои муќарраршуда, ки барои љойгиркунии 
ин комплексњо људо шудаанд, таъмин менамояд [6]. 

Иттилоот ‟ маълумот дар бораи шахс, ашѐ, воќеа, падида ва 
љараѐнњо сарфи назар аз шакли пешнињоди онњо.  
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Воситањои иттилоот ‟ маљмўи аснодї аз нигоњи ташкилї 
танзимшуда, њаљми аснод ва технологияи иттилоотї, аз љумла бо 
истифодаи воситањои техникаи њисоббарор ва алоќа, ки љараѐни 

иттилоотиро татбиќ месозанд. [7] 
Ѓасби бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ алоќа, дигар 

иншооти коммуникатсионї ‟ ин амали ошкорои шахс дар кори ѓасб 
намудани онњо мебошад. Ин амал нисбат ба атрофиѐн дар ибтидо 

мумкин аст дар шакли пинњонї, бо истифодаи зўрї ѐ тањдиди 
истифодаи чунин зўрї ва ѐ бидуни он сурат гирифта , барои мањдуд 
намудани фаъолияти бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ 

алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї равона шудааст. 
Нигоњ доштани бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ 

алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї ‟ зўран садди роњи фаъолияти 

мӯътадили онњо гардидан аст. 
Як тарзи содир намудани љиноят ин ифода намудани тањдиди 

несту нобуд ѐ вайрон кардани бино, иншоот, роњњо ѐ воситањои 
иттилоот ѐ алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї   бо маќсади тарс 

додан мебошад [8, 126]. 
Тарзи баѐн намудани тањдид гуногун мебошад ‟ он ба љабрдида ба 

тариќи хаттї, шифоњї, ба воситаи ишора кардан, ба воситаи телефон 
ва ѓайрањо, ба воситаи шахси сеюм ирсол карда мешавад.  

Тањдид бояд њаќќонї бошад. Яъне, љабрдида дарк намояд, ки шахс 
имконияти амалї намудани тањдидро дорад. Љиноят аз лањзаи баѐни он 
ба охиррасида дониста мешавад. 

Барои ба охиррасида эътироф намудани ин љиноят танњо ба 
фањмиши субъективии љабрдида такя намудан хатост, зеро љабрдида 
метавонад, иштибоњ кунад. Бештар ба њолатњои объективї бояд диќќат 

дода шавад. Аз љумла ба шакл, мазмун ва характери тањдид, њолате, ки 
он ифода шудааст, шахсияти гунањгор ва љабрдида, љой, ваќт ва њолати 
баѐни тањдид ба муносибати байни гунањгор ва љабрдида диќќат додан 
зарур аст. 

Тањдиди несту нобуд ѐ вайрон кардани молу мулк ‟ ин тањдиди 
воќеї доир ба несту нобуд кардани молу мулк мебошад. Тавре ки 
ќаблан ќайд намудем, бояд дар назар дошт, ки тањдиди несту нобуд ва ѐ 

вайрон кардани молу мулк яке аз тарзњои содиркунии љинояти мазкур 
мебошад. 

Зери мафњуми несту нобуд кардани молу мулк чунин кирдорњоеро 

мефањманд, ки дар натиљаи он молу мулк пурра ба њолати корношоямї 
расонида шуда, он тамоман ањамияти хољагї ва арзиши иќтисодии 
худро гум мекунад ва аз рўи таъиноташ истифода бурда шудани он 

номумкин мегардад [9, 15]. 
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Зери мафњуми вайрон кардани молу мулк кирдорњое фањмида 
мешаванд, ки дар натиљаи содир гардидани онњо, молу мулк ќисман 
корношоям гардида, бе барќарор (таъмир) кардани онњо, молу мулкро 

мувофиќи таъиноташ истифода бурдан ѓайриимкон мегардад.  
Тањдид ‟ ин ифодаи куштани љабрдида ѐ расонидани зарар ба 

саломатї мебошад, ки бо маќсади тарс додан равона карда шудааст. 
Тарзи баѐн намудани тањдиди куштан ѐ расонидани зарар ба саломатї 

гуногун мебошад [10, 23]. 
Маљбур кардани давлат ѐ дигар маќомот, шахсони њуќуќї ѐ воќеї 

ѐ гурўњи шахсон ба иљро ѐ худдорї кардан аз иљрои ягон њаракат 

њамчун шарти иљро накардани тањдид, масалан таъсир расонидан ба 
давлат ѐ дигар маќомот, шахсони њуќуќї барои ќабули ќарор, дар моил 
намудани (ангезонидани) субъектњои дахлдор оид ба содир намудани 

њаракатњои муайян ѐ худдорї кардан аз содир намудани онњо (масалан, 
талаби озод кардани иштирокчиѐни ташкилоти террористї, ки дар 
муассисањои ислоњї нигоњ дошта мешаванд) ифода меѐбад [11 , 63-64]. 

Таркиби љиноят расмї мебошад ва аз лањзаи ѓасби бино, иншоот, 

роњњо ѐ воситањои иттилоот ѐ алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї 
ѐ ин ки нигоњ доштани онњо, марбут бо тањдиди несту нобуд ѐ вайрон 
кардани онњо ѐ бо тањдиди куштори шањрвандон ѐ расонидани зарар ба 

саломатии онњо бо маќсади маљбур кардани давлат ѐ дигар маќомот, 
шахсони њуќуќї ѐ воќеї гурўњи шахсон ба иљро ѐ худдорї кардан аз 
иљрои ягон њаракат њамчун шарти иљро накардани тањдид, хотимаѐфта 

эътироф карда мешавад. 
Тарафи субъективии љинояти мазкур ќасди бевосита ташкил 

медињад. Гунањгор мазмуни њаракати худро медонад, оќибатњои онро 

дарк мекунад иљро шудани онњоро мехоњад. 
Оќибати љинояти мазкур пеш аз њама иљро кардан ва ѐ накардани 

амал ва ѐ њаракати  ѓайриќонунї тибќи талаботи љинояткор аз љониби 

шахсони воќеӣ – њуќуќї ва ѐ маќомоти давлатист. Мумкин аст, ки дар 
њолати иљро нашудани талаботи љинояткор баъзан аз оќибатњои 

бамиѐноянда нисбати кирдор њамчун ќасди бавосита баромад намояд. 
Аммо аз сабабе, ки тањдиди љинояткор ба он њаракатњо равона шуда 
буд, новобаста аз оќибат онњо мазмуни ќасди бевоситаро бештар 

таљассум менамоянд. Мисол, ѓасби бино ва тањдиди хатари 
тарконидани он, тибќи маълумоти љинояткор он љо 25 нафар одамон 
буд, вале амалан 70 нафар одамон мављуд аст, дар њолати тарконидани 

як ќисми даромади бино љинояткор фикр мекунад, ки касе осеб 
намебинад ва ў бо ин амали худ воќеї будани тањдидро нишон 
медињад, вале дар асл ў бо ин амалаш аллакай 2 нафарро кушта ва ба 8 

нафар зарари љисмонї расонидааст. 
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Новобаста аз нияти љинояткор дар маљмўъ амали ў ќасди 
бевоситаро ташкил медињад. 

Мутобиќи моддаи мазкур љинояткор бо ду маќсад ин амали худро 

содир кардааст:  
а) ѓасб ѐ ин ки ѓайриќонунї нигоњ доштани бино, иншоот, роњњо ѐ 

воситањои иттилоот алоќа, дигар иншооти коммуникатсионї, марбут 
бо тањдиди несту нобуд ѐ вайрон кардани онњо ѐ бо тањдиди куштори 

шањрвандон ѐ расонидани зарар ба саломатии онњо, дар ин љо маќсади 
ѓайри асосї ва ѐ иловагї худи несту нобуд ѐ вайрон кардани онњо ѐ 
куштори шањрвандон ѐ расонидани зарар ба саломатии онњо баромад 

менамояд;  
б) маќсади асосї бошад маљбур кардани давлат ѐ дигар маќомот, 

шахсони њуќуќї ѐ воќеї ѐ гурўњи шахсон ба иљро ѐ худдорї кардан аз 

иљрои ягон њаракат њамчун шарти иљро накардани тањдид [12, 83]. 
Њангоми иљро нагардидани талаботи љинояткор маќсади иловагии 

ў амалї мегардад. Њолатњое мешавад, ки талаби љинояткор иљро 
мешавад. Вале он боз тањдиди худро амалї менамояд, дар ин њолат 

несту нобуд ѐ вайрон кардани иншоотњо ѐ куштори шањрвандон ѐ 
расонидани зарар ба саломатии онњо њамчун маќсади асосии 
љинояткор баромад менамояд. Дар чунин сурат кирдори ў мумкин аст 

бо дастрасии моддаи 179 КЉ ва моддаи мазкур бандубаст гардад.  
Гаравгон њар шахс шуда метавонад, новобаста аз вазъи иљтимої 

баромади нажодї, њолати шањрвандї ва маќоми озодї [13 , 35-36]. 

Такроран иброз медорем, ки љиноят аз лањзаи ѓасб ва ѐ дар чунин 
њолати ѓайриќонунї бо мављудияти тањдид нигоњ доштани бино, 
иншоот, роњњо, воситањои иттилоот, алоќа ва дигар иншооти 

коммуникатсионї ва дар баъзан њолатњо аз лањзаи изњор намудани 
маќсад иљрошуда мањсуб мегардад [14, 124-126]. 

Субъекти љиноят шахси мукаллафи ба синни 16-сола расида 
мебошад. 

Дар ќисми дуюми моддаи 182 КЉ љавобгарии љиноятї барои 
њамин њаракат агар: 

а) такроран;  

б) аз љониби гурўњи шахсон ѐ гурўњи шахсон бо маслињати пешакї; 
в) бо истифодаи зўроварие, ки барои њаѐт ѐ саломатии инсон 

хавфнок мебошад; 

г) бо истифода аз силоњ ѐ предмете, ки ба сифати силоњ истифода 
мешавад, содир шуда бошад, пешбинї гардидааст. 

Такроран содир намудани ѓасби бино, иншоот, воситањои 

иттилоот ва алоќа (б. «а» ќ. 2 м. 182 КЉ). Дар ваќти муайян намудани 
љой доштани такроран содир намудани љиноят ба талаботи моддаи 19 
КЉ бояд диќќат додан зарур аст. Мутобиќи талаботи ин модда дар 
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њаракатњои шахси љинояти ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 
алоќаро содирнамуда аломати такрорї њамон ваќт љой дошта 
метавонад, ки вай пештар љиноятњои дар ќ.ќ. 1, 2 ѐ 3 м. 182 КЉ-ро содир 

намуда бошад. Мављуд будани доѓи судї барои дигар љиноятњо, аз 
љумла љиноятњои дар м.м. 184, 184 (1), 184 (2), 184 (3) ва 184 (4) КЉ 
пешбинишуда барои эътироф намудани такроран содир намудани 
ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа асос шуда 

наметавонанд. 
Агар гунањгор љинояти ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот 

ва алоќаро содир намуда бошаду ба љавобгарии љиноятї кашида 

нашуда бошад ва мўњлати ба љавобгарии љиноятї кашидани вай 
нагузашта бошад, њаракатњои вай бо банди “а” ќисми 2 моддаи 182 КЉ 
бандубаст карда мешаванд. 

Аз љониби шахс ѐ гурўњи шахсон бо маслињати пешакї содир 
намудани ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа (б. “б” ќ. 2 
м. 182 КЉ). Содир намудани ин љиноят аз љониби гурўњи шахсон ѐ 
гурўњи шахсон бо маслињати пешакї хавфнокии баланди љамъиятї 

дорад, дар шароите содир мешавад, ки љабрдида имконияти 
муќобилият нишон доданро гум карда, амалї намудани ќасди 
љинояткоронаро осон мекунад. 

Дар ваќти бандубаст намудани њаракатњои гунањгорон ба 
мафњумњои гурўњи шахсон ва гурўњи шахсон бо маслињати пешакї, ки 
дар моддаи 39 КЉ дода шудаанд, диќќат додан зарур аст. Дар назар 

доштан зарур аст, ки њангоми бандубасти њаракатњои гунањгорон 
ишора ба м. 39 КЉ зарур нест. 

Ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа дар њамон ваќт 

аз тарафи гурўњи шахсон содиршуда њисоб мешавад, ки ду ва ѐ зиѐда 
шахсон бо маќсади ягонаи ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 
алоќа амал намуда, дар љараѐни ѓасби бино, иншоот, воситањои 
иттилоот ва алоќа иштирок менамоянд. Дар ин маврид шарт нест, ки 

њар як иштирокчї дар ѓасби бино, иншоот, воситањои  иттилоот ва 
алоќа иштирок намояд [16, 16-17]. 

Агар дар ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа ду 

шахс бе маслињати пешакї иштирок дошта бошанд (масалан, агар яке 
љиноятро сар карда бошаду дигаре ба он дар рафти содиршавї њамроњ 
шуда бошад), дар ин њолат ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 

алоќа аз тарафи гурўњи шахсон љой дорад. 
Агар як ѐ якчанд нафар дар бораи содир намудани ѓасби бино, 

иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа пешакї маслињат намуда, сипас 

љиноятро якљоя содир намуда бошанд, ѓасби бино, иншоот, воситањои 
иттилоот ва алоќа аз тарафи гурўњи шахсон бо маслињати пешакї 
содиршуда дониста мешавад [17, 8-12]. Дар ин намуди ѓасби бино, 
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иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа њамаи иштирокчиѐни гурўњ 
метавонанд њамчун њамиљрочиѐн баромад кунанд. Вале дар баъзе 
њолатњо онњо метавонанд байни худ вазифањоро таќсим кунанд. Дар ин 

маврид дар баробари њамиљрочиѐн ташкилотчї, тањриккунанда, 
ѐрдамчї низ фаъолият мекунанд. Агар баъзе аз њамиштирокчиѐн 
бевосита дар амали ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа 
иштирок накунанд, њаракатњои онњо бояд бо м.36 ‟ банди “б” ќисми 2 

моддаи 182 КЉ бандубаст карда шаванд. 
Содир намудани ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 

алоќа бо истифодаи зўроварие, ки барои њаѐт ѐ саломатии инсон 

хавфнок мебошад (б. “в” ќ. 2 м. 182 КЉ). Зарари барои њаѐт хавфнок ин 
љароњатњоест, ки аз рўи характери худ барои њаѐт хавфнок буда, 
метавонад боиси ба њалокат расидани инсон гарданд. Дар ваќти 

муайян намудани дараљаи вазнинии зарари ба саломатї расонидашуда, 
гузаронидани ташхиси тиббї ‟ судї њатмист. 

Бо фармоиши Вазири тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон аз 1 ноябри соли 2014, №918 Меъѐрњои тиббии 

муайян намудани дараљаи зарари ба саломатии одам расонидашуда 
ќабул карда шудааст. 

Меъѐрњои тиббї ‟ тавсифи тиббии аломатњои бањодињанда, ки 

барои муайян намудани дараљаи зарар ба саломатии одам 
расонидашуда њангоми гузаронидани экспертизаи тиббї ‟ судї, дар 
раванди истењсолоти парвандањои шањрвандї, маъмурї ва љиноятї дар 

асоси таъиноти суд, ќарори суд, шахси тањќиќбаранда, муфаттиш (дар 
мавриди мављуд будани роњхати маќомотњои њифзи њуќуќ, аризаи 
шањрвандон ва шахсони њуќуќї шањодатгардонии (муоинаи) тиббї ‟ 

судї гузаронида мешавад) истифода бурда мешаванд.  
Меъѐрњои тиббї барои бањо додани љароњатњои љисмоние, ки 

мавриди муоинаи тиббї ‟ судии шахси воќеї, тадќиќоти тиббї ‟ судии 
љасад ѐ љузъи он ва мавриди гузаронидани экспертизаи тиббї ‟ судї аз 

рўи маводњои парванда ва њуљљатњои тиббї истифода бурда мешаванд.  
Дараљаи зарар ба саломатии одам расонидашуда, дар муассисањои 

тиббии системаи тандурустї, аз тарафи табиб ‟ эксперти тиббї ‟ судие, 

ки барои гузаронидани экспертиза љалб шудааст, тибќи талаботњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, дар асоси Ќоидањо ва Меъѐрњои 
тиббии мазкур муайян карда мешавад [18, 180, 191]. 

Зери мафњуми “зарар ба саломатии одам расонидашуда”, 
вайроншавии ягонагии анатомї ва функсияи физиологии узвњо ва 
бофтањои одамро, дар натиљаи таъсири омилњои физикавї, кимиѐвї, 

биологї ва рўњиро аз муњити атроф фањмида мешавад [19, 11,15]. 
Зарар ба саломатие, ки барои њаѐти одам хавфнок аст ва вобаста 

ба хусусияташ бевосита ба њаѐти одам тањдидовар аст, инчунин зарар 
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ба саломатие, ки њолатњои хатарнокро ба њаѐти одам эљод мекунад [20, 
76,83]. 

Бо истифода аз силоњ ѐ предмете, ки ба сифати силоњ истифода 

мешавад, содир намудани ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 
алоќа (б. “г” ќ. 2 м. 182 КЉ). Ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот 
ва алоќа мумкин аст бо истифодаи силоњ ва ѐ предмети ба сифати  силоњ 
истифодашаванда содир карда шавад. Дар чунин њолат, хавфнокии 

кирдор баландтар буда, он њамчун њолати вазнинкунандаи ба инобат 
гирифта мешавад. Бояд ќайд намуд, ки шахси љинояти ѓасби бино, 
иншоот, воситањои иттилоот ва алоќаро содирнамуда, мумкин аст аз 

силоњ ва ѐ предмети ба сифати силоњ истифодашаванда истифода барад 
ва ѐ тањдиди истифода намудан намояд (тањдид бояд воќеї бошад ва 
имконияти истифодаи он мумкин бошад), дар њар ду њолат њам кирдори 

шахс тибќи банди “г” ќисми 2 моддаи 182 КЉ бандубаст карда 
мешавад. Лекин бояд ќайд кард, ки чунин рафторњо танњо он ваќт 
таркиби банди “г” ќисми 2 моддаи 182 КЉ-ро ташкил медињанд, ки 
агар кирдор таркиби асосии ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот 

ва алоќаро, ки ќисми якуми њамин модда пешбинї менамояд,  доро 
бошад. Њангоми тањдид намудан бояд тањдид воќеї бошад ва 
имконияти истифодаи он мављуд бошад, дар акси њол бо як нишон 

додани силоњ ва суханњои холї, ки “ман ба шумо зарар мерасонам”, 
кирдор ба талаботи банди “г” ќисми 2 моддаи 182 КЉ мувофиќат 
намекунад. 

Дар зери мафњуми “предмети ба сифати силоњ истифодашаванда” 
њама гуна предметњое, ки барои расонидани зарари љисмонї махсус 
тайѐр карда шудаанд ва чунин хосиятро дороанд, фањмида мешавад. 

Мисол, њама гуна намуди корд, ки гунањгор њангоми ѓасби бино, 
иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа дар даст гирифта, мардумро 
тањдид мекунад ва ѐ зарари љисмонї мерасонад. Инчунин, предметњои 
махсус, ки гунањгор онњоро худаш аз оњан ва дигар предмети сахт 

барои амалї намудани маќсади ќасдонааш, яъне ѓасби бино, иншоот , 
воситањои иттилоот ва алоќа омода намудааст ва онњо имконияти 
зарари љисмонї ба шахс расонданро доранд ва предмете, ки худи 

гунањгор онро омода нанамуда, вале онњо имконияти расонидани 
зарарро дороанд (тасмаи дар нўгаш оњани ѓафсдошта, нунчак, трости 
дар як тарафаш оњани кулўла часпонидашуда, арматураи махсус барои 

љанг омодагардида ва ѓ.), ки онњоро ќаблан барои истифода гунањгор 
њамроњаш гирифтааст, фањмида мешавад [21, 23,29]. 

Дар ќисми сеюми моддаи 182 КЉ љавобгарии љиноятї барои 

њаракатњои пешбининамудаи ќисмњои якум ѐ дуюми њамин модда, агар:  
а) аз љониби гурўњи муташаккил анљом дода шуда бошад;  
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б) аз беэњтиѐтї боиси марги инсон ѐ дигар оќибатњои вазнин шуда 
бошад;  

в) дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок содир шуда бошад, 

пешбинї намудааст. 
Содир намудани ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 

алоќа аз љониби гурўњи муташаккил (б. “а” ќ. 3 м. 182 КЉ). Аломати 
фарќкунандаи ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа, ки аз 

љониби гурўњи муташаккил анљом дода шуда бошад, аз он иборат аст, 
ки содиршавии љиноят пешакї тайѐр карда мешаванд. Вазифањо байни 
иштирокчиѐни гурўњ таќсим карда мешаванд. Масалан, рељаи кор, 

ваќти ќулайи содир намудани љиноят ва роњњои безарар баъди содир 
намудани љиноят гурехтан ва ѓ. муайян карда мешаванд. Бо 
дарназардошти он, ки тамоми ин њаракатњо бањри иљрои маќсади ягона 

‟ ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа аз тарафи гурўњи 
муташаккил равона карда шудаанд, дар ин маврид дар ваќти бандубаст 
ба м. 36 КЉ ишора намудан зарур нест. 

Ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа, ки аз беэњтиѐтї 

боиси марги инсон ѐ дигар оќибатњои вазнин шуда бошад (банди “б” 
ќисми 3 моддаи 182 КЉ). Дар њолати ѓасби бино, иншоот, воситањои 
иттилоот ва алоќа, ки аз беэњтиѐтї боиси марги инсон ѐ дигар 

оќибатњои вазнин гашта бошад, ќонун талаб мекунад, ки марги инсон ѐ 
расонидани дигар оќибатњои вазнин бояд аз беэњтиѐтї фаро расад, яъне 
дар байни ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва алоќа ва ин 

оќибатњо алоќаи сабабї љой дошта бошанд. 
Ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва  алоќа, ки боиси аз 

беэњтиѐтї фаро расидани марги љабрдида гаштааст, пурра таркиби 

љинояти бо банди “б” ќисми 3 моддаи 182 КЉ пешбинишударо дар бар 
мегирад. Аз ин рў, он бандубасти иловагиро бо моддаи 108 КЉ талаб 
намекунад. 

Дар баъзе маврид марги љабрдида дар ваќти ѓасби бино, иншоот, 

воситањои иттилоот ва алоќа дар натиљаи ќасдан расонидани зарари 
љисмонї ба вуќўъ меояд. Дар ин њолат кирдори содиркарда пурра ба 
талаботи банди “б” ќисми 3 моддаи 182 КЉ љавобгўй нест, аз ин рў, 

бандубасти иловагиро бо банди “в” ќисми 3 моддаи 110 КЉ талаб 
мекунад. 

Марги љабрдида, њамчун оќибати вазнини ѓасби бино, иншоот, 

воситањои иттилоот ва алоќа, мумкин аст ба сифати одамкушї баромад 
кунад [22, 46,49]. Дар ин њолат бандубасти иловагї бо моддањои 
дахлдори КЉ талаб карда мешавад (м. 104 КЉ). 

Ба дигар оќибатњои вазнини ѓасби бино, иншоот, воситањои 
иттилоот ва алоќа, аз љумла, инњо дохил мешаванд: худкушии 
љабрдида, марги наздикони ў, ба касалии вазнин дучор гаштани ў, 
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расонидани дигар зарари вазнин ба саломатии ў, расонидани зарари 
калони моддї, вайрон намудани ањди калони тиљоратї, вайрон 
кардани фаъолияти мўътадил ва ѓайра. Ба оќибатњои вазнин, инчунин 

ба миѐн омадани бетартибињои оммавї, вайрон намудани мувозинати 
мањалли зист ва ѓайра дохил мешаванд. Ба оќибатњои бо ин банд 
пешбинишуда, инчунин њаракатњои худи љабрдида, ки бо маќсади бо 
њар роњ ба даст овардани озодї, ба худ зарари љисмонї мерасонад ѐ ба 

марг дучор мегардад, дохил мешаванд. 
Содир намудани ѓасби бино, иншоот, воситањои иттилоот ва 

алоќа дар њолати редсидиви махсусан хавфнок (б. “в” ќ. 3 м. 182 КЉ). 

Дар ваќти муайян намудани њолати редситиви махсусан хавфнок ба 
талаботњои моддаи 21 КЉ бояд диќќат дода шавад [23, 50,52]. 
Мутобиќи фањмиши ин модда шахсе, ки љинояти ѓасби бино, иншоот, 

воситањои иттилоот ва алоќаро (м. 182 КЉ) содир намудааст, агар 
ќаблан барои содир намудани љиноятњои вазнин ду маротиба ба 
мањрум сохтан аз озодї мањкум шуда бошад, ва ѐ барои содир 
намудани љинояти махсусан вазнин як маротиба мањкум шуда бошад, 

љиноятро дар њолати редсидиви махсусан хавфнок содир намуда 
дониста мешавад. Дар ваќти муайян намудани редсидиви махсусан 
хавфнок ба инобат гирифтан зарур аст, ки бояд доѓи судї барои 

љиноятњои ќаблан содирнамудаи гунањгор барњам нахӯрда ва бардошта 
нашуда бошанд. Инчунин, доѓи судї барои љиноятњое, ки дар синни 
ноболиѓї содир шудаанд, њангоми эътирофи ретсидиви љиноят ба 
назар гирифта намешаванд. 
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кафедраи назария ва 

таърихи давлат ва њуќуќ 
 

АФКОРИ РӮДАКЇ ОИД БА ХУСУСИЯТЊОИ  
ИЉТИМОИИ ДАВЛАТ 

 
Дар замони соњибихтиѐрии давлатии Љумњурии Тољикистон арљ 

гузоштан ба таърихи илму фарњанг яке аз падидаи муњим ба  шумор 

меравад. Дар ин замина Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 

Паѐми табрикотии худ бахшида ба 1150 солагии Рўзи Рӯдакї дар 
Тољикистон чунин ќайд намудаанд: “Рўзи Рўдакї эълон шудани 22 

сентябр, ба рўзњои аввали иди миллии тољикон ‟ Иди Сада рост меояд 
бозгўи он аст, ки мардуми тољик эњтироми хоса ба Рўдакї дошта, панду 
андарзњои ўро дастурамали зиндагии худ ќарор додааст” [1]. Муњаќќиќ 

Рањмон Д.С. менависад: “Дар даврони љањонишавї зарурати 
гиромидошти фарњанги миллї, баланд бардоштани сатњи маънавиѐти 
инсон, тарбия ва ташаккули насли наврасе, ки вазифањои азими бунѐди 
љомеаи ояндаро ба ўњда мегирад, бамаротиб меафзояд. Дар замони 

муосир сиѐсати фарњангии кишвар, тањкими рукнњои маънавии 
давлатдорї, тавсеаи тафаккури созандаю бунѐдгароѐна, болоравии 
ифтихори миллї ва эњсоси ватандории сокинони мамлакат, яъне ба 

таќвияти њуввияти миллї бояд нигаронида шавад” [3, 32]. 

Мутафаккири форсу тољик Рӯдакї дар замоне умр ба cap мебурд, 

ки давлати Сомониѐн ‟ нахустин давлати миллии тоҷикон ба авҷи 

тараққиѐти худ расида буд. Шӯҳрати шоирии Рӯдакї ва шаъну 

эътибори давлати Сомониѐн баробар меафзуданд. Замоне, ки Рӯдакї 
ба Бухоро ‟ пойтахти давлати Сомониѐн омад ба мисли Абулфазли 

Балъамї дар роҳи пешрафти адабиѐту фарҳанг хизматҳои шоистаи 

худро дареғ намедошт, шукӯҳу давлати Сомониѐн хеле боло рафт. Ин 

андешаро исбот намуда, Пешвои миллат ќайд кардаанд, ки тољикон: 

“дар бунѐди давлатҳои муташаккилу неруманд, офаридани нахустин 

арзишҳои фарҳангӣ, низоми одилонаи ҳуқуқӣ, осори ахлоқӣ ва 

таълифоти илмӣ саҳми беназир гузоштаанд” [1]. Ҳаѐт ва фаъолияти 

Рудакї дар аҳди се амири Сомонї - Исмоил, Аҳмад ибни Исмоил ва 

Наср ибни Аҳмад ҷараѐн гирифт. Дар ин давра илму адаб, фарҳангу 

фалсафа, тиббу риѐзиѐт, шаҳрдорию меъморї ба пояи баланди 

тараққиѐт расида, равобити иқтисодї ва илмию фарҳангии Аморати 

Бухоро бо мамолики хориҷї густариш ѐфта бошад ҳам, зиддиятҳои 
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синфї ва табақањои иљтимої аз байн нарафта буданд, дар шаҳрҳо ва 

навоҳии қаламрави давлати Сомониѐн нобаробариҳои иҷтимої низ ба 

мушоҳида мерасиданд [4, 132]. Ин аст, ки Рудакї дар мадҳи амирони 

Сомонї қасидаҳо суруда бошад ҳам, аз манзараҳои рӯзгори мардуми 

заҳматкаш чашм напӯшид ва дар ин хусус низ ошкоро шеърҳо гуфт, 

ақоиди сиѐсию иҷтимоии худро иброз дошт. Дар яке аз қасидаҳояш 

нобаробарии иҷтимоию иқтисодӣ ва маишии ҷомеаро чунин иброз 
дошт: 

Басо касо, ки барасту фарахша бар хонаш,  

Басо касо ки ҷавин нон ҳаменаѐбад сер [2, 34]. 

Рӯдакї аз таҷрибаи рӯзгор ба натиҷае омад, ки на синфи доро, на 

мардуми ранҷбар ҳамеша шоду хуррам ѐ ғамгину андӯҳманд буда 

наметавонанд. Аз ибтидои пайдоиши ҳаѐти инсонї одамон, қатъи 

назар аз мақоми иҷтимоии худ, шоду ношод будаанд: 

Худойи арш ҷаҳонро чунин ниҳод ниҳод, 

Ки гоҳ мардум аз ӯ шоду гаҳ бувад ношод[2.65]. 

Рудаки љонибдори манфиатҳои халқи ранҷбар, адолати иҷтимої 

ва беҳбуди рӯзгори мардум буда, аз ҳамин ҳам пайдост, ки ӯ бо 

мафкураи фотимия ҳамраъй буд. Замони зиндагии Фотима, духтари 

паямбари муслимин Муҳаммад (с) зиддиятҳои иҷтимої хеле боло рафт. 

Дар ин вазъият Фотима ҳамчун яке аз пайвандони сулолаи халифаҳои 

араб посдори адолати иҷтимоӣ гардид. Фотимия ҷараѐни фалсафӣ ҳам 

ҳаст, ки бо номи Исмоилия шӯҳрат дорад. Он фалсафаи башардӯстона 
буда, аз љониби Рудакї чунин иброз карда мешавад:  

«К-андар ҷаҳон ба кас магарав, ҷуз ба фотимї!». 

Хусусиятњои ҷамъиятии Абӯабдуллоҳи Рӯдакї бо ашъори ноби 

худ мусоидат кардан ба равнақу ривоҷ ва иқтидори давлати Сомониѐн, 

фузудани шаъну шавќат ва шаҳомату ҷалоли он ба шумор меомад. Аз 

ҳамин ҷост, ки қасидаҳои ӯ дар васфу ситоиши амирони Сомонї, 

вазирони соҳибдил ва аҳли маърифати замони худ эҷод шудаанд. Аз 
асарњои олимони гузашта маълум аст, ки аксарияти амирони Сомонї 

ватанхоҳ, башардӯст, адолатпеша, адабпарвар, фарҳангдӯст буданд. 

Бояд ќайд намоем, ки таъмини иқтидор ва амнияти мамлакат вазифаи 

аввалиндараҷаи онҳо маҳсуб мешуд. Бинобар онҳо доираи дӯстони 

худро васеъ карда, бадхоҳонро аз байн мебурданд. Хоҳиш ва таманнои 

худро дар бораи амирону вазирон ҳамчун воқеият ба риштаи тасвир 

мекашад. Бинобар ин, аз назари Рӯдакї ҳар як амири Сомонӣ 

шаҳаншоҳи ҷаҳон аст:  

‚Ай бар ҳама мирони ҷаҳон ѐфта шоҳӣ‛. 

Дар ҷои дигар мегӯяд: 
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Зи адли туст ба ҳам бозу саъваро парвоз, 

Зи ҳукми туст шабу рӯзро ба ҳам пайванд![2.65] 

Дар бораи адолатпешагии иљтимоии Хоҷа ‟ яке аз муқаррабони 

дарбори амир Наср ибни Аҳмади Сомонї сухан ронда мегӯяд, ки адли 

ӯ натанҳо рӯи замин, балки коинотро ҳам ба биҳишт табдил дод, 

тамоми корҳоро зебо кард: 

Кайҳон ба адли хоҷаи аднонӣ  

Адл асту корҳо ҳама б-андомо! 
Ин ситоишест, ки эътибори адолатро низ то коинот баланд 

мебардорад. 

Мутафаккир амирони сомониро ситоиш намуда, дар замон нишон 

медиҳад, ки сарвари давлат дорои чӣ гуна хислат ва фазилатҳост. Дар 

қасидаи “Дер зиѐд ин бузургвор худованд” аввал аз ҳама амир ҳамчун 

ҷавонмарди сахї, фозил, ҷасур, оқилу доно васф шудааст: 

Аз маликон кас чун ӯ набуд ҷавоне, 
Роду сухандону шермарду хирадманд  ![2, 98] 

Қасидаҳои Рӯдакӣ назари шоирро ба шахсияти амир ва фаъолияти 

давлатдории ӯ аз нигоњи иљтимої фаро мегиранд.  
Мутафаккир њамчун шоири инсонпарвар аз амирон даъват ба 

амал меоварад, ки дар роҳи адолату садоқат, накӯкорӣ ва башардӯстӣ 

пайваста ташаббус ва кӯшиш нишон бидиҳанд, ва адолати иљтимоиро 
амали намоянд: 

Мубодарат куну хомӯш мабош чунино, 

Агар-т бадра расонад ҳаме ба бадри мунир! [2, 74] 

Аз назари Рӯдакӣ саховатпешагии садри мамлакат низ яке аз 

шаклҳои адолати иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Ба ин маънӣ “Дар мадҳи 

вазир Абултайиб Тоҳири Мусъабӣ” мегӯяд: 

Маро ҷуди ӯ тоза дорад ҳаме, 

Маќар ҷудаш абр асту ман киштзор?! 

Мутафаккир ќайд менамояд, ки саховату ҳиммат ҷудонопазиранд. 

Ба ақидаи Рӯдакӣ ҳиммати соҳибдавлатҳо монанди абрест, ки бар сари 

раият дурру гавҳар мепошад, аммо бар душманон оби хориву зорӣ 
мерезад: 

Гар шавад баҳри кафи ҳиммати ту мавҷзанон 
В-ар шавад абри сари рояти ту туфонбор, 

Бар маволй-т бипошад ҳама дурру гавҳар, 

Бар аъодй-т биборад ҳама шакҳосаву хор! [2, 66]. 

Мутафаккир саховату ҷавонмардию қаҳрамонӣ, ҷасорату 

диловариро аз сифатҳои баргузидаи Наср ибни Аҳмад иборат медонад. 

Ин аст, ки дар мадҳи ӯ сухан ронда, ин амирро дар саховат аз Ҳотами 

Той волотару дар набарду ҷасорат аз Рустами Достон бештар 



25 

мешуморад. Ин ташбеҳот ба тариқи тазод омада чеҳраи Наср ибни 

Аҳмадро рӯшантар нишон медиҳад: 
Хотами Тойи туйи андар сахо, 
Рустами Дастон туйи андар набард! 

Не, ки Ҳотам нест бо ҷуди ту род. 

Не, ки Рустам нест дар ҷанги ту мард! 

Мутафаккир дар осори худ ғояҳои дӯстиро ҳамчун як омили 

муҳими мӯътадилии ҳаѐти ҷомеа ва иқтидори давлату адолати иљтимої 

таљассум менамояд. Чунин суханони ҳикматноки шоир аз маснавии 

“Калила ва Димна” вирди забонҳост: 

Ҳеҷ шодї нест андар ин ҷаҳон 

Бартар аз дидори рӯйи дӯстон. 

Ҳеҷ талхӣ нест дар дил талхтар, 

Аз фироқи дӯстони пурҳунар. 

Мутафаккир инсони порсои ростҷӯйро, ки падидаи ахлоқи ҳамида 

аст, ба тарозу шабеҳ меорад, зеро тарозу пояи баробарии иљтимої, 
мизони адл аст: 

Ҷуз бартарӣ надонӣ, ќӯйи, ки оташӣ, 

Ҷуз ростӣ наҷӯйи, моно тарозуйӣ! 

Шоир одамонро оид ба њимояи њуќуќ ва озодињо огоҳ мекунад, ки 

хунрези худ гуноҳест азим. Кас агар хуни дӯст бирезад, гуноҳ андар 

гуноҳ мешавад.  

Рӯдакӣ таъкид менамояд, ки агар шоҳ нисбат ба чокарон ва 

лашкари худ ғамхор бошад, онҳо аз ҳар ҷиҳат таъмин буда, ниѐзманди 

накашанд, ба сарвари давлат вафо мекунанд ва ҷанги алайҳи душманон 

маҳорат ва фидокорӣ нишон медиҳанд.  

Дар қасидаи “Модари май’', агар ба вожаи замони мо бигӯем, 

масъалаи ҷобаҷогузории мутахассисон низ баррасӣ шудааст. Рӯдакӣ 

тазаккур медиҳад, ки амирону вазирон ҳар як шахсро мувофиқи 

донишу таҷриба ва ихтисосаш бояд истифода баранд. Аз ин рӯ лозим 

меояд, ки ҳукуматдорон ашхоси даркориро навозиш намоянд ва ба ӯ 

вазифаю мансаби муносиб бидиҳанд: 

Марди суханро зи ӯ навохтану бирр, 

Марди адабро зи ӯ вазифаву девон ![2,54] 

Рӯдакӣ ҳасуду бадандеш «нексиголу некандеш»-ро муқобил 

мегузорад. Ба сарони давлат маслиҳат медиҳад, ки ба атрофи худ 

неккорон ва некандешонро ҷамъ оваранд, то аркони давлат истеҳком 
ва хусусиятњои иљтимоии давлат инкишоф ѐбад: 

Раҳӣ савору ҷавону тавонтар аз раҳи дур, 

Ба хидмат омад некӯсиголу некандеш [2, 78]. 

Аз ин ҷо натиҷае метавон гирифт, ки сарвари давлат ҷавонони 
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донишманд ва боақлу ҳушмандро сари вақт ба дарбор ҷалб намуда, 

бояд ба тарбияи эшон машғул бишавад, то ки аз онҳо арбобони 

адолатпешаи давлатӣ сабзида бирасанд. 

Мутафаккир на танҳо дар бораи таназзули ҳасудону бадандешони 

дохилӣ, балки оид ба душманони хориҷӣ низ изҳори ақида карда, 

оқибат ба фано расидани онҳоро таъкид менамояд, ки ин ҳам 

нерумандию иқтидори давлати амирони Сомонии аҳди Рӯдакиро 

нишон медиҳад: 

Онҳо, ки ҳама майл сӯйи мулки ту карданд, 

Инак биниҳоданд cap аз тофтароҳӣ! [2, 76] 

Муҳтавои ин мероси гаронбаҳо муҳаққиқону пажуҳишгаронро 
водор месозад, ки барои тарбияи насли наврас, солиму фаъол, 

тансиҳату соҳибтамаддун ва дорои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ будани 

афроди ҷомеаи шаҳрвандӣ, пеш аз ҳама, дар руҳияи ифтихороти миллӣ, 

ҳимоятгари марзу бум ва манфиатҳои миллӣ будан, ҳамчун шаҳрванди 

ташаккулѐфтаи фаъол тарбия ѐфтан, ба ин ганҷи бебаҳо рӯ оварда, 

падидаҳо, дастуру тавсияҳо ва меъѐрҳои башардӯстонаи онро ҳарчи 

бештар истифода барем. Омӯзиши афкори сиѐсию ҳуқуқӣ ва адабиѐти 

пурғановати ниѐгони мо алалхусус дар вазъияти кунунии ҷомеа, ки 

аксар қолабҳои фикрӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодию сиѐсӣ 

таҷдиди назар мехоҳанд, бешак масъалаи басо мубрам аст, бинобар ин, 

пешоҳангону масъулини ин рукнҳои ҷомеаро зарур аст, ки баҳри 

такмилу рушд ва ташаккули мафкураи созандаи афроди ҷомеа, ин 

манобеъро сармашқи кори худ қарор диҳанд. Зеро, маҳз меъѐрҳои 

рафтор, махсусан талаботи ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, қи дар ҳама давру замон 

инсонро ба бурдборӣ, ҷавонмардӣ, саховатмандӣ, одил будан, 

шуҷоатмандӣ ва сойири хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ҳидоят мекарданд 

ва имрӯз ҳам хоҳад кард. Бояд ќайд кард, ки ахлоқи ҳамида, аз як 

тараф, касро аз рафторҳои ғайриқонунӣ, ҳарисӣ, шаҳватпарастӣ, 

ҷоҳталабӣ ва дигар сифоту хисоли разила дур карда, аз тарафи дигар, 

риоя кардани талаботи ахлоқӣ, меъѐрҳои ҳуқуқии аз тарафи давлат 

батасвиб расидаи рафтор ва муносибатҳои иҷтимоии зиндагии якҷояи 

аҳли ҷомеаро тақозо намуда, омили назму субот, тавонгарию бениѐзии 

ҷомеа ва афроди он мегардад.  

Бинобар он аз назари Рӯдакӣ ба амирони замони худ ва дигар 

масоили давлатдорӣ, ҳамчун зуҳуроти рӯшани афкори сиѐсию 

иҷтимоии шоири хирадманд, дар даврони мо низ на танҳо аҳамияти 

худро кам накардаанд, балки моҳияти бештаре касб намудаанд. 
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БАНДУБАСТИ БАРАНГЕХТАНИ КИНАЮ АДОВАТИ МИЛЛЇ, 
НАЖОДЇ, МАЊАЛГАРОЇ ВА Ё ДИНЇ 

 

Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар моддаи 189 
љавобгариро барои њаракатњое, ки барои барангехтани кинаю адоват ѐ 
низоъи миллї, нажодї, мањалгарої ѐ динї, ѐ паст задани шаъну 

эътибори миллї равона шудаанд, инчунин тарѓиби бартарии 
шањрвандон аз нигоњи муносибати онњо ба дин, мансубии онњо ба 
миллат, нажод ѐ мањал, агар ин кирдор ба таври оммавї ѐ бо истифодаи 

воситањои ахбори омма анљом дода шуда бошад, пешбинї кардааст. 
Барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва динї 

кирдори барои љамъият хавфнок мебошад, зеро ки бо он вайронкунии 
сулњ ва ризоияти байни одамон алоќаманд мебошад ва он метавонад, 

ки ба бањсу мунозира, муноќишањои тарафайн, занозании одамон, 
расонидани зарар ба саломатии одам ва њатто ба низоъњои 
мусаллањона оварда расонад. 

Мутобиќи муќаррароти ќисми 5 моддаи 8 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї ва 
њизбњои сиѐсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, бадбинии 

иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд, манъ аст. [1] 
Дар Љумњурии Тољикистон Ќонун “Дар бораи иттињодияњои 

љамъиятї” аз 12 майи соли 2007, №258 ќабул карда шудааст, ки он аз 8 

боб ва 43 модда иборат буда, он муносибатњои љамъиятї оид ба амалї 
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намудани њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї дар иттињодияњои 
љамъиятї, таъсис додан, фаъолият намудан, азнавташкилдињї ва 
барњамдињии иттињодияњои љамъиятиро ба танзим медарорад.  

Мувофиќи муќаррароти моддаи 5 Ќонуни мазкур ‟ иттињодияи 
љамъиятї ‟ иттињоди ихтиѐрї, худидора ва ѓайритиљоратии 
шањрвандон мебошад, ки дар асоси умумияти манфиатњо барои амалї 
намудани маќсадњое муттањид гардидаанд, ки дар оинномаи 

иттињодияи љамъиятї нишон дода шудаанд. 
Тибќи талабот ва нишондоди муќаррароти ќисми 1 моддаи 14 

Ќонуни зикргардида таъсис ва фаъолияти иттињоди љамъиятие, ки 

нажодпарастї, миллатгарої, хусумат, бадбинии иљтимої ва мазњабиро 
тарѓиб мекунад ва ѐ барои зўран сарнагун кардани сохтори 
конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамояд, манъ 

аст. Дар ќисми 2 њамин модда омадааст, ки таъсис ва фаъолияти 
иттињодияи љамъиятие, ки ба њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шањрвандон, ба саломатии одамон ва ба ахлоќи љамъиятї сўиќасд 
мекунад, манъ аст [2]. 

Њамзамон, дар Љумњурии Тољикистон Ќонун “Дар бораи њизбњои 
сиѐсї” аз 13 ноябри соли 1998, №680 ќабул шудааст, ки он аз 5 боб ва 26 
модда иборат мебошад. 

Мутобиќи муќаррароти моддаи 2 Ќонуни мазкур зери мафњуми 
њизби сиѐсї чунин иттињодияи љамъиятие фањмида мешавад, ки 
вазифаи асосиаш иштирок дар њаѐти сиѐсии љомеа ба воситаи ташаккул 

додани иродаи сиѐсии шањрвандон ва инчунин ба амал баровардани 
њокимият ба воситаи намояндагони худ мебошад.  

Маќсад ва вазифањои њизби сиѐсї дар Оиннома ва Барномаи он, 

ки барои маълумоти умум интишор мешаванд, инъикос меѐбанд.  
Мувофиќи талабот ва нишондоди муќаррароти моддаи 4 Ќонуни 

зикргардида таъсис ва фаъолияти њизбњои сиѐсї, ки маќсад ѐ амалашон 
ба фаъолияти экстремистию террористї, бо роњи зўроварї таѓйир 

додани сохти конститутсионї ва ташкил намудани гурўњњои мусаллањ 
равона гардидааст ва ѐ низои нажодї, миллї, иљтимої, мањалгарої ва 
диниро тарѓибу ташвиќ менамоянд, манъ аст.  

Њизбњои сиѐсї ва аъзои он дар фаъолияти сиѐсиашон њуќуќ 
надоранд, ки аз ташкилотњои динї истифода намоянд [3] . 

Объекти љиноят ‟ муносибатњои љамъиятие, ки амнияти 

љамъиятиро ба танзим медароранд. Хавфнокии баланди љинояти 
мазкур дар он зоњир мегардад, ки дар натиљаи содир кардани он њаѐт, 
саломатї ва њуќуќу озодињои гурўњи муайяни одамон вобаста ба 

мансубияташон ба ягон миллат, нажод, дин ѐ мањал, дар зери хатар 
мононда мешавад. 

Тарафи объективии љиноят ‟ њаракатњои фаъолонаи ќасдона, ин: 
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- њаракатњое, ки барои барангехтани кинаю адоват ѐ низои миллї, 
нажодї, мањалгарої ѐ динї равона шудаанд, ки ин чунин маъно дорад, 
ки ин гуна њаракатњо метавонад асоси кинаю адовати байни 

њамдигарии одамон гардад, барои низоъ замина ташкил дињад, сабаби 
содиршавии њаракатњои зўроварона дар намуди расонидани зарари 
љисмонї ба саломатии одамон гардад, тањдиди худсарона љазо додан, 
расонидани зарари молу мулкї ва ѓайраро ба миѐн оварад;  

- њаракатњое, ки барои паст задании шаъну эътибори миллї 
равона шудаанд; 

- ба таври оммавї ѐ бо истифодаи воситањои ахбори омма тарѓиби 

бартарии шањрвандон аз нигоњи муносибати онњо ба дин, мансубии 
онњо ба миллат, нажод ѐ мањал, чунин маъно дорад, ки дар байни 
одамон маълумотњои бардурўѓ, сохта ва бофта оид ба он, ки гўѐ ин ѐ он 

гурўњи одамон дорои хусусиятњои махсус ѐ ѓайриоддї мебошанд, 
соњиби бартарї ѐ мањдудият мебошанд ва ѐ арзиши муайян надоранд. 
Ин номгў кирдорњо тарафи объективии таркиби љиноятро дар мавриде 
ташкил медињанд, ки агар чунин кирдорњо ошкоро,  ба таври оммавї 

дар иштироки аќалан як нафар одам ва ѐ бо истифодаи воситањои 
ахбори омма: радио, телевизион ва ѓайра содир шуда бошад.  

Барои он ки њаракатњои номбаршуда љиноят эътироф карда 

шаванд, онњо бояд њатман бо тарзњои дар Кодекси љиноятї 
муќарраршуда содир карда шаванд. Яъне, тарзи баамалбарории 
љиноят аломати њатмии таркиби он ба њисоб меравад, ки Кодекси 

љиноятї онњоро чунин муќаррар кардааст:  
а) ба таври оммавї; 
б) бо истифодаи воситањои ахбори омма. 

Ба таври оммавї чунин маъно дорад, ки гунањгор њаракатњои 
худро оид ба барангехтани кинаю адоват низои миллї, нажодї, динї ѐ 
мањалгарої тарѓиби бартарии шањрвандонро аз чунин нигоњ, дар назди 
гурўњи одамон анљом медињад, мисол, дар ваќти маљлис, лексия, 

маъракањои оилавї, гирдињамоињо, намоишњо ва ѓайра. Яъне, доираи 
шунавандагон чунин шумораро ташкил дињад, ки онро “омма” гуфтан 
мумкин бошад. 

Истифодаи воситањои ахбори омма баромад кардан ба воситаи 
телевизор, радио, газетаю маљаллањоро дар назар дорад.  

Агар њаракатњо оид ба барангехтани кинаю адоват ѐ низои миллї, 

нажодї, динї ѐ мањалгарої ва ѐ тарѓиби бартарии шањрвандон бе 
истифодаи тарзњои номбаршуда содир шуда бошанд, мисол, дар 
сўњбати якдигар, дар мактуби шахсї ва ѓ., он гоњ, таркиби љинояти 

мазкур љой надорад. 
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Таркиби љиноят расмї буда, аз лањзаи содир кардани њаракатњои 
пешбинишуда хотимаѐфта њисобида мешавад. Фаро расидани ягон 
оќибат барои ин таркиби љиноят њатмї нест.  

Тарафи субъективии љиноятро ќасди бевосита ѐ бавосита ташкил 
медињад. 

Субъект ‟ шахси мукаллафи ба синни 16-солагї расида бошад. 
Дар ќисми дуюми моддаи мазкур љавобгарї барои њамин њаракат, 

агар: 
а) такроран; 
б) бо зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он; 

в) бо истифодаи маќоми хизматї; 
г) аз љониби гурўњи шахсон ѐ гурўњи шахсон бо маслињати пешакї 

анљом дода шуда бошад, пешбинї намудааст [4]. 

Оид ба масоили такроран содир намудани барангехтани кинаю 
адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ динї (банди “а” ќисми 2 
моддаи 189 КЉ) ќайд кардан ба маврид аст, ки институти  такрори 
љиноят дар моддаи 19 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 

пешбинї гардидааст. 
Ањамияти такрори љиноят дар он мебошад, ки он:  
1) ба бандубасти (квалификатсияи) љиноят таъсир мерасонад, 

чунки дар як ќатор моддањои Ќисми махсуси КЉ он чун аломати 
вазнинкунандаи таркиби љиноят нишон дода шудааст (масалан, ќ.2 
м.189 КЉ такроран содир намудани барангехтани кинаю адовати 

миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ динї);  
2) ба таъини љазо таъсир мерасонад, чунки тибќи ќ.1 м.62 КЉ чун 

њолати вазнинкунандаи љазо эътироф шудааст;  

3) оќибатњои дигари њуќуќии љиноятї дорад, мисол, барои озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї ва озод кардан аз љазо монеа шуда 
метавонад (масалан, м.м.72, 74 КЉ). 

Моддаи 19 КЉ ду њолати такрори љиноятро муќаррар мекунад: 

1) агар шахс дар ваќти гуногун як намуди љиноятро ду маротиба ѐ 
зиѐда аз он содир намояд; 

2) агар шахс дар ваќти гуногун ду ва зиѐда  љиноятњои гуногун 

содир карда бошад. Бинобар ин, агар шахс дар як ваќт ду ѐ зиѐда 
љиноят содир намояд, он гоњ онњо такрориро ташкил намедињанд. 

Дар њолати якум љиноят он гоњ такроран эътироф карда мешавад, 

ки агар њамаи љиноятњои дар ваќти гуногун содиркардашуда аз тарафи 
як моддаи КЉ ѐ аз тарафи њамон як ќисми модда пешбинї шуда бошад 
(ќ.1 м.19). Мисол, ду маротиба ѐ зиѐда аз он содир кардани 

барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ динї. 
Дар њолати дуюм бошад, љиноят ба шарте такроран эътироф мешавад, 
ки агар њамаи љиноятњои дар ваќти гуногун содиркардашуда аз тарафи 
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моддањои гуногуни КЉ пешбинї шуда бошад ва ѓайр аз он, ин њолат 

дар моддањои дахлдори Қисми махсуси КЉ ишора гардида бошад (ќ.2 
м.19). Масалан, дар эзоњи м.179 КЉ навишта шудааст: «Такрорї дар 
моддаи мазкур пештар содир шудани як ѐ якчанд љинояти 

пешбинишудаи њамин модда, инчунин моддањои 179(1), 180, 181, 185, 
310 ва 402 њамин Кодекс эътироф карда мешавад» . Аз мазмуни ин 
модда бармеояд, ки дар баъзе њолатњо содир намудани ду ва ѐ зиѐда 
љиноятњои гуногун низ такрори љиноятро ташкил медињад. 

Ќисмњои 3, 5 ва 6-уми моддаи мазкур се њолатро зикр намудааст, 
ки такрори љиноятро истисно мекунанд:  

1) агар шахс барои љинояти ќаблан содирнамудааш аз љавобгарии 

љиноятї озод шуда бошад (дар асосї м.м.72-75, 82, 83, 89 КЉ) ѐ доѓи 
судї барои ин љиноят барњам хўрда ѐ бардошта шуда бошад (дар асоси 
м.84 КЉ);  

2) агар љинояти давомдор љой дошта бошад, яъне, агар якчанд 
кирдорњои љиноятии ба њам монанд ќасди умумї дошта, ба маќсади 
ягона равона шуда бошанд;  

3) агар љинояти дарозмуддат, яъне, дар муддати дароз иљро 
накардани вазифањои ба зиммаи гунањгор гузошташуда љой дошта 
бошад [5, 68-69]. 

Дар ќ. 4 моддаи зикргардида ќоидањои бандубасти 

(квалификатсияи) такрори ҷиноят нишон дода шудааст. Дар он 
муќаррар карда шудааст, ки агар љинояти баъдина содиркардаи шахс 
ба сифати аломати вазнинкунанда пешбинї шуда бошад (мисол, бо 
ќисми 2-юми моддаи 189 КЉ), он гоњ љинояти аз тарафи шахс 

содиргардида танњо мутобиќи њамон ќисми дахлдори моддаи Кодекс, 
ки љазоро барои такрори љиноят пешбинї менамояд, бандубаст 
(квалификатсия) карда мешавад. Масалан, шахс ду (се, чор) бор 

барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ диниро 
содир кунад, он гоњ љинояти содиргардидаи ў бояд танњо бо банди «а» 
ќ. 2 м.189 КЉ бандубаст (квалификатсия) карда мешавад. Дар њолати 

содир намудани љиноятњои гуногун мисол, як бор барангехтани кинаю 
адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ динї ва як бори дигар 
бетартибињои оммавї, љинояти содиргардида бояд, ки такрори 
љиноятро ташкил надињад. 

Дар зери мафњуми барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ва ѐ динї бо истифодаи зўроварї (банди «б» ќисми 2 
моддаи 189 КЉ) бояд лату кўб, расонидани зарари сабук ва миѐна 

фањмида шавад ва чунин кирдор бандубастро аз рўи маљмўи љиноятњо 
талаб намекунад. Лекин, расонидани зарари вазнин ба саломатї ѐ 
куштори љабрдида татбиќи маљмўи љиноятњоро таќозо дорад. Агар дар 

ваќти истифодаи зўроварї ‟ тела додан, задан ‟ љабрдида аз беэњтиѐтї 
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ба марг расонида шавад, он гоњ чунин кирдор бо банди «б» ќисми 2 
моддаи 189 бандубаст карда мешавад. 

Тањдид ‟ ин ифодаи расонидани зарар ба саломатии љабрдида 

мебошад, ки бо маќсади тарсонидан равона карда шудааст. Тарзи баѐн 
намудани тањдид гуногун мебошад ‟ он ба љабрдида ба тариќи хаттї, 
шифоњї, ба воситаи ишора кардан, ба воситаи телефон ва ѓайрањо, ба 
воситаи шахси сеюм ирсол карда мешавад. 

Барои эътироф намудани љой доштани тањдиди истифодаи 
зўроварї тањдид бояд њаќќонї бошад. Яъне, љабрдида дарк намояд, ки 
шахс имконияти амалї намудани тањдидро дорад. Љиноят аз лањзаи 

баѐни он ба охиррасида дониста мешавад. 
Барои ба охиррасида эътироф намудани ин љиноят танњо ба 

фањмиши субъективии љабрдида такя намудан хатост, зеро љабрдида 

метавонад, иштибоњ кунад. Бештар ба њолатњои объективї бояд диќќат 
дода шавад. Аз љумла, ба шакл, мазмун ва табиати  тањдид, њолате, ки 
он ифода шудааст, шахсияти гунањгор ва љабрдида, љой, ваќт ва њолати 
баѐни тањдид, муносибати байни гунањгор ва љабрдида ва ѓайра диќќат 

додан зарур аст [6, 3-5]. 
Содир намудани барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 

мањалгарої ва ѐ динї бо истифодаи маќоми хизматї (банди «в» ќисми 2 

моддаи 189 КЉ) њолате эътироф мегардад, ки агар шахс маќоми 
хизматиашро истифода намуда, љиноятро содир карда бошад. Аз љумла 
шахсони мансабдоре, ки мафњуми онњо дар ќисми 1 эзоњ ба моддаи 314 

КЉ дода шудаанд ва хизматчиѐни давлатие, ки шахсони мансабдор 
дониста намешаванд, инчунин шахсони дигаре, ки дар ќисми 1 эзоњ ба 
моддаи 295 КЉ љавобгўй мебошанд, дохил мешаванд.  

Аломати бандубасткунандаи «бо истифода аз маќоми хизматї» 
(банди «в» ќисми 2 моддаи 189 КЉ) на танњо дар ќасдона аз љониби 
шахсони дар боло зикргардида бо истифодаи маќоми хизматии худ 
содир кардани љиноят зоњир мегардад, балки бо истифода аз обрў ва 

эътибори вазифаи ишѓолнамудаашон таъсир расонидан ба шахсони 
дигар бо маќсади барангехтани кинаю адоват ѐ низои миллї, нажодї, 
мањалгарої ѐ динї, ѐ паст задани шаъну эътибори миллї, инчунин 

тарѓиби бартарии шањрвандон аз нигоњи муносибати онњо ба дин, 
мансубии онњо ба миллат, нажод, ѐ мањал, мансубият ба гурўњи 
иљтимої равона шудаанд, иборат мебошад [7, 240-241]. 

Оид ба масоили содир кардани барангехтани кинаю адовати 
миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ динї аз љониби гурўњи шахсон ѐ 
гурўњи шахсон бо маслињати пешакї (банди «г» ќисми 2 моддаи 189 

КЉ) бояд дар назар дошт, ки яке аз омилњои ба шаклњо таќсим 
намудани шарикї дар љиноят  ин ваќти пайдо шудани маслињат байни 
шарикон оид ба содир намудани љиноят мебошад. Дар моддаи 39 КЉ 
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дар бораи чунин шаклњои шарикї дар љиноят сухан меравад. Ин меъѐр, 
ки ба шаклњои шарикї бахшида шудааст, аввалин бор ба КЉ дохил 
карда шудааст. Ањамияти њуќуќии љиноятии шаклњои шарикї, ки дар 

моддаи мазкур номбар карда шудааст, аз он иборат аст, ки онњо ѐ ба 
сифати аломати њатмии таркиби љиноят (м.м. 185, 186, 187 ва ѓ. КЉ) ѐ 
њамчун аломати вазнинкунандаи (квалификатсионии) таркиби љиноят 
(банди «г» ќ.2 м.189 КЉ) ѐ ба сифати њолатњое, ки љазоро вазнин 

мекунанд (банди «в» ќ.1 м.62 КЉ) баромад мекунанд. 
Дар ќ.1 м.39 КЉ сухан оид ба содир намудани љиноят аз љониби 

гурўњи шахсон бе маслињати пешакї меравад. Аз мафњуми ќисми якуми 

моддаи мазкур бармеояд, ки содир шудани љиноят мањз аз љониби 
гурўњи шахсон чунин аломатњоро дорад:  

а) дар содиркунии љиноят ду ва ѐ зиѐда шахс ширкат меварзанд;  

б) њамаи онњо иљрокунандагони (њамиљрокунандагони) љиноят 
буда, пурра ѐ ќисман тарафи объективии љинояти мушаххасро иљро 
мекунанд;  

в) њаракатњои љиноятии онњо бе маслињати пешакї сурат мегирад. 

Љиноятњое, ки аз љониби гурўњи шахсон бе маслињати пешакї 
содир мешаванд ин љиноятњоест, ки ду ва ѐ зиѐда шахс ба љинояти 
содиршудаистода ба сифати иљрокунандагон њамроњ мешаванд. Дар 

чунин њолат, њаракати онњо дар зинаи нињоят пасти мусоидаткунии 
бошуурона ќарор дорад. Онњо бошуурона њаракати љиноятиро дар як 
ваќт содир мекунанд, вале нисбат ба он маслињати пешакї ќарордод 

надоранд. Њаракати онњо дар ин њолат бо хоњиши худнишондињї (дар 
авбошї), ќонеъ намудани талаботи шањвонї (дар таљовуз ба номус), 
гирифтани ќасди дерина (дар одамкушї) ва дигар асосњо бо њаракати 

содиркардаистодаи љинояткори дигар мусоидат намуда, иљрои 
љиноятро осон мегардонад. Мумкин аст, ки њангоми содиркунии 
љиноят нафари дигар бе маслињати пешакї барои содиркунии љиноят 
кўмак намуда, монеањоро бартараф кунад [8, 24-33]. 

Дар ин шакли шарикї њар як шарикони љиноят иљрокунандагон ба 
њисоб рафта, мумкин, ки пурра ва ѐ ќисман тарафи объективии љинояти 
мушаххасро содир намоянд (њар яки онњо  пурра ѐ ќисман ва ѐ якеаш 

пурра, дигараш ќисман). 
Шакли дуюми шарикї дар љиноят ин аз љониби гурўњи шахсон 

содир намудани љиноят бо маслињати пешакї мебошад. Дар маслињат 

наќши иљрокунандагон, ваќти содиршавиии љиноят, тарзи иљрокунии 
он, дастрас намудани воситаи љиноят ва ѓ. мавриди баррасї ќарор 
мегирад. Аломатњои он чунинанд:  

а) љиноятро ду ва ѐ зиѐда шахсон содир мекунанд;  
б) шарикони љиноят пешакї то содир шудани љиноят маслињат 

кардаанд;  
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в) њамаи онњо иштироккунандагони љиноят буда, пурра ѐ ќисман 
тарафи объективии љинояти мушаххасро иљро мекунанд ва ѐ ин ки на 
њамаи онњо дар иљро намудани тарафи объективии љинояти мушаххас 

иштирок менамоянд;  
г) маслињати пешакї хусусияти оддиро доро аст. 

Қонунгузор доираи иштирокчиѐни гурўњро вобаста ба наќши 
(роли) иљромекардаашон дар љинояти якљояи пешакї 
маслињаткардашуда мањдуд наменамояд. Бинобар ин, дар содиркунии 

љиноят, дар баробари њамиљрокунандагон, инчунин, иштирок бо 
таќсими ролњо (наќшњо) мумкин аст.  

Муќаррар намудани мављудияти маслињати пешакї (дар куљо ва 

кай он ба вуќўъ омадааст) барои гузаронидани фарќият байни 
содиркунии љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї аз 
љониби гурўњи шахсон бе маслињати пешакї, ањамияти калон дорад [9, 

35-43]. 
Њаљм ва мазмуни маслињат мумкин аст гуногун бошад: дар он 

аломатњои мушаххаси љиноят ва рафтори њар як шарикон аниќ муайян 

карда мешавад ѐ ин ки маслињат танњо аломатњои умумии љинояти 
банаќшагирифтаро инъикос мекунад. 

Вобаста ба дараљаи маслињати пешакии гурўњи шахсон ва 
устувории гурўњи љинояткор, м.39 КЉ чанд намуди содир намудани 

љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакиро муќаррар 
кардааст:  

а) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї, ки ин намуди оддии он ба шумор меравад;  
б) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи муташаккил;  
в) содир намудани љиноят аз љониби иттињоди чиноятї 

(ташкилоти љиноятї). 
Содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї бо он љанбаи худ хусусияти оддиро гирифтааст, ки гурўњ ва 
маќсади онњо  ин содир намудани танњо як амалиѐти љиноятї мебошад, 

ки баъд аз он гурўњ пароканда мешавад. Мумкин аст дар баъзан 
њолатњо гурўњи шахсон якчанд љиноятњои људогонаро содир кунад. 

Дар он њолатњое, ки содиршавии љиноят аз љониби гурўњи шахсон 

бо маслињати пешакї дар моддаи Ќисми махсуси КЉ чун њолати 
квалификатсионї (вазнинкунанда) ќайд шудааст (б «г» ќ.2 м.189 КЉ), 
вай ба квалификатсияи љиноят таъсир мерасонад. Агар он дар 

моддањои Ќисми махсуси КЉ ќайд нашуда бошад, вале дар содир 
шудани љинояти мушаххас мављуд бошад, он чун њолати вазнинкунанда 
баромад мекунад. 

Дар ќисми 3 моддаи 189 КЉ љавобгарї барои њаракати 
пешбининамудаи ќисмњои якум ѐ дуюми њамин модда, агар;  
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а) аз љониби гурўњи муташаккил. Тавре ки ќаблан ќайд намудем, 
вобаста ба дараљаи маслињати пешакии гурўњи шахсон ва устувории 
гурўњи љинояткор, моддаи 39 КЉ чанд намуди содир намудани љиноят 

аз љониби гурўњи шахсон маслињати пешакиро муќаррар кардааст:  
а) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї, ки ин намуди оддии он ба шумор меравад;  
б) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи муташаккил;  

в) содир намудани љиноят аз љониби иттињоди љиноятї 
(ташкилоти љиноятї). 

Содир намудани љиноят аз љониби гурўњи муташаккил аз содир 

намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї, пеш 
аз њама, бо устуворї ва муттањидии гурўњ фарќ мекунад [10, 94-103]. 
Бинобар ин, вобаста аз устуворї ва муттањидии гурўњ, ќонунгузор, 

мисол, дар таркиби барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ва ѐ динї, содир намудани ин љиноятро чи аз љониби 
гурўњи шахсон бо маслињати пешакї (банди «г» ќисми 2 моддаи 189 
КЉ) ва чи аз љониби гурўњи муташаккил (банди «а» ќисми 3 моддаи 189 

КЉ) пешбинї намуда, љавобгариро барои он тафриќа 
(дифференсиатсия) кардааст. 

Гурўњи муташаккил бо маќсади содир намудани љиноят, ки 

тайѐрии дурударозро дарбар мегирад, таъсис шудааст. Гурўњ 
муташаккилии худро то дергоњ нигоњ медорад. Аломатњои ин гурўњ 
чунинанд:  

а) ба гурўњ ду ва ѐ зиѐда шахсон шомил аст;  
б) гурўњ пешакї бо маќсади содир намудани як ва ѐ якчанд љиноят 

ташкил шудааст;  

в) гурўњ хусусияти устуворї ва муттањидиро дорост. 
Тарафи субъективии гурўњи муташаккили љиноятиро махсусияти 

маслињат ва ќарордоди гурўњ ташкил медињад. Аввал ин ки ин паймон 
хусусияти ќаблї ва пешакї дошта, бо маќсади содир намудани љиноят 

баста мешавад. Дуввум ин ки њар як аъзои гурўњ медонад, ки вай ба 
гурўњи муташккили љиноятї бо маќсади содир намудани љинояти 
мушаххас ва ѐ силсилаи љиноятњо њамроњ шудааст. Аъзоѐни гурўњ наќш 

ва вазифањои ќаблан ба ўњда гирифтаи худро дар содир намудани 
љиноят хуб медонанд. Таќсими ваколат ва вазифањо дар гурўњ мумкин 
аст аз рўи зинавї ва ѐ функсионалї ба роњ монда шавад. 

Муташаккилии гурўњ дар тобеияти дохилї ќарор доштани аъзоѐни 
гурўњро таќозо дорад. 

Аъзоѐни гурўњи муташаккили љиноятї барои он љиноятњое, ки дар 

тайѐрї ва амалишавии онњо бевосита иштирок кардаанд, тибќи моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд 
(банди «а» ќисми 3 моддаи 189 КЉ ва ѓ.). 
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Шахсе, ки гурўњи муташаккилро таъсис додааст ва ѐ ба он роњбарї 
мекунад, барои њамаи љиноятњое, ки гурўњ содир кардааст, ба 
љавобгарї кашида мешавад, агар он љиноятњо дар зери роњбарии 

бевоситаи ў содир шуда бошанд, яъне, агар ќасди ў љиноятњои 
содиршударо дарбар гирифта бошад. Умуман, агар љинояти содиршуда 
ба маќсадњои гурўњи ташкилшуда ва вазифањои он, ки аз љониби 
роњбар тарњрезї шудааст, мувофиќат кунад, љавобгарии роњбарї гурўњ 

мављуд аст [11, 12-19]. 
Содир кардани барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 

мањалгарої ва ѐ динї, ки аз беэњтиѐтї боиси марги инсон ѐ дигар 

оќибатњои вазнин гардида бошад (банди «б» ќисми 2 моддаи 189 КЉ).  
Содир кардани барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 

мањалгарої ва ѐ динї, ки аз беэњтиѐтї боиси марги инсон ѐ дигар 

оќибатњои вазнин гардида бошад (банди «б» ќисми 2 моддаи 189 КЉ). 
Њангоми барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ 
динї агар шахс ќасдан ба марг расонида шуда бошад, он гоњ кирдори 
содиршуда иловатан бо ќисмњои дахлдори моддаи 104-и КЉ одамкушї 

банду баст карда мешавад. Дар сурате, агар дар натиљаи барангехтани  
кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ѐ динї аз беэњтиѐтї ба 
марги инсон оварда расонида бошад, он гоњ кирдор бояд бо банди «б» 

ќисми 3 моддаи 189 КЉ бандубаст карда шуда, бо моддаи 104 КЉ барои 
одамкушї бандубасти иловагиро талаб намекунад.  

Мафњуми «дигар оќибатњои вазнин» бояд дар њолати мушаххас ба 

таври алоњида бо дарназардошти њамаи њолатњои кор маънидод карда 
шавад [12, 18]. 

Содир кардани барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 

мањалгарої ва ѐ динї, ки ба зўран пеш кардани шањрванд аз мањалли 
сукунати доимї оварда расонад (банди «в» ќисми 2 моддаи 189 КЉ), 
банди мазкур њаракатњои дар боло номбаршударо пешбинї мекунад, 
ки дар натиљаи он шањрвандон зўран аз мањалли сукунаташон пеш 

карда мешаванд. Ин чунин маъно дорад, ки љабрдида (љабрдидагон), 
ки нисбати ў (онњо) кинаю адоват ѐ низои миллї, нажодї, динї ѐ 
мањаргарої барангехта мешавад, маљбур мешавад, ки бо маќсади 

таъмин намудани бехатарии худ, бартараф намудани тањдид ба њаѐт, 
саломатї, њуќуќ ва озодии худ (тинљї, оромї ва ѓ.) љойи доимии 
сукунаташро тарк намуда, ба љойи дигар равад.  

Содир кардани барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ва ѐ динї, ки дар њолати ретсидиви хавфнок ѐ махсусан 
хавфнок содир шуда бошад (банди «г» ќисми 2 моддаи 189 КЉ). 

Ретсидиви љиноят, умуман, як намуди такрори љиноятро ташкил 
медињад. Мафњуми ретсидиви љиноят дар ќисми якуми моддаи 21 КЉ 
дода шудааст. Мувофиќи он, ретсидив дар њолате эътироф мешавад, ки: 
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1) агар шахс љинояти ќасдона содир намуда бошад; 2) агар дар 
баробари ин барои ќаблан љинояти ќасдона содиркардааш доѓи судї 
дошта бошад.  

Ин чунин маъно дорад, ки агар шахс барои ќаблан содир кардани 
љинояти беэњтиѐтї доѓи судї дошта бошаду баъд аз он љинояти ќасдона 
содир кунад ѐ баръакс, барои ќаблан содир кардани љинояти ќасдона 
доѓи судї дошта бошаду баъд аз он љинояти беэњтиѐтї содир карда 

бошад њам  он гоњ дар ин њолатњо ретсидиви љиноят љой надорад. 
Мављуд будани доѓи судї барои ќаблан содир кардани љиноят аломати 
асосии ретсидив ба њисоб рафта, имконият медињад, ки ретсидивро аз 

маљмўи љиноят фарќ кунем [13, 20-24]. 
Ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон се намуди ретсидивро 

истифода мебарад: оддї, хавфнок ва махсусан хавфнок. Ретсидиви оддї 

(худи ин ибора дар КЉ нест) дар њолатњои зерин ба вуљуд меояд:  
1) содир намудани љинояти ќасдона;  
2) мављуд будани доѓи судї барои љинояти ќасдонаи пештар 

содиршуда.  

Ретсидиви оддї њамчун аломати вазнинкунандаи таркиби љиноят 
танњо дар баъзе моддањои Ќисми махсус пешбинї шудааст, мисол, дар 
банди «в» ќ.2 м.259 КЉ, банди «в» ќ.2 м.263 КЉ, банди «в» ќ.2 м.291 КЉ, 

банди «а» ќ.2 м.292 КЉ, банди «а» ќ.2 м.293 КЉ, банди «в» ќ.2 м.294 КЉ.  
Барои он ки љинояти содиршуда њамчун ретсидиви хавфнок ѐ 

ретсидиви махсусан хавфнок эътироф шавад, ќонунгузор як ќатор 

талаботро пешкаш мекунад, алахусус:  
1) љой доштани шумораи муайяни доѓи судї барои љинояти (ѐ 

љиноятњои) пештар содиркарда;  

2) доштани доѓи судї танњо барои ќаблан мањкум шудан ба љазои 
мањрум сохтан аз озодї;  

3) ќаблан содир намудани категорияи муайяни љиноят (ѐ 
љиноятњо);  

4) содир намудани категорияи муайяни љинояти нав.  
Њамин тариќ ретсидиви хавфнок ѐ ретсидиви махсусан хавфнок 

танњо дар њолате љой дорад, ки агар шахс бори дуюм ѐ сеюм љинояти 

навро бо назардошти талаботи дар боло зикргардида содир карда 
бошад. 

Дар кадом њолат шахс чун шахси ќаблан ба љазои мањрум сохтан 

аз озодї мањкумшуда эътироф мегардад ва дар кадом њолат эътироф 
намегардад ба таври муфассал дар ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 12 декабри соли 2002, №7 бо таѓйироте, ки бо 

ќарорњои Пленум аз 23 июни соли 2010, №19 ва аз 25 майи соли 2017, 
№17 ворид карда шудаанд «Дар бораи таљрибаи аз тарафи судњо 
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татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба ретсидиви љиноят» нишон дода 
шудааст [14, 20-23]. 

Ба шахсони ќаблан ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда 

шахсоне мансубанд, ки дар гузашта нисбати онњо љазои мањрум сохтан 
аз озодї бо њукми ба ќувваи ќонунї даромадани суд таъин карда 
шудааст. 

Шахсоне, ки ќаблан ба љазои мањрум сохтан аз озодї бо шартан 

татбиќ накардани љазо ѐ мавќуф гузоштани иљрои њукм мањкум 
шудаанду дар давоми мўњлати санљишї ѐ мавќуф гузоштани иљрои 
њукм љинояти нави ќасдона содир кардаанд, низ шахсони ба љазои 

мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда њисобида мешаванд. 
Шахсе, ки бо њукми суд ба љазои корњои ислоњї ѐ мањдуд кардани 

озодї мањкум шуда, бо асосњои дар м.м.52 ва 54 КЉ пешбинишуда ин 

љазоњо ба љазои мањрум сохтан аз озодї иваз карда шуда бошад, 
инчунин хизматчии њарбие, ки суд ба ў мутобиќи м. 56 КЉ ба љойи 
мањрум сохтан аз озодї нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї 
татбиќ кардааст, чун ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда 

дониста намешавад. 
Инчунин шахсе, ки ба ў бо њукми суд љазои мањрум сохтан аз 

озодї таъин шудаасту, лекин чунин њукм бо сабаби гузаштани мўњлат 

ба иљро расонида нашудааст (м.81 КЉ), чун ќаблан ба љазои мањрум 
сохтан аз озодї мањкумшуда дониста намешавад. 

Дар љараѐни муќаррар намудани аломатњои ретсидиви љиноят чор 

намуди доѓи судї ба инобат гирифта намешаванд:  
1) доѓи судї барои љинояте, ки то синни 18 солагї содир шудааст 

[15, 31-37]; 

2) доѓи судї барои љинояте, ки нисбати он дар асоси м.71 КЉ 
шартан татбиќ накардани љазо татбиќ гардидааст, агар шартан татбиќ 
накардани љазо бекор карда нашуда бошад ва шахс барои адо 
намудани љазо ба љойњои мањрумї аз озодї фиристода нашудааст;  

3) доѓи судї барои љинояте, ки нисбати он дар асоси м.78 КЉ 
мавќуф гузоштани иљрои њукм татбиќ гардидааст, агар мавќуф 
гузоштани иљрои њукм бекор карда нашуда бошад ва шахс барои адо 

намудани љазо ба љойњои мањрумї аз озодї фиристода нашудааст; 
4) доѓи судие, ки тибќи м. 84 КЉ барњам хўрда ѐ бардошта 

шудааст. 

Инчунин бояд ќайд кард, ки бо сабаби он ки мафњуми ретсидиви 
љиноят дар КЉ ЉТ аз 1 сентябри соли 1998 љорї карда шудааст ва он 
дар КЉ пешина љой надошт ва аз ин рў он вазъияти мањкумшударо 

вазнин кардааст, бинобар ин ќоидањои дар моддаи 21 КЉ дарљгардида 
нисбати мањкумшудагоне, ки љиноятњоро то санади номбаршуда содир 
кардаанд, пањн намегардад. 
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Ќисми 5 м.21 КЉ ретсидиви љиноятро њолати вазнинкунандаи љазо 
эътироф мекунад. Ретсидив љазои љиноятиро сахттар мегардонад. 
Тибќи ќ.1 м.62 КЉ низ ретсидиви љиноят њолати вазнинкунандаи љазо 

эътироф шудааст. Ќоидањои таъин кардани љазо барои ретсидиви 
љиноят бошад, мувофиќи м.66 КЉ амалї мегардад. 

 
Пайнавишт: 

1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 дар райъпурсии 
умумихалќї ќабул карда шуд. 26 сентябри соли соли 1999, 22 июни соли 
2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариќи райъпурсии умумихалќї ба он 
таѓйиру иловањо ворид карда шуданд. -Душанбе, соли 2016. 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» аз 
12 майи соли 2007, №258 бо таѓйиру иловањо дар њолати 2 январи соли 
2019 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2007, №5, 
мод.363. 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиѐсї» аз 13 ноябри 
соли 1998, №680 бо таѓйиру иловањо дар њолати 19 июли соли 2019 // 
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1998, №22, мод.300. 

4. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998, № 574 бо 
таѓйиру иловањо дар њолати 17 декабри соли 2020 //Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, соли 1998, № 9 мод. 68,69. 

5. С.Н. Фридинский. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности: уголовно – правовая характеристика и вопросы 
квалификации // Юрист-Правовед, - 2008. - №4. – С.68-69. 

6. П.В. Агапов. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма: анализ 
законодательной новации // Уголовное право, - 2007. - №1. – С.3-5. 

7. Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 12 июни соли 2014, 
№1 бо таѓйиру иловањои бо ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 16 июни соли 2015, №73 воридгардида «Дар бораи татбиќ 
намудани ќонунгузорї њангоми баррасии парвандањои љиноятии хусусияти 
экстремистидошта» / Маљмўаи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон (солњои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С.240-241. 

8. А.Х. Имомов. Терроризм – форма организованной преступности: 
монография. – Душанбе: «Санадвора», 2003. – С.24-33. 

9. К.Н. Салимов. Современные проблемы терроризма: монография. – М.: 
Изд-во «Щит-М», 1999. – С.35-43. 

10. Љ.З. Маљидзода Љ.Н, Назаров. Љинояткории муташаккил ва трансмиллї: 
дастури таълимї – методї. – Душанбе: «Даќиќї», 2014. – С.94-103. 

11. Ю.М. Антонян, М.Д. Давитадзе. Этнорелигиозные конфликты: 
проблемы, решения: учебное пособие. - М.: Изд-во ЩИТ-М, 2004. – С.12-
19. 

12. Л.Д. Гаухман. Квалификация преступлений: закон, теория, практика: 
монография. – М.: Изд-во «ЮрИнфоР», 2005. – С.18. 



40 

13. А.А. Можегова. Экстремистские преступления и преступления 
экстремистской направленности по уголовному праву Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – С.20-24. 

14. Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 12 декабри соли 
2002, №7 бо таѓйиротњое, ки бо ќарорњои Пленум аз 23 июни соли 2010, 
№19 ва аз 25 майи соли 2017, №17 ворид карда шудаанд «Дар бораи 
таљрибаи аз тарафи судњо татбиќ намудани ќонунгузорї оиди ретсидиви 
љиноят» / Маљмўаи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
(солњои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С.20-23. 

15. А.Г. Хлебушкин. Экстремизм: уголовно – правовой и уголовно – 

политический анализ: монография. – Саратов: Изд-во Сарат. Юрид. ин-

та МВД России. 2007. – С.31-37. 
 

Бобоев А.Х., 

н.и.ҳ., дотсент 

мудири кафедраи ҳуқуқи 

конститутсионӣ 
 

Шоҳимардонов Ш.Ҳ., 

донишҷӯи курси 4-уми  

факултети ҳуқуқшиносӣ 
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ИМРӮЗА 

(дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) 
 

Ҳуқуқи инсон аз лаҳзаи таваллуд пайдо мешавад ва инсон аз лаҳзаи 

таваллуд то маргаш ба ҳуқуқ ниѐз дорад. Кафолати ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд дар ҷаҳони имрӯза ба шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва 

ҳуқуқии ҳар як давлат вобаста аст. Дар аксари Конститутсияҳои 

давлатҳои ҷаҳон оиди соҳибихтиѐр ва ҳуқуқбунѐдии кафолатҳои ҳуқуқи 

инсон оварда шудааст. Аз ҷумла, мутобиқи муқаррароти моддаи 1-и 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 

соҳибихтиѐр, демократӣ ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона мебошад”. 

Кафолатнокии ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд яке аз аломатҳои 

давлати ҳуқуқбунѐд ба ҳисоб меравад. Дар моддаи 17 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки: “Ҳама дар назди қонун ва 

суд баробаранд. Давлат сарфи назар аз мансубияти миллӣ, нажодӣ, ҷинсӣ, 

забонӣ, эътиқоди динӣ, ақидаҳои сиѐсӣ, маълумотнокӣ, вазъи иҷтимоию 

молӣ, ҳуқуқи озодиҳои фардро кафолат медиҳад. Баробарҳуқуқии мардон 
ва занон эътироф карда мешавад”[1]. 



41 

Агар ба мафҳуми кафолат назар кунем, кафолат ин маҷмӯи шароит, 

восита ва усулҳоест, ки ба ҳама ва ба ҳар кас барои ба даст овардан ва дар 

амал татбиқ кардани ҳуқуқ ва озодиҳояш имконият фароҳам оварда 

мешавад. Кафолатро ба кафолати дохилидавлатӣ, кафолати 

байналхалқии ҳуқуқӣ, иттиҳоди байналмилалии минтақавӣ ва мухтор 

ҷудо карда мешавад [35, 269]. 

Кафолати дохилидавлатӣ дар Конститутсия ва дигар санадҳои 

ҳуқуқии давлатҳои алоҳида мустаҳкам карда шуда, бо воситаҳои 

дахлдори моддӣ ва ташкилӣ таъмин мешаванд. Дар замони муосир 

давлате ѐфт намешавад, ки ғояҳои ҳуқуқи инсонро дастгирӣ нанамояд. Ин 

маънои онро дорад, ки ҳамаи давлатҳои ҷаҳон ғояҳои ҳуқуқи инсонро 

дастгирӣ намуда, кафолати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрвандонро дар Конститутсия ва ба санадҳои ба Конститутсия 

баробаркардашудаи хеш оварда, қисмҳои алоҳидаи ин санадҳои дар боло 

зикргардидаро ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебахшанд. Барои 

амалишавии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд қисмҳои санадҳои асосӣ, 

ки ба озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст, дигар санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқӣ қабул менамоянд. Аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

дар қатори дигар давлатҳои ҷаҳон боби 2 Конститутсияи хешро ба 

“Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд” бахшидааст, ки аз 

34 модда иборат аст [1]. Дар Албания баробари қисмҳо дар бораи ҳуқуқҳо 

дар Конститутсияи соли 1976 “Хартияи ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии инсон 

амал менамояд. Дар Исроил Қонуни асосӣ дар бораи қадру қимат ва 

озодии шахсият (Соли 1992). Дар Ливия Эъломияи сабзи ҳуқуқҳои инсон 

(соли 1998) ва дар Фаронса Эъломияи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд амал 
мекунад.  

Кафолати байналмилалии ҳуқуқ ба воситаи эъломияҳои 

умумибашарии ҳуқуқи инсон, паймонҳои байналхалқӣ ва дигар ҳуҷҷатҳо 

мустаҳкам карда мешавад. Барои татбиқи ин кафолат Созмони Милали 

Муттаҳид, мақомоти он, инчунин ташкилотҳо (ЮНЕСКО, Ташкилоти 

байналхалқии меҳнат машғул мешаванд, ки дар зери ҳимояи он буда, 

тавассути ҳар гуна барномаю лоиҳаҳои байналмилалӣ амал мекунанд. 

Дар ин самт фаъолияти Шӯрои амният, кумитаҳои Ассамблеяи Генералӣ, 

Суди байналмилалии СММ ва муассисаҳои махсус ба монанди Кумита 

оид ба ҳуқуқи инсон, Кумита оид ба ҳуқуқи кӯдакон, Кумита алайҳи 

шиканҷа мисол шуда метавонад. Давлатҳои узви СММ татбиқи ҳуқуқ ва 

озодиҳои асосиро ба зиммаи худ гирифтаанд [4, 157]. Эъломияи умумии 

ҳуқуқи башар аз ҷониби Ассамбилеяи Генералии СММ 10 декабри соли 

1948 қабул карда шуд. 10-уми декабр Рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон 

эълон карда шуд, ки ҳар сол аз тарафи ҳамаи давлатҳои ҷаҳон 10 декабр 
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чун Рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон қайд карда мешавад. Ин ҳама 

санадҳои байналмилалӣ дар кафолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар 

ҷаҳони имрӯза мавқеи хосаро дорад, ки барои ҳифзи сулҳу субот, рушди 

ҳамкориҳои байналмилалӣ байни давлатҳои ҷаҳон оид ба ҳуқуқи инсон ва 

ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат менамояд. Қайд 

кардан зарур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани 

истиқлолияти хеш аз 2 марти соли 1992 инҷониб узви ташкилоти 

бонуфузи байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аксари санадҳои байналмилалии оид ба ҳуқуқи 

инсонро имзо ва тасдиқ намудааст. Масалан, Паймони байналмилалӣ 

доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ, Протоколи якуми факултативӣ ба 

Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ сиѐсӣ тасдиқ 

гардида, 4-уми январи соли 1999 ҳукми амал пайдо карданд. Конвенсия 

дар бораи барҳам додани ҳама шаклҳои табъизи нажодӣ 11 январи соли 

1995 тасдиқ гардида, 10 феврали соли 1995 ҳукми амал пайдо кард. 

Конвенсия дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъиз нисбат ба 

занон, конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак ва дар қатори инҳо санадҳои 

дигарро номбар кардан мумкин аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амал 

менамояд ва ба зиммааш ӯҳдадориҳо барои иҷрои санадҳои дар боло 

овардашударо дорад. Кафолати иттиҳоди байналмилалии минтақавӣ 

(Иттиҳоди Аврупо, Шӯрои Аврупо, Шӯрои давлатҳои назди баҳри 

Балтика, Ташкилоти ягонагии Африко, Ташкилоти давлатҳои Амрико, 

Ассотсиатсияи давлатҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ, Иттиҳоди давлатҳои 

мустақил) низ ба воситаи муассисаҳои гуногун дар асоси ҳуҷҷатҳои 

меъѐрию ҳуқуқии дахлдор дар амал татбиқ карда мешавад [4. 300]. 

Чунончӣ, узви Шӯрои Аврупо дар фаъолияти худ Конвенсияи Аврупоро 

дар бораи ҳифзи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ (1950) ва протоколҳои 

иловагии он ба роҳбарӣ мегирад. Ба иҷрои онҳо Комиссияи аврупоӣ оид 

ба ҳуқуқӣ инсон ва Суди аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон назорат мекунанд. 

Мамлакатҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил як қатор ҳуҷҷатҳо 

қабул кардаанд, ки онҳо барои татбиқ намудани ҳуқуқӣ шахсӣ ва амволии 

шаҳрвандони ҳамаи давлатҳои аъзои ИДМ мусоидат мекунанд. 

Конвенсия дар бобати ѐрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ аз рӯи 

парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ ва ҷиноятӣ аз 22-юми январи соли 1993, 

Эъломия дар бораи ӯҳдадориҳои байналхалқӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва 

озодиҳои асосӣ аз 24-уми сентябри соли 1993, Конвенсияи ИДМ дар 

бораи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон аз 26-уми майи соли 1995 аз ҷумлаи 

он ҳуҷҷатҳо мебошанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар қатори дигар 

давлатҳои ҷаҳон ба якчанд санадҳои минтақавӣ оид ба ҳуқуқи инсон 

ҳамроҳ шудаасту санадҳои минтақавӣ оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон дар амал аст. Аз ҷумла, Конвенсияи ИДМ дар бораи ҳуқуқ ва 

озодиҳои асосии инсон дар доираи ИДМ моҳияти ҳатмӣ дорад. Кафолати 

мухтор кафолате мебошад, ки дар қонунҳои қисмҳои таркибии давлатҳои 

федеративӣ (иѐлот, ҷумҳурӣ, вилоят, сарзамин ва музофотҳо) инъикос 

шудаанд. Чунончӣ, таъмини ҳуқуқ ва озодиро дар баробари мақомоти 

федералӣ субъектҳои Федератсияи Русия ба ӯҳда гирифтаанд. Дар 

Конститутсияи Федератсияи Русия қоидаҳои эътироф намудан ва 

кафолати ҳуқуқӣ ва озодии инсон ва шаҳрванд муқаррар карда шудааст, 

ки ба принсипҳо ва меъѐрҳои ҳуқуқӣ байналхалқии аз тарафи умум 

эътирофшуда мувофиқанд [3, 269]. 

Ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд яке аз арзишҳои тамаддуни ҷаҳонист, ки 

дар ҳама санадҳои меъѐрӣ – ҳуқуқии асоси давлатию байналмилалӣ 

мавқеи аввалро ишғол менамояд. Дар ҳама соҳаҳои ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд дар ҷаҳони имрӯза камбудиҳои ҷиддӣ ба назар мерасад. Баъзеи 

ин камбудиҳои кафолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар замони муосир ба 

масъалаи глобалӣ табдил ѐфтааст. Назар мекунем ба маълумотҳои СММ, 

ки кафолати ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангии инсон ва шаҳрванд дар ҷаҳони имрӯза чӣ ҳол дорад? Масалан, 

ҳар рӯз дар ҷаҳон аз бемориҳое, ки пешгирӣ ва табобат карданашон 

мумкин аст, 30 000 кӯдак, яъне соле 10 млн  кӯдак вафот мекунанд. Ҳар 

сол 500 ҳазор нафар занҳо вақти ҳомиладорӣ ѐ таваллуд кардан ба 

ҳалокат мерасанд. Мувофиқи хабари маҷаллаи тиббии Британия 

“Лантист” ҳар сол 50 000 кӯдакони сирояти ВИЧ-дошта тавлид 

мешаванд. Аз рӯи маълумоти омори расмӣ дар Тоҷикистон то 1-уми 

апрели соли 2011, 3 ҳазору 51 нафар бо ҷисми олуда ба вируси норасоии 

масунияти бадан ѐ Вич-СПИД ба қайд гирифта шудаанд, ки беш аз 80 

дарсади онҳо ҷавонон, нерӯи аслии корианд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сол аз сол зиѐдшавӣ ба назар мерасад, зеро аксари аҳолии ҷумҳурӣ рӯ ба 

муҳоҷират овардааст ва эҳтимоли боз ҳам зиѐд шудан вуҷуд дорад, ки ин 

ҳама масъалаҳо ҳалли давлатию глобалии хешро талаб менамояд. 

Муқаррароти моддаи 16-и Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак чунин 

омадаст: “Ягон кӯдак дар амалисозии ҳуқуқи ӯ ба ҳаѐти шахсӣ, ҳаѐти 

оилавӣ, дахлнопазирии манзил ѐ маҳрумияти мукотибот ѐ тааррузи 

ғайриқонунӣ ба шарафу обрӯи вай объектҳои дахолати худсарон ѐ 

ғайриқонунӣ шуда наметавонад”. Ҳоло бошад, назар мекунем ба 

маърӯзаи соли 2001 оид ба вазъи кӯдакон омодагардидаи СММ бо 

унвони “Мо кӯдакон”, ки дар он баъзе ададҳои овардашуда боиси 

нигаронӣ аст. Вафоти кӯдакон дар синни то 5-солагӣ соле 11 млн нафарро 

ташкил медиҳад ва тахминан 150 млн кӯдак серӣ хӯрок намехӯранд. Дар 

сайѐра 3 млрд одамон қашоққона зиндагӣ мекунанд, ки 50 фоизи онҳо 
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кӯдаконанд. Қариб 250 млн кӯдакони синнашон аз 5 то 14 сола корҳои 

ҷисмонӣ мекунанд. 100 млн кӯдак ба мактаб намераванд ва 53 фоизи онҳо 

духтараконанд. Дар тамоми ҷаҳон 11 млн кӯдакон гуреза ҳастанд, 

тақрибан 120-150 млн кӯдакон маъюбанд ва ҳар сол дар ҷаҳон 79 фоизи 

кӯдакон бо имкониятҳои ҷисмонии маҳдуд таваллуд мешаванд. Ҳар сол 

40 млн кӯдакони то 15 аз зӯроварӣ дар оила ҷабр мебинанд. Дар Африка 

ва Осиѐи Ҷанубӣ-Шарқӣ ҳар сол 400 000 духтарону писарон хариду 

фурӯш мешаванд. Дар тамоми ҷаҳон ҳар сол то 2 млн кӯдакону занон 

фурӯхта мешаванд [6, 130]. Ин ҳама шумораҳои дар боло овардашуда 

амалишавии пасти кафолати ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва шаҳрванд дар ҷаҳони имрӯзаро нишон 

медиҳад. Дар ҳалли ин масъала пешниҳод менамоям, ки гузаронидани 

мониторинги ҳуқуқи инсон имконият медиҳад, ки дурустии шубҳаҳо оид 

ба вайроншавии ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангии инсон ва шаҳрванд дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон санҷида 

шаванд, маълумотҳои исботкунандаи ҳуқуқҳои дар боло зикргардида 

вайронкуниҳо ҷамъ оварда шаванд. Дар натиҷа барои ҳалли ин 

масъалаҳои глобалӣ дар байни тамоми давлатҳо имконият медиҳад ва 

заррае бошад ҳам, дар кам кардани шумораҳои ин доғи ҷаҳонӣ саҳм 

гузошта метавонад. Аз ин лиҳоз, дар муддати муайян мониторинги 

ҳуқуқи инсон гузаронида шавад, то ки ба амалишавии кафолати ҳуқуқи 

озодиҳои шахсӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва 

шаҳрванд дар ҳар давлати ҳуқуқбунѐд инкишоф ѐбад. 

Яке аз мушкилотҳои асосии ҷаҳони муосир дар кафолати ҳифзи 

ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд бекор кардани ҳукми қатл мебошад. 

Панҷ кишваре, ки соли 2015 шумораи бештарини ҳукми қатл доранд ‟ 

Чин, Эрон, Покистон, Арабистони Саудӣ ва ИМА мебошанд. Дар замони 

имрӯза на ҳама давлатҳои ҷаҳон тарафдори аз байн бурдани ҳукми қатл 

аст. Кӯшиши бекор кардани ҷазои қатл соли 1989 ба пайдоиши 

Протоколи дуюми факултативӣ ба Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи 

шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ, ки ҷазои қатлро бекор мекунад, оварда расонд. Аммо 

протоколи мазкур аз ҷониби аксари давлатҳои ҷаҳон тасдиқ карда 

нашудааст. Дар соли 2009 129 мамлакати ҷаҳон ҷазои қатлро қонунан ѐ 

дар амалия бекор карданд ва 68 мамлакат онро нигоҳ доштанд. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки аксари санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсонро 

имзо ва қабул карда бошад ҳам, вале Протоколи дуюми факултативӣ ба 

Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ, ки ҷазои 

қатлро бекор мекунад, имзо ва қабул накардааст. Дар муқаррароти қисми 

2-юми моддаи 6 Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва 

сиѐсӣ чунин омадааст: “Дар кишварҳое, ки ҳукми қатлро бекор 
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накардаанд, ҳукми қатл метавонад танҳо барои ҷиноятҳои вазнинтарин 

мутобиқи қонуне, ки ҳангоми содир намудани ҷиноят амал мекард ва бо 

муқаррароти ҳамин Паймон ва Конвенсия дар бораи пешгирии ҷинояти 

қатли ом ва ҷазо барои он мухолиф набошад, бароварда шавад. Ин 

ҷазоро метавонад танҳо ҷиҳати иҷрои ҳукмномаи қатъие, ки аз тарафи 

суди босалоҳият бароварда шудааст, анҷом дода шавад”[4, 110]. Дар 

муқарароти қисми 2 ‟ юми моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оварда шудааст, ки: “Ҳеҷ кас аз ҳаѐт маҳрум карда 

намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти махсусан вазнин”[1]. 

Дар қисми 1 моддаи 47 Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 

намуди ҷазо ва дар банди “м” ҷазои қатл оварда шудааст. Мутобиқи 

талаботи қисми 1 моддаи 48 КҶҶТ, ки дар ин модда ҷазоҳои асосӣ ва 

иловагӣ оварда шудааст, ҷазои қатл танҳо ба сифати ҷазои асосӣ баромад 

мекунад. Моддаи 59 КҶҶТ ба ҷазои қатл бахшида шудааст, ки дар қисми 

1 моддаи мазкур омадааст: “Ҷазои қатл дар шакли паррондан ҳамчун 

чораи истисноӣ танҳо барои ҷиноятҳои зерин муқаррар карда мешавад: 

одамкушӣ (қ.2.м.104.), таҷовуз ба номус (қ.3.м.138), терроризм (қ.3.м.179), 
геносид (моддаи 398), биосид (моддаи 399)”[2]. Вале аз 15-уми июли соли 

2004 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳукми қатл мараторий эълон карда 

шуд. Пешниҳод менамоем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 

соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунѐд мебошад ва дар қатори дигар 

давлатҳо ба Протоколи дуюми факултативӣ ба Паймони байналхалқӣ 

доир ба ҳуқуқӣ шаҳрвандӣ ва сиѐсӣ, ки ҷазои қатлро бекор мекунад имзо 

гузорад ва ин санад дар ҷумҳурӣ ҳукми амал пайдо намояд. Он 5 намуди 

ҷиноятҳои махсусан вазнине, ки дар қисми 1 моддаи 59-уми КҶҶТ ҷазои 

қатл пешбинӣ шудааст, ба қисми 3 моддаи мазкур иваз карда шавад, яъне 

ба якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ѐ ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати 

25 сол. Бояд қайд кард, ки ҷазои қатл ба сабаби чораи ҷазодиҳии истисноӣ 

буданаш имконият намедиҳад хатоҳои судии ҳангоми баровардани ҳукми 

қатли ба амаломада ислоҳ карда шавад. Масалан, аз рӯи маълумотҳои 

“Авфи байналхалқӣ” оварда мешавад, ки аз соли 1973 то 2009 дар Иѐлоти 

Муттаҳидаи Америка 124 ҳукми қатл ба сабаби пайдошавии далелҳои 

нави тасдиқкунандаи содир нагардидаи ҷиноят аз тарафи маҳкумшудагон 

бекор карда шуданд, ҳол он ки аксари баъзе аз ин ҳукмҳо аллакай ба иҷро 

расонида шуда буданд. Аз тарафи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 

2003 16 ҳукми сафедкунӣ ва 140 кори ҷиноятӣ ба тафтишоти иловагӣ 

баргардонида шуд. Яъне имконият надоштани ислоҳи хатоҳои судӣ 

ҳангоми баровардани ҳукми қатли ба амал омадарасида вуҷуд надорад. 

Бинобар ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба Протоколи дуюми 

факултативӣ ба Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва 
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сиѐсӣ, ки ҷазои қатлро бекор мекунад, имзо намояд ва дар Тоҷикистон ин 

санад ҳукми амал намояд. Ё ин ки ҷиноятҳое, ки дар ҷавобгарии он ҳукми 

қатл пешбинӣ шудааст, санади судӣ оиди ба қатл расонидани маҳкумшуда 

баъди вақти тӯлонӣ масалан, як ѐ ду сол амалӣ карда шавад. Зеро мумкин 

аст далелҳои нави тасдиқкунанда оиди содир нагардидани ҷиноят аз 

тарафи маҳкумшудагон пайдо гардад ва санади он бекор карда шавад.  

Масъалаи дигаре, ки амалишавии кафолати ҳуқуқи инсонро коҳиш 

медиҳад, ин амалҳои коррупсионӣ ба ҳисоб меравад. Бо тараққиѐти 

ҷомеаи ҷаҳонӣ дар асри ХХI роҳу усулҳои нави ҳолатҳои коррупсионӣ 

пайдо гардидааст. Дар ҷаҳони муосир коррупсияро ҳамчун доғи 

рӯзмарра, вабои аср, зуҳурот ва падидаи номатлуб мешиносанд, ки 

монеаи ҷиддӣ бар инкишофи иқтисодию иҷтимоии давлат мегардад. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ ҳаҷми зарари солонаи фасодкорӣ дар ҷаҳон 

зиѐда аз 1 триллион долларро ташкил медиҳад. Мамлакатҳое, ки бо 
коррупсия самаранок мубориза мебаранд, даромади солонаи худро то 5 

маротиба афзоиш дода метавонанд. Ҷумҳурии мо дар миқѐси давлатҳои 

ИДМ яке аз аввалинҳо шуда, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

мубориза бар зидди коррупсия”-ро қабул намуд. Ғайр аз ин, дар 

Тоҷикистон якчанд қонунҳо ва зерқонунҳо қабул гардидааст, ки барои 

коҳиш додани сатҳ ва шиддати коррупсия дар ҷумҳурӣ таъсири мусбат 

мерасонад. Бо вуҷуди ин, ҳама пешравиҳо, аз ҷумла барои муқовимат бо 

коррупсия бо мақсади мунтазам бартараф намудани монеаҳои пешгирии 

коррупсия, боварии комил ҳосил намудани шаҳрвандон ба мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ, дар низоми қонунгузории давлат (қабули санадҳо 

ва такмили онҳо), таъсиси мақомоти давлатӣ ҳамчун сохтори 
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия (Агентии назорати 

молиявии давлатӣ ва мубориза бо коррупсия), қабули стратегия ва 

барномаҳои давлатӣ, таҳдиди ҷавобгарии ҷиноятӣ, таъсиси Шӯрои милли 

муқовимат бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамасола дарҷ 

гардидани оқибати ин амали номатлуб дар Паѐмҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ то ҳол 

камбудиҳои ҷиддӣ низ ҷой доранд. Санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

қабулгардидаро дар амал на ҳамаи шаҳрвандон ва ҳатто кормандони 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқу идораҳои давлатӣ риоя менамоянд. 

Содиршавии ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти 

коррупсионидошта аз рӯи маълумоти раѐсати таҳлил, иттилоот ва омори 

агентии кишвар сол аз сол меафзояд. Масалан, дар ҷумҳури соли 2017-

1980 ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионидошта 

ба қайд гирифта шуда, маблағи умумии зарари дар ин давра ба давлат 

расонидашуда зиѐда 258 миллиону 980 ҳазор сомониро ташкил менамояд, 

ки 71 миллиону 262 ҳазор сомонӣ ба ҳисоби давлат баргардонида 
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шудааст. Дар соли 2018 дар мамлакат 2047 ҷиноятҳои коррупсионӣ ва 

иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ба қайд гирифта шуда, маблағи 
умумии зарари дар ин давра ба давлат расонидашуда зиѐда 442 миллиону 

49 ҳазор сомониро ташкил менамояд, ки 255 миллиону 388 ҳазор сомонӣ 

ба ҳисоби давлат баргардонида шудааст. Ҳоло он ки давлат кӯшиш 

менамояд, ки сатҳи коррупсияро дар ҷумҳурӣ сол аз сол паст намоянд, 

вале баръакс, сол аз сол зиѐд шуда истодааст. Дар ин маълумот танҳо 

шумораи ба қайд гирифташударо овардааст ва маълум нест, ки ҷиноятҳои  

хусусияти коррупсионидошта ба таври пинҳонӣ содиршуда ҳар сол ба 

буҷети Тоҷикистон чанд миллион сомонӣ зарар мерасонанд. Бо ин 

маблағҳои дар боло зикр шуда даҳҳо муассисаҳо сохта мешаваду хонаҳои 

ҳазорон шахсони ниѐзманд аз қабили пиронсолон, барҷомондагон, 

ятимон обод мешавад. Аз рӯи маълумоти расмии кишвар соли 2018 аз 

оқибати ҷиноятҳои коррупсионӣ ва  иқтисодии хусусияти 

коррупсионидошта 442 миллиону 49 ҳазор сомон ба буҷети давлат зарар 

расонида шудааст, ки айни ҳол давлат аз буҷети хеш барои аз 3 ва зиѐда 

аз ин шумора ятимони бесарубонмонда барои як моҳ ҳамагӣ 216 сомонӣ 

ҷудо менамояд. Агар дар оила 5 ятим бошад бо 216 сомони чӣ кор 

мекунанд, ки ба ин маблағ айни ҳол 50 кг орд намедиҳад ва ҳоли онҳо чӣ 

мешаванд. Инчунин, содиршавии ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии 
хусусияти коррупсионидошта аз тарафи 1211 нафар кормандони 

мақомотҳои давлатӣ аз соли 2010 то 2015 ба қайд гирифта шудааст, ки 6 

нафари ин шумораро кормандони Агентии назорати молиявии давлатӣ ва 

мубориза бо коррупсия ташкил менамояд. Ин ҳама дар амал кам тадбиқ 

шудани санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ва ѐ риоя нашудани онҳо аз тарафи 

хизматчиѐни давлатиро дарак медиҳад, ки дар Паѐми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 26 декабри соли 2018) қайд карда шуд, ки 

“Муроҷиатҳои сокинони кишвар ба Дастгоҳи иҷроияи Президент нишон 

медиҳанд, ки фаъолияти баъзе мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

дар ин самт ба таври дахлдор ба роҳ монда нашудааст ва шахсони 

мансабдор ваколатҳои худро тибқи талаботи қонун амалӣ намесозанд”. 

Аз ин лиҳоз, низ Тоҷикистон аз рӯи маълумоти расмии ташкилоти 

байналмилалии Трансперенси интернешнл аз ҷиҳати содиршавии 

ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионидошта дар 

ҷаҳон дар сатҳи боло меистад.  

Дигар масъалае, ки ба амалишавии кафолати ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд вобастагӣ дорад, ин ҳифзи ҳуқуқи кӯдакони ятим мебошад. 

Ҳоло бошад, ба амалишавии ҳуқуқи кӯдакони ятим дар ҶТ назар 

менамоем. “Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму 

тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд” моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳамеша қайд менамоянд “Ятимон бояд худро танҳо ҳис накунад, 

зеро мо ҳамеша бо онҳо ҳастем”. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кӯмак ва ҳимояи ҳуқуқи ятимонро баъд аз берун шудан аз ятимхона 

кафолат медиҳад. Аз рӯи маълумоти омори шумораи ятимон дар соли 

2017 беш аз 46 ҳазор сабт шудааст, ки 2000 нафари онҳо на падар ва на 

модар доранд. Дар ҷумҳурӣ зиѐда аз 65 мактаб интернат барои кӯдакони 

ятиму бепарастор хизмат менамояд. Аммо имрӯз баъзе камбудиҳо дар 

кӯмак ба ятимон бахусус ба нимятимону бесарубонмондагон ба назар 

мерасад. Масалан, нимятимон нафақаи ночиз мегиранд, ки мо дар боло 

қайд кардем. Давлат барои нимятимон нафақаи бесарубонмонда медиҳад, 

ки аз се ва зиѐда аз он кӯдак мавҷуд бошад, айни ҳол 216 сомониро 

ташкил медиҳад, ки ин хеле маблағи кам ва ночиз мебошад, хуб мешуд, ки 

вобаста ба шумораи кӯдак аз се нафар зиѐд бошад ҳам, нафари 4,5 ва 

ғайраро ба назар гирад ва ба онҳо низ маблағи алоҳида ҷудо намояд. 

Инчунин, кӯдакони нимятим дар таҳсили олии касбӣ ягон имтиѐз 

надорад, ба истиснои хизматрасонӣ дар ИМД, яъне аз пардохти 50% 

маблағ озод мебошад, ки 110 сомониро ташкил медиҳад. Аз ин сабаб низ 

аксари кӯдакони ятим ва ѐ нимятимон баъд аз хатми мактаби миѐна ба 

муассисаҳои олии касбӣ дохил намешаванд. Дар ин ҷода Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд “Аз 

садҳо квотаҳои Президентӣ, ки барои таҳсили донишҷӯѐни болаѐқат дар 

хориҷи кишвар ҳар сол ҷудо мегардад. Дар миѐни онҳо ятимон хеле 

каманд ва ѐ умуман нестанд”. Дар ин самт пешниҳод менамоем, ки 

нимятимон ва ѐ кӯдакони бесарубонмонда ҳангоми таҳсил дар 

муассисаҳои таълимии давлатӣ дорои имтиѐз ва ҳадди ақал аз пардохти 

маблағи таҳсил 50% ва аз пардохти ҷойи хоб пурра озод карда шаванд. 

Инчунин, дар қонунгузории ҷумҳурӣ мафҳуми нимятим оварда 

нашудааст ва қонунгузории асосӣ, яъне ягон қонуни алоҳида дар бораи 

ятимон мавҷуд нест. Аз ин лиҳоз, пешниҳод менамоям, ки қонуни алоҳида 

дар бораи кӯдакони ятим, яъне Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

кӯдакони ятим” қабул карда шавад.  

Хулоса, тараққиѐти ҷаҳони имрӯза пеш аз ҳама инкишофи сиѐсии 

давлат ба пешрафти кафолати иктисодӣ-ҳуқуқӣ, кафолати сиѐсию ҳуқуқӣ 

(механизми ҳокимияти халқӣ, тақсим кардан ва баробарвазнии ҳокимият, 

бисѐрҳизбӣ, гуногунақидагӣ); кафолати иҷтимоию, ҳуқуқӣ, ҳуқуқи моддӣ, 

идеалӣ (эхтимолияти бегуноҳӣ), тартиботи мурофиаи судӣ, техникию 

ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд ѐ ин ки ба поймолшавии ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд таъсири хешро мерасонад. Кафолати дохилидавлатӣ, кафолати 

байналхалқии ҳуқуқӣ, иттиҳоди байналмилалии минтқавӣ ва мухтории 
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инсон ва шаҳрванд дар замони имрӯза барои ҳалли масъалаҳои дар боло 

зикргардида, амалишавии кафолати ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ, сиѐсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва шаҳрванд камшавии 

вайронкуниҳои кафолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар ҳамаи давлатҳои 

ҷаҳон ҷидду ҷаҳд дорад. 
 

Пайнавишт: 
1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 (бо таѓйиру 

иловањои 22 майи соли 2016). – Душанбе: Ганљ, 2016. 135 с. 
2. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон. 21 майи соли 1998// Ахбори 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон// Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 
январи соли 2018, № 1473 

3. [С. Ҳасанов], М.Ҳасанов. Назарияи давлат ва ҳуқуқ . Китоби дарсӣ. 
Душанбе 2017. 

4. Рањматова З.М. Њуќуќи инсон. Комплеси таълимї-методї. – Хуљанд: 
Дабир, 2015. - 157. 

5. Маҳмудов М.А, Зиѐев Н, Холдиқов А.Г, Искандаров З, Сотиволдиев Р. Ш, 
Меглиев Ш.М, Павленко Е.М, Муродова Н, Салихова Р.Ф, [Лутфонов Ғ], 

Тоҳиров У.З , Халифаев М.Н. Ҳуқуқи инсон. Китоби дарсӣ.  Душанбе-АВА, 
2007.  

6. Зиѐев Т.Н., Мањмудов М.А., Холдиќов А.Г., Искандаров З., Сотиволдиев 
Р.Ш., Ш.М Меглиев, Е.М. Павленко, Н. Муродова, Р.Ф. Салихова, 
[Ѓ.Лутфонов], У.З. Тоњиров, Халифаев М.Н. Њуќуќи инсон. Китоби 
дарсї. ‚Мавлавї‛. Душанбе-2009. С. 230. 

 

Болтуев С.Ш., 
н. и. њ., дотсенти 

кафедраи њуќуќи соҳибкорї 

ва байналмилалӣ 

 
ПРИНСИПЊОИ ЊУЌУЌИ МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНЇ ЊАМЧУН 

ОМИЛИ МУЊИММИ САМАРАНОКИИ АДОЛАТИ СУДЇ 

 
Бояд ќайд намуд, ки маънои истилоњи «принсип» ба маънои 

калимаи «principus» аз забони лотинї мувофиќат мекунад, ки марбут 
ба масъалаи баррасишаванда мазмуни асос, аќидаи роњбарикунанда, 

ќоидаи асосии ахлоќро ифода мекунад. Дар афкори њуќуќии замони 
муосир њам ба назари мо чунин мерасад, ки њамчун принсип мањз 

аќидаҳои хусусияти умумӣ ва љамъиятӣ доштаи роњбарикунандае, ки 

давлат, мувофиқи консепсияи сиѐсати ҳуқуқӣ, эътироф кардааст, 
фањмида мешавад. Принсипњое, ки дар меъѐрњои њуќуќї ифода 

гаштаанд ва иљрояшон бо ќувваи маљбуркунии давлатї таъмин карда 
мешаванд, принсипњои њуќуќї арзѐбї мегарданд. 
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Принсипњо дар меъѐрњои њуќуќї инъикос ѐфта , њамаи љанбањои 
муносибатњои љамъиятиро инъикос менамоянд ва ба танзим 
медароранд. Онњо сиѐсати њуќуќии давлатиро ифода карда, ба раванди 

пайдошавї, татбиќ ва ташаккули меъѐрњои њуќуќї, дар такмили њама 
низоми њуќуќї ва асосњои демократии он таъсири њалкунанда доранд. 
Сатњи босуботї, устуворї, давомнокї, ботартибї ва самаранокии њама 
низоми њуќуќї аз дараљаи риояи принсипњои њуќуќї вобаста аст. 

Хусусияти умумињатмигї доштани принсипњои њуќуќї барои 
мустањкам кардани муттањидии дохилї ва муносибати 
байнињамдигарии меъѐр, институт ва соњањои гуногуни њуќуќ мусоидат 

мекунад. 
Дуруст ва мувофиќи маќсад будани њама низоми муносибатњои 

њуќуќии љамъиятї, фаъолияти њамаи сохторњои њокимияти давлатї ва 

шахсони мансабдори онњо мањз аз нуќтаи назари риояи принсипњои 
њуќуќї муайян мегардад. Ин аст, ки баъзан принсипњои њуќуќиро 
принсипњои  тартиботи њуќуќї, танзими њуќуќї, принсипњои низомњои 
амалкунандаи муносибатњои њуќуќї њам меноманд [8, 26]. 

Шарти асосии њатмии татбиќи амалии принсипњо дар ќонунгузорї 
мустањкам шудани онњо ба њисоб меравад. Њар як нуќтаи назар, аќида 
ва хулосаи илмї чї ќадаре ки фоиданок нанамоянд, то он даме ки дар 

яке аз меъѐрњои њуќуќии ќонунгузории амалкунанда мустањкам 
нагарданд, принсипњои танзимкунандаи њуќуќ эътироф шуда 
наметавонанд. 

Принсипњо аз рӯи шакл ва мазмуни худ бояд ќисмњои љузъии 
низоми ягонаи њуќуќ ва ахлоќ бошанд, байни њам онњо бояд дар чунин 
муносибат бошанд, ки ба зиддияти ќоидањои рафтори 
муќаррармегардида дар љомеа роњ надињанд. Ифодаи имлоии 

принсипњо бояд чунин бошад, ки ба мухтасарии худ нигоњ накарда, на 
танњо ба њуќуќшиносњои касбї, балки ба ањли васеи љомеа, ки ќоидањои 
рафтори муќарраршударо бояд риоя намоянд, фањмо бошад. 

Дар ин љо саволе пайдо шуданаш мумкин аст, ки принсипњо аз 

меъѐрњои оддии њуќуќї бо кадом хусусиятњояшон фарќ мекунанд?  
Масалан, В.Н. Грибанов менависад, ки меъѐрњои њуќуќї маънои 
низомњои муайяни соњањо ва институтњоро ташкил медињанд, аммо 

принсипњои њуќуќї моњияти њуќуќ ва ањамиятнокии иљтимоии онро 
инъикос мекунанд [4, 42]. 

Дигар муњаќќиќе, ки на танњо дар илми њуќуќи мурофиавии 

гражданї, балки дар назарияи умумии њуќуќ њам шуњратѐр аст, Гурвич 
М.А. муносибати байнињамдигарии меъѐрњои њуќуќї ва принсипњоро 
мушаххастар аниќ карда истода, ќайд менамуд, ки принсипњо њам 

меъѐрњои алоҳидаи њуќуќ ба њисоб мераванд, аммо хусусияти онњо дар 
ќатъият ва ањамияти умумињатмї доштанашон ифода меѐбад [5, 25]. 
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Нуќтаи назари пешнињодшудаи Гурвич М.А., ба аќидаи мо 
бештар ќобили ќабул аст, зеро хусусияти фарќкунандаи принсипњо, 
пеш аз њама дар он ифода меѐбад, ки меъѐрњои њуќуќии ба сифати 

принсип мустањкам карда шуда, ба њамаи соњањои њуќуќ, институтњо ва 
меъѐрњои алоњидаи он ањамият дошта, њамчунон наќши 
танзимкунандаи асосии муносибатњои дохилисоњавии муайянро иљро 
мекунанд. Меъѐрњои оддии њуќуќї бошанд барои ба танзим 

даровардани муносибатњои алоњида ѐ амалиѐтњои муайян равона 
шудаанд. Ѓайр аз ин принсипњои њуќуќї аз меъѐрњои алоњидаи њуќуќї 
бо устувории мављудияти худ фарќ мекунанд. Принсипњо на танњо 

моњият ва мазмуни меъѐрњои њуќуќии амалкунанда, балки тамоилот, 
самт ва дурнамои ташаккули њуќуќро бо пуррагї муќаррар мекунанд. 

Меъѐрњои њуќуќии оддї бо мурури замон бо такмил ѐфтани 

муносибатњои љамъиятї дигаргун гаштанашон мумкин аст, њол он ки 
моњияти принсипњои њуќуќї одатан бетаѓйир мемонанд. Њарчанд дар 
даврањои гуногуни раванди таърихии инкишофи давлат, пайдо шудани 
муносибатњои љамъиятии сифатан нав вобаста бо сиѐсати њуќуќии 

амалишаванда принсипњои танзими њуќуќї низ таѓйир ѐфтанашон 
мумкин аст. Тасдиќи ин аќидаро дар мазмуни принсипи «ба амал 
баровардани адолати судї танњо аз тарафи суд» вобаста ба торафт 

мукаммал гаштани низоми судии давраи шӯравї ѐфтан мумкин аст. 
Чунончи, салоњияти  ба амал баровардани адолати судї солњои гуногун 
ба зиммаи трибуналњои њарбї, комиссияњои фавќулодда, коллегияњои 
судњои махсус, судњо бо иштироки машваратчиѐни халќї, судњо бо 

иштироки коллегияњои васеъкунонидашудаи машваратчиѐни халќї 
(судњои ќасамї) вогузошта шуда буд. Њатто аз пайдарњамии номбар 
кардани ин маќомот аѐн аст, ки инкишофи низоми судї ва принсипњои 

ташкилу фаъолияти он бо роњи демократикунонии љомеа њамќадам аст.  
Дар ќонунгузорї мустањкам гардидани принсипњое, ки ягон хел 

ањамияти иљтимої ва хусусияти роњбарикунанда надоранд, ба 
инкишоф ва татбиќи ќонунгузорї таъсири манфї расонида, сабабгори 

татбиќи нодурусти меъѐрњои њуќуќї ва чигилкории фаъолияти 
маќомоти татбиќкунандаи њуќуќ мегарданд.  

Дар таѓйироти куллие, ки дар њаѐти љамъиятї ва сиѐсии Љумњурии 

Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолият ба вуќуъ омаданд, 
принсипњои танзими мурофиаи гражданї, ки бо устуворї ва 
босуботияшон ба њамагон маълуманд, фарќ карда меистанд. Сифатан 

таѓйир ѐфтани мазмуни баъзе аз принсипњои асосии ба амалбарории 
адолати судї бо тамоюли мањдудшавии хислатњои демократии онро бо 
зарурияти назардошти талаботњои марњилаи гузариш дар инкишофи 

давлатдориямон алоќаманд донистан лозим аст. Чунончи, асоси њамаи 
принсипњои ба амалбарории адолати судиро ташкил ѐфтани њамаи 
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судњо дар асоси интихобот ба њисоб мерафт. Айни њол,  судяњои шањру 

ноњияњо ва вилоятњо дар асоси пешнињоди Раиси Суди Олии Љумҳурии 

Тоҷикистон бо фармони Президенти мамлакат ба вазифа таъин ва 
мувофиќан аз вазифаи ишѓолкардаашон озод карда мешаванд (ќ.2 м. 16 

Ќонуни конститутсионии Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судњои 
ЉТ») [7]. Баъди гузаронидани ислоњоти судї як ќатор принсипњои 

воќеан демократї аз байн рафтанд. Масалан, принсипи баррасии 
дастаљамъии (коллегиалї) парвандањои гражданї бо иштироки 
машваратчиѐни халќї дар суди марњилаи якум. Сода кардани тартиби 

мурофиавии муњокимаи судї умуман нораво аст, чунки ќоидањои ба 
амалбарории адолати судї дар бисѐр њолатњо хусусияти рамзї ва 
тарбиявї дошта, барои ташаккули шуури њуќуќии шахрвандон, 
пешгирии њуќуќвайронкунї дар љомеа, талќин намудани эњтироми 

ќонуният  хизмат мекунанд. Ба замми он, баррасии парванда аз тарафи 
танњо як судяи касбї ба маќсади адолати судї оиди муќаррар кардани 
њаќиќати кор ва њалли бањси њуќуќї мувофиќат намекунад. Чунки вай 

чї ќадар донишманд ва хирадманд набошад, назари субъективияш ба 
хатоњои судї оварда расониданаш мумкин аст. Ба вазифаи судяи шањру 
ноњияњо шахсони ба синни 25 сола расида таъин шуданашон мумкин 

аст. Агар дар пањлуи онњо њамчун машваратчии халќї шахсони 
рузѓордида ва вобаста ба касбу кори асосияшон бо матлаби бањс аз 
наздик ошно бошанд маслињати онњо барои пешгирии хатоњои судї 

мусоидат мекард.  
Тартиби (механизми) татбиќи принсипњо, пеш аз њама, бо 

мустањкам шудани онњо дар меъѐрњои аниќи њуќуќї муайян карда 
мешавад. Агар онњо дар ќисми умумии ќонунгузорї пешбинї шуда 

бошанд, мазмуни онњо мувофиќан ба њамаи ќисмњои соњаи њуќуќ дар 
пуррагї пањн мешавад. Пас, ба чунин принсипњо њуќуќ ба њимояи судї 
(м. 4 КМГ) [6], мустаќилияти судяњо (м. 9 КМГ) [6], баробарї дар назди 

ќонун ва суд (м. 7 КМГ) [6] ва ѓайрањо мансуб шуданашон мумкин аст. 
Њол он ки як ќатор принсипњои дигар табиати љузъї доранд ва барои 
марњилаи аниќи истењсолоти судии гражданї пешбинї шудааст. 

Принсипњои бевосита, бефосила ва шифоњї будани муњокимаи судї 
бошанд мањз маљлиси судиро дар назар дорад, Бинобарон мувофиќан 

ба њамон ќисми кодекси мурофиавии гражданӣ, ки  фаъолияти суди 
марњилаи якумро ба танзим медарорад, вай љой дода шудааст (м. 160 

КМГ)[6]. Мањз бо њамин сабаб як ќатор муаллифон наќши онњоро ба 
сифати принсипњо ба зери шубња мегузоранд [3, 36]. Њамчунон таъкид 
кардан зарур аст, ки ба монанди дигар соњањои њуќуќ (масалан, њуќуќи 
гражданї) дар ягон моддаи алоњидаи Кодекси мурофиавии гражданї 

рӯйхати принсипњо оварда нашудааст. Њатто дар он меъѐрњое, ки 
мазмуни ин ѐ он принсипи маъмули мављудияташ боиси ягон шубња 
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набуда њам, оварда шудааст (м.м. 6 - 11 КМГ)[6]. Истилоњи «принсип» 
на дар номаш, на дар матнаш дида намешавад. Барои њамин оиди 
масъалаи низоми принсипњои њуќуќи мурофиавии гражданї байни 

мутахассисон фањмиши ягона нест.  
Агар мафњуми принсип дар меъѐри њуќуќии ягон моддаи аниќи 

ќонунгузории мурофиавї пешбинї шуда, риояи ќоидањои рафторе, ки 
муќарар шудааст, њатмї мебошад. Тасдиќи чунин  аќида принсипи 

забони истењсолоти судї шуданаш мумкин аст (м. 10 КМГ)[6], ки 
ќоидаи риояи он аниќ ифода ѐфтааст ва барои фањмидани мазмуни он 
ягон хел андешаю мантиќ зарур нест. Дар дигар мавридњо бошад 

мазмуни принсипро фаќат аз тањлили мантиќии маънои маљмӯи як 
ќатор меъѐрњои мурофиавї муайян кардан мумкин аст. Ин љо дар назар 
дорем, ки принсипи диспозитивї дар ном ва ѐ мазмуни ягон меъѐрњои 

аниќи њуќуќии моддањои КМГ инъикос наѐфтааст. Вай ба монанди гӯѐ 
як риштаи сурх аз мазмуни тамоми ќоидањои мурофиаи гражданї 

мегузарад ва дар меъѐрњои њуќуќии сершумор инъикоси худро ѐфтааст. 
Њар як изњори ирода ва ихтиѐрдорї бо њуќуќу манфиатњои ќонунї дар 
марњилањои гуногуни истењсолоти судии гражданї принсипи 

диспозитивиро мефањмонад.  
Масъалаи таснифи низоми принсипњои њуќуќ, аз он љумла низоми 

принсипњои њуќуќи мурофиавии гражданї њам, мубоњисавї ба њисоб 

меравад; дар байни олимон аз рӯи меъѐрњои гуногун таснифи ба худ 

хоси принсипњоро пешнињод мекунанд [9, 124,1,123-124]. Дар сохтори 
(конструксияи) пешнињодшуда норасоии ягона ‟ мављуд набудани 
муфиднокии онњо дар мукаммал намудани фаъолияти судї мебошад.  

Таснифи ном ба ном ва аниќ ба ќонунгузории амалкунандаи 

мурофиавии гражданї асос ѐфтааст, вале бо маќсади ташаккули 
љањонбинии умумї ва нишон додани самту тамоюлњои дурнамои 
инкишофи ќонунгузорї дар роњи мукаммал гардонидани фаъолияти 

судї њамин хел ќоидањои назариявї-амалиеро њам бояд донем, ки 
пештар маќоми принсипро доштанд ѐ минбаъд чунин маќомро 
гирифтанашон мумкин аст. Њамчунон бояд таъкид намоем, ки дар 

низоми њуќуќии баъзе мамлакатњои инкишофѐфта ва мутамаддини 

хориља принсипњое вомехӯранд, ки бе ягон шакку шубња барои 
самаранокии адолати судї заруранд, вале ќонунгузории ватанї аз 
сабаби мувофиќат накардан ба сиѐсати њуќуќии давлат ва њуввияти 

миллї онро ба низоми њуќуќии Тољикистон ворид накардааст. Аммо 
маънои баъзе аз онњо ба мазмуни принсипњои амалкунанда ворид 

карда шудаанд. Чунончӣ, ба мазмуни принсипи њуќуќ ба њимояи судї 
унсурњои салоњиятнок, мустаќил ва беѓараз будани суди дар асоси 
ќонун таъсисдодашуда ворид карда шудаанд. Ба як маъно ин унсурњо 

мазмуни чунин принсипњои дар мамлакатњои хориљаи мутамаддин 
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маъмули адолати судї ‟ њуќуќ ба судяи ќонунї, манъ будани худсарии 
судяњо дар њалли парванда ва ѓ ифода мекунанд (м.4 КМГ) [6]. 

Вобаста ба ањамияти мазмун ва њудуди амал принсипњо бояд ба ду 

гурӯњ људо шаванд: умумї ва функсионалї. Принсипњои ташкил  ва 

фаъолияти судњо бояд ба гурӯњи якум марбут бошанд, чунки хусусияти 
умумии онњо аз сабаби дар истењсолоти судии њам љиноятї, њам 
гражданї ва њам иќтисодї маќомоти ягонаи ба амалбарорандаи 
адолати судї будани суд яќин аст. Ба принсипњои ташкил ва фаъолияти 

суд бояд он принсипњое марбут бошанд, ки на фаќат дар кодекси 

мурофиавии гражданӣ, балки дар Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар 
бораи судњои Љумњурии Тољикистон» [7]. мустањкам шуда бошанд. Вале 
агар ягон принсип фаќат дар ќонунгузории мурофиаи соњавї пешбинї 

шуда бошад, пас он ба гурӯњи принсипњои функсионалї бояд дохил 

карда шавад. Баъзе аз принсипњои функсионалї метавонанд дар дигар 
соњањои мурофиавии њуќуќ бо инъикоси хусусиятњои алоњидаи 
соњавияшон муќаррар гарданд, ки онњоро  принсипњои байнисоњавии 
танзими њуќуќї меномем. 

В.М. Семѐнов принсипи ќонуниятро ба ќатори принсипњои умумї 
ворид карда истода, ањамияти онро фаќат дар ташкили фаъолияти суд 
дидааст[8, 35-38]. Њол он ки мазмуни ин принсип њамчунин дар 

хусусияти функсионалии њар як њуќуќи соњавии мурофиавї фарќ 

мекунад. Чунончӣ, маънои ќонуният дар мурофиаи гражданї аз 
фањмиши ин масъала дар мурофиаи љиноятї фарќ мекунад. Барои 
њамин мо принсипњои функсионалиро ба соњавї ва байнисоњавї људо 

мекунем. Принсипњои соњавии њуќуќи мурофиавии гражданї  моњияти 
шакли мурофиавиро муайян мекунанд. Принсипњои байнисоњавї 
бошанд фаќат аз нуќтаи назари хусусиятњои хоси онњо дар мурофиаи 

гражданї  боиси таваљљӯњ мебошанд.  
Њамин тариќ, принсипњо ин аќидањои асосии роњбарикунанда, 

сиѐсї ва ахлоќї мебошанд, ки дар љамъият муносибати байни давлат ва 
шахсиятро ифода мекунанд ва дар меъѐрњои њуќуќї мустањкам карда  
шудаанд[2, 70-79].  
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Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо 
кормандони маќомоти судї, аз љумла ќайд намуданд, ки 
“Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки чанде пеш мардуми мо 25  ‟ 

солагии ќабули онро љашн гирифтанд, амалї гардидани њокимияти 
давлатиро дар асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва 
судї пешбинї менамояд. Дар асоси ин принсип шохањои њокимияти 

давлатї ба таври мустаќил ва дар њамкории байнињамдигарї фаъолият 
мекунанд. 

Наќш ва мавќеи њокимияти судї дар идораи давлат ва пешрафти 

љомеа хеле муњим мебошад, зеро њокимияти судї дар асоси 
Конститутсия ва ќонунњо њуќуќу озодињои инсон, манфиатњои давлат, 
ташкилоту муассисањо ва ќонунияту адолатро њифз менамояд.  
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Вазифањои њокимияти судї ва таъмини адолат дар асоси принсипу 
меъѐрњои демократии мурофиаи судї, аз љумла баробарии њама дар 
назди ќонун ва суд, баробарњуќуќии тарафњо дар љараѐни бањсу 

мунозира ва ба тарзи ошкоро гузаронидани мурофиаи судї сурат 
мегирад, ки ин меъѐрњои ќонун кафили воќеии њифзи њуќуќу озодињои 
инсон, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, дар маљмўъ нишонаи 
муњимтарини љомеаи адолатпарвар, демокративу њуќуќбунѐд ва 

дунявию иљтимої мебошад. 
Судяњо дар фаъолияти худ мустаќил буда, танњо ба Конститутсия 

ва ќонун итоат мекунанд. Дахолат ба кори онњо манъ аст.  

Конститутсия барои њама њифзи судиро кафолат додааст, яъне 
шахсони воќеиву њуќуќї ва ташкилоту муассисањо њангоми халалдор 
шудани њуќуќу озодињояшон метавонанд бевосита ба суд мурољиат 

намоянд ва суд дар асоси меъѐрњои Конститутсия ва ќонунњо бояд 
њуќуќу озодињои онњоро њимоя кунад ва дар сурати вайрон шудани 
онњо њуќуќу озодињои худро барќарор намоянд.  

Ин муќаррароти Конститутсия барои пешрафти љомеа ва таъмини 

њуќуќу озодињои инсон хеле муњим буда, эътимоди шањрвандонро 
барои таъмини њуќуќу озодињо ва манфиатњои ќонунии онњо тањким 
мебахшад” [1]. 

Ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 
351 КЉ љавобгариро барои гувоњии бардурўѓ муќаррар намудааст.  

Барои љамъият хавфнокии чунин таљовуз ба манфиатњои адолати 

судї дар он ифода меѐбад, ки ин номгў њаракатњои њаќиќати воќеиро 
дар нишондоди шоњидон ѐ љабрдидагон, хулосаи эксперт ва ѐ тарљумаи 
тарљумон тањриф (ѓалат) мегардонад, ки он ба таври љиддї ба таври 

объективї мавриди баррасї ќарор додани парвандаи мушаххасро 
душвор мегардонад ва дар натиља метавонад ба баровардани санадњои 
судии ѓайрисудї оварда расонад. 

Дар Кодекси љиноятии модулии кишварњои ИДМ ва дар 

кодексњои бисѐр кишварњои ИДМ ва хориљӣ наздик чунин таркиби 
љиноятњо ба таври анъанавї “гувоњии  бардурўѓ” номгузорї гардидаанд 
[2, 174]. 

Дар ќисми якуми моддаи 351 КЉ љавобгарї барои дидаю дониста 

нишондоди бардурўѓ додани шоњид, љабрдида ѐ хулосаи ѓалат додани 
коршинос (эксперт), њамчунин њангоми тањќиќ, тафтиши пешакї ѐ дар 
суд дидаю дониста нодуруст тарљума кардани тарљумон, пешбинї 

гардидааст [3]. 
Объекти љиноят ‟ тартиби мурофиавии гирифтани далел аз рўи 

парванда мебошад. 

Тарафи объективии љинояти мазкурро ‟ дидаю дониста 
нишондоди бардурўѓ додани шоњид, љабрдида ѐ хулосаи ѓалат додани 
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коршинос (эксперт), њамчунин њангоми тањќиќ, тафтиши пешакї ѐ дар 
суд дидаю дониста нодуруст тарљума кардани тарљумон ташкил 
медињад. 

Нишондод дар мурофиаи љиноятї ‟ ин маълумотњо оид ба 
њолатњое, ки доир ба парванда бояд муайян карда шавад, аз љумла оид 
ба шахсияти айбдоршаванда, љабрдида, муносибати байни онњо. 
Нишондод ‟ гурўњ (намуди) сарчашмаи далелњо, ки мазмуни онњо 

маълумотњо оид ба њолатњои корро ташкил медињанд, ки бояд шахсони 
пусишшаванда доир ба онњо ба муфаттиш ва суд иттилоот дињанд  [4, 
111]. Мутобиќи муќаррароти моддаи 72 КМЉ ЉТ нишондод људо 

мешавад: нишондоди шоњид, нишондоди љабрдида, нишондоди 
гумонбаршуда, нишондоди айбдоршаванда ва нишондоди судшаванда. 
[5] Дар баробари ин, баъзе аз иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї њуќуќи 

додан ва гирифтани баѐнотро доранд. Мафњуми нишондод ва баѐнот 

ќисман ба њам мувофиќ меоянд. Чунончӣ, муќаррароти ќонун оид ба 
њуќуќи айбдоршаванда доир ба додани баѐнот нисбати айби ба ў 
эълоншуда (м. 47 КМЉ) ва додани нишондод оид ба моњияти 

айбдоршавї (м.311 КМЉ) як мазмунро ифода мекунанд.  
Бояд ќайд намуд, ки танњо он нишондодњое љинояткорона 

эътироф карда мешавад, ки агар онњо ба њолатњои љиддии кор тааллуќ 
дошта бошанд, яъне ба баровардани санади судии ќонунї ва асоснок 

таъсир расонанд. Аз ин рў, дар истењсолоти судии љиноятї онњо 
матлаби исботкуниро ташкил медињанд ва ба матлаб шомил мебошанд.  

Нишондод дар мавриде бардурўѓ ва ба њаќиќати воќеї мутобиќ 

набуда ва њамчунин тањрифкунандаи њолатњо њисобида мешаванд,  ки 
агар онњо дар мавриди баамалбарории тафтишоти пешакї ва 
мурофиаи судї ањамияти далелњоро ташкил дињанд.  

Бардурўѓ нишондоди шоњид ва љабрдида дар мавриде эътироф 
карда мешавад, ки агар он дорои маълумотњои (иттилооти) бофта буда, 
њолатњои воќеии парвандаро тањриф намоянд, шоњид ва љабрдида 
доири њолатњои љиддие, ки матлаби далелњоро ташкил медињад, 

хомўширо интихоб менамояд. Чунин нишондод метавонад хусусияти 
айбдоркунї ва ѐ сафедкунї дошта бошад. 

Хулосаи ќатъии эксперт ‟ яъне хулосаи боварибахш дар бораи 

њодисањои рўйдода, сарфи назар аз шароити мављудияти он метавонад, 
ки тасдиќкунанда ѐ худ радкунанда бошад. 

Хулосаи ташхис ‟ яъне њуљљати хаттие, ки мутобиќи нишондодњои 

ќонун тартиб дода шудааст. Дар ин њуљљат нишондодњо оид ба асосњои 
истењсоли экспертиза, объекти ташхис, гузориши саволњо ба 
ташхисгар, тасвири рафти гузаронидани ташхис бо нишондоди усулњои 

истифодашуда ва натиљањои бадастомада њолатњои воќеии аз тарафи 
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ташхисгар тасдиќшуда, инчунин хулосањои ташхисгарро ташкил 
медињанд. 

Хулосаи ташхисгар ‟ ин ќайди ќисми охири амалиѐти ташхисї, ки 

дар он хулосањои дар натиљаи гузаронидани ташхиси бадастоварда 
нишон дода мешавад [6, 501]. 

Бардурўѓ будани хулосаи коршинос (эксперт) дар мавриде љой 
дошта метавонад, ки агар коршинос (эксперт) фактњои воќеан 

ошкоргардидаро бо нияту азм тањриф намояд ва ѐ доир ба ин фактњо 
хомўширо нигоњ дошта, доир ба маводњои барои тадќиќот 
пешнињодгардида хулосаи бардурўѓ дињад. Бояд дар назар дошт, ки 

хомўшии коршинос (эксперт) оид њолатњои љиддї ва дар хулоса љой 
дода нашудани онњо ѐ сазовори бањои воќеї нагардидани онњо низ 
хулосаи ѓалат додани коршинос (эксперт) њисобида мешавад ва 

таркиби љинояти баррасишавандаро ташкил медињад.  
Дар зери мафњуми тарљумаи нодуруст ‟ ин дидаю дониста 

нодуруст ва ѐ тањриф намудани мазмуни маводњои тарљумашавандаи 
парванда ‟ нишондод ва ѐ њуљљатњо њангоми тањќиќ, тафтиши пешакї 

дар суд, фањмида мешавад, мебошад. Тарљума дар мавриде бардурўѓ 
дониста мешавад, ки агар тарљумон оид ба њолатњои муњими парванда 
дар мавриди додани нишондод ва ѐ тарљумаи њуљљатњо (маводњо) 

хомўширо интихоб намояд. 
Шоњид ‟ яке аз иштирокчиѐни асосии мурофиаи љиноятї оид ба 

ин ѐ он њолати исботшаванда ва барои парванда зарур маълумот 

дошта, ки аз тарафи шахси барандаи тањќиќи ибтидої, муфаттиш, 
прокурор ва ѐ суд барои пурсиш даъват шудааст.  

Шоњид њуќуќ дорад, ки бо забони модарии худ ва ѐ забоне, ки 

онро ба пуррагї медонад, нишондод дињад; аз хизмати тарљумон 
истифода намояд, бо протоколи њаракати тафтишотие, ки дар он 
иштирок кардааст, шинос гардад; талаби илова намудан ва ѐ таѓйир 
доданро дар протокол дорад; нишондодро дар протоколи пурсиш бо 

дастони худ нависад. 
Дар як ваќт шоњид дорои як ќатор ўњдадорињост: њозир шудан дар 

сурати даъвати шахси барандаи тањќиќи  ибтидої, муфаттиш, прокурор 

ва суд; додани нишондоди дуруст, љавоб додан ба саволњои ба ў 
додашуда. 

Барои додани нишондоди бардурўѓ ва саркашї намудан аз додани 

нишондод шоњид ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад [7, 77-78]. 
Љабрдида ‟ иштирокчии мурофиаи љиноятї, шахси љисмониест, ки 

аз љиноят ба вай зарари маънавї, љисмонї ва ѐ моддї расонида 

шудааст ва нисбат ба ў ќарори шахсӣ барандаи тањќиќи ибтидої, 
муфаттиш, прокурор, судя дар бораи ба сифати љабрдида эътироф 
гардиданаш бароварда шудааст.  
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Љабрдида дорои як ќатор њуќуќњои мурофиавист, мисли: додани 
нишондод оид ба парванда; пешнињоди далел ва дархост; шинос 
гардидан бо тамоми маводи парванда аз лањзаи итмоми тафтишоти 

пешакї; овардани шикоят аз болои њаракат ва ќарорњои шахси 
барандаи тањќиќи ибтидої, муфаттиш, прокурор ва суд, инчунин 
овардани шикоят аз болои њукм ва таъиноти суд ва ѐ ќарори судя; 
истифода аз хизмати намоянда ва ѓ. 

Дар парвандањои айбдоркунии хусусї љабрдида њуќуќ дорад дар 
љаласаи судї шахсан ва ѐ ба воситаи намоянда айбдоркуниро ќувват 
бахшад. Дар парвандањое, ки аз љиноят љабрдида ба марг расида 

бошад, њуќуќњои вай ба хешу таборони наздикаш вогузошта мешавад  
[8, 121-123]. 

Љабрдида вазифадор аст:  

- бо даъвати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя њозир 
шавад, дар бораи њамаи маълумоте, ки доир ба парванда ба ў маълум 
аст, хабар дода, ба саволњои пешнињодшуда љавоб дињад;  

- маълумоти тањќиќи ибтидої ѐ тафтиши пешакиро, ки барояш 

маълуманд, фош накунад; 
- њангоми пешбурди амали тафтишї ва маљлиси суд тартиби 

муайяншударо риоя кунад. 

Љабрдида њангоми ба даъват бе сабабњои узрнок њозир нашуданаш 
маљбуран оварда мешавад. Љабрдида барои саркашї аз њозир шудан бо 
даъвати маќомоти тањќиќ, тафтишот ѐ ба суд ѐ саркашї аз додани 

нишондод ва дидаю дониста додани нишондоди бардурўѓ тибќи 
муќаррароти меъѐрњои љиноятї ба љавобгарї кашида мешавад.  

Давлат ба љабрдида дастрас будани адолати судї ва љуброни 

зарари расонидашударо кафолат медињад [9, 267-271]. 
Коршинос дар њолатњое даъват карда мешавад, ки барои 

пешбурди тањќиќ, тафтиши пешакї ѐ њангоми муњокимаи судии 
парванда ба дониши махсус дар соњаи илм, техника, фарњанг ѐ касбу 

њунар зарурат ба миѐн ояд. 
Ба сифати коршинос њар шахсе, ки барои пешнињоди хулоса 

дониши махсус ва дар њолатњои зарурї иљозатномаи дахлдор дорад, 

даъват шуданаш мумкин аст. 
Коршинос њуќуќ дорад:  
- бо маводи парвандаи љиноятї, ки ба мавзўи экспертиза 

алоќаманд аст, шинос шавад;  
- дар бораи ба ў пешнињод намудани маводи иловагї, ки барои 

додани хулоса заруранд ѐ дар бораи таъини экспертизаи комплексї 

дархост кунад;  
- бо иљозати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя дар 

пешбурди амали тафтишї иштирок карда, ба пурсишшавандагон ва 
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дигар шахсон, ки дар ин амал иштирок доранд, вобаста ба масъалањои 
мавзўи экспертиза саволњо дињад;  

- бо забони модарї ѐ дигар забоне, ки  медонад, нишондод дињад; 

- аз хизмати тарљумон ройгон истифода барад; 
- аз амали тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя, ки 

њуќуќи ўро њангоми пешбурди экспертиза мањдуд мекунад, шикоят 
намояд; 

- агар њаллу фасли масъалаи гузошташуда аз доираи дониши 
тахассусаш берун бошад ѐ маводи дар ихтиѐраш буда барои додани 
хулоса нокифоя бошад, аз пешнињоди хулоса даст кашад. 

Коршинос њуќуќ надорад бе огоњ намудани тањќиќбаранда, 
муфаттиш, прокурор ва суд, судя бо дигар иштирокчиѐни мурофиа дар 
бораи масъалањои марбут бо экспертиза гуфтушунид кунад, барои 

тадќиќот мустаќилона мавод љамъоварї намояд, агар барои он иљозати 
махсуси тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя мављуд 
набошад, тафтише гузаронад, ки боиси пурра ѐ ќисман несту нобуд 
гардидани объектњо ѐ таѓйир ѐфтани намуди зоњирї ѐ хосиятњои асосии 

онњо гардад [10, 9-11]. 
Коршинос ўњдадор аст: 
- бо даъвати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя 

њозир шавад; 
- вобаста ба масъалањои тадќиќот ва саволњои пешнињодшуда 

хулосаи асоснок ва воќеъбинонаи хаттї пешнињод намояд; 

- маълумоти маводи парвандаро фош накунад; 
- њангоми пешбурди амали тафтишї ва маљлиси суд тартиботро 

риоя намояд. 

Коршинос барои дидаю дониста додани хулосаи бардурўғ, 
инчунин барои саркашї кардан аз њозиршавї ѐ иљрои вазифањои худ 
мутобиќи меъѐрњои алоњидаи  Кодекси љиноятї ба љавобгарї кашида 
мешавад [11, 88-89]. 

Тарљумон шахсест, ки забонњои барои тарљума зарурро медонад 

ва барои иштирок дар амалњои тафтишию судї дар њолатњое, ки 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, њимоятгарони онњо ѐ 
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ѐ намояндагони 

онњо, инчунин шоњидон ва дигар иштирокчиѐни мурофиа забонеро, ки 
пешбурди парванда ба воситаи он анљом дода мешавад, намедонанд, 
инчунин барои тарљумаи маводи хаттї даъват карда мешавад. 

Тарљумон бо ќарори тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, судя  ва 
таъиноти суд таъин карда мешавад. 

Тарљумон инчунин мутобиќи Кодекси мурофиаи љиноятї шахсе 

њисоб меѐбад, ки имову ишораи гунгонро мефањмад ва ќодир аст бо 
карњо бо истифодаи аломатњо сўњбат кунад [12, 53-55]. 
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Тарљумон њуќуќ дорад: 
- бо протоколи амали тафтишї, ки њангоми пешбурди он иштирок 

дошт, инчунин бо протоколи маљлиси суд шинос шавад ва ба онњо эрод 

гирад ва он бояд дар протокол дарљ шавад;  
- агар ў дониши барои тарљума зарурї надошта бошад, аз 

иштирок дар парванда даст кашад;  
- аз амали тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя 

шикоят кунад. 
Тарљумон ўњдадор аст: 
- бо даъвати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя 

њозир шавад; 
- тарљумаи матни ба ў супурдашударо даќиќ ва пурра ба љо орад, 

сањењ будани тарљума дар протоколи тафтиш, ки бо иштироки ў сурат 

гирифтааст, инчунин тарљумаи матни њуљљатњои мурофиавиро, ки ба 
иштирокчиѐни мурофиа бо забони модарии онњо ѐ дигар забоне, ки 
онњо медонанд, додашударо бо имзои худ тасдиќ кунад; 

- маълумоти маводи парвандаро фош накунад; 

- њангоми пешбурди амали тафтишї ва маљлиси суд тартиботро 
риоя кунад. 

Тарљумон дар њолати дидаю дониста нодуруст тарљума кардан, 

инчунин њангоми саркашї кардан аз њозир шудан ба даъват ѐ аз иљрои 
вазифањои худ бо тартиби муќаррарнамудаи моддањои алоњидаи 
ќонунгузории љиноятї ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад [13, 

117-119]. 
Љиноят аз лањзаи содир намудани яке аз њаракатњои дар 

диспозитсияи ќисми 1 моддаи 351 КЉ нишондодашуда, новобаста аз он 

ки чунин нишондоди шоњид ѐ љабрдида, хулосаи эксперт ва ѐ тарљумаи 
тарљумон ба сифати далел оид ба парвандаи баррасишаванда ба назар 
гирифта шудааст ѐ не хотимаѐфта эътироф карда мешавад.  

Дар марњилаи тафтиши пешакї ин љиноят хотимаѐфта њисобида 

мешавад, дар мавриде, ки шоњид ва ѐ љабрдида ба протоколи пурсиш 
имзо мегузоранд, эксперт ба хулоса имзо мегузорад; дар марњилаи 
мурофиаи судї ‟ аз лањзаи додани нишондод аз љониби шоњид ва 

љабрдида, аз љониби коршинос (эксперт) эълон карда шудани хулоса. 
Барои тарљумон љинояти мазкур хотимаѐфта њисобида мешавад, аз 
лањзаи пешнињод гардидани тарљумаи нодуруст ва бардурўѓ ва ѐ тамом 

кардани тарљумаи шифоњї [14, 243-246]. Тарафи субъективии љиноят 
танњо дар ќасди бевосита ифода мегардад. Гунањгор дидаю дониста 
чунин кирдорро содир менамояд ва дарк менамояд, ки доир ба 

парванда ба маќомоти тањќиќи ибтидої, тафтиши пешакї ва ѐ суд 
нишондод ва ѐ хулоса ѐ тарљумаи бардурўѓ (нодуруст ѐ тањрифшударо)  
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дода истодааст ва мехоњад, чунин маълумот (иттилоот)-и бардурўѓ 
(тањрифшуд)-ро дињад [15, 175]. 

Ангезаи чунин рафтори љинояткорона барои бандубасти кирдори 

ќ.1 м.351 КЉ ањамият надорад. Вале агар маќсади додани маълумоти 
бардурўѓ ѓараз бошад, дар ин маврид ин кирдор аз рўи ќисми 2-юми 
моддаи мазкур бандубаст карда мешавад. 

Бояд дар назар дошт, ки бовиљдонона гумроњ шудани шоњид ва ѐ 

љабрдида бинобар нодуруст дарк намудани њолатњо бар асари 
беањамиятї, фаромўшхотирї, надоштани салоњияти зарурии коршинос 
(эксперт) ва ѐ тарљумон ва дигар њолатњое, ки ба додани нишондоди 

бардурўѓ, хулоса ва ѐ тарљумаи тањрифшуда (бардурўѓ) таъсир 
расонидаанд, љавобгарии љиноятиро аз рўи моддаи 351 КЉ ЉТ истисно 
мекунад. 

Аломати “дидаю дониста” ин њаракати гунањгоронаи љиноятиро 
аз додани маълумоти ѓалат дар натиљаи бепарвої, худбоварї, 
беањамиятї, фаромўшхотирї, бесалоњиятї, ки љиноят њисоб 
намешавад, фарќ мекунонад. 

Субъекти љиноят ‟ махсус. Ба сифати онњо шахсоне баромад 
менамоянд, ки бевосита дар ќонун нишон дода шудаанд: шоњид, 
љабрдида, коршинос (эксперт) тарљумон. Дигар иштирокчиѐни 

мурофиаи љиноятї (гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
даъвогар, љавобгар ва ѓ.) набояд, ки аз рўи моддаи 351 КЉ ба 
љавобгарии љиноятї кашида шаванд. 

Дар ќисми дуюми моддаи мазкур љавобгарї барои њамин кирдор, 
агар вобаста: 

а) ба айбдоркунї дар содир намудани љинояти вазнин ѐ махсусан 

вазнин; 
б) бо тайѐр кардани далелњои сунъии айбдоркунї;  
в) бо маќсади ѓаразнок; 
г) ба манфиати гурўњи муташаккил содир шуда бошад, пешбинї 

намудааст.  
Содир намудани гувоњии бардурўѓ бо айбдоркунї дар содир 

намудани љинояти вазнин ѐ махсусан вазнин (б. «а» ќ.2 м.351 КЉ). 

Кирдорњои дар њамин Кодекс пешбинигардида вобаста ба хусусият ва 
дараљаи хавфи барои љамъият доштаашон ба љиноятњои начандон 
вазнин, дараљаи миѐна, вазнин ва махсусан вазнин таќсим мешаванд. 

Кирдорњои ќасдан содиршудае, ки љазои њадди аксари барои онњо 
дар њамин Кодекс пешбинигардида аз дувоздањ соли мањрум сохтан аз 
озодї зиѐд нест, љиноятњои вазнин эътироф мешаванд. 

Кирдорњои ќасдан содиршавандае, ки љазои њадди аксар барои 
онњо дар њамин Кодекс зиѐда аз дувоздањ соли мањрум сохтан аз озодї ѐ 
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љазои ќатл пешбинї гардидааст, љиноятњои махсусан вазнин эътироф 
мешаванд. 

Бояд дар назар дошт, ки намудњои љиноят дар асоси хусусият ва 

дараљаи хавфнокии барои ҷамъият доштаашон људо карда шудаанд. Аз 
рўи принсипњои адолат (м.8 КЉ) ва инсондўстї (м.9Љ) љазои љиноятї 
вобаста ба хусусият ва дараљаи хавфнокии љинояти содиршуда татбиќ 
мешавад. 

Хусусияти хавфнокии љиноят, пеш аз њама, аз ањамиятнокии 

объекти њифзшаванда вобаста буда, тавзењоти сифатии ҷиноятро ифода 
мекунад. 

Дараљаи хавфнокии љиноят бошад, аз бисѐр омилњо вобаста буда, 
тавзењоти шуморавии љиноятро ташкил медињад. 

Ќонунгузор њангоми ба категорияњо (намудњо) људо кардани 
љиноятњо шакли гуноњ, намуд ва андозаи љазоро ба инобат гирифтааст. 
Вале бояд ќайд кард, ки ќонунгузор дар мавриди ба категорияњо људо 

кардани љиноятњо танњо љазои мањрум сохтан аз озодиро ба назар 
гирифтааст. Намудњои дигари љазои љиноятї мањалли таснифи 
љиноятњо шуда наметавонад. 

Дар баъзе њолатњо, содир кардани ин ѐ он категорияи љиноят ало-
мати асосии таркиби љиноят ба њисоб рафта, ба квалификатсияи 
(бандубасти) љиноят таъсир мерасонад, мисол, хабар надодан дар 
бораи љиноят ѐ пинњон доштани он (м.347 КЉ) танњо дар он њолате 

љиноят эътироф карда мешавад, ки агар чунин кирдор нисбат ба 
љиноятњои вазнин ва љиноятњои махсусан вазнин љой дошта бошанд 
[16, 44-45]. 

Маќсади аломати њатмии тарафи субъективии таркибњои љиноят 
дар сурати мављуд будани яке аз шартњои зерин шуда метавонад:  

1) ба маќсад дар диспозитсияи моддаи Ќисми махсуси КЉ ишора 

шуда бошад. Масалан, дар банди «в» ќисми 2 моддаи 351 КЉ чунин 
маќсад ба монанди содир намудани гувоњии бардурўѓ бо маќсади ѓараз; 

2) Маќсад дар мавриде аломати њатмии тарафи субъективии 

таркиби љиноят мебошад, ки зарурати мављуд будани он аз табиати 
њуќуќии таркиби љинояти мушаххас барояд. 

Бо банди «в» ќ.2 м.351 КЉ чунин гувоњии бардурўѓе банду баст 
карда мешавад, ки бо маќсади ѓараз, яъне бо маќсади ба даст овардани 

манфиати моддї барои гунањгор ѐ шахсони дигар (маблаѓ, молу мулк ѐ 
њуќуќи ба даст овардани он, њуќуќ ба манзил ва ѓайра) ѐ халос шудан аз 
харољоти моддї (баргардонидани молу мулк, ќарз, њаќќи 

хизматрасонї, иљрои ўњдадории молумулкї ва ѓайра) содир шуда 
бошад. 

Содир намудани гувоњии бардурўѓ ба манфиати гурўњи 

муташаккил (б. «г» ќ.2 м.351 КЉ). Гурўњи муташаккил бо устуворї ва 
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муттањидии гурўњ фарќ мекунад. Гурўњи муташаккил бо маќсади содир 
намудани љиноят, ки тайѐрии дурударозро дар бар мегирад, таъсис 
дода мешавад. Гурўњ муташаккилии худро то дергоњ нигоњ медорад. 

Аломатњои ин гурўњ чунинанд: а) ба гурўњ ду ва ѐ зиѐда шахсон шомил 

аст; б) гурўњ пешакї бо маќсади содир намудани як ва ѐ якчанд ҷиноят 
ташкил шудааст; в) гурўњ хусусияти устуворї ва муттањидиро дорост. 

Тарафи субъективии гурўњи муташаккили љиноятиро махсусияти 
маслињат ва ќарордоди гурўњ ташкил медињад. Аввал ин ки ин паймон 

хусусияти ќаблї ва пешакї дошта, бо маќсади содир намудани љиноят 
баста мешавад. Дуввум ин ки њар як аъзои гурўњ медонад, ки вай ба 
гурўњи муташаккили љиноятї бо маќсади содир намудани љинояти 

мушаххас ва ѐ силсилаи љиноятњо њамроњ шудааст. Аъзоѐни гурўњ наќш 
ва вазифањои ќаблан ба ўњда гирифтаи худро дар содир намудани 
љиноят хуб медонанд. Таќсими ваколат ва вазифањо дар гурўњ мумкин 

аст аз рўи зинавї ва ѐ функсионалї ба роњ монда шавад. 
Муташаккилии гурўњ дар тобеияти дохилї ќарор доштани аъзоѐни 
гурўњро таќозо дорад [17, 82-84]. 

Моддаи 351 КЉ дорои эзоњ мебошад. Дар эзоњи моддаи мазкур 
намуди махсуси аз љавобгарии љиноятї озод намудани шахсоне, ки ин 
кирдорро содир намуданд, муќаррар карда шуданд. Агар шоњид, 
љабрдида, коршинос ѐ тарљумон дар љараѐни тањќиќи ибтидої, 

тафтиши пешакї ѐ мурофиаи судї то баровардани њукм ѐ њалномаи суд 
дар хусуси бардурўѓ будани баѐнот, хулосањо ѐ дидаю дониста нодуруст 
тарљума карданашон ихтиѐрї арз намоянд, аз љавобгарии љиноятї озод 

карда мешаванд. 
Бояд зикр намуд, ки агар шоњид, љабрдида, тарљумон, коршинос 

дар давраи тањќиќ ѐ тафтишот маълумоти ѓалат дињад, вале дар 

муњокимаи судї арз намояд, ў аз љавобгарии љиноятї озод карда 
мешавад, гарчанде кирдори ў љинояти тамомшуда њисоб мешуд. 

Азбаски њаќиќати воќеї ва адолат аз тарафи суд дар муњокимаи 
судї бо ќарори суд муќаррар карда мешавад, бинобар ин, то 

баровардани њукм ѐ ќарори суд ин шахсон метавонанд арз намоянд ва 
худро аз тањдиди љавобгарии љиноятї озод намояд. Њамин тариќ, 
гарчанде ин кирдорњо аз мавриди имзои њуљљатњои мурофиавї ба 

итмомрасида њисоб мешавад, вале эњтимолияти аз љавобгарии љиноятї 
озод шудани онњо то ба мавриди ќабули њукм ва њалнома мављуд аст. 
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АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ РАЪЙПУРСЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 

Тибќи моддаи 6 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон халқ 

баѐнгари соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ 
мебошад[1, 6]. Ин муќаррарот маънои онро дарад,  ки дар Тољикистон 
њокимияти давлатї ба халќ тааллуќ дорад. Ин њар ду мафњуми  халќ ва 
њокимият мураккаб буда, тањлилу баррасии махсусро талаб менамоянд. 

Дар Конститутсияи Тољикистон мафњуми њалќи Тољикистон чунин 

шарњ дода мешавад: “Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон 

шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоянд. Тољикистон давлати 
сермиллат буда, намояндагони њамаи миллатњо, ки шањрвандии онро 
доранд, дар якљоягї халќи Тољикистонро ташкил медињанд ва 

барандаи њокимият мебошанд. Ягона умумияте ки халќи Тољикистонро 
муттањид менамояд, ин доштани шањрвандии Тољикистон мебошад”. 

Њокимият ин ќобилият ва имконияти ба амал баровардани иродаи 

хеш, расонидани таъсири њалкунанда ба фаъолият ва рафтори одамон 
тавассути ягон восита (њуќуќ, эътибор ва ѓ.) мебошад. Њокимият 
зуњуроти иљтимої аст. Он дар баробари ба вуљуд омадани љомеа ба  

вуљуд омадааст ва дар њама гуна иттињодињои одамон њокимият љой 
дорад, зеро њама гуна љомеа ниѐз ба идоракунї дорад. Бо пайдоиши 
давлат њамзамон њокимияти давлатї низ њамчун аломати хоси давлат 

ба вуљуд меояд. Њокимияти давлатї таљассумкунандаи соњибихтиѐрии 
давлатї аст, ки дорои хусуияти волоият, мустаќилият ва ягонагї 
мебошад.  

Њокимияти давлатї дорои ќувваи маљбуркунандаи давлатї буда, 

дастгоњњои махсусеро таъсис додааст, ки маљбурсозии давлатиро 
татбиќ менамоянд. Њокимияти давлатї дар њолатњои зарурї чорањои 
маљбурсозиии давлатиро нисбати шахсони њуќуќвайронкунанда амалї 

менамояд. Чорањои маљбуркунандаи давлатї вобаста ба хусусияти 
њуќуќвайронкунии содиршуда ба намудњои зерин тасниф мешаванд: 
љавобгарии интизомї, љавобгарии гражданї, љавобгарии маъмурї ва 

љавобгарии љиноятї. 
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Эътирофи халќ њамчун барандаи олии њокимият, 
таљассумкунандаи соњибихтиѐрии халќ аст. Соњибихтиѐрии халќ 
маънои онро дорад, ки халќ њокимияти худро бидуни дахолати ягон 

фард ѐ гурӯње ба амал бароварда, ба манфиати ягон ќувваи иљтимої ѐ 

гурӯње тобеъ нест. Њокимияти халќ таќсимнашаванда аст. Ягона 
субъекти соњибихтиѐрии халќ танњо худи халќ аст ва танњо халќ буда 
метавонад. Конститутсияи Тољикистон пуррањокимиятии халќро дар 
худ мустањкам намудааст. Ин маънои онро дорад, ки њалќи Тољикистон 

њокимияти худро бо касе таќсим намекунад ва касе ба ѓайр аз худи он 
наметавонад ба њокимият дар Љумњурии Тољикистон даъво кунад ва ѐ 

њокимиятро аз худ намояд. «Ҳеҷ як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои 

сиѐсӣ, гурўҳи одамон ва ѐ фарде ҳуқуқ надорад, ки ҳокимияти 

давлатиро ғасб намояд. Ғасби ҳокимият ва ѐ тасарруфи салоҳияти он 
манъ аст» (м. 6 Конститутсия). 

Бинобар њамин њам пуррањокимиятии халќ ба тамоми халќ 
тааллуќ дошта, њамчунин озодона амалишавии ин њокимиятро бо 
назардошти манфиатњои умумии халќ дар назар дорад.  

Халќи Тољикистон њокимияти худро њам бевосита ва  ҳам ба 
воситаи намояндагон амалї мегардонад (м. 6 Конститутсия). 

Вобаста ба шаклњои таљассумѐбии соњибихтиѐрии халќ ду намуди 
демократия фарќ карда мешавад: демократияи намояндагї ва 
демократияи бевосита. 

Демократияи намояндагї ‟ амалигардонии њокимияти халќ ба 
воситаи намояндагони ваколатдори интихобгардида мебошад, ки 
ќарорњоро вобаста ба хоњишу иродаи онњоеро, ки намояндагї 

менамоянд: тамоми халќ, ањолии ин ѐ он сатњи мањал, ќабул мекунад [5, 
520]. 

Демократияи бевосита ‟ шакли олии таљассумѐбии соњибихтиѐрии 

халќ мебошад. «Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ раъйпурсии 

умумихалқӣ ва интихобот аст» (м. 6 Конститутсия). 

Мувофиқи аҳамияти худ дар байни шаклҳои гуногуни низоми 

демократия бевосита мавқеи раъйпурсӣ (референдум) хеле калон аст. 

Ҳамчун падидаи муҳимтарини ҳуқуқи сиѐсӣ, дар ҳолати оқилона 

ташкил кардан ва гузаронидан имконият медиҳад, ки масъалаҳои 

мураккаби иҷтимоӣ иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ ҳалли дурусти худро 

ѐбад. Ӯ метавонад яке аз омилҳои устувор гардонидани ҳаѐти ҷамъиятӣ 

ва давлатӣ гардад. Ба таърихи пайдоиши худ раъйпурсӣ ба расму 

одатҳои қадимаи бевосита ба қабила, ба ҷомеа, ба аъѐну ашроф, ба 

шаҳрвандони комилҳуқуқ оид ба масъалаҳои ҳаѐтан муҳим муроҷиат 

намудан ва мавқеи онҳоро муайян кардан, алоқаманд аст [4, 176]. 
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Мувофиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи раъйпурсї» [2, м.1] аз 4 ноябри соли 1995 раъйпурсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон овоздиҳии умумихалқї оид ба масъалаҳои муҳими ҳаѐти 

давлатию ҷамъиятии ҷумҳурӣ мебошад. 

Ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо роҳи раъйпурсӣ 

тағйиру иловаҳо дохил карда мешаванд. 

Шаҳрвандон дар раъйпурсӣ озодона, бевосита ва шахсан иштирок 

мекунанд. Овоздиҳї дар раъйпурсӣ пинҳонї сурат мегирад, назорат ба 

изҳори хоҳишу иродаи  шаҳрвандон манъ аст. 

Дар раъйпурсӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнашон 

ба 18 расидаасту мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи 

овоздиҳӣ доранд, иштирок карда метавонанд. 

Дар раъйпурсӣ шаҳрвандоне, ки суд онҳоро ғайри қобили амал 

донистааст ва ѐ бо ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ нигоҳ дошта 

мешаванд, ҳуқуқи иштирок кардан надоранд. 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъи назар аз миллат, 

нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиѐсӣ, вазъи иҷтимоӣ, 

таҳсил ва молу мулк дар раъйпурсӣ иштирок мекунанд.  

Ҳама гуна маҳдудкунии бевосита ва ѐ бавоситаи ҳуқуқи иштироки 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раъйпурсӣ манъ аст ва 

мувофиқи ќонунгузорї ҷазо дода мешавад. 

Чи тавре ки дар боло ќайд гардид, раъйпурсї ин овоздиҳии 

умумихалқї оид ба масъалаҳои муҳими ҳаѐти давлатию ҷамъиятии 

ҷумҳурӣ мебошад. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи 

мавзӯъҳое, ки аз масъалаҳои муҳимтарини ҳаѐти давлатию ҷамъиятӣ 

бармеоянд, муайян накардааст, бешубҳа муайян карда ҳам 

наметавонад. Аз ин гуфтаҳо чунин хулоса кардан мумкин аст, ки 

мавзӯи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон он масъалаҳои муҳими 

давлатию ҷамъитие мебошанд, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гузоштани онҳоро ба раъйпурсӣ манъ накардааст.  

Мутобиқи моддаи 100-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, 

ҳуқуқбунѐдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд ва воҷиби 

ба раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштан намебошанд. 
Дар баробари ин тибќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи раъйпурсї» (м. 2) масъалаҳои зерин 

наметавонанд ба раъйпурсии умумихалқӣ гузошта шаванд: 

1) оид ба сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
2) оид ба андоз; 

3) оид ба буҷет; 

4) тақсимоти маъмурию ҳудудӣ; 
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5) дидани чораҳои фавқулоддаю фаврии ҳифзи тартиботи 

ҷамъиятӣ, ҳимояи сиҳатї ва амнияти шаҳрвандон; 

6)  тағйир додани мақом ва тамомияти арзии Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон; 

7)  масъалаҳои вобаста ба таъин ва озод кардани шахсони 

мансабдоре, ки ба салоҳияти Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаи якҷояи 

Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикистон дахл доранд; 

8) масъалаҳое, ки бо иҷрои ӯҳдадориҳо аз руи шартномаҳои 

байналмилалии ҷумҳурї вобаста мебошанд. 
Ташкил ва баргузор намудани раъйпурсї, инчунин таъмини њуќуќ 

ба иштирок дар раъйпурсиро Комиссияи марказии интихобот ва 

раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва комиссияњои мањаллї ба амал 
мебароранд. 

Ташаббуси пешниҳод оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ѐ ҳадди ақал аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони 

Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тааллуқ дорад. 

Ташаббуси пешниҳод кардани таклиф дар бораи раъйпурсӣ ба 

ғайр аз масъалае, ки дар қисми якуми ҳамин модда пешбинӣ шудааст, 

на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси Миллии 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ѐ на камтар аз се як ҳиссаи 

шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад. 

Таклиф дар бораи гузаронидани раъйпурсӣ ба Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  пешниҳод карда мешавад. 

Таклиф дар бораи гузаронидани раъйпурсӣ бояд инҳоро дар бар 

гирад: асоснок кардани зарурати гузаронидани раъйпурсӣ, возеҳ ифода 

намудани масъалаҳое, ки ба раъйпурсӣ гузошта мешаванд ва имзоҳои 

на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси Миллии 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ѐ на камтар аз се як ҳиссаи 

шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми тағйиру иловаҳо ба Конститутсия 

бошад, имзоҳои на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии аъзои 

Маҷлиси Миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон. 

Раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ѐ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъин мекунанд. 
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Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ба 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ будани лоиҳаи тағйиру 

иловаҳои ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, 

лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳоеро, ки ба раъйпурсии умумихалқӣ 

пешниҳод карда мешаванд, муайян менамояд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои воридшударо оид ба 

гузаронидани раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон на дертар аз шаш 

моҳи баъди ворид шудани талабномаи гузаронидани раъйпурсӣ 
баррасї менамояд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 10 рӯз пас аз ворид 

шудани ҳуҷҷатҳо ва маводҳои замимашуда дар бораи раъйпурсӣ 

онҳоро барои хулоса ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешниҳод менамоянд. Муроҷиат ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мутобиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» амалӣ 
мешавад. 

Баррасии масъалаҳои ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мутобиқ будани лоиҳаи тағйиру иловаҳои ба Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон воридшаванда, лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳое, ки ба 

раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳод карда мешаванд, аз тарафи Суди 

конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиб ва мӯҳлати 

муқаррарнамудаи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» амалӣ карда 
мешавад. 

Дар ҳолати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ 

будани масъалаҳои ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳодшаванда, ки 

аз тарафи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

карда мешавад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлати на 

дертар аз 15 рӯзи қабули қарори Суди конститутсионӣ дар бораи 

гузаронидани раъйпурсии умумихалқӣ ва масъалаҳои фарогири он 

қарор қабул менамояд. 

Дар ҳолати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ 

набудани масъалаҳои ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳодшаванда, 

ки аз тарафи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

карда мешавад, ҳамаи расмиѐте, ки ќонунгузорї пешбинӣ намудааст, 

қатъ мегарданд [3, 39]. 
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Қарорҳое, ки раъйпурсии умумихалқӣ қабул менамояд, эътибори 

олии ҳуқуқї дошта, ба ҳељ гуна тасдиқшавӣ эҳтиѐҷ надоранд  ва иҷрои 

онҳо дар тамоми қаламрави Тоҷикистон ҳатмист. 

Ҳамин тариқ, раъйпурсӣ падидаи мустақили ҳуқуқи 

конститутсионӣ буда, аз маҷмӯи меъѐрҳои ҳуқуқӣ оиди танзими 

муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба изҳори иродаи шаҳрвандон дар 

раванди қабул ва рад кардани лоиҳаи конститутсия, тағйиру иловаҳо 

ба он ва лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ, ба ғайр аз масъалаҳое, ки мувофиқи қонун ба овоздиҳӣ 

гузошта намешаванд, ба вуҷуд меоянд, мебошад. Қароре, ки дар 

раъйпурсӣ қабул карда мешавад, қувваи олии ҳуқуқӣ дошта, ба 

тасдиқкунӣ эҳтиѐҷ надорад. 
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Давлат дар баробари субъекти асосии њуќуќи байналмилалии 

оммавї будан, яке аз иштирокчиѐни фаъоли муносибатњои хусусї-

њуќуќии бо унсури хориљї мураккаб гардида , ба њисоб меравад. 
Ќонунгузории гражданї дар худ муќарраротеро оид ба њайси субъекти 
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њуќуќи гражданї дар радифи шахсони воќеї ва њуќуќї пазируфтани 
давлатро муайян кардааст [2]. Инчунин, дар моддаи 1208 КГ Љумњурии 
Тољикистон иштироки давлат дар муносибатњои њуќуќи гражданї 

дорои унсурњои хориљї ба таври умумї муайян карда шудааст.  
Асосан ширкати давлат дар муносибатњои хусусї-њуќуќї бо 

унсури хориљї дар њолатњои ба даст овардани ќарзи давлатї аз 
ширкатњои хусусии хориљї, бастани созишномаи консессионї, 

созишнома оид ба таќсимоти мањсулот байни давлат ва ширкатњои 
хориљї, гузоштани мерос ба давлат дар асоси васият ѐ агар меросгузор 
тибќи ќонун ва васиятнома ворис надошта бошад ва ѓайра ба вуќўъ 

меояд. 
Хусусиятњои хоси ширкати давлат дар муносибатњои хусусї-

њуќуќї бо унсури хориљї аз инњо иборатанд: ширкати баробар бо 

дигар субъектњои њуќуќи байналмилалии хусусї; дар муносибатњои 
хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї аз номи давлат маќомотњои 
ваколатдори он баромад менамояд; њокимияти сиѐсї унсури асосии 
муќарраркунии вазъи хусусї-њуќуќии давлат; масуният унсури 

људонопазири вазъи хусусї-њуќуќии давлат аст [5, 93-95]. 
Дар шароити байналмилалї гардидани фаъолияти хољагидорї, 

муњољирати мењнатии шањрвандон, рушди сайѐњї, љањонишавї ва дигар 

тамоюли сиѐсию иќтисодї, табиист, ки наќши давлат афзунтар мегар-
дад, зеро давлат њамчун субъекти њуќуќи байналмилалии хусусї њадди 
иштироки худро дар муносибатњои хусусї-њуќуќї бе расондани зарар 

ба манфиатњои субъектњои дигар муайян мекунад. Дар ин љо вазъи 
хусусї-њуќуќии давлат аз табиати њокимияти сиѐсї ва истиќлолияти 
давлат људонопазир аст. 

Дар моддаи 136 КГ Љумњурии Тољикистон иштироки Љумњурии 
Тољикистон дар муносибатњои њуќуќи гражданї бо таври зайл арзѐбї 
шудааст. Аввал иштироки Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои бо 
ќонунњои гражданї танзимшаванда бо иштирокчиѐни дигари ин 

муносибатњо дар асоси баробар таъмин карда мешавад. Баъдан аз номи 
Љумњурии Тољикистон дар доираи салоњияти хеш тибќи ќонунгузорї 
Маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон метавонад бо 

амволи худ њуќуќу ўњдадорињои молу мулкї ва шахсии ѓайримолу - 
мулкиро ба даст оварда, татбиќ намоянд ва дар суд баромад кунанд. 
Дигар маќомоти давлатї, шахси њуќуќї ва шањрванд бо супориши 

махсуси Љумњурии Тољикистон аз номи он амал карда метавонад. 
Аз мазмуни моддаи 136-139 КГ Љумњурии Тољикистон бармеояд, 

ки Љумњурии Тољикистон њамчун давлатї соњибистиќлол дар 

муносибатњои хусусї-њуќуќї на танњо худаш, балки аз номи он 
маќомоти њокимияти давлатии марказию мањаллї, воњидњои марзию 
маъмурї (ќ.3 моддаи 137) ва бо супориши махсус дигар маќомоти 
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давлатї, шахси њуќуќї ва шањрвандон (ќ.2 моддаи 136) амал карда 
метавонад, ки дар њама маврид ширкати давлат дар асоси баробарї 
таъмин мегардад. Љумњурии Тољикистон аз рўи ўњдадорињои воњиди 

марзию маъмурї ва шахсони њуќуќии давлатї масъулият надорад ва 
њалли њамагуна бањсњо аз љониби судњо анљом дода мешавад. Вале дар 
хусусї масъулияти Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои бо 
ќонунњои гражданї танзимшаванда бо иштироки шахси њуќуќї, шањр-

вандон ва давлатњои хориљї муќаррароти махсус дар моддаи 139 КГ 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. Тибќи он масъалаи мазкур 
мавзўи танзими ќонуни алоњида «Дар бораи масунияти давлат ва 

моликияти он» мебошад, вале то имрўз ќонуни мазкур тањия ва ќабул 
нашудааст [4, с.54]. Воќеан давлат дар муносибатњои хусусї -њуќуќї бо 
унсури хориљї дар асосњои баробар бо дигар субъектњо ширкат 

менамояд, вале масуният ќисми људонопазири вазъи хусусї-њуќуќии он 
аст, ки дар ин бахш набояд бемањдуд бањогузорї карда шавад. Дар 
баробари ин Тољикистон нисбати он кишварњои хориљї, ки 
рафторашон боиси вайронкунии манфиатњои иќтисодию сиѐсии 

Љумњурии Тољикистон гаштааст, ѐ аз љониби онњо ўњдадорињояшон 
тибќи шартномањои байналмилалї дар назди Љумњурии Тољикистон ба 
таври дахлдор иљро нагардидааст, чорањои љавобї меандешад.  

Масунияти давлат падидаи њуќуќи байналмилалии оммавї аст, ки 
дар асоси принсипи баробарии соњибихтиѐрии давлатњо арзи вуљуд 
карда, моњияташ дар он аст, ки пањн гардидани ќонуни кишвари дигар 

ба вазъи хусусї-њуќуќии давлат њамчун субъекти њуќуќи 
байналмилалии хусусї истисно карда мешавад.  

Асоси њуќуќии падидаи масунияти давлат чунин санадњои њуќуќи 

байналмилалї мебошанд: 1) Конвенсияи Аврупо оид ба масунияти 
давлатї 16 майи соли 1972 дар доираи кишварњои аъзои Шурои 
Аврупо тањия ва ќабул шудааст ва 11 майи соли 1976 ба ќувваи амал 
даромадааст, ки иштирокчиѐнаш 8 кишвар - Австрия, Белгия, Кипр, 

Олмон, Британияи Кабир, Шветсария, Люксенбург ва Нидерландия 
буданд. 2) Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид ба масунияти 
юрисдиксионии давлат ва моликияти он аз 17 январи соли 2005.  

Дар як ќатор кишварњо, аз љумла IIIMA (Ќонуни ШМА «Дар 
бораи масунияти кишвари хориљї» соли 1976), Британияи Кабир 
(Ќонун «Дар бораи масунияти давлат» соли 1978), Австрия, Канада, 

Покистон, Сингапур, Австрия, Белгия, Юнон, Дания, Норвегия, 
Олмон, Финляндия, Фаронса, Швейтсария ва ѓ. ќонун «Дар бораи 
масунияти давлатї» тањия ва ќабул гардидааст. Дар њуќуќи 

байналмилалии хусусї оид ба масунияти давлатї ду назария мављуд 

аст: Назарияи мутлаќи масунияти давлатӣ; назарияи нисбии масунияти 

давлатӣ. 
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Назарияи мутлаќи масунияти давлатӣ ‟ моњияташ дар он ифода 
мегардад, ки давлат дар њаљми пурра ва бемањдудият њуќуќи истифодаи 
масуният дар њама бахшњои фаъолият ва моликияти давлатиро доро 
мебошад. Таърихи пайдоиши назарияи мутлаќи масунияти давлат ба 

асрњои миѐна дар асоси одати байналмилалї рост меояд. Назарияи 

мутлаќи масунияти давлатӣ асосан фарогири чунин масоил мебошад:  

1) ҳама гуна даъво ба кишвари хориљї бе розигии он мумкин нест, 
ки дар маќомоти судии кишвари дигар баррасї гардад;  

2) бањри таъмини даъвои молу мулкии ин ѐ он кишвар мумкин 

нест, ки аз љониби кишвари дигар тадбирњои маљбуркунї нисбати 
кишвари хориљї татбиќ карда шавад;  

3) татбиќи тадбирњои маљбурї ба амволи давлат бе розигии он роњ 
дода намешавад [3, 418-422]. 

Назарияи нисбї (мањдуд ѐ функсионалї) - и масунияти давлатӣ дар 
он ифода меѐбад, ки давлат, маќомот ва моликияти он, дар њолате аз 
масуният истифода менамоянд, ки давлат функсияи соњибихтиѐрии 
хешро амалї намояд ва агар ба фаьолияти тиљоратию хусусї машѓул  

шавад, он гоњ аз масуният бархурдор намегардад. Ин назария имрўз 
ќобили ќабули аксари кишварњо гаштааст.  

Њамин тариќ, масуният аз нигоњи истифодаи давлатњо ба ду  

мазмун фањмида мешаванд: Аввал, масуният ин њуќуќи давлат оид ба 
озод будан аз юрисдиксияи кишвари дигар, ки дар татбиќ нагаштани 
тадбирњои маљбурї аз љониби маќомоти судї, маъмурї ва дигар 

маќомотњои давлати хориљї нисбат ба он фањмида мешавад. Баъдан, 
масуният ин даст кашидани давлат аз татбиќи пурраи юрисдиксияи хеш 
нисбати фаъолияти давлати хориљї, моликияти он аз њама гуна 
тадбирњои маљбуркунию мањдудсозї мебошад [1, 40-46]. 

Дар њуќуќи байналмилалии хусусї масунияти давлатӣ ба чунин 
намудњо људо карда шудааст: 1) масунияти судї; 2) масуният аз иљрои 
маљбурии ќарори судї; 3) масуният аз таъмини пешакии даъво; 4) 
масунияти моликиятї. 

Масунияти судї ‟ намуди масунияти давлатї аст, ки баррасї 
нагаштани бањс дар судњои кишвари хориљї бо ширкати давлати дигар, 
ки ба њайси љавобгар дар ин бањс баромад менамояд, фањмида 

мешавад. 
Масуният аз иљрои маљбурии ќарори судї - маънои онро дорад, ки 

давлат аз њама гуна иљрои маљбурии ќарори суди хориљї озод аст, бо 

шарте, ки аз масунияти хеш даст накашида бошад. Иљрои маљбурии 
ќарори суди хориљї нисбат ба давлати иштирокчии муносибатњои 
хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї дар ду њолат анљом дода мешавад: 1) 
даст кашидани давлат аз масунияти хеш; 2) иљрои ќарори суди хориљї 

танњо бо розигии давлат амалї карда мешавад.  
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Масуният аз таъмини пешакии даъво - мазмуни онро дорад, ки 
њама гуна чорањои таъмини пешакии даъво аз љониби суд нисбати 
давлате, ки иштирокчии бањсњои хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї аст, 

манъ мебошад, бо шарте, ки ин кишвар аз масунияти хеш даст накашад 
[5, 93-95]. 

Масунияти моликияти давлатї дар дахлнопазирии он ва манъи 
њама гуна тадбирњои мањдудияти кишвари хориљї нисбат ба он ифода 

меѐбад, магар бо розигии давлат. 
Созмони байналмилалї дар низоми муносибатњои байналмилалї 

дар ибтидои ќарни XIX арзї вуљуд кардааст, ки њамчун субъекти 

њуќуќи байналмилалии оммавї муаррифї мегардид. Созмони 
байналмилалї - ин иттињоди давлатњое мебошад, ки дар асоси санади 
њуќуќи байналмилалї бо маќсади муайян ва бањри њалли масоили 

мушаххас таъсис дода шуда, дорои маќомоти доимї буда, дар асоси 
меъѐр ва принсипњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї арзи 
вуљуд кардааст. Созмонњои байналмилалї аз лањзаи пайдоиш то имрўз 
дар моделњои гуногун, аз ќабили «Иттифоќи байналмилалии 

маъмурї», «Лигаи миллатњо», «Созмони Милали Муттањид», 
«Муассисањои махсусгардонидашудаи Созмони Милали Муттањид», 
«Созмонњои байналмилалии минтаќавї», «Созмонњои байналмилалии 

байниминтаќавї», «Созмонњои байналмилалии фавќулмиллї», 
«Созмонњои байналмилалии њамгирої» ва ѓ. дар муносибатњои 
байналмилалї ширкат намуда истодаанд. Ширкати созмонњои 

байналмилалї дар муносибатњои хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї аз 
табиати оммавї-њуќуќї, маќсад ва фаъолияти функсионалии созмони 
байналмилалї ба вуљуд меояд. Дар ойинномаи созмонњои 

байналмилалї истилоњи «шахси њуќуќї» истифода шудааст, ки далели 
имконияти ширкати созмонњои байналмилалї дар муносибатњои 
байналмилалии хусусї мебошад. Кулли муњаќќиќон табиати хусусї -
њуќуќии созмони байналмилалиро љузъи људонопазири табиати 

оммавї-њуќуќии он мепазиранд. Зеро таъсиси созмони байналмилалї 
асосан бо маќсади оммавї-њуќуќии он вобастагї дошт ва ширкат дар 
муносибати хусусї-њуќуќї бањри ќонеи он равона шудааст. Истифодаи 

истилоњи «шахси њуќуќї» барои созмони байналмилалї њамчун 
субъекти њуќуќи байналмилалии хусусї набояд бо мафњуми «шахси 
њуќуќї»-и дар ќонунгузории миллї баррасишуда баробар дониста 

шавад. Зеро таъсис, фаьолият, баќайдгирї, барњам додан ва ѓ. хоси 
созмони байналмилалї нест. Асоси њуќуќии пайдоиши созмони 
байналмилалї ин санади њуќуќи байналмилалї (шартномаи 

байналмилалї, ќарори созмони байналмилалї) мебошад, ки 
муайянкунандаи маќсад, вазифа ва фаъолияти он аст.  
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Баъдан ширкати созмони байналмилалї дар муносибатњои хусусї-
њуќуќї бо унсури хориљї бо масунияти он вобастагї дорад. Шакли 
ширкати созмони байналмилалї ин «шахси њуќуќи байналмилалї» 

мебошад, ки аз нимаи дуюми ќарни XX муаррификунандаи созмони 
байналмилалї ба њайси субъекти њуќуќи байналмилалии хусусї аст. 
Созмони байналмилалї аз љониби кишварњо таъсис дода мешавад, вале 
њељ гоњ аз нигоњи тобеият ва тааллуќ доштанаш ба ин ѐ он кишвар бањо 

дода намешавад. Истилоњи «шахси њуќуќи байналмилалї» аз нигоњи 
њуќуќи байналмилалии хусусї ифодакунандаи шакли ширкати созмони 
байналмилалї дар муносибатњои гражданї ва муносибатњои 

байналмилалии хусусї аст. Тафовути созмони байналмилалї аз 
ширкатњои фаромиллї, созмонњои байналмилалии хољагидорї, 
созмони байналмилалии ѓайрињукуматї дар он аст, ки асоси њуќуќии 

пайдоиш, фаъолият ва барњам хўрдани созмони байналмилалї - санади 
њуќуќи байналмилалї, аниќтар низоми њуќуќи байналмилалї мебошад 
[1, 45]. 

Асоси њуќуќї барои ширкатњои фаромиллї, созмонњои 

байналмилалии ѓайрињукуматї, созмонњои байналмилалии хочагидорї 
ќонунгузории миллї мебошад. Баъдан ширкатњои фаромиллї, 
созмонњои байналмилалии ѓайрињукуматї, созмонњои байналмилалии 

хољагидорї дар муносибатњои хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї ба 
њайси шахси њуќуќии миллї ва хориљї тибќи ќонунгузории кишварњое, 
ки дар ќаламрави онњо таьсис дода шудааст, бањогузорї карда 

мешаванд. Вазъи хусусї-њуќуќии созмонњои байналмилалї одатан дар 
асоси санадњои њуќуќи байналмилалї (аз љумла, шартномањои 
байналмилалї, ќарорњои созмонњои байналмилалї, њуќуќи дохилии 

созмони байналмилалї) танзим мешавад, вале ширкати њуќуќи миллї 
дар танзими вазъи хусусї-њуќуќии созмони байналмилалї истисно 
нагаштааст. 
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ҲАДИС ДАР ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ 

ДАР ИСЛОМ: МАСОИЛЊОИ ТАЪРИХӢ-ЊУЌУЌЇ 

 

Дар маќолаи мазкур масоили муносибатҳои ҷамъиятї оид ба 

никоњ, ки ҳадис онҳоро мавриди танзим қарор медиҳад ва 

муносибатҳои оилавӣ ‟ никоҳӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунанд, 

мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Ҳадис нисбат ба дигар 

сарчашмаҳои ҳуқуқӣ муносибатҳои оилавиро мукаммалтар мавриди 

танзим қарор дода, дар аксари мавридҳо чун асосгузори институтҳои 

ҷудогонаи ин соҳаи ҳуқуқ баромад мекунад.  
Дар ин замина Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
муњимияти сарчашмањои њуќуќи мусулмониро дар танзими 

муносибатњои оилавї ва мустањкамшавии оила чунин баѐн менамоянд: 

“Дини мубини ислом тадриҷан бо тамаддуни ниѐгони мо созгор омада, 

минбаъд низоми маънавӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангию хусусиятњои 

оиладориро хеле таҳким бахшид ва густурда сохт” [2]. 

Аз ҷумла дар муайян намудан ва танзими институтҳои оилавии 

“никоҳ”, “талоқ” нақши ҳадис ҳамчун манбаи ҳуқуқӣ ивазнашаванда 

аст. Яке аз хусусиятҳои хоси ҳуқуқи оилавӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ, ки 

онро аз дигар соҳаҳои ҳуқуқи исломӣ фарқ мекунанд, ба ғайри он ки 

вай дорои предмет ва услуби махсус аст, боз дар он зоҳир мегардад, ки 

ин соҳаи ҳуқуқ дар таҳти таъсир ва нуфузи ҳуқуқи одатӣ қарор дорад. 

Ин нуқта хеле бамаврид қайд шудааст, ки ҳуқуқи одатӣ пеш аз ҳама 

нуфузи калонро ба соҳаҳои ҳуқуқи оилавӣ ва мадании ислом нигоҳ 

доштааст. Чунин хусусиятро дар худ таҷассум намудани соҳаи ҳуқуқи 
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оилавӣ дар ҳадис чунин муқаррар шудааст: “Никоҳ мувофиқи урф ва 

одатҳо баста мешавад”
 
[4, 41].  

Мутобиќи сарчашмањои мусулмонї, аз љумла дар ҳадис муқаррар 

мешавад, ки никоҳ дар ислом мутобиқи одатҳои қаблӣ, ки пешиниѐн 

мебастанд, идома меѐбад. Фақеҳони суннӣ дар ақидаанд, ки маншаи 

пайдоиши никоҳ ҳамчун аҳди ҳуқуқӣ аз суннати Пайғамбар (с) 

сарчашма мегирад. Далели ҳукми онҳо дар ҳадис асоснок карда 

мешавад. “Никоҳ аз одати ман аст, ҳар ки дар одати ман нест аз уммати 

ман нест” [5, 193-200]. Дар ҳадиси мазкур асосгузори ислом муқаррар 

мекунад, ки ҳар як мусалмон бояд ҳатман ба ақди никоҳ дарояд ва 

оиларо ташкил кунад, дар акси ҳол ӯ аз уммати Пайғамбари ислом 
шуда наметавонад.  

Дар ҳадиси дигар омадааст: “Эй ҷавон издивоҷ кун ва аз зино 

бипарҳез, ки зино решаи имонро бар меканад”.  

Дар замони муосир манфиатҳои бастани никоҳ аз њолатњои зерин 
иборат мебошад: 

- Дар мавриди аввал аз фасоди ахлоқӣ нигоҳ дошта, ҷомеаро аз 

амали номатлуб (зино) нигоҳ медорад; 

- Бо сабаби никоҳ насли башар аз завол ва қатъ шудан наҷот 
меѐбад; 

- Бо сабаби никоҳ шахсони ҷудогона ва дар маҷмӯъ тамоми ҷомеа 

аз ҳаром (зино) ва махсусан, аз бемориҳои сироятӣ (аз қабили 
ВИЧ/СПИД) дар амон мемонанд; 

- Никоҳ наслҳоро аз омехтагии насабӣ нигоҳ медорад; 

- Ба сабаби никоҳ оила бунѐд ѐфта, танзими оила сабаби танзим ва 

оромию амнияти зинаҳои ҷомеа қарор мегирад; 

- Никоҳ байни табақаҳо ва гурӯҳҳо, миллатҳои мухталиф риштаи 

қаробат ва хешовандиро пайваста, муносибатҳои ҷомеаҳои мухталифи 

инсониро тақвият медиҳад; 

- Никоҳ барои тарбияи солими насли наврас ва танзими умури 

хонаводагӣ ба дӯши никоҳшавандагон масъулият мегузорад ва ин 

масъулияти зану шавҳар дар тарбияи фарзандони ҷисман ва руҳан 

солим, барои ислоҳи ҷомеаи солим ва дорои ахлоқи некӯ зиѐд 
таъсиргузор аст; 

- Дар роҳи сарф ва харҷи иқтисодии хонавода низом ба вуҷуд 
меорад. 

Дар ҳадисҳо муносибати зан ва мард дар оиладорӣ ҳамаҷониба 

мавриди танзим қарор гирифта, дар онҳо зикр шудааст, ки оила чун 

ҷузъи хурдтарини ҷомеа, пеш аз ҳама дар ҳамдигарфаҳмию ҳурмату 

эҳтироми тарафайн устувор бошад.  
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Оила ҳамчун ҷузъи маънавии олами зинда наметавонад аз фарозу 

нишебҳо, шикасту рехтҳо, пирӯзию нокомиҳо мустасно бошад. Дар 

оила шодӣ ҳаст, ғам ҳаст, сабзиш ҳаст, хазон ҳаст, гармою сармо ҳаст. 

Танҳо бурдборӣ, ба якдигар такя карда ба муваффақиятҳо саргарм 

нашуда, аз нокомиҳо ноумед нагарданд, ба харҷу сарфи беҳуда дар 

оила роҳ надодан боиси он шуда метавонад, ки зану шавҳар ва 

фарзандони онҳо дар шароити оилаи солим хушбахтона зиндагӣ 
кунанд.  

Дар ин љода Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

бамаврид ќайд намудаанд, ки “Мо бояд дар ҷомеаи худ насли худогоҳу 
бедордил ва созандаеро ба камол расонем, ки барои ободиву шукуфоии 

Ватани азизамон ‟ Тоҷикистон софдилона ва содиқона хизмат карда 

тавонад. Мардуми шарифи Тоҷикистон ҳуқуқи комили маънавӣ дорад, 

ки бо чунин фарзандони фарзонаи миллат, саҳми беназири онҳо дар 

рушди тамаддуни умумибашарӣ ифтихор намояд, осори гаронбаҳои 

онҳоро омӯзад ва ҳикмати ҷовидонаи абармардони миллии худро 

қутбнамои рӯзгори хеш қарор диҳад” [2]. 

Устуворию мураттабии ҷомеа аз устуворию мураттабии оила 

вобаста аст. Ба даст гирифтани чунин оила, нигаҳдошти чунин 

тартибот воқеан бе ҳаққи баробару адолатноки тарафайн, ки дар 

уҳдадориҳои зану шавҳар асос ѐфтааст, номумкин аст. Чунин 

зербиноро Пайғамбари ислом (с) хуб дарк намуда, дар ҳадисе, ки дар 

маҷмӯаи Тирмизӣ дар боби никоҳ аз номи Умар бинни Аббос оварда 

шудааст, таъкид кардааст: “Шумо бар занонатон ҳаққе доред ва занони 

шумо бар шумо ҳаққе доранд”.  
Дар њадиси дигар, бањри мустањкамкунии оила, ки дар маљмўаи 

Абудовуди Сиљистонї аз номи Муовия бинни Њайдат ривоят шудааст, 
чунин омадааст: “Ё Расулуллоњ (с), занони мо бар мо чи њаќќе доранд. 
Фармуд: Ин ки чун таъом хурдї, таъомашон дињї ва чун либос пўшї, 
либос бипўшонї ва ба сурати зан сила мазан ва ба ў нагў Худо туро 

зишт созад ва љуз дар хона аз ў дурї макун, яъне њар гоњ хостї барои 
таъдибаш аз ў дури кунї, тарки њамбистариашро љуз дар хона макун”. 
Дар њадиси мазкур аниќ ва равшан доираи рафтору уњдадорињои мард 

дар муќобили зан нишон дода шуда, њудудњои њуќуќи мард аниќ  
шудааст [7, 192]. 

Њимояи њаќќи зан аксаран дар њадисњо тарозуеро мемонад, ки 

тавассути он адлу адолат, мўъминию накўномии мардонро муайян 
мекунанд.  

Вобаста ба ин бо ибтикори Асосгузори сулњу Вањдати миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон соли 
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2015 Соли оила эълон гардид ва садњо љавонон аз оилањои камбизоат 
бо ташаббуси шахсони саховатманд оиладор карда шуданд, ки ин ба 
мустањкамшавии оилањо мусоидат мекунад [1, 5].  

Дар баробари ин њадисњо њуќуќњои зиѐди шавњаронро бар занон 
муќаррар кардаанд: 

1. Бо амри мард ба бистари ў даромадани зан. Яъне зан мутобиќи 
њадис ўњдадор аст, ки ба амри мард тобеъ бошад [6. њадиси 281]. 

Воќеан, зан дар сурати надоштани узр ба таваљљўњ ва ниѐзњои шавњар 
тобеъ аст; 

2. Зан бе иљозаи мард рўзаи нофила (зиѐдатї) гирифта 

наметавонад, бе иљозаи шавњар ба хона каси бегонаро бояд роњ 
надињад;[6. њадиси 256].  

3. Зан ӯњдадор аст, ки хонаро ба накўи нигоњубин намояд, 
фарзандонро тарбия кунад; 

4. Зан ӯњдадор аст, ки ба суханони шавњар итоат намояд;  
5. Зан ба шавњараш содиќ бошад ва хиѐнат накунад.  
Хулоса њаминро бояд тазаккур дод, ки ќонунњои ислом ба њар 

гунна бадахлоќии миѐни зану шавњар, ки монеи хушбахтии онњо 

мешаванд зид мебошад. 
Дар охир ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки зану  мард, чун 

ҳамсарон масъули ҳифзи оилаанд. Шариат аз зану шавҳар талаб 

мекунад, ки муносибати байни онҳо хуб бошаду онҳо ҳаѐти оилавии 

худро дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми ҳуқуқҳои ҳамдигар, иљрои 

вазифаҳои оилавӣ ба роҳ монанд. Ҳатто дар ҳолати мављуд набудани 

муҳаббат байни ҳамсарон онҳо набояд ба ҳамдигар кинаву адоват 

дошта бошанд, балки бояд нисбати ҳамдигар пуртоқатиро ихтиѐр 
кунанд.  
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНИЯ 

КОРАНА О ПРАВОСУДИИ 
 

В современных условиях развития правовой, демократической 

государственности наряду с определением места различных социо-
культурных факторов в этом процессе важное значение имеет и 
исследование роли религии. Это становится достаточно актуальным, 
если учесть современное геополитическое состояние мира, в котором 

именно религиозные ценности играют весомую роль на 
переосмысление многих вопросов, в частности вопросов, касающихся 
безопасности, защиты прав и свобод человека, определения степени 

реального присутствия принципов гуманизма, толерантности, 
справедливости и законности в их источниковых основах и системе 
нормативных предписаний, критерии их реального сближения с 

ценностями правового, демократического и светского государства. В 
свете сказанного, актуальное значение имеет изучение правовой 
сущности ислама. Подобное изучение необходимо по мере того, что в 

современную эпоху все более дает о себе знать восточный 
традиционализм теперь уже проявляющийся и в постсоветских странах 
Центральной Азии, которые начиная с 90-х годов ХХ века идут по пути 
построения правового, демократического и светского государства. 

Степень взаимовлияния духовных и культовых основ традиционализма 
с основополагающими конституционными принципами и ценностями 
данных государств, возможность их сосуществования в условиях 

светской государственности, определение основных парадигм 
взаимодействия идейных ценностей традиционализма с ценностями 
бытия правовой, демократической и светской государственности 
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указывают на высокую степень актуальности исследования 
представленной в статье проблемы. Вместе с тем подобное 
исследование направлено на раскрытие основных закономерностей 

позитивного влияния традиционного духовного фактора на укрепление 
основ светской государственности и таким образом формирования 
конструкции светского, правового и демократического государства, в 
котором как важные базисные элементы вместе с другими социальными 

факторами занимают место и правовые учения религии, которые 
вполне дееспособны сочетаться с конституционно установленными 
целями данных стран. 

Необходимо заметить, что в странах, где высоко влияние 
исторически заложенных идейных и духовных ценностей восточного 
традиционализма, социальная ориентация, психология, культ и система 

личного подсознания индивида предполагает его тесное 
взаимодействие с традиционными религиозными и духовными 
ценностями, системой их предписаний, через призму которых он занят 
главным образом самосознанием. Как отмечается в литературе, 

«восточные культуры не только сохраняют традиционные технологии и 
традиционный способ жизни, но они прежде всего остаются культурно-
инновертными, направленными в себя, к сознанию и самосознанию. 

Инновертная культура Востока настраивает на изменение внутреннего, 
но не внешнего мира человека» [2, 27]. В этой связи, предполагается, 
что основу модели традиционного мышления человека Востока и в 

особенности верующего мусульманина составляет симпатия и 
примыкание к средневековым традициям миропонимания, созерцание 
себя в объятиях духовной культуры того времени. Как отмечает 

российский культуролог А.И. Чернокозов, сущность средневекового 
способа отношения к миру определялась божественной моделью мира, 
в котором Бог является главной мировой творческой силой, поэтому 
было недопустимо вмешательство человека в божественное дело [8, 68-

69]. Сказанное может ознаменовать и то, что тип восточного индивида 
возможно таким образом более всего унаследовал психологический 
склад средневековой личности, которая проявляется в ее 

эмоциональности, нерасчлененности интеллектуальной и 
эмоциональной сфер, способствующим аффективному окрашиванию 
знания [9, 285-287]. Поэтому отрицание данной особенности, 

игнорирование или искусственное замораживание роли духовных 
ценностей в жизни восточного типа человека с исторически заложенной 
психо-сознательной спецификой может быть чревато побочными 

эффектами типа усиления религиозного радикализма, зарождения 
незаконных экстремистских и террористических формирований и т.д. 
Сказанное указывает на необходимость определения механизма 
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соотношения и взаимодействия традиционных духовных ценностей и 
концепции правового демократического, светского государства и 
гражданского общества в условиях современности. Данный вопрос, к 

сожалению, до сих пор остается неясным. 
Вместе с тем, сегодня в условиях среднеазиатских республик, 

действительность которых немыслима без роли традиционного 
духовного фактора, учет таких факторов, в особенности самых 

позитивных из них, в процессе построения правовой, демократической 
и светской государственности способствовал бы, с одной стороны, 
формированию механизма контроля динамики состояния и развития 

данных факторов, а с другой, мог бы выявить самые эффективные и 
рациональные из них, которые вполне были бы способны доказать 
толерантную и созидающую роль идейных традиционных ценностей в 

укреплении основ национальной модели правового, демократического 
и светского государства. 

В этой связи, наиболее значима для исследования система 
судебных учений ислама, которая, главным образом, соединяя в себе 

светские юридические принципы и ценностные ориентиры, более всего 
лишена фундаментализма, консервативности и может быть впитана в 
современные процессы укрепления законности, ценностей гуманизма и 

справедливости в деятельности судебной власти и таким образом быть 
вполне способной позитивно влиять как на повышение правовой 
культуры, совершенствование профессионализма работников судебной 

системы, организации и проведения судопроизводства, на ход 
искоренения существующих недугов в данном направлении, так и 
способствовать продвижению сознания более религиозной части 

населения в познании того, что ценности права ислама и современного 
правового, демократического и светского государства вполне могут 
быть сопоставимы и сочетаемы друг с другом. Такое исследование 
вполне способствовало бы психо-интеллектуальному переосмыслению 

роли и значения религии на современном этапе, сдвигу и 
переформатированию идеологического влияния религии на процесс 
индивидуального и группового психического восприятия, мотивации и 

мышления в русле рационального подхода, осознанию культурной 
самоидентичности нации через призму учета ее исторического вклада 
на развитие правовых ценностей религии, а также совершенствованию 

стратегии формирования национальной модели правовой, 
демократической и светской государственности на базе культурно-
исторических ценностей. 

Следует учесть что, подобное исследование может быть 
эффективным и в самом главном, а именно: оно вполне может 
способствовать достижению снижения уровня религиозного 
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экстремизма и радикализма, обеспечить возникновение тенденций и  
баланса умиротворения в обществе, укрепить и совершенствовать 
просоциальное отношение личности, укрепить в характере религиозно 

устойчивой личности свойства толерантности, прогрессивности, 
терпимости и гуманизма.  

Классические фундаментальные основы судебного учения ислама 
содержатся в Коране ‟ основополагающем источнике права ислама. 

Исходя из этого, изучение судебных учений Корана представляет собой 
зеркальное отражение ядра и всей сущности исламских учений о 
правосудии. С другой стороны, в Коране представлены начала, 

конструктивные основы правосудной концепции ислама, которая 
характеризуется монолитным соединением религиозной и правовой 
природы, религиозным ядром правового понимания правосудия, 

влиянием теологического, «внеземного» корня правосудия на 
формирование его светских правовых начал.   

Вместе с тем, следует иметь в виду, что в Коране были продолжены 
традиции монотеистических религиозных мировоззрений прошедших 

эпох. Поэтому при осмыслении учения Корана о правосудии 
необходимо учесть то обстоятельство, что в нем также нашли свое 
отражение и правосудные традиции прошлого. Например, это 

правосудные традиции как известных пророков религий иудаизма и 
христианства, так и знаменитых царей древности: Искандара 
Зулькарнайна, Давуда, Сулеймана и др. Однако,  это не говорит о том, 

что Коран представляет собой простой конгломерат судебных учений 
различных исторических эпох. Представленные в Коране судебные 
учения доисламского периода логически едины на основе присущего им 

монотеистического мировоззрения, отклонения и критики 
политеистического образа правосудия, они дополняют друг друга, и 
таким образом формируется общая картина отношения 
монотеистической традиции к роли правосудного фактора в жизни 

человеческого сообщества.  
Исследование Корана в контексте специального подхода к 

осмыслению его учения о правосудии представляется первой попыткой 

в рамках настоящего исследования, что свидетельствует об отсутствии 
специальных исследований в данном направлении. Поэтому этим и 
обозначается актуальность изучения данного материала. 

Коран выступает религиозно-правовым источником 
мусульманского права [6, 3]. При этом, с точки зрения европейского 
исследователя Коран никак не юридический кодекс в прямом смысле, а 

с позиции мусульманской культуры и сознания Коран это кодекс как в 
правовом, так и в других ипостасях его понимания.  
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Коран как священная религиозная книга ислама исследовался 
огромным количеством ученых разных профилей, в том числе и 
юристами. При этом, на наш взгляд, для раскрытия сущности судебных 

учений Корана, его роли как главного правосудного источника в 
исламе, степени его проникновения в сущность других источников, а 
также определения его влияния на динамизм развития мусульманского 
права необходим именно междисциплинарный или многопрофильный 

подход к его изучению на базе превалирования правового осмысления.  
В этой связи, очень важен взгляд известного советского и 

российского ученого П.А Грязневича к данной проблеме, который 

видит необходимость изучения Корана в деле определения 
«происхождения ислама как религии, как закономерного этапа 
развития одной из форм общественного сознания родового общества 

Аравии» [1, 9]. Такого же мнения в целом придерживается и С.А. 
Токарев, согласно которому для изучения раннего ислама Коран 
выступает важнейшим источником [7, 518]. В литературе по истории 
мировой культуры отмечается, что «как памятник культуры Коран 

несет на себе печать своеобразной истории своего возникновения и 
культурно-исторических реалий той эпохи, в которую это произошло»  
[2, 147]. В этой связи, Е.А. Резван исходит из того, что культура Аравии 

в тот период представляла собой часть единого культурного мира 
Передней Азии, а частью этого целого был и Коран, благодаря 
свидетельствам которого можно прийти к пониманию многих важных 

особенностей и самого целого того времени [4, 13]. 
Представленные взгляды разных исследователей наводят на мысль 

о том, что Коран в своих учениях о правосудии отражает сущность и 

особенности развития концепций и основных институтов, присущих 
правсудию в раннеисламскую эпоху. Причем это не только учения и 
правосудные традиции раннеисламской эпохи, а также представления о 
реальностях правосудных традиций, обычаев и бытия иудеев, христиан 

и представителях других вер, живших в Аравии. В этом смысле 
изучение Корана в плоскости его отношения к проблемам правосудия 
может впоследствии раскрыть основные вопросы правосудия, которые 

волновали людей того времени, их уровень правосознания и правовой 
культуры, слитный с религиозными представлениями, обычаями и 
культами предков, наиболее предпочитаемые формы осуществления 

правосудия и исторически заложенные источники их преемствования, 
основные проблемы, по причине которых следовало правосудие, 
сознательно-психологические элементы и особенности поведения 

индивида, попавшего в процесс правосудия в родоплеменном арабском 
обществе, а также определить круг тех вопросов, которые остались за 
пределами учений Корана в этой области. 
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Корану вне зависимости от его исторической принадлежности к 
раннесредневековой эпохе присущ универсальный взгляд на 
теоретическое и нормативное осмысление вопросов правосудия в 

исламе. Это в большей мере определяется его характером как 
основополагающего источника права ислама, принципиальной 
особенностью его правовой природы. Вместе с тем, природа судебных 
учений Корана более всего зациклена именно на освещении 

правосудных проблем и ситуаций раннеклассового арабского 
общества, который вот-вот освобождается от языческих предрассудков, 
влияния культа представителей других верований. В этом смысле 

учение Корана о правосудии главным образом касалось третейского 
порядка осуществления правосудия, которым издревле пользовались 
арабы. Суд хакамства или третейский суд, таким образом, выступил 

начальным и основным объектом внимания Корана в этой части. С 
другой стороны, с учетом того, что арабы со своими обычаями, 
традициями и культами предков исторически были склонны к такой 
форме осуществления правосудия, Коран оставил эту модель 

неизменной, внеся в нее лишь монотеистические коррективы. Более 
того, под влиянием таких обычаев и традиций, а также их 
кораническим признанием сам основатель ислама пророк Мухаммад 

(570-632) осуществлял правосудие в качестве хакама как по обычным, 
так и по наиболее громким тяжбам. В этой связи, в источниках 
сообщается, что одной из причин принятия пророка в город Ясриб 

после его хиджры (переселения) из Мекки, связывается с тем, что 
«ясрибские племена, ведшие между собой давнюю междоусобную 
борьбу, увидели в лице Мухаммада наиболее приемлемую фигуру в 

качестве третейского судьи, способного справедливо и беспристрастно 
разрешить затянувшиеся конфликты» [5, 106]. 

Приведенное выше соображение вместе с другими особенностями 
роли и значения правосудия в исламе, может служить доказательством 

того, что еще в ранней истории ислама наряду с другими факторами 
более весомую роль в распространении исламских правовых ценностей 
сыграла теория и практика осуществления правосудия. В этом если 

теоретическая роль отводилась Корану, то на практике воплощением 
коранических учений выступал сам пророк в качестве судьи и арбитра.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее 

актуальным вопросом в Коране является правосудие. Через контур 
правосудия отражаются все существующие проблемы и религиозно-
правовые традиции той эпохи. Вопрос о том, почему именно 

правосудию отводилось столь важное значение в нормах Корана 
возможно был связан с существующими проблемами в сфере 
обеспечения законности и правопорядка. В этом смысле наиболее 
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актуальны нормы 35, 58, 65, 105 аятов суры «Ан-Ниса» («Женщины»), 
25-26 аятов суры «Сод» («Сад»), 90 аята суры «Ан-Нахль» («Пчелы») 
Корана.  

В Коране главным императивным принципом в области 
правосудия, пронизывающим религиозную, моральную и правовую 
сущность ислама, жизнь и деятельность каждого индивида в 
мусульманском обществе является принцип неизбежности и 

неотвратимости Божественного суда. Данный принцип был 
унаследован Кораном от предшествовавших ему источников других 
монотеистических религиозно-правовых систем. При этом, почему 

именно часто повторяемые в священных религиозных книгах, в том 
числе в Коране такие понятия и эпитеты, как: судебная власть, 
правосудие, справедливость, «правосудие Аллаха», «судный день», 

характеризующиеся окончательным, длительным и объективным 
судебным процессом над людьми, выступили фундаментальной 
основой всего комплекса учения священных религиозных книг, 
составляет важнейшую задачу современных исследований в области 

осмысления сущности и природы религиозных правовых систем.  
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ТАФСИРИ МУАММОЊОИ МУШАХХАСИ ЊУЌУЌИ 

МУСУЛМОНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ЊУЌУЌИИ ИСЛОМЇ 
 

Наќши мазњабњои њуќуќї дар давлатњои  муосири исломї хеле 

назаррас мебошад, ки такя ба сарчашмањои њуќуќи мусулмонї тафсир 
карда мешаванд. Мактабњои њуќуќии исломї аз њамдигар на танњо аз 
љињати сарчашмањои њуќуќи мусулмонии эътирофшуда, њамчунин аз 

љињати муносибат бо институтњои алоњидаи шариат фарќ мекунанд. 
Бинобар ин вобаста ба соњањои алоњидаи њуќуќи мусулмонї аз љониби 
мактабњои њуќуќии шариат онњоро тафсир кардан мумкин аст.  Дар 

маќолаи мазкур баъзе љанбањои соњањои алоњидаи шариат, ба монанди 
њуќуќи гражданї, никоњу оила, њуќуќи љиноятї ва љазо мавриди тањлил 
ќарор дода шудаанд. 

Дар байни њуќуќшиносони мусулмонї дар муносибат ба шартнома 

ва ўњдадорињое, ки аз онњо бармеоянд, ихтилофоти муайяне вуљуд 
дошт. Мувофиќи таълимоти њанафия, шартнома муносибати байни ду 
ва ѐ зиѐда шахс дар робита ба вуљуд меояд. Таърифи монанд дар байни 

шиањо низ вуљуд дошт, ки дар охир илова карданд «дар асоси ризоияти 
тарафайн» [7, 160]. 

Дар шариат бар хилофи ќонунњои Рим, таълимоти умумии 

ўњдадорињо тањия нашудааст, аммо масъалањои асосии њуќуќи 
шартномавї њамаљониба тањия шудаанд. Мувофиќи аксари фаќењони 
суннї, аз љумла њанафия, ўњдадорињои гражданї аз чунин намудњои 
шартномањо сарчашма мегиранд: хариду фурўш, кироя, хайрия, ќарз, 

байъи љоиз, комиссия, созишномаи љањонї, шарикї ва иттифоќ. 
Фаќењони шиа низ ба категорияи шартномањо ворид кардаанд: 
созишномаи тиљоратї, байъи љоиз, муфлисшавї, манъи њоким ѐ ќозї ба 

ягон шахс дар бораи ихтиѐрдории амволи ў, баѓољ, коркарди замин ва 
иљораи дарахтони мевагї, шарикї, шартнома дар бораи иттифоќ, 
созишномаи маслињатомез оид ба гирифтани амволи ќарз, иљора, 

шартномаи ваќф, пешнињоди истиќомати муваќќатї ба манзил, хайрия, 
васиятнома ва издивољ [10, 44]. 
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Њама мактабњои шариати исломї дар арзѐбии издивољ аз 
мавќеъњои якхела муносибат мекунанд. Тибќи таълимоти ислом 
издивољ бо таваллуди кўдакон вазифаи динии мусулмонон ва давлат 

низ ба њисоб мерафт. Ихтилофи назар, ки дар байни мактабњо ба вуљуд 
омадааст, ба бастан ва бекор кардани издивољ, инчунин ба њуќуќ ва 
ўњдадорињои њамсарон дахл дорад. 

Тибќи аќидаи мактабњои њуќуќии шофеъиѐн ва њанафиѐн, онњое, 

ки издивољ мекарданд, бояд дар вазъи иљтимоии худ бо њамдигар 
мукотиба дошта бошанд. Онњо инро аз он сабаб барангехтанд, ки 
риояи чунин ќоида ба иттифоќи ќавї оварда расонд [2, 165]. Моликия 

ва њанбалия зарурати баробарии тарафњоро њамчун шарти издивољ 
эътироф накардаанд. Гарчанде ки тибќи таълимоти дини Ислом 
издивољ як созишномаи дуљонибаест, ки дар асоси ризоияти тарафайн 

баста мешавад, баъзе фаќењони суннї, аз љумла шофеъиѐн, чунин 
мешуморанд, ки духтар бидуни ризоияти волидон мустаќилона 
шартномаи аќди никоњ баста наметавонад. Тибќи таълимоти аш-
Шофеъї, духтарон умуман тарафдори шартномаи никоњ шуда 

наметавонанд. Ин шартномаро бояд волидон ѐ хешовандони ў имзо 
кунанд. Дар сурати набудани волидайн ѐ хешовандон, ќози (ѐ имом) ба 
њайси намояндаи давлат метавонист худаш шартномаи аќди никоњ 

бандад [4, 127]. Њанафиѐн ба ин масъала каме дигар хел муносибат 
карданд. Онњо боварї доштанд, ки духтари ба балоѓат расида 
метавонад бидуни розигии волидон мустаќилона дар шартномаи 

издивољ ширкат варзад. Њамчунин тибќи гуфтаи фаќењони шиа, 
ноболиѓе, ки бо хоњиши худ издивољ накардааст, пас аз расидан ба 
синни балоѓат метавонад издивољро бекор кунад. 

Масъалаи дигаре, ки ба њуќуќи никоњу оила вобастагї дорад мањр 
мебошад. Њанафия ва моликия барои пардохти мањр аз љониби домод 
пас аз издивољ њадди аќал дањ дирам муќаррар кардаанд. Шиањо ба 
монанди шофеъиѐн, мегуфтанд, ки њар чизе, ки мавриди моликият аст, 

метавонад бе мањдудияти андоза муќаррар шуда бошад. Тибќи 
таълимоти шиањо мањр метавонад амале бошад, масалан: ба зан касб 
омўхтан. Имомиѐн боварї доштанд, ки пардохти мањрро аз лањзаи 

издивољ сар карда, њар ваќт ва ќисм ба ќисм пешнињод кардан мумкин 
аст. Пас аз вафоти зан мањр ба ворисонаш бояд пардохт карда шавад. 

Мувофиќи мактаби њуќуќии њанафия шавњар метавонист бо 

масењї ѐ яњудї издивољ кунад (аммо на зардуштия ѐ бутпараст) бидуни 
таѓйир додани эътиќоди худ. Дар «Њидоя»-и ал-Марѓиѐнї гуфта 
шудааст: «Издивољи мусулмон бо зани китоби (навиштањо) ќонунї 

њисобида мешавад» [2, 175], дигар мактабњои њуќуќии суннї ба чунин 
издивољ иљозат надодаанд. 
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Мисли шофеииѐн ва моликиѐн шиањо издивољи ќонунии як шиаро 
бо як зани «ањли китоб» манъ кардаанд, аммо издивољи «муваќќатї»-
ро иљозат додаанд [3, 201]. 

Мувофиќи равияи њанафиѐн фарзандони ѓулом, ки аз хоља 
таваллуд шудаанд, ќонунї њисобида мешуданд, агар падар розигии 
худро барои эътирофи онњо баѐн кунад. Дар байни шофеъиѐн, изњороти 
падар, хољаи ѓулом, танњо дар сурате талаб карда мешуд, ки агар ў 

кўдакро њамчун фарзанди худ нашинохт; агар чунин эътироф набошад, 
пас фарзанди ѓулом ќонунї эътироф карда шуда, њамчун писари хоља 
ба шумор мерафт. Дар байни шиањо фарзандони издивољи муваќќатї 

низ ба шавњар тааллуќ надоштанд, агар ў онњоро эътироф накунад. 
Дар њолати људошавии волидайн, фарзандони хурдсол то ба камол 

расидан дар назди модар мемонанд. Сипас, тибќи њисси њанафия, онњо 

бояд ба назди падари худ баргарданд (агар ў розї набошад, ки онњоро 
бо модараш гузорад) мувофиќи мазњаби шофеъия кўдаконе, ки ба 
камол расидаанд, метавонанд худ интихоб кунанд, ки бо падар, ѐ ин ки 
бо модараш зиндагї кунад. Тибќи ќонунњои шиањо дар сурати талоќ 

фарзанд њамеша дар назди падар бимонад. Мактабњои њуќуќи исломї 
ба ин масъала муносибати гуногун доранд. 

Моликиѐн, њанбалиѐн ва дигар муљтањидон ба Ќуръон ишора 

карда, чунин мешуморанд, ки мусулмон наметавонад вориси 
ѓайримусулмон бошад. Њамин тариќ, шофеъиѐн пурсиданд: «Оѐ 
мусулмон метавонад меросро пас аз масењї ѐ яњудї ќабул кунад?» Ва 

худи онњо љавоб доданд: «Наметавонад, зеро моликияти мерос 
метавонад дорои ашѐи нопок, аз ќабили хук ва шароб бошад» [10, 
13,6,32]. Мактаби њанафия бањс мекарданд, ки ин метавонад бошад, 

зеро хукро ба кўча рондан мумкин аст ва шаробро ба замин рехтан 
мумкин аст, дар њоле ки боќимондаи амволро ќабул кардан мумкин 
аст. 

Мазњаби њанафия ва шиањо ишора ба Ќуръон категорияи сеюми 

ворисонро тибќи ќонун эътироф карданд. Онњо тавсия доданд, ки 
амволи боќимонда дар байни хешовандони наздик таќсим карда 
шавад. Тибќи таълимоти шофеъия ва моликия шахсони ба гурўњи сеюм 

мансуб ворисони ќонунї буда наметавонистанд. Ба аќидаи онњо молу 
мулки боќимонда ба ихтиѐри давлат супорида шавад. 

Дар байни муљтањидон њангоми муайян кардани намудњои љиноят 

ва хусусияти љазои онњо ихтилофе ба назар мерасид. Масалан, баъзе 
њуќуќшиносон зиноро њамчун љиноят нисбати танњо шахсони алоњида 
мењисобиданд. Абў Њанифа ва пайравони ў ин љиноятро бештар тањдид 

ба амнияти љамъият медонистанд, на хусусї. 
Масъалаи љазо барои рўй гардонидан аз дини ислом ба тарзи 

дигар тафсир карда мешавад. Тибќи шофеъия, ба рўйгардонанда бояд 
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мўњлати се рўз дода шавад, ки дар ин муддат ўро панд дињанд ва имкон 
дињанд, ки тавба кунад ва ба ин васила аз ќатл парњез кунад. Њанафиѐн 
ин насињатро матлуб, вале зарур намешуморанд. Моликия инро 

нолозим медонист. Агар муртад аз тавба даст кашад, ў бояд ќатл карда 
мешуд. Њанафия бањс мекарданд, ки танњо мардонро барои муртад 
эълон кунанд. Барои занон онро то зиндон иваз кардан лозим буд, то 
муртад тавба кунад. Шиањо низ чунин фикр мекарданд. 

Љазоро барои дуздї низ њуќуќшиносони мусулмонї бо тарзњои 
мухталиф тафсир мекарданд. Мувофиќи таълимоти њанафия ва китоби 
Ќуръон бори аввал љинояткор бо љазои буридани чор ангушти дасти 

рост ва бори сеюм комилан дасти росташ бурида мешуд. Тибќи 
таълимоти моликия, њанбалия ва шофеъия бори чорум буридани пои 
рости љинояткор ва бори панљум ўро ба зиндон андохтан лозим буд [1, 

226]. 
Тозиѐна (ќамчин) њамчун љазо барои љиноятњои гуногун истифода 

мешуд. Олимони њуќуќшинос дар бораи шумораи зарбањо ихтилофи 
назар доштанд. Аксари њуќуќшиносон бањс мекарданд, ки шумораи 

охирини зарба набояд аз 100 ва њадди аќал аз ду зарба зиѐд бошад. 
Њанбалиѐн боварї доштанд, ки љазои љисмонї метавонад аз 3 то 10 
зарба бо чўб, асо ѐ ќамчин дошта бошад. Дар ин кор онњо ба њолате 

ишора карданд, ки мувофиќи он паѐмбар љазо додани беш аз 10 зарба 

барои љиноятњое, ки ба категорияи «њадд» дохил намешаванд, пешбинӣ 
мекарданд. Мазњаби њанафия њадди аксар љазои љисмониро барои 
шахси озод 75 ва барои ѓулом 39 зарба муќаррар карданд. Тибќи њисси 

шофеъия њадди баландтарини ин љазо (яъне љиноятњои категорияи 
таъзир) 19 зарба барои њамаи мусулмонон аст [9, 164]. 

Љазои ќатл, ба гуфтаи шофеъиѐн, бояд њамон тавре бошад, ки 

ќотил ќурбонии худро куштааст. Аммо њанафиѐн изњор доштанд, ки 
ќотил бояд бо силоњи шадиди хунук кушта шавад ва марг зуд ва 
эњтимолан камтар дарднок бошад (масалан, бо буридани сар). Ќасос 
барои куштори барќасд таъин карда мешуд, яъне дар асл ќатл, агар 

хешовандони шахси кушташуда розї набошанд, ки бо вира ‟ дия 
(хунбањо) бахшанда ва ќаноатманд дониста мешуд. 

Њанафиѐн ќасосро барои куштори ањли зимма (ањли яњудиѐн, 

насрониѐн ва зардуштиѐн) низ эътироф мекарданд, аммо дар амал 
ќариб њамеша онро ба дия (фидяи хун) иваз мекарданд. Дар масъалаи 
истифодаи фидя барои куштор ѐ расонидани зарари вазнин ба 

«кофирон» (бедин, беимон, бехудо) андешањои олимони њуќуќшинос 
гуногун буданд. Њанафия ба пардохти дияи пурра иљозат доданд, 
моликиѐн танњо нисфи дияи пурра, шофеъиѐн танњо сеяки онро барои 

куштори як зардуштия ѐ бутпарастї ‟ 1/5 дияи пурра муќаррар 
карданд. Шофеъия, моликия ва фаќењони шиа боварї доштанд, ки дар 
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сурати куштори барќасдона, фидя барои беимон (ѓайридинї) ба фидяи 
мусулмон баробар њисобида мешуд [8, 97]. 

Тибќи аќидаи њанафиѐн, агар як марди озод ѓуломи каси дигарро 

барќасд мекушад, вай бо њукми ќатл љазо дода мешавад. Шофеъиѐн, 
шиа ва бисѐр фаќењони дигар чунин мешуморанд, ки ќотили ѓулом 
бояд ба андозаи баробари он фидя пардохт кунад, аммо на бештар аз 
1/2 фидяи як инсони озодро. 

Дар мактабњои гуногуни њуќуќи мусулмонї масъалањои дигар низ 
ба тарзњои гуногун тафсир карда мешуданд. Ин мактабњо бо истифода 
аз њуќуќи «Иљтињод», њангоми њалли масъалањои шабењ меъѐрњои 

номувофиќро истифода мекарданд. Бо вуљуди ин фарќиятњо, мазњабњо 
аз эътибори бузурги динї ва њуќуќї бархурдор буданд, зеро барои 
мусулмонони содиќ ба як манбаи «њаќиќат» ‟ Ќуръон баргаштанд. 

Ба њамаи мусулмонон супориш дода шуд, ки дастурњои дар 
асарњои диншиносони бонуфуз ва олимони њуќуќшинос сабтшударо 
ќатъиян риоя кунанд. Додани мустаќилона оид ба ин масъалањо манъ 
карда шуд. Ин мафњум «Таќлид» ном дошт. Риояи ќатъии догмањо як 

амри маъмулї гашт ва боиси табдил ѐфтани мактабњои њуќуќї ва 
илоњиѐтї ба фирќањои алоњида ва пўшида гардид. Иљтињодро гунањкор 
њисобидан шурўъ карданд. Тавре ки компаративисти фаронсавї Р. 

Давид навишта буд: «...ќози мекўшид, ки муќаррароти Ќуръонро бо 
салоњияти худ тафсир кунад ѐ асли эњтимолии худи одатњоро арзѐбї 
кунад, њамон амалро бар хилофи эњтиром ба љо меовард, ба монанди 

насронии православї ва католики эътиќодманд, ки мехоњад маънои 
матнњои калисоро муќаррар кунад» [5, 391]. 

Њамин тариќ, то асри XIX тањаввулоти шуури њуќуќии 

мусулмонон асосан дар тафсирњои динию њуќуќї ва маљмўањои фатво 
инъикос меѐфт, ки муќаррарот ва принсипњои суннатии шариатро ба 
тариќи нав тафсир мекарданд, њељ гоњ онњоро мустаќиман рад накарда 
ва њатто таѓйир надодаанд, ки ин садои маъмулї аст. 
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ТАЪМИНИ ҚОНУНИЯТ ЗИМНИ ТАҲҚИҚ ВА ПЕШБУРДИ 

ТАФТИШОТИ ПЕШАКӢ  

 
Бо тартиби муайянкардаи ќонун асоснок оѓоз кардан ва хотима 

ѐфтани тафтиши пешакї яке аз шартњои муњими марњилаи тафтиши 
пешакї ба шумор меравад, ки тањти назорати прокурорї ќарор дорад. 

Тибќи ќонун пешбурди тафтишоти пешакӣ танҳо пас аз оғози 

парвандаи ҷиноятӣ ва бо тартиби муқарраркардаи КМҶ ҶТ амалї 
мешавад1. Амалњои мурофиавие, ки то оѓози парвандаи љиноятї иљро 
мешаванд, амалњои санљишї ѐ тотафтишї номида шуда, маънои оѓози 
тафтишоти пешакиро надорад. Ин амалњо танњо бо маќсади ошкор 

кардани аломати љиноят иљро мешаванд, ки доираи мањдуд доранд ва 
дар мўњлати нисбатан кўтоњ иљро мешаванд2. Лекин ќонунї ва асоснок 
амалї гаштани онњоро низ прокурор назорат мебарад.  

Баъди ошкор шудани аломати љиноят таҳқиқбаранда ѐ муфаттиш 

вазифадоранд ба тафтиши парвандаи оғозшуда ѐ парвандаи ба онњо 

                                                                 
1
 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе: Матн,2021. 

2 Рањматулоев А.Э.,Сангинов А.Б. Мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон. ‟ Хуљанд: 
Ношир, 2010. - С.71. 
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ирсолшуда фавран шурӯъ намоянд. Таҳқиқбаранда ѐ муфаттиш дар 

бораи ба пешбурди худ қабул кардани парванда қарор мебарорад. 
Нусхаи њар як ќарори ќабулшуда ба прокурор ирсол мешавад. Яъне, 
назорати прокурорї аз болои риоя ва иљрои ќонун дар ќисми алоњидаи 
пешбурди парвандаи љиноятї амалї намешавад, балки њар як амали 

мурофиавї аз лањзаи  омадани хабар ѐ маълумот дар бораи љиноят, аз 
оѓози санљиши ариза  то анљом ѐфтани тафтиши пешакї тањти назорати 
прокурор ќарор доранд.  

Баъзе муаллифон мавќеи прокурорро њангоми ќатъ кардани 
парвандаи љиноятї, њамчун чораи таъмини адолати судї оид ба 
парвандањои љиноятї ва барќарор намудани зарари аз љиноят ба миѐн 
омада алоќаманд медонанд3. Ба андешаи мо бањсњои назариявї дар 

атрофи шаклњои амалишавии назорати прокурорї њангоми ќатъ 
кардани парвандаи љиноятї минбаъд њам давом мекунанд. 
Мутахассисони соња доир ба ин масъалањо андешањои худро пешбарї 

ва асоснок мекунад. Новобаста аз ин, муњим он аст, ки роњњои такмил 
додани назорати прокурорї ањамияти худро гум намекунад.  

Оќибати ѓайриќонунї ва беасос анљом ѐфтани тафтиши пешакї ин 

бекор карда шудани ќарори маќомоти тањќиќ, муфаттиш, ба 
тафтишоти иловагї, баргардонидани парвандаи љиноятї, аз эътибор 
соќит кардани маълумоти ќувваи њуќyќї надошта, ѓайриќонунї 
эътироф кардан амалњои мурофиавии иљрошуда мебошанд. Лекин дар 

амалия њоло њам миќдори зиѐди бекор кардани ќарорњои ѓайриќонунї 
ва беасоси маќомоти тањќиќ ва муфаттишон оиди ќатъ кардани 
пешбурди парвандаи љиноятї аз љониби прокурор дида мешаванд4. 

Мувофиќи маълумоти расмї њолатњои бе асосњои кофї оѓозу тафтиш, 
ѓайриќонунї ва беасос боз доштану ќатъ намудани парвандањои 
љиноятї, инчунин дастгир намудан, ба њабс гирифтан ва ба љавобгарии 

љиноятї кашидани шањрвандон пурра аз байн нарафтаанд, ки 
зарурияти тањлили њуќуќии ин масъалањоро дучанд зиѐд мекунад.  

Прокурор, муфаттиш ва тањќиќбаранда вазифадоранд, ки барои 

њамаљониба, пурра ва холисона тафтиш кардани њолатњои парвандаи 
љиноятї тамоми чорањои пешбининамудаи ќонунро андешанд, 

                                                                 
3 Искандаров З.Х Роль органов прокуратуры в обеспечении защиты прав и свобод человека в 

уголовном процессе // Ќонуният. №2, 2004, - С.78; Исоев М. Ш. Теоретические правовые основы 

уважения личности в стадии предварительного расследования. - Душанбе: Эљод,, 2005. - С. 10 
4 Фармони Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон №25 аз 15 феврали соли 2016 «Дар 
бораи ташкили назорати прокурорї оид ба риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо њангоми 
тањќиќва тафтиши пешакї»  // Фармонњои Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон ва 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба фаъолияти маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон. 
Љилди 1. ‟ Душанбе: Ирфон, 2016.  - С.332. 

 
.  



95 

њолатњои ошкоркунанда, сафедкунанда, вазнинкунанда, сабуккунанда 
ва љавобгарии айбдоршавандаро муайян намоянд. Њамаљониба, пурра 
ва холисона  муќаррар кардани њама њолатњои содир шудани љиноят, 

яке аз принсипњои асосии фаъолияти маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї ба шумор меравад. Ин ќоида на танњо вазифаи асосии 
маќомоти ваколатдори давлатиро ифода кардааст, балки њамчун 
ќоидаи пешбаранда дар њама марњилањои мурофиаи љиноятї аз љониби 

прокурор њамчун мењвари назорати прокурорї ба роњбарї ва асос 
гирифта мешавад.  

Хотима ѐфтани тафтишоти пешакӣ ин интиҳо ѐ анҷом ѐфтани 

фаъолияти мурофиавии мақомоти тафтишот оид ба муқаррар карда 

шудани ҳолатҳои ба парвандаҳои ҷиноятӣ аҳмиятдоштаро ифода 

мекунад. Тафтишоти пешакии парвандаҳои ҷиноятӣ дар се шакли 

мурофиавї хотимаёфта эътироф мешавад: бо тартиб додани хулосаи 

(фикри) айбдоркунӣ ва ѐ ќабул шудани қарор дар бораи қатъ кардани 

парвандаи ҷиноятӣ ва оид ба парвандаҳои ҷиноятии шахсони бемории 

рӯҳӣ дошта, тафтиши пешакӣ бо баровардани қарор дар бораи ба суд 

ирсол кардани парванда барои ҳалли масъалаи татбиқи чораҳои 

маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ хотима меѐбад. 

Новобаста аз шаклҳои хотима ѐфтани тафтиши пешакӣ прокурор 

бояд эътимод дошта бошад, ки тамоми ҳолатҳои ба парвандаи ҷиноятӣ 

аҳамиятдошта, ки мавзӯи исботнамоиро ташкил медиҳанд,бо далелҳо 

тасдиқи худро ѐфта бошанд, ба тамоми далелҳои ҷамъовардашуда дар 

маҷмӯъ баҳои ҳуқуқӣ дода шудааст. 

Мақомоти амаликунандаи таъқиби ҷиноятӣ оиди хотима ѐфтани 

тафтишоти пешакии парвандаи ҷиноятӣ танҳо дар мавриди пурра, 

ҳаматарафа ва холисона муқаррар шудани ҳолатҳои ба парвандаи 

ҷиноятӣ аҳамиятдошта ба хулоса меояд ва мувофиқан санади дахлдори 

мурофиавӣ қабул мекунад. 

Хотима ѐфтани тафтишоти пешакӣ ‟ ин давраи хотимавии 

марњилаи тосудї мебошад, ки бо хулосаи маќомоти пешбурди парвандаи 

љиноятї љамъбаст мешавад. Дар интињои тафтишоти пешакӣ муфаттиш 

ѐ таҳқиқбаранда ҳамаи маводҳои парвандаи ҷиноятиро таҳлил намуда, 

санҷида мебароянд ва муайян мекунад, ки дар вақти ҷамъоварии 

далелҳо талаботи қонунгузорӣ ѐ принсипҳои мурофиавии ҷиноятӣ риоя 

карда шудаанд ѐ не ва ғайрањо. 
Амалњои мурофиавии муфаттиш ва тањќиќбарандаро, хамчун 

мавзўи назорати прокурорї чунин ифода кардан мумкин аст:  

1) Агар аз ҷониби муфаттиш ѐ таҳқиқбаранда далелҳои 

ҷамъовардашуда барои айбдор кардани айбдоршаванда дар содир 

кардани ҷиноят кофї бошад, ҳамаи ҳолатҳои дигаре, ки оид ба 
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парвандаи ҷиноятӣ ањамиятдошта исбот шуда бошанд ва асосҳое, ки 

барои қатъи парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд набошанд, тафтишоти пешакӣ 

бо тартиб додани фикри айбдоркунӣ хотима ѐфта, парванда ба 
прокурор равон карда мешавад; 

2) Ҳангоми мавҷуд будани асосҳои дар м.м. 27, 234 КМЉ ЉТ 

нишон дода шуда, парвандаи ҷиноятӣ бо қарори таҳқиқбаранда, 

муфаттиш ѐ прокурор қатъ карда мешавад; 

3) Оиди парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба шахсони номукаллаф, ки 

баъди содир намудани ҷиноят ба касалии рӯҳӣ гирифтор шудаанд ва 

таъини минбаъдаи ҷазоро ғайриимкон мегардонад, шакли махсуси 

хотима ѐфтани тафтишот муқаррар карда шудааст. Дар ин сурат, 

тафтишот бо қабули қарор дар бораи ба суд равон кардани парвандаи 

ҷиноятӣ барои татбиқи чораҳои дорои хусусияти тиббӣ ба охир 
мерасад, ки бояд аз љониби прокурор тасдиќ ќарда шавад. 

Ба ақидаи Ғозиев М., хотима ѐфтани тафтишоти пешакӣ ‟ даври 

ҷамъбастии марҳилаи тафтишоти пешакӣ мебошад5. Ҳангоми хотима 

ѐфтани тафтишоти пешакӣ муфаттиш ѐ тањќиќбаранда ҳамаи маводи 

парвандаи ҷиноятиро мавриди таҳлил ва баҳодиҳӣ қарор дода, пурра, 

ҳаматарафа ва холисона будани исботи ҳолатҳои содиркунии ҷиноятро 

санҷида мебарояд, ҳангоме ки боварӣ ҳосил мешавад, ки дар рафти 

тафтишот барои муқаррар намудани њолатњои парванда, ҳамаи 

имкониятҳои пешбининамудаи қонун татбиќ гардида, ҳолатҳои зарурӣ 

исбот шудаанд, муфаттиш, таҳқиқкунанда амалҳои тафтишӣ ва 

ҷамъоварии далелҳоро қатъ намуда, қарор қабул мекунад. 
Амалњои прокурор њангоми ќатъ карда шудани тафтиши пешакии 

парвандаи љиноятї ба иљрои вазифањои назорати прокурорї дар 

пешбурди парвандаи љиноятї мусоидат мекунанд. Чунки ќатъ карда 
шудани пешбурди парвандаи љиноятї дар љараѐни тафтиши пешакї як 
љузъи назорати прокурориро ташкил медињад6.  

Афзалияти назорати прокурорї њангоми ќатъи парвандаи љиноятї 
дар марњилаи тафтиши пешакї, дар таносуб бо иљрои амалњои 
мурофиавї дар марњилањои дигари мурофиаи љиноятї, масалан дар 

марњилањои судї, дар он аст, ки прокурор дар ин марњила ваколати 
васеи расмии таъсиррасониро барои ошкор ва бартараф кардани 
њуќуќвайронкунї дорад. Чунки прокурор тамоми амалњои то ќатъ 

кардани парвандаи љиноятї иљрошударо мавриди санљиш ва назорат 
ќарор дода, ќонунї, асоснок ва ба маќсади адолати судї мувофиќ 
будани амал ва санадњои муфаттиш, тањќиќбаранда ва нињоят хулосаи 

                                                                 
5 Ғозиев М. Ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ. - Душанбе: Деваштич, 2009. ‟ С.57. 
6 Раљабов М. С. Иштироки прокурор дар суд њангоми баррасии парвандањои љиноятї: вазъи 
њуќуќї ва дурнамо // Њаѐт ва ќонун, № 3, 2012. - С.43. 
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онњоро доир ба ќатъ кардани парвандаи љиноятї мавриди омўзиш 
ќарор медињад. Аз ин љо хулоса кардан мумкин аст, ки мавзўи назорати 
прокурориро танњо як санади мурофиавии муфаттиш ѐ тањќиќбаранда 

(ќарор дар бораи ќатъ кардани парвандаи љиноятї ѐ фикри 
айбдоркунї) ташкил намедињад. Албатта шакли мурофиавї ва мазмуни 
санадњои мурофиавї мавзўи назорати прокурориро ташкил медињад, 
лекин назорати прокурорї танњо бо њалли ин масъала мањдуд 

намешавад. 
Пешбурди тафтиши пешакии парвандаи љиноятї  дар њама 

мавридњо ќатъ намешавад. Пеш аз њама, ќатъ карда шудани пешбурди 

тафтиши пешакї оид ба парвандаи љиноятї яке аз амалњои 
мурофиавии љиноятї ба шумор рафта, хулосаи маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятиро оиди анљоми тафтишот нишон медињад. Ќатъ 

кардани тафтиши пешакї оид ба парвандаи ҷиноятӣ на танњо анљоми 

тафтиши љиноят, инчунин хотима ѐфтани таъќиби љиноятиро нисбати 
шахси муайян њам ифода карда метавонад7. Дар мавридњои пешбинї 

кардаи ќонун қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ дар марњилањои тосудї 
ва судии пешбурди парвандаи љиноятї љой дошта метавонад. Тибќи 

ќонун дар бораи қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ муфаттиш қарори 

асоснок қабул мекунад, нусхаи он ба прокурор фиристода мешавад. 

Дар қарор хулосаи муфаттиш дар бораи бекор кардани чораи пешгирӣ, 

њалли масъалаи бекор кардани ҳабси молу мулк, дар бораи тақдири 

далелҳои шайъӣ низ инъикос карда мешавад.Дар ҳолатҳое,ки мутобиқи 

қонун қатъи парванда танҳо бо ризои айбдоршаванда ѐ ҷабрдида 

иҷозат дода мешавад,вуҷуд доштани чунин розигӣ бояд дар қарор зикр 
карда шавад. 

Муфаттиш аз қатъи парванда ва асосҳои қатъи он гумонбаршуда, 

айбдоршаванда, ҳимоятгарони онҳо, ҷабрдида ва намояндаи ӯ, 

даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳо, 

инчунин шахс ва ѐ муассисаеро, ки тибқи аризаи онҳо парванда оғоз 

шуда буд, ба тариқи хаттӣ огоҳ месозад ва тартиби шикоят кардан 

фаҳмонда мешавад, ки дар давоми ҳафт шабонарӯз аз лаҳзаи 

супоридани ин қарор ѐ огоҳнома дар бораи қатъи парванда шикоят 

кардан мумкин аст. Дар сурати қатъи парванда нисбати даъватшаванда 

муфаттиш дар муҳлати ҳафт рӯз ба комиссариати ҳарбии ноҳиявӣ 

(шаҳрӣ) дар ин бора хабар медиҳад. Агар дар натиҷаи тафтиш 

ҳолатҳои муқарраркардашуда бошанд, ки нисбати шахси ба сифати 

айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ кашида шуда ѐ шахсони дигар татбиқ 

                                                                 
7
 Рањматулоев А.Э. Мурофиаи љиноятї. Нашри 2. - Хуљанд: Хуросон, 2019. – С. 337. 
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намудани чораҳои таъсиррасонии интизомӣ ѐ ҷазои маъмуриро талаб 

мекунад, муфаттиш парвандаро қатъ карда, маълумотро ба 

маъмурияти ҷойи кории ӯ мерасонад ва маводро барои татбиқи 

чораҳои таъсиррасонӣ ба мақомоти салоҳиятдор равон мекунад, ба 

шарте ки мӯҳлати ба ҷавобгарии маъмурӣ ва интизомӣ кашидан 
нагузашта бошад. 

Ба ақидаи Қудратов Н.А. қатъ кардани тафтиши пешакї оид ба 

парвандаи ҷиноятӣ ѐ таъқиби ҷиноятӣ яке аз шаклҳои баохиррасии 

тафтишоти пешакӣ буда, бо сабаби мавҷуд будани ҳолатҳое, ки 

имконият ѐ зарурати татбиқи қонуни ҷиноятиро истисно намуда, боиси 

қатъи тафтишот мегарданд, иборат мебошад. 

Ба маънои мурофиавии ҷиноятӣ, аз нигоњи Салимов Њ.С. қатъ 

кардани тафтиши пешакї оид ба парвандаи ҷиноятӣ ѐ таъқиби 

ҷиноятӣ‟ин қабул намудани қарор аз ҷониби шахси ваколатдор оиди 

даст кашидан аз пешбурди минбаъдаи парвандаи ҷиноятӣ бо сабаби 

мавҷуд будани асосҳои ҳуқуқӣ дар назар дошта шудааст8. 

Чї хеле ки дида мешавад мавзӯи назорати прокурориро тамоми 
амалњои муфаттиш ва тањќиќбаранда то ќабули ќарор дар бораи ќатъ 
кардани парвандаи љиноятї, тамоми санадњои мурофиавие, ки љараѐни 
пешбурди парвандаро инъикос мекунанд, муњлати иљро шудани 
амалњои мурофиавї, риоя шудани ќоидањои мурофиавї ва тартиби 

пешбурди парвандаи љиноятї ташкил медињанд. Дар шакли мухтасар 

мавзӯи назорати прокурориро, монанди дигар муаллифон9, ба гурӯњњо 
људо намудан ба маќсад мувофиќ аст: 

1) Назорат аз болои ќонун ва асоснок иљрои шудани фаъолияти 

муфаттиш, тањќиќбаранда ва маќомоти амаликунандаи фаъолияти 
оперативї ‟ љустуљўї аз лањзаи ошкор шудани аломати љиноят ѐ 
ќабули ќарор дар бораи оѓози парвандаи љиноятї то ќабули ќарор дар 

бораи ќатъ кардани парвандаи љиноятї; 
2) Назорати прокурорї аз болои ќонунї ва асоснок њал шудани 

масъалаи мурофиавї ва тањия шудани санадњои мурофиавии љиноятї, 

ки љараѐни тафтиши пешакиро инъикос ва тасдиќ мекунанд;  
3) Таъмини риоя шудани кафолатњои конститутсионии њуќуќу 

озодињои инсон ва шањрванд њангоми пешбурди тафтиши парвандаи 
љиноятї; 

4 ) Риоя шудани ќоидањои мурофиавї њангоми татбиќи меъѐрњои 
ќонуни љиноятї; 

                                                                 
8
 Салимов Њ . Криминалистика. Китоби дарсї.- Душанбе: Дониш, 2008. ‟ С.342.  

9 Клочков В.В. Методология и методика изучения состояния законности // Состояние законности в 

Российской Федерации. – М.: Норма, 1995. – С. 9-10. 
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5) Андешидани чорањо оиди рӯѐнидани товони зарари аз љиноят 
ба вуљудомада. 

Ба ақидаи Н.А.Қудратов, Р.Р. Юлдошев пас аз анҷоми тафтиши 

пешакӣ ва бо маводи парванда шинос кардани айбдоршаванда, 

ҳимоятгари айбдоршаванда, ҷабрдида ва намояндаи ӯ, даъвогари 

гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва намояндагони онҳо, муфаттиш 

фикри айбдоркуниро тартиб медиҳад. 
Агар ба хусусиятњои назорати прокурорї ва шаклњои амалишавии 

назорати прокурорї, монанди розигї додан ба ќатъи парвандаи 

љиноятї, тасдиќи фикри айбдоркунї ва тасдиќи ќарори ба суд ирсол 
кардани парванда барои татбиќи чорањои маљбурии хусусияти тиббї, 
њангоми хотима ѐфтани тафтиши пешакї бањои њуќуќї дињем, пас 

маълум мешавад, ки воќеан функсияи прокурор дар тањкими ќонуният, 
хусусан дар марњилањои тосудї танњо бо таъќиби љиноятї мањдуд 
намешавад. Зеро; 

1) Прокурор назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро аз 

ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, амалӣ менамояд; 

2) Прокурор иљро шудани ўњдадории таъқиби љиноятиро таъмин 
менамояд; 

3) Прокурор дар доираи салоҳияти худ вайронкунии ќонунро 
пешгирї, ошкор ва бартараф менамояд; 

4) Прокурор вазифадор аст ҳуқуқу озодиҳои шахсро, ки дар 

мурофиаи судии ҷиноятӣ иштирок мекунанд, ҳимоя намуда, ҷиҳати 

татбиқи онҳо шароит фароҳам оварад, барои қонеъ намудани талаботи 

қонунии иштирокчиѐни мурофиаи судӣ сари вақт чораҳо меандешад; 
5) Прокурор њангоми њалли масъалањои мурофиавї ќонунї ва 

асоснок татбиќ шудани  ќонуни љиноятиро назорат мекунад.  
Бо назардошти тањлили мазкур ба хулоса омадан мункин аст, ки 

функсияи асосии прокурор њангоми хотима ѐфтани тафтиши пешакии 

парвандаи љиноятї ‟ ин назорати ќатъии риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи 

қонунҳо,яъне тањкими ќонуният мебошад. 
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ГУРЎЊБАНДИИ САНАДЊОИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТЇ 

 
Яке аз воситањои самараноки сиѐсати  давлатї дар самти таъмини 

амнияти миллї ва муќовимат бар зидди њама гуна зуњуроти хавфнок 

риоя, иљро ва татбиќи дурусти меъѐрњои њуќуќї ба шумор меравад, ки 
барои таъмини амалишавии онњо зарурияти омўзиш ва тањлили 
назариявии масъалањои њуќуќї, аз љумла шакли мурофиавї њангоми 

пешбурди парвандањои љиноятї ба миѐн меояд.  
Тартиб дода шудани санадњои мурофиавии љиноятї яке аз 

талаботњои шакли мурофиавии љиноятї мебошад. Шакл аз калимаи 
лотинї “forma” гирифта шуда, ифодакунандаи намуди зоњирї, њадду 

њудуд, доираи муайяни зоњиршавї, љойгиршавии сохтори таркибї аст 
[1, 536].  

 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 
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танзимѐфта, ќатъиян муайян, умумињатмї, мураттаб, ягона ва 
пайдарњамро муњайѐ месозад, ки љавобгўи вазифа ва њадафи мурофиаи 
љиноятї  мебошанд [2, 21].  

Ќайду мустањкам шудани љараѐн, пайдарњамї, мазмун ва 
натиљањои амалњои мурофиавї дар санадњои дахлдори (дар шакли 
муќарраркардаи ќонун) мурофиавии љиноятї ‟ яке аз талаботњои 
шакли мурофиавї мебошад, ќайд мекунанд муаллифон Рањматулоев 

А.Э., Мухторов К.Т., Ќањоров Н.М. [3, 30].  
Бо маќсади муайян кардани ањамият, хусусият, шакл ва мазмуни 

санадњои мурофиавии љиноятї онњоро ба гурўњ ва намудњо људо кардан 

мумкин аст. Гурўњбандї ва ба намудњо људо кардани санадњои мурофиавии 
љиноятї имконият медињад, ки наќш ва ањамияти њар як санади 
мурофиавии љиноятиро њангоми пешбурди парвандањои љиноятї муайян 

карда, ба талаботњои мурофиавї нисбати шакл ва мазмуни санадњои 
мурофиавии љиноятї диќќат дода шаванд. Беасос, ѓайриќонунї ѐ нодуруст 
тартиб дода шудани санадњои мурофиавии љиноятї, вайронкунии 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 

эътироф мешаванд, боиси љавобгарии њуќуќї ва оќибат бекор шудан ѐ 
беэътибор дониста шудани санадњои мурофиавии љиноятї  мегардад.  

Санадњои мурофиавии љиноятї вобаста аз сохтор ва хусусиятњои 

амалњои мурофиавии љиноятї ба чунин гурӯњњо људо мешаванд: 
А) Санадњои мурофиавии љиноятии марњилањои тосудї;  
Б) Санадњои мурофиавии љиноятии марњилањои судї;  
В) Санадњои дигари мурофиавї дар пешбурди парвандањои љиноятї.  

Дар љараѐни пешбурди парвандањои љиноятї санадњои мурофиавии 
љиноятї вобаста ба пайдарњамии иљрои амалњои мурофиавї ва натиљаи 
онњо тартиб дода мешаванд. Чунин вобастагї боиси фарќияти санадњои 

мурофиавии љиноятї аз рўи пайдарњамї, шакл ва мазмун мегардад.  
Мутахассисони соњаи мурофиаи љиноятї санадњои мурофиавии 

љиноятиро вобаста аз хусусият, мазмун ва иљрои амалњои мурофиавї ба 
ду гурўњ људо мекунанд [4, 123]; 

1) Протоколњои амалњои мурофиавї; 
2) Ќарорњои мурофиавии љиноятї (ќарор, таъинот, њукм).  
Протоколњои амалњои мурофиавї, дар навбати  худ, вобаста ба иљрои 

амалњои мурофиавї ба ду гурӯњ људо мешаванд: 
- протоколњое, ки љараѐн ва натиљаи амалњои тафтишотию судї 

ќайду мустањкам мешаванд. Онњо ба сифати сарчашмаи далелњо 

эътироф мешаванд (протоколи пурсиш, рўбарӯкунї, азназаргузаронї, 
шањодаткунонї, кофтуков, протоколи маљлиси судї ва ѓайрањо); 

- протоколи амалњои мурофиавии љиноятї, ки бо маќсади таъмини 
њуќуќу манфиатњои иштирокчиѐни муносибатњои мурофиавї ва таъмини 
љараѐни муътадили пешбурди парвандаи љиноятї иљро мешаванд 
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(протоколи шиносої бо маводњои парвандаи љиноятї, протоколи аризаи 
шифоњї дар бораи содир шудани љиноят, протоколи њозир шудан бо 
иќрори гуноњ ва ѓайрањо). 

Ќарорњои мурофиавї (ќарор, таъинот, њукм) дар фарќият аз 
протоколњои амалњои мурофиавї пайдарњамї ва натиљаи амалњои 
мурофиавиро инъикос намекунанд, балки санади татбиќи меъѐрњои 
мурофиавии љиноятї ва меъѐрњои њуќуќи љиноятї эътироф мешавад.  

Ќарор ‟ (ќарор, таъинот, њукм) санаде, ки аз ҷониби таҳқиқбаранда, 

муфаттиш, прокурор дар рафти пешбурди таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 

қабул карда шудааст, инчунин санаде, ки судяи суди марҳилаи якум 

танҳо қабул кардааст ѐ санаде, ки судяи суди марҳилаи назоратӣ оид ба 

ҳалли шикоят ѐ эътирози назоратӣ қабул кардааст ѐ санаде, ки раѐсати 

суд дар вақти аз нав дида баромадани санадҳои эътибори қонунӣ 

пайдокардаи судҳои поѐнӣ қабул кардааст. 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 ѐ бекор карда шаванд;  
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 шикоят аз болои санандњои  ѓайриќонунї ѐ беасос 

мурофиаро ќонун кафолат медињад. 

Таъинот ‟ дастаљамъона  ќабул мешавад, қарори судие, ки (ғайр аз 

ҳукм) суди марҳилаи якум дар вақти мурофиаи судӣ оид ба парвандаи 

ҷиноятӣ баровардааст, инчунин ҳама гуна санаде, ки судҳои марҳилаи 
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кассатсионӣ ва назоратӣ, ғайр аз раѐсати судҳо дар вақти аз нав дида 

баромадани санадҳои эътибори қонунӣ пайдонамудаи суд қабул 

кардааст (м.6 КМЉ ЉТ). Оид ба ҳамаи масъалаҳое, ки ҳангоми 

муҳокимаи судӣ аз тарафи суд ҳал мегардад, суд таъинот, судя қарор 

мебарорад, ки он бояд дар маҷлиси суд эълон карда шавад. 

Таъиноти суд, қарори судя дар бораи ба тафтиши иловагӣ 

фиристодани парванда, қатъ намудани парванда, тағйир додан, татбиқ 

ѐ бекор кардани чораи пешгирӣ оид ба раддияҳо, таъини экспертиза, 

ҳамчунин таъиноти хусусӣ дар хонаи машваратӣ бароварда, дар шакли 

ҳуҷҷатҳои алоҳида тартиб дода мешаванд. 

Ҳамаи таъиноти суд ѐ қарори дигари судя, бо салоҳдиди суд, судя ѐ 

бо тартиби муқаррарнамудаи қисми 2 м.290 КМЉ ЉТ ѐ дар толори 

маҷлиси суд ќабул мешаванд бо дохил намудани таъиноти суд ѐ қарори 

судя ба протоколи маҷлиси суд бароварда мешаванд. 

Њукм ‟ хулосаи судро ифода мекунад, ин қароре, ки суди марҳилаи 

якум дар бораи гунаҳгор ѐ бегуноҳ будани судшаванда баровардааст. 
Ќонунгузории мурофиавии љиноятї ду намуди њукмро пешбинї 

мекунад. Њукм мумкин аст, айбдоркунанда ва сафедкунанда бошад 

(м.338 КМҶ ЉТ). Дар ин санади судї масъалаи гунањгорї ѐ бегуноњии 
судшаванда бояд ќатъї муќаррар карда шавад.  

Эътироз нисбати санадњои суд оид ба парвандаи љиноятї (ќарор, 

таъинот, њукми суд) яке аз санадњои мурофиавии љиноятї ба шумор 
меравад. Эътироз шакли расмии санади эътиної, ки аз тарафи прокурор 
ба суди марњилаи кассатсионї (ѐ назоратї) изњор кардани норозигї  ва 

талаб кардани аз нав баррасї шудани ќарор, таъинот, њукми беасос ва 
ѓайриќонунии суди марњилаи якум (ѐ таъиноти суди марњилаи 

кассатсионї ) оид ба парвандаи љиноятиро ифода мекунад.  Ҳуқуқи 

эътироз овардан ба ҳукм ба прокуроре тааллуқ дорад, ки дар суд ба 

сифати айбдоркунандаи давлатӣ баромад кардааст. Прокурори 

генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурорҳои Вилояти Мухтори 

Кўҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, 

прокурорҳои ба онҳо баробаркардашуда ва муовинони онҳо дар 

доираи салоҳияти худ ҳуқуқ доранд, сарфи назар аз ширкаташон дар 

мурофиаи судии парвандаи ҷиноятӣ, ба ҳукм эътироз кунанд (м.357 
КМЉ ЉТ). 

Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукм, таъинот ва ѐ 

қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои шаҳру ноҳияҳо, оид ба 

ҳукм, таъинот ва ѐ қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи суди Вилояти 

Мухтори Кўҳистони Бадахшон, судҳои вилоят ва суди шаҳри Душанбе, 

ки ба сифати суди марҳилаи якум қабул кардаанд, ба шарте, ки ин 

ҳукм, таъинот ѐ қарор дар Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
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баррасии кассатсионӣ қарор нагирифта бошад; ба қарори раѐсати суди 

Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, судҳои вилоят ва суди шаҳри 

Душанбе, ба ҳукм, таъинот ва ѐ қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба шарте, ки онҳо ба тариқи 

кассатсионӣ мавриди баррасӣ қарор нагирифта бошанд, ба ҳукм, 

таъинот ва қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои ҳарбии 

гарнизонҳо; ба таъиноти коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба таъиноти коллегияи ҳарбии 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон њуќуќи эътироз оварданро дорад. 

Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини таҷрибаи 

ягонаи судӣ бевосита ба суди марҳилаи назоратӣ барои аз нав дида 

баромадани санадҳои эътибори қонунӣ пайдокардаи суд оид ба 

парвандаи љиноятї ба тариқи назоратӣ эътироз меорад. 
Ба андешаи мо, њангоми гурўњбандии санадњои мурофиавии 

љиноятї санадњои зерини мурофиавї дохил шаванд: - 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 гурӯњи 
ќарорњои мурофиавї Чунки санадњои номбаршуда дорои тамоми 
хусусиятњои ќарорњои мурофиавии љиноятии номбаршуда мебошанд.  
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МОНЕЪ ШУДАН БА ТАТБИЌИ ЊУЌУЌЊОИ ИНТИХОБОТЇ ВА 
ФАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯЊОИ ИНТИХОБОТЇ 

 

Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар моддаи 150 
КЉ љавобгариро барои монеъ шудан ба шањрванд љињати татбиќи 
њуќуќњои интихоботиаш ѐ њуќуќи иштирок дар райъпурсї, инчунин 

монеъ шудан бо фаъолияти комиссияњои интихоботї ѐ комиссия оид ба 
гузаронидани райъпурсї, пешбинї намудааст [1]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки мутобиќи муќаррароти моддаи 27 

бо љарима ба андозаи аз дусад то чорсад нишондињанда барои њисобњо 
ѐ корњои ислоњи мењнатї ба мўњлати то як сол љазо дода мешавад. 

Њамин кирдор агар: 
а) дар алоќамандї бо ришвадињї, фиреб, зўроварї ѐ тањдиди 

истифодаи он; 
б) бо истифодаи маќоми хизматї; 
в) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї ѐ аз љониби 

гурўњи муташаккил содир шуда бошад, бо љарима ба андозаи аз 
панљсад то як њазор нишондињанда барои њисобњо ѐ корњои ислоњї  ба 
мўњлати аз як то ду сол, ѐ мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то се сол 

бо мањрум сохтан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан 
бо фаъолияти муайян ба мўњлати то панљ сол ѐ бидуни он љазо дода 
мешавад. 

Мувофиќи муќаррароти ќисмњои 3-5 моддаи 27 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон шањрванд аз синни 18 њуќуќи дар раъйпурсї 
иштирок кардан, интихоб намудан, инчунин аз синни 
муќаррарнамудаи Конститутсия, ќонунњои конститутсионї ва ќонунњо 

њуќуќи интихоб шуданро дорад. 
Шањрвандоне, ки аз тарафи суд ѓайри ќобили амал дониста 

шудаанд ва ѐ мувофиќи њукми суд дар љойњои аз озодї мањрумшудагон 

нигоњ дошта мешаванд, њуќуќи дар интихобот ва раъйпурсї иштирок 
кардан надоранд. 
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Тартиби гузаронидани интихоботро ќонунњои конститутсионї ва 
ќонунњо танзим менамоянд. Баргузории раъйпурсї тибќи ќонуни 
конститутсионї сурат мегирад [2]. 

Њангоми тайѐрии маъракаи интихоботї, ба шањрвандон кафолат 
дода мешавад, ки озодона ва њамаљониба сифатнокии шахсї ва сиѐсии 
номзадњои пешнињодшударо ба вакилї ва президенти муњокима 
намуда, барои тарафдорони онњо ташвиќот карда, дар маљлисњо, 

вохўрињо, матбуот, телевизион ва радио (симо ва садо) баромадњо 
кунанд.  

Мутобиќи муќаррароти моддаи 1 Ќонуни конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи вакилон ба Маљлисњои 
мањаллии вакилони халќ» аз 10 декабри соли 1999, №858 интихобот ба 
Маљлисњои вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 

вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия дар њавзањои њудудии 
якмандатии интихобот дар асоси њуќуќи интихоботии умумї, баробар 
мустаќим бо овоздињии пинњонї ба мўњлати панљ сол гузаронида 
мешавад. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 2 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон интихоботи вакилон ба Маљлисњои вакилони 
халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри 

Душанбе, шањр ва ноњия умумї аст. Шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки дар рўзи интихобот синнашон ба 18 расидааст, ќатъи 
назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, 

вазъи иљтимої, тањсил ва молу мулк њуќуќи интихоб кардан ва интихоб 
шуданро доранд. 

Шахсоне, ки аз тарафи суд ѓайри ќобили амал дониста шудаанд ва 

ѐ мувофиќи њукми суд дар љойњои аз озодї мањкумшудагон нигоњ 
дошта мешаванд, њуќуќи дар интихобот иштирок кардан надоранд.  

Интихобкунандагон дар асоси њуќуќи баробар дар интихобот 
иштирок мекунанд ва њар кадоми онњо як овоз доранд.  

Вакилон ба Маљлисњои мањаллии вакилони халќ аз тарафи  
шањрвандон мустаќиман интихоб карда мешаванд.  

Овоздињї дар интихоботи вакилон ба Маљлисњои мањаллии 

вакилони халќ озодона ва пинњонї мебошад. Назорат ба изњори 
иродаи интихобкунандагон манъ аст. 

Тибќи моддаи 50 Ќонуни конститутсионии зикргардида шахсони 

воќеї ва њуќуќї барои риоя накардани талаботи Ќонуни 
конститутсионии мазкур  бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд [3]. 

Дар моддаи 1 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон» аз 21 июли 
соли 1994, №1042 муќаррар гардидааст, ки Президенти Љумњурии 
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Тољикистон аз тарафи шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар асоси 
њуќуќи интихоботии умумї, баробар ва мустаќим бо овоздињии 
пинњонї интихоб мешавад. 

Шахсе ба номзадии Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод 
шуда метавонад, ки танњо шањрвандии Љумњурии Тољикистонро дошта 
бошад, синни ў аз 30 кам набуда, дорои тањсилоти олї бошад, забони 
давлатиро донад ва дар њудуди љумњурї на камтар аз 10 соли охир 

истиќомат дошта бошад.  
Вайрон кардани талаботи ин модда боиси беэътибор дониста 

шудани интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон мегардад.  

Дар баробари ин, ќисми 12 моддаи 24 Ќонуни конститутсионии 
мазкур муќаррар намудааст, ки ба мансаби Президенти Љумњурии 
Тољикистон шањрвандоне, ки барои содир намудани љиноят мањкум 

шудаанд, новобаста ба барњам хўрдан ѐ бардоштани доѓи судиашон, 
инчунин ходимони иттињодияњои динї пешбарї шуда наметавонанд.  

Њамзамон, дар ќисми 1 моддаи 37 Ќонуни конститутсионии 
зикргардида муќаррар шудааст, ки шахсоне, ки бо роњи зўрї, фиреб, 

тањдид ѐ бо роњи дигар ба шањрванди Љумњурии Тољикистон барои 
амалї намудани њуќуќи Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб 
кардан ва интихоб шудан, бурдани ташвиќоти пешазинтихобї 

мамониат мекунанд, инчунин аъзоѐни комиссияњои интихоботї, 
шахсони мансабдори маќомоти давлатї ва љамъиятї, ки ба сохтакории 
њуљљатњои интихобот роњ дода, дидаю дониста овозњоро нодуруст 

њисоб кардаанд, тартиби овоздињии пинњониро вайрон кардаанд ѐ ба 
дигар вайронкунии Ќонуни конститутсионии мазкур роњ додаанд, 
мувофиќи ќонун ба љавобгарї кашида мешаванд. Инчунин шахсоне, ки 

дидаю дониста маълумоти бардурўѓро, ки шаъну эътибори номзад  ба 
мансаби Президенти Љумњурии Тољикистонро паст мезанад, чоп 
кардаанд ѐ ба тариќи дигар пањн намудаанд, ѐ нисбати аъзоѐни 
комиссияи интихоботї ба тањќир роњ додаанд, ба љавобгарї кашида 

мешаванд [4]. 
Мувофиќи муќаррароти моддаи 10 Ќонуни конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон» аз 10 декабри соли 1999, №856 барои ташкил ва 
гузаронидани интихоботи аъзои Маљлиси Миллї ва вакилони Маљлиси 
намояндагон комиссияњои зерини интихобот ташкил карда мешаванд:  

- комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии 
Тољикистон;  

- комиссияњои њавзавии интихобот оид ба интихоботи аъзои 

Маљлиси Миллї;  
- комиссияњои њавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони 

Маљлиси намояндагон;  
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- комиссияњои участкавї оид ба интихоботи вакилони Маљлиси 
намояндагон. 

Комиссияњои интихобот дар фаъолияти худ ба њељ маќоми давлатї 

вобаста нестанд. Ќарор ва дигар санадњои комиссияњои интихобот, ки 
дар доираи салоњияташон ќабул намудаанд, барои њамаи маќомоти 
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, њизбњои сиѐсї, 
иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњо ва шахсони мансабдор, номзадњо, 

интихобкунандагон, њамчунин барои комиссияњои поѐнии интихобот 
њатмї мебошад [5]. 

Масоили марбут ба таъсис ва фаъолияти комиссияњои 

интихоботиро як ќатор Ќонунњои конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи интихоботи вакилон ба Маљлисњои мањаллии вакилони 

халќ» аз 10 декабри соли 1999, №858, Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» аз 10 декабри соли 1999, №856, Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи 

Президенти Љумњурии Тољикистон» аз 21 июли соли 1994, №106, 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
раъйпурсии Љумњурии Тољикистон» аз 4 ноябри соли 1995, №106, 

Ќонуни  Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Комиссияи марказии 
интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон» аз 19 июли соли 2019, 
№1642, ба танзим медароранд [6]. 

Тавре ки ќаблан ќайд намудем, моддаи 150 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон љавобгариро барои монеъ шудан ба шањрванд 
љињати татбиќи њуќуќњои интихоботиаш ѐ њуќуќи иштирок дар 

раъйпурсї, инчунин монеъ шудан ба фаъолияти комиссияњои 
интихоботї ѐ комиссия оид ба гузаронидани раъйпурсї, пешбинї 
менамояд. 

Барои монеъ шудан ба шањрвандон дар ба амал баровардани 

њуќуќи интихоботиашон љазо пешбинї карда мешавад. 
Барои љамъият хавфнокии баланд доштани таркиби љинояти 

монеъ шудан ба татбиќи њуќуќњои интихоботї ва фаъолияти 

комиссияњои интихоботї дар он ифода меѐбад, ки чунин кирдор пеш аз 
њама принсипњои олии конститутсиониро оид ба он, ки шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон њуќуќи дар раъйпурсї иштирок кардан, интихоб 

намудан, интихоб шуданро доранд, вайрон менамояд.  
Бамалбарории њуќуќи интихоботии шањрвандон ањамияти муњими 

сиѐсї дорад, ки он  бо ба сари њокимият омадани шахс алоќамандї 

дорад [7, 131]. 
Объекти љиноят ‟ манфиатњои шањрвандон оиди баамалбарории 

њуќуќњои интихоботї ва фаъолият дар комиссияњои интихоботї, ки ба 
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ташкил намудани њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот равона гардидааст [8, 3]. 

Љинояти мазкур маънои ба њуќуќи конститутсионии шањрвандон 

оид ба њуќуќи интихоботиашон таљовуз кардан ва барои амалї 
гардонидани њуќуќи интихоб кардан ва интихоб шудан ба вакилї ва 
президентї ѐ њуќуќи иштирок кардан дар раъйпурсї монеъ шуданро 
дорад. Чунин кирдор, инчунин, њангоми монеъ шудан ба фаъолияти 

комиссияњои интихоботї ѐ комиссияи оид ба гузаронидани раъйпурсї 
ба вуљуд меояд [9, 39-42]. 

Тарафи объективии љиноятро кирдор (њаракат ѐ бењаракатї)-и 

гунањгор ташкил медињад, ки он дар: а) монеъ шудан ба шањрванд 
љињати татбиќи њуќуќњои интихоботиаш ѐ њуќуќи иштирок дар 
раъйпурсї; б) монеъ шудан ба фаъолияти комиссияњои интихоботї ѐ 

комиссия оид ба гузаронидани раъйпурсї, ифодаи худро меѐбад [10, 23-
24]. 

Таркиби љинояти мазкур расмї мебошад ва љиноят аз лањзаи 
монеъ шудан ба њуќуќњои интихоботии шањрвандон, ѐ њуќуќи 

иштироки шањрвандон дар раъйпурсї, инчунин, монеъ шудан ба 
фаъолияти комиссияњои интихоботї ѐ комиссия оид ба гузаронидани 
раъйпурсї хотимаѐфта эътироф мешавад [11, 31]. 

Тарафи субъективии ќ. 1 м. 150 КЉ Љумњурии Тољикистон ќасди 
бевосита мебошад. Шахси гунањгор монеъ шудани худро дар ба амал 
баровардани њуќуќи интихоб кардан ва интихоб шудан, инчунин, 

њуќуќи дар раъйпурсї иштирок кардани шањрвандонро дарк мекунад. 
Хоњони халал расонидани амалї гаштани ин њуќуќи конститутсионии 
шањрвандонро дорад [12, 144]. 

Субъекти љиноят њар як шахси мукаллафи ба синни 16 -солагї ра-
сида ба њисоб меравад. 

Ќисми 2 м. 150 КЉ Љумњурии Тољикистон љавобгариро барои 
содир шудани кирдори мазкур бо њолатњои бандубасткунанда, яъне, 

њамин кирдор агар: 
а) дар алоќамандї бо ришвадињї, фиреб, зўроварї ѐ тањдиди 

истифодаи он;  

б) бо истифодаи маќоми хизматї;  
в) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї ѐ аз љониби 

гурўњи муташаккил содир шуда бошад, пешбинї намудааст.  

а) Монеъ шудан ба татбиќи њуќуќњои интихоботї ва фаъолияти 
комиссияњои интихоботї дар алоќамандї бо ришвадињї, фиреб, 
зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он (банди «а» ќисми 2 моддаи 150 КЉ). 

Ришвадињї ѐ ваъда кардани фоидаи молу мулкї (маблаѓи пулї) барои 
даст кашидан аз иштирок намудан дар интихобот, шахси боэътимод 
шудан, фаъолият кардан дар кори комиссия ва ѓ. Тибќи мафњуми ќонун 
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предмети ришвадињиро дар баробари ќоѓазњои пулї, ќоѓазњои 
ќиматнок ѐ дигар молу мулк, инчунин фоида ѐ хизматрасонии 
хусусияти моддидошта, ки беподош расонида мешаванду аммо бояд 

пардохт карда шаванд (пешнињод намудани роњхатњои сайѐњї, таъмири 
манзили истиќоматї, сохтмони бўстонсарой ва ѓайра), шуда 
метавонанд. Тањти мафњуми фоидаи хусусияти моддидошта бошад, 
паст кардани арзиши молу мулки додамешуда, объектњои 

хусусишаванда, кам кардани пардохти иљора, маблаѓи фоизи 
истифодаи судаи (ќарзи) бонкї, фањмида мешавад [13, 77]. 

Фиреб яке аз тарзњои монеъ шудан дар амалї гардонидани њуќуќи 

интихоботї ва фаъолият дар комиссияи интихоботї мебошад. Фиреб 
ин тањрифи њолати воќеии њаќиќат, хабар додани маълумоти нодуруст 
ва ѐ нагуфтани њаќиќати воќеие, ки шахсро зарур буд онро ба ў 

бирасонад, бо маќсади он ки шахсро ба гумроњї водор созад ѐ аз 
иштибоњи ќаблан дар љабрдида пайдошуда барои ноил шудан ба 
маќсадњои муайяни худ истифода барад. 

Истифодаи зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он њангоми монеъ 

шудан ба татбиќи њуќуќњои интихоботї ва фаъолияти комиссияњои 
интихоботї, ки дар натиљаи он ба саломатии љабрдида ќасдан  зарари 
сабук ѐ миѐна расонида шудааст, таркиби банди «а» ќисми 2 моддаи 

150 КЉ дар бар гирифта мешавад ва бо моддањои 112 ѐ 111 КЉ банду 
басти иловагиро талаб намекунад. 

Тањдид - ин ифодаи расонидани зарар ба саломатї мебошад, ки бо 

маќсади тарс додан равона карда шудааст. Тарзи баѐн намудани тањдид 
гуногун мебошад ‟ он ба љабрдида ба тариќи хаттї, шифоњї, ба 
воситаи ишора кардан, ба воситаи телефон ва ѓайрањо, ба воситаи 

шахси сеюм ирсол карда мешавад. 
Барои эътироф намудани љинояти мазкур тањдид бояд њаќќонї 

бошад. Яъне, љабрдида дарк намояд, ки шахс имконияти амалї 
намудани тањдидро дорад. Љиноят аз лањзаи баѐни он баохиррасида 

дониста мешавад. Барои ба охиррасида эътироф намудани љинояти 
мазкур танњо ба фањмиши субъективии љабрдида такя намудан хатост, 
зеро љабрдида метавонад иштибоњ кунад. Бештар ба њолатњои 

объективї бояд диќќат дода шавад. Аз љумла, ба шакл, мазмун ва 
табиати тањдид, њолате, ки он ифода шудааст, шахсияти гунањгор ва 
љабрдида ва ѓайра диќќат додан зарур аст [14, 69]. 

б) Монеъ шудан ба татбиќи њуќуќњои интихоботї ва фаъолияти 
комиссияњои интихоботї бо истифодаи маќоми хизматї (банди «б» 
ќисми 2 моддаи 150 КЉ) чунин њолате эътироф мегардад, ки агар шахс 

маќоми хизматиашро истифода намуда, љинояти мазкурро содир карда 
бошад. Аз љумла шахсони мансабдоре, ки мафњуми онњо дар ќисми 1 
эзоњ ба моддаи 314 КЉ дода шудаанд ва хизматчиѐни давлатие, ки 
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шахсони мансабдор дониста намешаванд, инчунин шахсони дигаре, ки 
дар ќисми 1 эзоњ ба моддаи 295 КЉ љавобгўй мебошанд, дохил 
мешаванд. 

Аломати бандубасткунандаи «бо истифодаи маќоми хизматї» 
банди «б» ќисми 2 моддаи 150 КЉ на танњо дар ќасдона аз љониби 
шахсони дар боло зикргардида бо истифодаи маќоми хизматии худ 
содир кардани љиноят зоњир мегардад, балки бо истифода аз обрў ва 

эътибори вазифаи ишѓолнамудаашон таъсир расонидан ба шахсони 
дигар бо маќсади монеъ шудан ба татбиќи њуќуќњои интихоботї ва 
фаъолияти комиссияњои интихоботї иборат мебошад. Шахси гунањгор 

аз маќоми хизматии худ истифода карда, барои бурдани ташвиќот, ба 
ќайдгирии номзад ба вакилї ѐ президентї ва ѓ. монеъ мешавад. 

в) Содир кардани таркиби монеъ шудан ба татбиќи њуќуќњои 

интихоботї ва фаъолияти комиссияњои интихоботї аз љониби гурўњи 
шахсон бо маслињати пешакї ѐ аз љониби гурўњи 
муташаккил (банди «в» ќисми 2 моддаи 150 КЉ).  

Пеш аз њама бояд ќайд намуд, ки масоили марбут ба љиноят содир 

намудани гурўњи шахсон, гурўњи шахсон бо маслињати пешакї, гурўњи 

муташаккил ѐ иттиҳоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) дар моддаи 39 
КЉ ЉТ пешбинї гардидааст. 

Яке аз шаклњои шарикї дар љиноят ин аз љониби гурўњи шахсон 

содир намудани љиноят бо маслињати пешакї мебошад. Дар маслињат 
наќши иљрокунандагон, ваќти содиршавиии љиноят, тарзи иљрокунии 
он, дастрас намудани воситаи љиноят ва ѓ. мавриди баррасї ќарор 

мегирад. Аломатњои он чунинанд:  
а) љиноятро ду ва ѐ зиѐда шахсон содир мекунанд;  
б) шарикони љиноят пешакї то содир шудани љиноят маслињат 

кардаанд;  
в) њамаи онњо иштироккунандагони љиноят буда, пурра ѐ ќисман 

тарафи объективии љинояти мушаххасро иљро мекунанд ва ѐ ин ки на 
њамаи онњо дар иљро намудани тарафи объективии љинояти мушаххас 

иштирок менамоянд;  
г) маслињати пешакї хусусияти оддиро доро аст [15, 92]. 

Қонунгузор доираи иштирокчиѐни гурўњро вобаста ба наќши  
иљромекардаашон дар љинояти якљояи пешакї маслињаткардашуда, 

мањдуд наменамояд. Бинобар ин, дар содиркунии љиноят, дар баробари 
њамиљрокунандагон, инчунин, иштирок бо таќсими наќшњо мумкин 
аст. Бояд ќайд кард, ки дар ин њолат маслињат ќабл аз содиршавии 

љиноят байни иштироккунандагон баста мешавад. Муќаррар намудани 
мављудияти маслињати пешакї (дар куљо ва кай он ба вуќўъ омадааст) 
барои гузаронидани фарќият байни содиркунии љиноят аз љониби 
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гурўњи шахсон бо маслињати пешакї аз љониби гурўњи шахсон бе 
маслињати пешакї, ањамияти калон дорад. 

Њаљм ва мазмуни маслињат мумкин аст гуногун бошад: дар он 

аломатњои мушаххаси љиноят ва рафтори њар як шарикон аниќ муайян 
карда мешавад ѐ ин ки маслињат танњо, аломатњои умумии љинояти 
банаќшагирифтаро инъикос мекунад. 

Вобаста ба дараљаи маслињати пешакии гурўњи шахсон ва 

устувории гурўњи љинояткор, м.39 КЉ чанд намуди содир намудани 
љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакиро муќаррар 
кардааст:  

а) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 
пешакї, ки ин намуди оддии он ба шумор меравад;   

б) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи муташаккил; в) содир 

намудани љиноят аз љониби иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї). 
Содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї бо он љанбаи худ хусусияти оддиро гирифтааст, ки гурўњ ва 
маќсади онњо ин содир намудани танњо як амалиѐти љиноятї мебошад, 

ки баъд аз он гурўњ пароканда мешавад. Мумкин аст дар баъзан 
њолатњо гурўњи шахсон якчанд љиноятњои људогонаро содир кунад. 

Дар он њолатњое, ки содиршавии љиноят аз љониби гурўњи шахсон 

бо маслињати пешакї дар моддаи Ќисми махсуси КЉ чун њолати 
квалификатсионї (вазнинкунанда) ќайд шудааст, вай ба 
квалификатсияи љиноят таъсир мерасонад. Агар он дар моддањои 

Ќисми махсуси КЉ ќайд нашуда бошад, вале дар содир шудани 
љинояти мушаххас мављуд бошад, он чун њолати вазнинкунанда 
баромад мекунад. 

Содир намудани чиноят аз љониби гурўњи муташаккил аз содир 
намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї, пеш 
аз њама, бо устуворї ва муттањидии гурўњ фарќ мекунад. 

Гурўњи муташаккил бо маќсади содир намудани љиноят, ки 

тайѐрии дурударозро дар бар мегирад, таъсис шудааст. Гурўњ 
муташаккилии худро то дергоњ нигоњ медорад [16, 45]. 

Аломатњои ин гурўњ чунинанд:  

а) ба гурўњ ду ва ѐ зиѐда шахсон шомил аст;  
б) гурўњ пешакї бо маќсади содир намудани як ва ѐ якчанд љиноят 

ташкил шудааст;  

в) гурўњ хусусияти устуворї ва муттањидиро дорост. 
Тарафи субъективии гурўњи муташаккили љиноятиро махсусияти 

маслињат ва ќарордоди гурўњ ташкил медињад. Аввал ин ки ин паймон 

хусусияти ќаблї ва пешакї дошта, бо маќсади содир намудани љиноят 
баста мешавад. Дуввум ин ки њар як аъзои гурўњ медонад, ки вай ба 
гурўњи муташаккили љиноятї бо маќсади содир намудани љинояти 
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мушаххас ва ѐ силсилаи љиноятњо њамроњ шудааст. Аъзоѐни гурўњ наќш 
ва вазифањои ќаблан ба ўњда гирифтаи худро дар содир намудани 
љиноят хуб медонанд. Таќсими ваколат ва вазифањо дар гурўњ мумкин 

аст аз рўи зинавї ва ѐ функсионалї ба роњ монда шавад. 
Муташаккилии гурўњ дар тобеияти дохилї ќарор доштани аъзоѐни 
гурўњро таќозо дорад.  

Аъзоѐни гурўњи муташаккили љиноятї барои он љиноятњое, ки дар 

тайѐрї ва амалишавии онњо бевосита иштирок кардаанд, тибќи моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд 
(банди «в» ќ.3 м. 150 КЉ ва ѓ.). 

Шахсе, ки гурўњи муташаккилро таъсис додааст ва ѐ ба он роњбарї 
мекунад, барои њамаи љиноятњое, ки гурўњ содир кардааст, ба 
љавобгарї кашида мешавад, агар он љиноятњо дар зери роњбарии 

бевоситаи ў содир шуда бошанд, яъне, агар касди ў љиноятњои 
содиршударо дар бар гирифта бошад. Умуман, агар љинояти 
содиршуда ба маќсадњои гурўњи ташкилшуда ва вазифањои он, ки аз 
љониби роњбар тарњрезї шудааст, мувофиќат кунад, љавобгарии 

роњбари гурўњ мављуд аст. 
 

Пайнавишт: 
1. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998, №574 бо 

таѓйиру иловањо дар њолати 17 декабри соли 2020 // Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, соли 1998, №9, мод.68, мод.69. 

2. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 дар райъпурсии 
умумихалќї ќабул карда шуд. 26 сентябри соли соли 1999, 22 июни соли 2003 
ва 22 майи соли 2016 бо тариќи райъпурсии умумихалќї ба он таѓйиру 
иловањо ворид карда шуданд. -Душанбе, соли 2016. 

3. Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи 

вакилон ба Маљлисњои мањаллии вакилони халќ» аз 10 декабри соли 1999, 
№858 бо таѓйиру иловањо дар њолати 19 июли соли 2019 // Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1999, №12, мод.298. 

4. Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи 
Президенти Љумњурии Тољикистон» аз 21 июли соли 1994, №1042 бо таѓйиру 
иловањо дар њолати 19 июли соли 2019 // Ахбори Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 1994, №13, мод.195. 

5. Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» аз 10 декабри соли 1999, №856 бо 

таѓйиру иловањо дар њолати 19 июли  соли 2019 // Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, соли 1999, №12, мод.296. 

6. Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи 
вакилон ба Маљлисњои мањаллии вакилони халќ» аз 10 декабри соли 1999, 
№858 бо таѓйиру иловањо дар њолати 19 июли соли 2019 // Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1999, №12, мод.298, Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон» 10 декабри соли 1999, №856 бо таѓйиру иловањо 



114 

дар њолати 19 июли соли 2019 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 1999, №12, мод.296, Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон» аз 
21 июли соли 1994, №1042 бо таѓйиру иловањо дар њолати 19 июли соли 2019 // 
Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1994, №13, мод.195, Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раъйпурсии Љумњурии 
Тољикистон» аз 4 ноябри соли 1995, №106 бо таѓйиру иловањо дар њолати 31 
декабри соли 2008 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1995, 
№21, мод.245, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Комиссияи марказии 

интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон» аз 19 июли соли 2019, 
№1642. 

7. З.О. Ашитов. Уголовное право Республики Казахстан. Учебное пособие / З.О. 
Ашитов. – Алматы: Жетi Жарѓы, 2013. – С.131. 

8. С.М. Шапиев. Уголовная ответственность за нарушения законодательства 
о выборах // Журнал о выборах. 2006. №3. – С.3. 

9. А.П. Груздева. Понятие и некоторые формы проявления преступлений, 
совершаемых в условиях избирательного процесса // Следователь. 1999. №12. 
– С.39-42. 

10. С.М. Корабельников. Уголовная ответственность за нарушение 
избирательного права // Российская юстиция. 1996. №5. – С.23-24. 

11. С.Д. Князев. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав и 
права на участие в референдуме // Журнал российского права. 2001. №2. – 
С.31. 

12. Г.А. Станкевич. Уголовная ответственность за воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 
Дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2002. – С.144. 

13. Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 19 декабри соли 2008, 

№11 бо таѓйиротњое, ки бо ќарори Пленум аз 23 ноябри соли 2012, №30 ва аз 
29 сентябри соли 2014, №7 ворид карда шудаанд «Дар бораи таљрибаи судї 
оид ба парвандањои љиноятї марбут ба гирифтан, додани пора  ва ришвадињии 
тиљоратї» / Маљмўаи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
(солњои 2002-2019). – Душанбе, 2019. - С.77. 

14. А.Н. Красиков. Уголовно – правовая охрана политических, гражданских и 
иных конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. – 
Саратов, 2000. – С.69. 

15. Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири масъул 
Њ.Њ. Шарипов. Душанбе. Глобус. 2006. – С. 92. 

16. О.Е. Кутафин. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР / 
Советское государственное право: Учебник. – М., 1985. – С.45. 

 
 

  



115 

Санавваров Ѓ. Б.,  
н.и.њ., дотсент, 

мудири кафедраи њуќуќи 

гражданї ва меҳнатӣ  
                                                                                                    

Шукуров Н, 
муаллими калони кафедраи  

њуќуќшиносии ДДХ,  
  

НАЗОРАТИ МАЪМУРЇ ЧУН ЯКЕ АЗ ШАКЛЊОИ 

АМАЛИГАРДОНИИ ЊОКИМИЯТИ ИЉРОИЯВЇ 
 

Истиқлолияти давлатї барои Тољикистон волотарин ва 

пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷик буда, бо ба даст 

омадани он тамоми самтҳои афзалиятноки ҷомеа рӯ ба рушд ниҳода 
истодааст.  

Љонибдори андешањои одилонаи А. Имомов њастем, ки менависад: 
“Њар як миллате, ки ба соњибихтиѐрии воќеї ноил гаштааст, њамаи 
кўшиши худро ба он равона месозад, ки заминањои давлатдории 

миллиро устувор гардонад” [10, 5]. Ин аст, ки дар шароити муосири 

ҷаҳонишавии буҳрони иқтисодӣ ва шиддат гирифтани зиддиятҳои 

тамаддунӣ зарурати њарчї зудтар коркард намудани воситаҳои муҳими 

ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқбунѐд 

ва ҳимояи манфиатҳои халқи Тоҷикистон ба миѐн омадааст ва чї тавре 
А.М. Диноршоев иброз медорад, дигаргунињое, ки дар њар як давлат ба 
миѐн меоянд, такмил додани асосњои конститусионии њаѐти давлатї ва 

љамъиятиро талаб менамояд [7, 4]. Аз ин лињоз, мегўяд Б.Њ. Раззоќов 

танҳо њокимияти оммавии босалоҳият, босамар ва фаврї амалкунанда 

метавонад рисолати мазкурро аз худ кунад ва ин вазифаҳои воқеан 

муҳимро иҷро кунад. Дар ин шароит, табиати ҳокимияти иҷроия ва 

шаклҳои ташкилию ҳуқуқии он пайдоиши сохтори навро ба бар намуда 

истодааст, ки арзѐбӣ ва бањогузории муосирро талаб менамояд [16, 4]. 
Ба андешаи мо, тамоми фаъолияти низоми маќомоти давлатї ба 

таъмини манфиатњои љомеа, давлат ва риояи бечунунчарои 
ќонунгузории ватанї, њифзи манфиати наслњои имрўза ва ояндаи 
мардуми кишвар бояд равона карда шаванд. Дар њамин асос, ба 

андешаи мо, барои расидан ба чунин њадафи муњим, роњандозї 
намудани ислоњоти маъмурї ‟ њуќуќї дар низоми маќомотњои 
идоракунии давлатии Тољикистон сариваќтї аст.   

Аз мазмун ва моњияти Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии 

давлатии Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии 
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Тољикистон аз аз 15 марти соли 2006 № 1713 ќабул гардид, бармеояд, 
ки Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолият ба ислоњоти 
иќтисодї ва иљтимої фаъолона шурўъ намуд, ки он ба таъмини рушди 

устувори иќтисодиѐти кишвар ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањоли нигаронида шудааст. Зимнан, имрўзњо, вобаста ба он чизе, ки 
зикр гардид, љињати ислоњоти низоми идоракунии давлатї, таъсиси 
сохтори самарабахш ва фаъоли идоракунї, бо инъикоси даќиќи наќш 

ва фаъолияти сатњњои мухталифи њокимияти иљроия ва худидоракунии 
мањаллї дар он зарурати андешидани тадбирњои муассир ба миѐн 
омадааст [17]. Муваффаќияти татбиќи ислоњоти системаи идоракунии 

давлатї, ки асосан ба ислоњоти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, 
дигар маќомоти идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дахл 
дорад, инчунин аз бисѐр љињат ба такмили шохањои њокимияти 

ќонунгузорї ва судї зич алоќаманд мебошад [17].  

Дар њаќиќат, яке аз омилҳои асосие, ки ба таъсиси низоми 

мақомотҳои идоракунии давлатӣ таъсир мерасонад - ҳокимияти иҷроия 
ба шумор меравад, зеро маќомоти мазкур воситаи асосии амалї 
намудани фаъолияти идоракунї ва функсияи асосии татбиќкунандаи 

он ба шумор меравад. Дар баробари ин, фаъолияти амалии мақомоти 

ҳокимияти иҷроия нишон медиҳад, ки устуворӣ дар раванди 

баамалбарории идоракунии давлатӣ дар сатҳи муайян татбиќ шуда 

истодааст. Новобаста аз ин, фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия ва 

худи идоракунии давлатӣ имрўз ба такмил ниѐз дорад [12]. Амалї 
намудани функсияи иљроиявї андеша дорад А.В. Мартынов, мањз дар 

фаъолияти мақомотҳои идоракунӣ ифода гардида, он тавассути 

санадҳои меъѐрӣ ‟ ҳуқуқӣ шакли ҳуқуқиро соњиб мегардад ва дар 

салоҳияти мақомотҳои ваколатдори ҳокимиятӣ ва шахсони мансабдори 

онҳо инъикос мегардад [14]. 
Дар адабиѐти муосири илмию таълимии њуќуќшиносии ватанї ва 

хориљї вобаста ба мафњум ва моњияти низоми маќомотњои њокимияти 
давлатї (аз љумла иљроиявї) андешањои мухталиф мављуд мебошанд.  

Олими ватанї А. Имомов мегўяд, ки: “Маќомоти њокимияти 

давлатии Тољикистон узви таркибии давлат, дастгоњҳои он буда, дар 

асоси усулњо ва тартиби муќарраркардаи давлат таъсис меѐбад ва 
барњам мењурад, барои татбиќу маќсаду вазифањои давлат ваколатдор 
мебошад, салоњияти фармонфармоии давлатї дорад, дар шаклњои 
ташкилии муайяншуда амал мекунад ва дар доираи салоњияти худ 

санадњои меъѐрии њуќуќї мебарорад, ки иљрои онњо барои субъектњои 
дахлдор дар њудуди муайян њатмї мебошад” [9, 449]. Ў андеша дорад, 
ки: “Маќомоти иљроияи давлатї нисбат ба дигар шохањои њокимият 

таркиби мураккаб буда, хеле сершумор аст ва тарзи ташкил, заминањои 
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фаъолияти салоњияти ин маќомро чун вазифаи асосии омўзиши илмї 
њуќуќи маъмурї мањсуб медонад” [9, 449]. 

Х.Ойев чунин менависад: “Маќомоти њокимияти иљроия гуфта , 

танњо он љузъи дастгоњи давлатиро меноманд, ки аз рўи таъиноти 
конститутсиониашон дар таљзияи њокимият бо маќомоти ќонунгузор ва 
судї њамрайъ ва дар ин низом љойи људогонаро ишѓол менамоянд” [15, 
145]. Мафњуми маќомоти иљроия, ба андешаи Х.Ойѐв ин: “ќисми  

људонашавандаи дастгоњи (механизми) давлатиро меноманд, ки онњо 
барои амалисозии (иљрокунии) ќонунњо дар раванди роњбаринамої ба 
соњањои иќтисодї, иљтимоию фарњангї ва маъмурию сиѐсї махсус дар 

низоми таљзияи њокимияти давлатї таъсис дода мешаванд” [15, 145]. 
Дар асоси талаботи меъѐрњои моддаи якуми Ќонуни ЉТ “Дар 

бораи низоми маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон”  

маќоми иљроияи њокимияти давлатї - шакли ташкилии амалисозии 
идоракунии давлатиест, ки дар асоси санадњои меъѐрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон дар низоми маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї таъсис дода шуда, фаъолият менамояд [11].  

Зикр намудан бамаврид аст, ки дар адабиѐти илмии давраи 

шӯравӣ ба масъалаи таъсис ва ҷобаҷогузории низоми мақомотҳои 

ҳокимияти иҷроия диққати махсус дода мешуд. Таърихи пайдоиш ва 

ташаккули ин падида шањодати он мебошад, ки маҳз назорат дар 

аввали асри гузашта, чун шакли нави фаъолияти идоракунӣ эътироф 

гардида, аз функсияи идоракунии санҷишӣ бармеомад ва њамчун омили 

асосї ва муайянкунандаи таъсису фаъолияти мақомотҳои махсуси 

назоратӣ пиндошта мешуд [2].  

Истилоҳи “назорат” солҳои 20-30 асри XX дар қонунгузории 

Россияи Шӯравӣ васеъ истифода мешуд. Тањлили меъѐрњои баъзе аз 
санадњои меъѐрии он замон шањодати он аст, ки дар солњои аввали 

њокимияи Шўравї моњиятан калимаи назорат мавќеи усуворро дошт ва 

мӯњтавои он аз санљиш волотар меистод [8]. 
Махсусияти назорати давлатии онваќта њамчунин дар он ифода 

меѐфт, ки барои амалї намудани салоњияти назорати давлатї 

маќомотњои махсус таъсис дода мешуданд, ки вазифањои онњо нисбати 
маќомотњои санљишї хеле васеъ буданд. Нисбати масъалаи мазкур ва 
бартарияти назорат аз санљиш дар даврони Њокимияти Шўравї 

муњаќќиќи рус А.В. Мартынов низ ишора намудааст [14].  
Ба андешаи мо дар чунин шакл муќаррар намудани назорати 

маъмурї ба худ махсусиятњои хосро соњиб аст, зеро мантиќан агар 

санљиш яке аз унсурњо ва воситањои асосии амалї намудани назорати 
маъмурї бошад, пас хулоса намудан мумкин аст, ки назорат нисбати 
санљиш васеътар аст ва салоњияти маќомотњои амаликунандаи 
назорати давлатї низ бояд нисбатан васеъ бошанд. Мо андеша дорем, 
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ки дар ин самт, истифодаи самаранок ва даќиќи назорати маъмурӣ чун 
воситаи асосии таъмини волоияти ќонун, барои таъсиси низоми 

мақомотҳои ҳокимияти иҷроия таъсири назаррас дорад, аммо 

мутассифона, ин таҷрибаи мусбї ҳангоми гузаронидани ислоҳоти 

муосири маъмурӣ ба таври бояду шояд истифода бурда нашуда 

истодааст. Аз ин лињоз зарур мешуморем, нуқтаи назари худро нисбати 

масъалаи асосњои заминавии таъсис ва фаъолияти мақомотҳои 

ҳокимияти иҷроиявї иброз намоем.  
Бояд тазаккур дод, ки конунгузории амалкунандаи маъмурии 

Тољикистон њарчанд мафњуми ягонаи “назорати маъмурї”-ро 
мустањкам накарда бошад њам, функсияи мазкур мањз ба низоми 
вазифањои асосии маќомоти иљроиявї мустањкам карда шуда, моњиятан 
ягон маќомоти дигари давлатї ин функсияро набояд амалї созад.  

Масалан, тибќи меъѐрњои Низомномаи Хадамоти давлатї оид ба 
назорат дар соњаи энергетика, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 3 апрели соли 2007 № 180 тасдиќ шудааст, Хадамоти 

давлатї оид ба назорат дар соњаи энергетикаи Вазорати энергетика ва 
захирањои оби Љумњурии Тољикистон маќоми њокимияти иљроияи 
давлатї буда, дар Љумњурии Тољикистон назорати давлатии 

энергетикиро амалї менамояд. 
Дар баробари ин, функсияи назорати маъмурї бештар сохтори 

мақомотҳои ҳокимияти иҷроияро муайян месозад ва илова кардани ин 

ѐ он функсияи идоракунии давлатӣ ба онњо аз низоми мавҷудаи 

мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ вобаста набуда, аз ваколати 

(салоҳияти) ба уҳдаи онҳо вогузоршуда вобаста аст.  
Љонибдории хешро ба аќидаи Б.М. Лазарев баѐн медорем, зеро 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои “амалӣ 

намудани функсияи муайяни идоракунӣ дар соҳаи муайян ва яке аз 

унсурҳои ваколати идоракунии давлатӣ мебошад” [13, 40]. Маҳз 

ваколат нақши махсуси ҳар як мақомоти идоракуниро дар низоми 

идоракунии давлатӣ муайян мекунад. Дар натиҷа, функсияи идоракунӣ 

дар ваколати мақомотҳои идоракунии давлатии ҳокимияти иҷроия 
инъикос мегардад.  

Мисол, чунин функсия ба монанди “санҷиш” мумкин аст ба 

ваколати назорат дар соҳаи муайяни идоракунӣ дохил шавад ва бо 
назардошти, андешањои зикргардида, имконияти “таќсими” функсияи 

идоракунӣ ба шаклҳои нисбатан хурд дар фаъолияти мақомоти 

идоракунӣ ‟ ваколати амалӣ намудани назоратро ба вуҷуд меорад.  
Аз тањлилњои мазкур бармеояд, ки асоси фаъолияти њокимияти 

иҷроия аз ҷиҳати назариявӣ муносибатњои функсионалӣ ба шумор 

мераванд. Ин љо саволи дигаре пайдо мешавад, ки кадом унсурҳои 
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сохтории таъсиррасонанда дар идоракунии давлат мављуд мебошанд ва 
назорати маъмурї дар шохаи амалишавии маќомоти иљроиявї чї гуна 
аст?  

Нисбати масъалаи мазкур дар адабиѐти илмӣ андешањои мухталиф 
арзи њастї намудаанд, ки дар онњо љабњањои алоњидаи омилњои ба 

таъсис ва фаъолияти низоми мақомотҳои идоракунии давлатӣ 
таъсиррасонанда баррасї ва тањлил гардидаанд.  

Ю.А. Веденеев омилҳои асосии инкишофи ташкилии маќомотњои 
идоракунии давлатиро тањлил намуда, ишора мекунад, ки идоракунии 

давлатӣ бояд тавассути услубњои таҳқиқотии нисбатан чуқуртари 
хислати назоратї, санљишї, тањлилї, мушоњидавї бояд асоснок карда 
шавад, дар акси њол мантиќи идоракунии давлатї ва амалишавии 
њокимияти иљроия, моњият ва мазмуни худро гум менамояд. Одатан, 

мегўяд ин муаллиф, диќќати махсусро дар идоракунии давлатї ва 
њокимитяи иљроия ба далелњои объективии хислати иљтимої-иќтисодї, 
истењсолї-технологї ва сиѐсї бояд равона сохт [4, 143].  

Д. Доков ва В. Захаров ишора мекунанд, ки самаранокии 

фаъолияти низоми мақомотҳои идоракунии ҳамаи давлатҳо, инчунин, 

принсипҳои асосии ташкил ва фаъолияти онҳо бояд пеш аз њама аз 

функсияҳои иҷтимоӣ асос ѐбанд [6, 182].  

Аз нуқтаи назари В.М. Манохин аз ҳамаи маҷмӯи омилҳои 

иҷтимоӣ, ки ба ин ѐ он сатҳи ташкили низоми мақомотҳои идоракунии 

давлатӣ таъсир мерасонанд, инҳо аҳамияти бештар доранд: хусусияти 

сохти ‟ давлатӣ; сохтори техникӣ ‟ иқтисодиѐт ва хоҷагии халќ ва 

сохтори иҷтимоӣ ‟ фарњангї [1].  

Б.М. Лазерев мегӯяд, ки зиѐд шудани низоми фаъолияти 

идоракунӣ, мураккабшавии муносибати байни соҳаҳои иљтимої, 

иќтисодї, фарњангї ба зиѐд шудани шумораи мақомотҳои 

функсионалии идоракунанда ва васеъ шудани ваколатҳои онҳо 

имконият фароњам оварданд, ки њар яке аз онњо функсияҳои 

танзимнамоӣ, љобаљогузорї, назорат, санҷиш ва ҳалли масъалаҳои 
гуногуни давлатиро ба зимма гирифтанд [13, 156].  

Ин аст, ки функсияи назоратї ҳамчун функсияи идоракунӣ дар худ 

ҳамаи тағйиротҳое, ки дар дастгоҳи идоракунии давлатӣ ба вуҷуд 

меояд, мустаҳкам мекунад. Ғайримутамарказ намудани идоракунии 

фаврӣ, васеъ намудани ҳуқуқҳои корхона ва ташкилоту корхонањо, 

(масалан бо роњи таѓйир додани шаклҳои ташкилї-њуќуќии онњо), дар 
навбати худ вазифањои назоратиро чун шакли идоракунии давлатї 
пешбинї менамояд [18, 14].  

Хулоса, назорати маъмурї чун шакли ҳуқуқии фаъолияти 

идоракунии давлатї, ки аз љониби мақомоти салоњиятнок ва шахсони 
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мансабдори он амалї мешавад, дар навбати худ шароитеро ба вуҷуд 

меоранд, ки тавассути меъѐрҳои ҳуқуқ ҳалли вазифаҳои муайян ба роњ 
монда мешаванд. Ба маънои дигар, амалї намудани назорати маъмурї 
дар навбати худ ќабули санади меъѐриро нисбати ин ѐ он масъала 

пешбинї менамояд ва чун шакли муњими амалишавии ҳокимияти 

давлатї дар худ фаъолияти давлатиро инъикос намуда, ба амалӣ 

шудани мазмун ва муњтавои меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар ҷамъият имконият 

медиҳад. Дар навбати худ ин амал, боиси таъсис додани мақомотҳои 

махсусгардонидашудаи назоратї гардида, шаклҳои нави фаъолиятро, 

ки аз функсияи идоракунӣ бармеояд, пешбинї менамояд. 
 

Пайнавишт: 
1. Азовкин И.А., Алехин А.П., Василенков П.Т и коллектив авторов. 

Советское административное право. Государственное управление и 
административное право. М., 1978. 360 с. 

2. Бекетов О. И. Полицейский надзор: теоретико-правовое исследование: 
дис. ... д-ра. юрид. наук - Омск, 2011. 319 с. 

3. Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государстве: монография, 
2005. 272 с. 

4. Веденеев Ю.А. Организационное развитие: понятие, факторы, механизмы 
регулирования // Проблемы совершенствования государственного 
управления. ИГиП РАН. М., 1987. - С.143-158. 

5. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. 
М., 1987. 176 с. 

6. Доков Д., Захаров В. Система органов государственного управления и 
факторы, определяющие эту систему // Аппарат управления 
социалистического государства. Ч.1. М., 1976. - С.182 - 190   

7. Диноршоев А.М. Салохиддинов С.М. Сулаймонов М.С. Конституционное 
право государств участников Содружества Независимых государств и 
стран Балтии // под общей редакции А.М. Диноршоева: Учебное пособие. 
Душанбе. 2017. 540 с. 

8. Декрет Совета Народный Комиссаров о Горном надзоре от 30 января 
1922 г. [Махзани электронї]: [Матн]. Дастрас аз: 
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2575989. (санаи мурољиат 
16.02.2021). 

9. Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. Китоби 
дарсї. Нашри чорум бо таѓйироту иловањо. Душанбе. «Офсет Империя». 
2017. 760с. 

10. Имомов А. Наќши Конститутсия дар бунѐди давлатдории миллии 
тољикон. Монография. Душанбе. Офсет Империя. 2011.  358с. 

11. Ќонуни ЉТ ‚Дар бораи низоми маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии 
Тољикистон‛ аз 6 апрели соли 2012. [Махзани электронї] // Сомонаи 
маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон: 
http://www.mmk.tj. 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2575989


121 

12. Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-
2028. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 
6 феврали соли 2018, №1005. 

13. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. 280 с. 
14. Мартынов А.В. Принципы как необходимый элемент правовой 

конструкции административного надзора // Научный вестник Омской 
академии МВД России. 2009. [Махзани электронї]: Дастрас аз: 
https:.https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy–kak–neobhodimyy–element–
pravovoy–konstruktsii–administrativnogo–nadzora. (Санаи мурољиат 
01.02.2021).  

15. Ойѐв Х. Њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон. Душанбе. 2013. 564 с. 
16. Раззоков Б.Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной 

власти в Республике Таджикистан. Дисс. … д-ра. юрид. наук. 12.00.14. 
Москва. 2014. 458 с.  

17. Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии Љумњурии 
Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз аз 15 
марти соли 2006 № 1713 ќабул гардидааст. 

18. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. М., 
1974. -160 с. 

 
 

Ҳасанов М. С., 
сармуаллими кафедраи  

назария ва таърихи  

давлат ва ҳуқуқ 
 

ТАТБИҚИ СУБСИДИАРИИ ҲУҚУҚ 
 

Истилоҳи субсидиарӣ дар тарҷума аз забони лотини «ѐридиҳанда, 

захиравӣ» [4, 969]. Татбиқи субсидиарии ҳуқуқ ‟ ин ҳал намудани 

ҳолати конкретӣ дар асоси иловатан ҷалб намудани меъѐрҳои дигар 

соҳаҳои ҳуқуқ аз рӯи мазмун ва моҳият наздик мебошад.  

Инак В.И. Леушин татбиқи субсидиарии ҳуқуқро ба қиѐси қонун 

медонад, аммо он дар сатҳи баланд қарор дорад, чунки дар мадди 

аввал бояд ягонагии на танҳо муносибатҳои ҷамъиятӣ, балки методҳои 

танзими ҳуқуқиро муайян намуд [6, 47]. 

Масъала оиди татбиқи субсидиарии ҳуқуқ олимонро ба худ ҷалб 

менамуд ва он яке аз масъалаҳои актуалӣ ба ҳисоб меравад. Татбиқи 

субсидиарии ҳуқуқ бо қиѐси байнисоҳавӣ низ шабоҳат дода мешавад. 

Баъзе аз муҳаққиқон онро ҳамчун институти алоҳида эътироф 

менамоянд. Дар асоси ин гуфтаҳо ду мафҳумро бояд ҷудо намуд. Қиѐси 

қонуни байнисоҳавӣ  аз татбиқи субсидиарии ҳуқуқ бо он фарқ 
мекунанд: 
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Якум, татбиқи субсидиарии ҳуқуқ дар як қатор ҳолатҳо хусусияти 

муваққатиро надорад, ҳамчун навъи қиѐси қонун, дар бартараф 

намудани нуқсон дар қонунгузорӣ баромад намекунад, балки он аз 

ҷониби қонунгузор бевосита бо мақсади ба даст овардани ягонагӣ дар 

танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ мустаҳкам карда мешавад. 

Дуюм, татбиқи субсидиарии ҳуқуқ бевосита бо иродаи қонунгузор 

амалӣ карда мешавад, ки дар меъѐри ҳуқуқи муайян ҳаволаи махсус ба 

дигар меъѐри ҳуқуқ, ки муносибатҳои ба ҳам монандро танзим 
менамояд, муайян карда мешавад. 

Оиди ин нуқтаи назар дар адабиѐти ҳуқуқшиносӣ ақидаҳои муайян 

ҷой дорад. 
Масалан М. Бару [2, 17], В.Н. Карташов [5, 30], А.И. Абрамов [1, 7] 

қайд менамоянд, ки татбиқи субсидиарии ҳуқуқ танҳо баҳри 

азбайнбарии (бартараф) нуқсон маҳдуд намешавад, чунки он дар он 

ҳолатҳои ҷой надоштани нуқсон дар қонунгузорӣ ҳам ҷой дорад. 

Масалан, чунин мафҳумҳои ҳуқуқӣ мисли, мӯҳлати даъво, 

шароити умумии шартнома, бартарафи зарари маънавӣ ва ғайра ҷой 

дорад, ки он дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ як хел фаҳмида мешавад ва 

татбиқ карда мешавад.  

Модоме ки қонунгузории гражданӣ алалхусус ба чунин мафҳумҳо 

якчанд меъѐр ва қоидаҳо ҷой дорад ва мутаносибан баѐн намудани 

онҳо дар дигар меъѐри ҳуқуқи соҳаҳои наздик зарурият надорад. Дар 

ин ҳолат қонунгузор танҳо ба қоидаҳои ин соҳа ҳавола намояд, кифоя 
мебошад. 

Аз ин ҷо хулоса намудан мумкин аст, ки татбиқи субсидиарии 

ҳуқуқ васеътар аз  қиѐси байнисоҳавӣ фаҳмида мешавад, чунки он ҳам 

дар вақти ҷой доштани нуқсон дар қонунгузорӣ ва чи дар ҳолати ҷой 

надоштани он истифода бурда мешавад. мутаносибан татбиқи 

субсидиарии ҳуқуқ аз рӯи таъиноти худ мафҳуми бештар васеътар, 

назар ба қиѐси байнисоҳавӣ фаҳмида мешавад. Лекин новобаста аз он 

ки татбиқи субсидиарии ҳуқуқ, яке аз намуди қиѐс ѐ институти мустақил 

ба ҳисоб меравад, он дар ҳолатҳои муайян имкон аст [3, 543]: 

 Ҷой доштани нуқсон дар қонунгузорӣ; 

 Ҷой доштани қонунгузории амалкунанда, ки дар он қонунгузор 

имконияти танзими муносибатҳои муайянро тавассути татбиқи ҳуқуқ 

бо тартиби субсидиари пешбинӣ мекунад; 

 Муносибатҳои ҷамъиятие, ки бояд танзим карда шаванд ва алҳол 

танзим шудаанд, бояд ягонагиро доро бошанд, инчунин ягонагӣ дар 

усули танзими ҳуқуқӣ низ ҷой доштанаш лозим аст; 
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 Бояд принсипҳо ва қоидаҳои умумӣ, ки ба соҳа мувофиқ мебошад 

ба назар гирифтан лозим аст, бо назардошти мустақилияти нисбии 

охирон дар масъалаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ; 

 Татбиқи субсидиарии ҳуқуқ танҳо дар он ҳолатҳое, ки онҳо ба 

ҳам монандӣ ва ягонагӣ соҳиб мебошанд, ки меъѐри ҳуқуқ онҳоро 

тавсиф ва пешбинӣ кардааст, имкон диҳанд. 

Аз рӯи ақидаи Поленина С.В. татбиқи субсидиарии ҳуқуқ дар 

соҳаҳои ба ҳам монанди ҳуқуқ дар шароити ҷой доштани монандии 

дуҷониба имконпазир аст, яъне ҷой доштани ягонагӣ дар муносибатҳои 

танзимшаванда [7, 28]. Масалан, мутобиқи моддаи Кодекси оилавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қоидаи умумӣ оид ба имконияти татбиқкунии 

субсидиарии қонунгузории гражданӣ нисбати муносибатҳои оилавӣ, 

агар чунин татбиқкунӣ ба моҳияти он мухолиф набошад. 

Аз рӯи ақидаи В.И.Леушин татбиқкунии субсидиарӣ на танҳо дар 

соҳаҳои монанди ҳуқуқ, инчунин барои институтҳои монанди соҳаҳо 

дар қисми ҳалли масъалаҳои конкретӣ (масалан: талабот ба татбиқи 

меъѐрҳои мурофиавӣ дар мурофиаи гражданӣ) ҷой дорад [6, 47]. 

Татбиқи субсидиарии ҳуқуқ танҳо байни соҳаҳо ва институтҳои аз 

рӯи хусусият ва хислатҳо монанд ҷой дорад. 

Муносибатҳои танзимшуда ва танзимнашудаи ҳуқуқӣ чунон ба 

ҳам наздик бояд бошанд, ки барои таъмини ягонагӣ дар усулҳои 

танзими ҳуқуқии соҳаҳои наздик имкон диҳанд.  

Ҳамин тарз, татбиқи субсидиарии ҳуқуқ, барои бартараф 

намудани нуқсонҳои ҳуқуқӣ истифода бурда мешавад, инчунин дар 

асоси техникаи ҳуқуқӣ меъѐрҳои ҳуқуқии нав, ки дар онҳо меъѐрҳои 

ҳаволакунанда ҷой доранд. Тавассути меъѐрҳои ҳаволакунанда 

масъалаҳои муайян ҳалли худро меѐбанд. Яке аз афзалияти ҷой 

доштани чунин меъѐрҳо, ки он баҳри кам намудани ҳаҷми 

қонунгузории амалкунанда имкон медиҳад, мебошад.  
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МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Административное право тесно взаимосвязаны с другими 
отраслями права. Характеризуя взаимосвязанность, необходимо 
отметить, что административное право охватывает своим действием 
широкие области государственной жизни, что предопределяется 

многообразием практического проявления в Республики Таджикистан 
механизма исполнительной власти. 

Существенные влияние на содержание административного права 

может оказывать те процессы, которые происходят сейчас в 
Таджикистане в частности в экономической области, что сказывается 
на характере административно-правового регулирования. 

Г. Бребан четко отметил, нет таких секторов общественной жизни, 
которые выпадали бы целиком из-под сферы «административно-
правового контроля». Далее: «административное право есть право 

живое, глубокого укоренившийся в обществе, вошедшее в быть и 
сознание современного человека» [1, 21]. 

Для нашего условия справедливо совпадает мнение ученого. 
Можно утверждать, что в условиях развития рыночных отношений 

естественным образом меняются и формы и методы осуществления 
исполнительной власти. Такого рода изменения затрагивают прежде 
всего содержание административного права, не лишая его роли одного 

из необходимых и в новых условиях юридических регуляторов 
общественных отношений. К такому процессу можно отнести, 
например: обеспечение реальной, а не декларативной 

самостоятельности на всех уровнях государственной организации. 
Также в отличие от других отраслей права административное право в 
связи с актуальностью проблемы правоохраны, имеет и укрепляет 
собственные юридические средства защиты от посягательств на 
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правовой режим в сфере функционирования механизма 
исполнительной власти. В случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения требований административно-правовых норм влечѐт за 

собой административной ответственности. Следует отметить, что с 
помощью административной ответственности осуществляется защита 
не только управленческих отношений, но и других как трудовых, 
налоговых, земельных и т.п.  

В большинстве случаях административное право не только может 
защищать общественные отношения, но и может регулировать. Многие 
действующие законодательства Республики Таджикистан используют 

нормы административного права для обеспечения должной 
урегулированности таможенных, земельных, санитарно-
эпидемиологических и других отношений. Например, государственный 

контроль за соблюдением таможенного законодательства, контроль за 
соблюдением санитарной чистоты или же исполнение требование 
земельного законодательства и т.п. Здесь наблюдается взаимодействие 
отраслей права. Однако можно отметить, что в чистом виде 

практически не существует ни одна отрасль права. В отдельности 
правовую базу составляют, нормы различного отраслевого профиля. В 
качестве вывода вышеуказанного можно проанализировать 

содержание Закона Республики Таджикистан от 02.08.2011г «Об охране 
окружающей среды», которое в части 2 статьи 3предусмотрено, что 
вопросы охраны и использования земли, недр, вод, атмосферного 

воздуха, животного и растительного мира, в том числе биологического 
разнообразия, лесов, а также объектов окружающей среды, имеющих 
особую экологическую, научную и культурную ценность, особо 

охраняемых природных зон в части, не урегулированной Законом, 
регулируются соответствующими законами и иными, принимаемыми 
на его основании и в соответствии с ним нормативно-правовыми 
актами Республики Таджикистан [2]. Отношения, возникающие в 

области охраны окружающей среды, в части, необходимой для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, 
регулируется законодательством Республики Таджикистан о 

санитарно-эпидемиологической безопасности населения и об охране 
здоровья населения, а также иными законодательными актами 
Республики Таджикистан, направленными на обеспечение 

благоприятной для человека окружающей среды. 
Схожество к таким правовым отраслям входит и гражданское, 

уголовное, земельное, конституционное право.  

Административное право своим регулятивным воздействием 
охватывает широкий круг общественных отношений управленческого 
типа. Отчѐтливо проявляется разнообразие административно-
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правового регулирования. Например, налоговое право строго 
регулирует ограниченные рамками его предмета общественные 
отношения, а административное право таких как строгих границ не 

имеет. Естественно сложно найти вопрос, который можно назвать 
чисто административно-правовым, не затрагивающим интересы других 
правовых отраслей. На самом деле, если внимательно обратим 
внимание со всех сторон нас окружает различные нормы в частности 

административное право. С внешней стороны он имеет прочные 
основания, например, правоспособность и дееспособность граждан, 
взаимоотношение с налоговым финансовым с учѐбой, службой ‟ всѐ это 

испытывает на себе регулятивное воздействие  административного 
права. Это не исключает воздействие на поведение граждан и со 
стороны других отраслей права. Также они ориентированы (например, 

трудовой договор, обязанности перед родиной) и не является 
отличительным признаком административного права. 

По мнению А.П. Алехина сфера государственного управления не 
изолирована от действия норм других отраслей права, которыми 

регулируются возникающие в ней общественные отношения, не 
охватываемые предметом административного права [3, 41]. Соглашаясь 
мнением административиста можно отметить, что естественно может 

возникать различные правовые отрасли. Нужно учитывать, что 
административное право также взаимодействует с конституционным 
правом. Конституционное право закрепляет важные принципы 

организации и функционирования исполнительной власти, их 
взаимоотношение с другими субъектами государственной власти (ст.14 -
47 Конституции Республики Таджикистан) [4]. Конечно некоторые 

другие деятельности механизма исполнительного органа регулируется 
другими нормами. Административное право берѐт исходные начала в 
нормах конституционного права, конкретизирует их, также определяет 
правовой механизм прав и свобод граждан, административно-правовой 

статус граждан, предприятий, учреждений, организаций, 
государственных служащих и других участников управленческих 
отношений и административно-правовые средства его защиты; методы 

и формы государственно-управленческой деятельности, основы еѐ 
отраслевой и межотраслевой организации и т.д.  

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что 

административное право играет особую роль в деятельности 
государства и в жизни. Так, как оно взаимосвязано с другими 
отраслями права. И студенты должны тщательно и всесторонне изучать 

проблемы административного права, правильная его реализация на 
практике и соблюдать все законодательные нормы так как они все 
тесно взаимосвязаны между собой.  
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊИБКОРЇ ДАР ТАЪМИНОТИ 
ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 
Сармоягузорї њамчун њама гуна шаклњои њуќуќи молу мулкї (ба 

истиснои молу мулке, ки ба истифодаи шахсї ва ѐ ба фаъолияти 

фурўши мол бе коркарди он алоќаманд аст), ба монанди маблаѓ, 
коѓазњои ќиматнок, таљњизоти истењсолию технологї ва натиљаи 
фаъолияти зењнї, ки ба сармоягузор аз рўи њуќуќи моликият мансуб 

буда, бо маќсади гирифтани фоида ва ѐ расидан ба натиљаи дигари 
назарраси фоиданок гузошта шудаанд, муайян карда шудааст [8, 418]. 

Дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон мафњуми сармоягузорї 
аввалин маротиба аз аввалњои соњибистиќлолии кишвар мувофиќи 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз соли 1992 «Дар бораи инвеститсияњои 
хориљї дар Љумњурии Тољикистон»[5] ба миѐн омада буд. Тибќи он 
принсипњои умумии њуќуќї, иќтисодї, иљтимоии фаъолияти 

сармоягузориро дар ќаламрави кишвар муайян карда, бањри таъмини 
њифзи баробарњуќуќї, манфиат ва амволи субъектњои фаъолияти 
сармоягузорї, новобаста аз шакли моликият ва фаъолияти самараноки 

хољагии халќ дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї равона намуда буд.  
Муносибатњои њуќуќї дар соњаи фаъолияти сармоягузорї, њамчун 

матлаби танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї хусусияти маљмаавї 
дошта, аз рўйи табиати худ бањри татбиќи манфиатњои хусусї-њуќуќї 

ва оммавї-њуќуќї (љалб намудан, истифода бурдан ва назоратбарї аз 
болои он) равона мегардад. 

Фаъолияти сармоягузорї мисли дигар љабњањои њуќуќи соњибкорї 

дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи ќонунгузории љорї ба танзим 
дароварда шудааст. Танзими њуќуќи соњибкорї, фаъолияти 
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сармоягузорї ва дастгирии давлатии соњаи мазкур дар асоси талаботи 
ќонунгузории гражданї, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз 26 июли 
соли 2014, № 1107 «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии 

соњибкорї»[6], Ќонуни Љумњурии Тољикистон №1299 аз 15 марти соли 
2016 «Дар бораи сармоягузорї»[4] ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќ ба 
амал бароварда мешаванд.  

Њамин тавр, аз мазмуни мафњумњои дар ќонунгузории љорї 

ишорагардида бармеояд, ки фаъолияти сармоягузорї ба воситањои 
механизмњои давлатї, молиявї, пулї алоќаманд буда, дастгирї карда 
мешаванд. Бештар аз ин, дар асоси талаботи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон аз 19 марти соли 2013, №944 «Дар бораи созишномаи 
сармоягузорї»[7] муносибатњои љамъиятиро вобаста ба созишномаи 
сармоягузории ба татбиќи лоињаи сармоягузории соњањои аз лињози 

стратегї муњим ва афзалиятноки иќтисодиѐти кишвар равона карда 
шуда танзим намуда, ба њавасмандгардонї, дастгирии давлатї, љалби 
сармоягузорињо ба иќтисодиѐт равона карда шудааст. 

Љолиби ќайд аст, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

асоснок гардидааст: «Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, 
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла 
моликияти хусусиро кафолат медињад» (моддаи 12)  [1].  

Бештар аз ин, дар асоси моддаи 73 ва 74-уми Конститутсия 
«Њукумат роњбарии самараноки соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї 
ва иљрои ќонунњоро таъмин мекунад. Њукумат мувофиќи Конститутсия 

ва ќонунњои љумњурї ќарор мебарорад ва фармоиш медињад, ки иљрои 
онњо дар ќаламрави Тољикистон њатмист». 

Кафолати дастгирии давлатии соњибкорї, алалхусус сармоягузорї 

дар ќонунгузории љорї мустањкам гардидааст. Ба салоҳияти Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ 

фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузорон, 

ташкилотҳои байналмилалӣ (грантдиҳандагон) оид ба масъалаҳои 

дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ, мансубанд (моддаи 13-уми Ќонун дар 
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї).  

Пеш аз њама, сиѐсати давлатии сармоягузорї дар замони муосир 
бояд ба фароњам овардани шароити мусоиди сармоягузорї, бартараф 

намудани мањдудиятњои ќонунгузорию институтсионалї барои 
афзоиши сармоягузорињо дар истењсолот, таќвияти тамоюли иљтимоии 
онњо, озод намудани ташаббуси бахши хусусии иќтисод, муќовимат ба 

тањдидњои баъди бўњрони молиявии љањонї бавуљудомада босуботии 
фаъолияти хољагидорї дар  кишвар, бинобар фарсудагии љисмонии аз 
њад зиѐди бахши истењсолї нигаронида шавад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба 
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Маљлиси Олї аз санаи 26 январи соли 2021 чунин таъкид намуданд: 

“Беҳтар гардонидани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва ҷалби 

сармояи мустақим барои таъмин намудани рушди устувори иқтисоди 

миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати иқтисодии мо ба ҳисоб 
меравад. 

Роҳбарони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатӣ, дигар вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 

вазифадоранд, ки фаъолияти худро оид ба ҷалби сармояи мустақим, 

боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, 

бахусус, ҷиҳати ҷорӣ кардани расмиѐти электронии баррасӣ ва 

пешниҳоди иҷозатномаҳо, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо 

барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин раванд бартараф намудани 

омилҳои субъективӣ густариш диҳанд”[2].  
Њамин тавр, фаъолияти сармоягузорї ва самтњои асосии он дар 

Љумњурии Тољикистон аз тарафи давлат, маќомоти ваколатдори 
давлатї ба танзим дароварда шуда, дастгирии давлатиро дарбар 

мегирад.  
Аз тањлил ва омўзиши санадњои меъѐрї-њуќуќии љорї, адабиѐти 

соњавї бармеояд, ки дар доираи танзими њуќуќї ва таъмини дастагирии 

давлатии фаъолияти сармоягузорї дар кишвар як зумра чорањои 
маќсаднок ва сариваќтї мустањкам карда шудааст. Алалхусус, тибќи 
ќонунгузории сармоягузорї бо ном кафолатњо мустањкам карда 
шудаанд, ки давлат ин кафолатњоро дар асоси Конститутсияи кишвар 

додааст. Давлат баробарњуќуќии сармоягузори хориљї ва сармоягузори 
ватаниро кафолат додааст, ба монанди:  

- кафолати баробарњуќуќии сармоягузор;  

- кафолати њимояи њуќуќии сармоягузор ва фаъолияти 
сармоягузорї;  

- кафолати њуќуќи љойивазкунии сармоягузори хориљї;  

- кафолати њуќуќи истифодаи даромадњо, муомилоти асъорї;  
- ошкоро будани фаъолияти маќомоти давлатї нисбат ба 

сармоягузорон;  
- дахлнопазирии маќомоти њокимияти давлатї ба фаъолияти 

сармоягузорї; 
- ўњдадорињои Љумњурии Тољикистон нисбати сармоягузорињо;  
- кафолатњо барои сармоягузоре, ки сармоягузории такрориро 

анљом медињанд ва ѓайра. 
Аз ин љост, ки маќсади дастгирии давлатии сармоягузорї фароњам 

овардани фазои мусоиди сармоягузорї барои рушди иќтисодиѐт ва 

њавасманд гардонидани сармоягузорї, бунѐд намудани истењсолоти 
нав, таљдиди истењсолоти амалкунанда бо истифода аз таљњизот ва 
технологияи муосир, нигоњ доштан ва муњайѐ намудани љойњои нави 
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корї, тандурустї, њифзи муњити зист ва додани имтиѐзњо барои 
дастгирии соњаи сармоягузорї мебошад. 

Тибќи муќаррароти моддаи 19-уми ќонун дар бораи сармоягузорї 

имтиѐзњои сармоягузорї дар намудњои зерин дода мешаванд: 
имтиѐзњои андозбандї; имтиѐзњои гумрукї; додани грантњои аслии 
давлатї. 

Пайваста ба ин дар меъѐрњои ќонунгузории андоз мустањкам 

гардидааст, ки лоињањои сармоягузории Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо истифодаи имтиѐзњои давлатї татбиќ мешаванд. Чунин 
имтиѐзњои сармоягузорї муќаррар карда шудаанд: 

- тањвили молњо (кор, хизматрасонї) аз њисоби маблаѓњои 
созишномањои аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон маъќул 
донисташуда амалї гардида бошад; 

- молњо (кор, хизматрасонї) танњо бо маќсадњои дар 
созишномањои мазкур муќарраргардида харида шаванд; 

- тањвили молњо (кор, хизматрасонї) мутобиќи шартномае амалї 
гардида бошад, ки бевосита бо грантгиранда (ќарзгиранда) ѐ шахси 

ваколатдоркардаи он љињати татбиќи лоиња ба имзо расонида шуда 
бошад (моддаи 192-юми Кодекси андози Љумњурии Тољикистон). 

Бањри пурзўр намудани фаъолияти сармоягузорї, дастгирии 

давлатии он њамин гуна меъѐрњои ќонунгузории гумрукї низ  чунин 
асосњоро ишора намудааст. Дар ин љода, воридоти таљњизоти 
истењсолию технологї ва мањсулоти такмилии онњо, аз љумла дар асоси 

шартњои лизинг барои ташаккул ѐ пурра кардани фонди оинномавии 
корхонањо ѐ азнавтаљњизонии техникии истењсолоти амалкунанда , ба 
шарте ки ин амвол мустаќиман дар истењсоли мол, иљрои корњо ва 

хизматрасонї мутобиќи њуљљатњои таъсисотии корхона истифода 
гардад ва ба категорияи моли тањти аксиз ќарор нагирад, инчунин 
амволи шахсие, ки кормандони хориљии корхонањои дорои 
сармоягузории хориљї мустаќиман барои эњтиѐљоти худ ба Љумњурии 

Тољикистон ворид менамоянд (моддаи 345-уми Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон). 

Тавре аз расонањои расмї иттилоотонии Кумитаи давлатии 

сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, имрўз ба иќтисодиѐти кишвар аз љониби чунин ташкилотњои 
байналхалќї сармоягузорї ба намуди грантњо ва кредитњо љалб карда 

шудааст: Бонки рушди Осиѐ, Гурўњи бонки Умумиљањонї, Бонки 
Аврупоии рушд, Њукумати Љумњурии Исломии Эрон, Њукумати 
Љумњурии Федеративии Олмон, Њукумати Швейтсария, Њукумати 

Љопон, Хазинаи Оғо-Хон оиди рушди иќтисод, Њукумати Фаронса, 
Хазинаи Кувайтии рушди иќтисодии Араб, Хазинаи Абу Даби ва 
дигарњо[9]. Ќайд кардан зарур мебошад, ки бањри рушди самти мазкур 
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љидду љањди давлат, яъне Њукумати Љумњурии Тољикистон бенињоят 
калон аст. 

Дар ин љода, мувофиќи Паѐми Пешвои миллат ба Маљлиси Олї аз 

соли љорї бармеояд: “Њоло барои рушди соҳаҳои мухталифи 

иҷтимоиву иқтисодии кишвар 70 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба 

маблағи умумии қариб 40 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст.  

Танҳо дар соли 2020 29 созишномаи сармоягузории давлатӣ ба 

маблағи 10 миллиард сомонӣ ба имзо расонида шуд, ки барои беҳтар 

намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, бунѐди 

иншооти соҳаи маориф, рушди деҳот, сохтмону барқарорсозии роҳҳо 

ва иншооти энергетикӣ равона гардидааст. 

Аз соли 2013 то имрӯз аз ҷониби Ҳукумати мамлакат бо 

ширкатҳои ватаниву хориҷӣ 17 созишнома оид ба сармоягузории 

мустақим ба имзо расонида шудааст, ки дар доираи онҳо 15 корхонаи 

нави истеҳсолӣ ба маблағи умумии зиѐда аз 10 миллиард сомонӣ бунѐд 

гардида, беш аз ҳафт ҳазор нафар сокинони мамлакат бо ҷойи кори 

доимӣ таъмин карда шудаанд”. 
 Њамин тариќ, фаъолияти сармоягузорї њамчун намуди фаъолияти 

соњибкорї бо маќсади ба даст овардани фоида равона карда мешавад. 

Муносибатњои њуќуќие, ки бо ба амал баровардани фаъолияти 
сармоягузорї алоќаманданд, дар асоси шартномањо татбиќ карда 
мешаванд[8, 328]. Мањз шартномањо дар соњаи фаъолияти сармоягузорї 

яке аз шаклњои њуќуќи амалигардонии фаъолияти сармоягузорї 
мебошад. 

Дар фаъолияти сармоягузорї шахсон, ки талаботи ќонунњоро 

вайрон мекунанд, мутобиќи ќонунгузории Тољикистон ба љавобгарї 
кашида шуда, пурзўр намудани интизоми татбиќи љавобгарї ќонунан 
мустањкам карда шудани љавобгарии маќоми ваколатдори давлатиро 
бањри дар амал дуруст љорї карда шудани сиѐсати давлатию 

иќтисодиро дар соњаи фаъолияти соњибкорї, аз љумла сармоягузорї 
таќозо менамояд. 
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 Ќаландарова М.Д., 

муаллимаи калони 

кафедраи њуќуќи судї 

ва назорати прокурорӣ 
 

НАЗОРАТИ УМУМЇ ЯКЕ АЗ САМТЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ 

МАЌОМОТИ ПРОКУРАТУРА 
 

Масъалањои назорати умумї дар самти тањкими ќонуният ва 

тартиботи њуќуќї дар адабиѐти муосир мавриди омўзиш ва тањлил 
ќарор гирифта бошад њам, аммо зарурияти омўзиш ва тадќиќоти 
назариявии ин соњаи муњоими назорати прокурорї аз байн нарафтааст.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатї ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин ќайд карданд: “кишвари 

мо роҳи эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунѐдро интихоб намудааст, ки яке аз 

ғояҳои асосии он таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд мебошад” [1]. 

http://www.mmk.tj/
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Амалияи муосири фаъолияти маќомоти прокуратура аз он 
шањодат медињад, ки сариваќт ошкор ва бартараф карда шудани 
њуќуќвайронкунї аз љониби маќомоти  прокуратура ба пешгирии 

њуќуќвайронкунињои дигар мусоидат ва омилњои пайдоиши зуњуроти 
номатлубро бартараф мекунад.  

Назорати прокурорї аз он шањодат медињад, ки баъзе масъалањои 
ташкилї ва такмил дода шудани соњаи  назорати умумї то њол мавриди 

бањсу мунозира ќарор доранд, ки сабаби тадќиќоти мазкур  гардиданд.  

Муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳамаи соҳаҳо тавассути санадњои 
меъѐрию њуќуќї танзим мешаванд, ки раванди иљроиш ва риояи даќиќи 
онњо мавзўи назорати прокурориро ташкил медињанд.  Аз ин рў, 

таъмини волоияти ќонун ‟ яке аз ќисмњои сифатии фаъолияти 
маќомоти прокуратура аст, ки моњияти расмию њуќyќї дошта, он 
ањамият ва дурнамои рушди ин маќомотро муайян мекунад. Таъмини 

волоияти ќонун ‟ вазифаи асосии маќомоти прокуратура дар њама 
соњањои њаѐти љомеаи кишвар мебошад, ки вобаста аз таѓйироти 
иљтимоиву њуќуќї пайваста бояд такмил дода шавад. Масъалаи њифзи 

дастовардњои миллї, тањкими ќонуният, таъмини сулњу субот њадафњои 
асосии мардуми Тољикистон мебошад, ки барои ноил ва амалї шудани  
ин њадафњо маќомоти прокуратура наќши назаррас дорад. Ин 
масъалањо зарурияти тадќиќотро дар ин самт ба миѐн овардааст. Чунки 

маќомоти прокуратураи кишвар вазифањои ба зимма гирифтаи худро 
дар њамаи соњањои назорати прокурорї бояд бо дарки масъулияти 
баланд ва самаранок иљро намояд. 

Аз ин рў, маќомоти прокуратура аз рўи ваколатњои 
конститутсионии худ дар байни маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи хоса 
дошта, назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро аз љониби 

маќомоти њокимияти давлатї, корхонањо, ташкилоту муассисањо ва 
шањрвандон амалї намуда, фароњам овардани фазои ягонаи њуќуќиро 
дар мамлакат таъмин менамояд. 

Назорати умумї аз љињати мазмун ва ањамияти худ тартиби 

баамалбарории хоса ва мураккабро дорад. Дар ин соња то ки волоияти 
ќонун таъмин гардад, маќомоти прокуратура на танњо назорат 
мебарад, балки иштирокчии бевоситаи муносибатњои њуќуќї мегардад.  

Назорати умумї дар самти тањкими ќонуният аз љониби як ќатор 
олимони њуќуќшиноси ватанї, аз љумла, аз љониби Ањмадзод Р.Ю., 
Исоев М., Мањмудов И.Т., Искандаров З., Бањриддинов Б., С. Кенљаев, 

Ќ. Мирзоева, Рањматулоев А.Э. тањлил шудааст. Дар масъалаи муайян 
намудани  мавќеи прокуратура дар самти назорати умумї Мањмудов 
И.Т., Искандаров З.Њ., Бањриддинов С. наќши маќомоти 

прокуратураро арзѐбї намуда, таъкид менамоянд, ки њимояи давлатии 
њуќуќи инсонро мањз њамин маќомот пурра ва самаранок таъмин 
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менамояд. Муаллифон оиди ањамият ва пањлўњои гуногуни назорати 
умумї маълумот додаанд. Андешаю мулоњизањои муаллифон, доири 
мавзўи баррасишаванда бо санадњои оморї ва сарчашмањои илмї 

таќвият дода шудааст. Самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї, аз 
љумла прокуратура дар навбати аввал аз даќиќ муайян шудани 
вазифањо ва самтњои асосии фаъолият, сохтор ва ташкили фаъолияти 
онњо аз иљрои вазифањои дар наздашон гузошташуда вобаста аст.  

Њар як давлат вобаста ба дараљаи рушдѐбии худ сохтори 
таъминкунандаи иљрои ќонунњоро таъсис медињад. Яке аз онњо, ин 
назорати прокурорї аз болои иљрои даќиќ ва якхелаи ќонунњо аст. Ба 

андешаи мо ин ќисми таркибии мафњуми ќонуният аст. Чунки мазмуну 
мафњуми ќонуният аз чунин сохт иборат аст:  

- амал кардани ќонунњо ва санадњои зерќонунї;  

- риоя ва иљрои ќонунњо, яъне ба њаѐт татбиќнамоии онњо;  
- назорати даќиќ ва якхелаи иљрои ќонунњо;  
- љавобгарї барои ќонунвайронкунї [2, 34]. 
Ќонуният дар Конститутсия њамчун шарти њатмии њаѐти мо, 

мазмуни фаъолияти давлат, маќомоти давлатї, шахсони мансабдор ва 
иттиходияњои љамъиятии шањрвандон дониста шудааст. Дар моддаи 10 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон эълон шудааст, ки «Давлат ва 

њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои 

онҳо вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро 
намоянд». 

Дар адабиѐти њуќуќї, маќолањои илмї, монографияњо ва васоити 

таълимї нуќтањои назари мухталифи олимони њуќуќшинос, 
давлатшиносон ва кормандони амалї дар хусуси мавќеи њуќуќї ва 
њамчунин ба ин ва ѐ он шохаи њокимияти давлатї мансуб донистани 

прокуратура љой дорад. Бахусус кўшишњои олимони ватанї ва 
кормандони маќомоти прокуратура тайи солњои охир бобати тањќиќи 
масоили марбут ба мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми 
маќомоти давлатї ва њамчунин наќш ва вазифањои он дар самти 

таъмини ќонуният, њифзу њуќуќу озодињои шањрвандон ќобили 
дастгирї ва ќайд аст [3, 45-52]. 

Љой ва мавќеи маќомоти прокуратура дар он ифода меѐбад, ки он 

њамчун унсури низоми худнигоњдорї ва мувозинат на танњо шохањои 
алоњидаи њокимиятро аз амалњои ѓайриќонунї ва беасос боз медорад, 
инчунин њамкорї ва њамоњангсозии фаъолияти онњоро бо маќсади 

таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї ва њимояи њуќуќу озодињои 
инсон таъмин менамояд. Оиди маќомоти прокуратура дар низоми 
маќомоти давлатї Президенти кишвар Љаноби Олї, муњтарам 

Эмомалї Рањмон бањои арзанда дода буданд: 
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«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»  [4, 4]. 

Барои њамин, ваќте ки сухан дар бораи мустањкамкунии ќонуният 
меравад, давлат, маќомоти њокимият ва идораи он бояд, ки барои 

ташкили ќонунгузорї, пурзўр кардани фаъолияти маќомоти њокимияти 

иљроия, фаъолтар гардонидани назорати прокурорї, пурзӯр кардани 
љавобгарї барои роњ додан ба њуќуќвайронкунї чорабинињо тпшкил 
намоянд. Фаќат дар якљоягї, њаматарафа, пурра дидани чорањо барои 

њалли ин масъалањои њалталаб муяссар мегардад, ки дар давлат иљрои 
ќонун таъмин гардад. 

Назорати умумї яке аз самтњои муњими назорати прокурорї буда, 

наќши он дар таъмини њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва 
шањрванд, тањќими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, бунѐди љомеаи 
шањрвандї ва давлати њуќуќбунѐди демократї хеле муњим мебошад.  

Агар андешањои номбаршударо ба назар гирем, назорати умумї  
мазмуни хеле васеъ дошта, тамоми  пањлуњои ин соњаро дар бар 
мегирад. Аз љумла:  

- назорат ба  иљрои ќонунњо аз љониби вазоратњо, кумитањои 

давлатї, идорањои Љумњурии Тољикистон, маќомоти намояндагї ва 
иљроияи 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 шаклњои 
моликияти онњо, аз тарафи шахсони мансабдори онњо, инчунин ба 

ќонунњо мутобиќат намудани санадњои њуќуќие, ки онњо мебароранд; 
- назорат ба риояи њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд, ки њамчун 

арзиши олї эътироф гардидаанд, аз љониби њамаи сохторњо ва шахсони 
мансабдоре, ки дар сарсатри якуми њамин модда нишон дода шудаанд;  

- назорати ќонунї будани ќарорњои ќабулкардаи маќомоте, ки ба 
баррасї намудани парвандањо оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї, 
парвандањо, маводњо оид ба бањсњои иќтисодї барои баррасї дар 

судњои иќтисодї, ба истиснои ќарорњои суд ваколатдоранд;  
- назорати риояи ќонунњое, ки ба муносибатњои иќтисодї, 

байналмилалї, њифзи муњити зист, гумрук, андоз ва фаъолияти 

иќтисодии хориљї мансуб мебошанд. 
Санљиши риояи ќонунњо аз рўи аризањо ва дигар маълумот дар 

бораи вайрон кардани ќонун, ки диќќату эътибори бевоситаи 

прокурорро талаб менамояд, дар сурати зарурат бо ташаббуси 
прокурор гузаронида мешавад. Лекин дахолати прокурор ба 
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фаъолияти хољагї ва иваз намудани вазифаи маќомоти тобеи идора ва 
маќомоти назорат мумкин нест. Њамин тавр, ба соњаи назорати умумї 
мутлаќо доираи васеи фаъолияти маќомоти давлатї, ташкилот, 

муассиса, корхона ва ташкилотњои љамъиятї, шахсони мансабдор ва 
шањрвандон дохил мешаванд, ки аксарияти онњо дар корњои ташкил ва 
идоракунии расмї масъуланд [5, 30]. 

Дар соњаи назорати умумї моњият ва таъиноти назорат аз болои 

аниќ ва якхела иљро кардани ќонунњо дар њудуди давлат, ки прокурор 
ба амал мебарорад, бештар возењу равшан аѐн мегардад. Номи ин соња  
«назорати умумї» анъанавї мебошад. Ин ном дар давраи таъсисѐбии 

прокуратураи шўравї (соли 1922) пешбинї шуда буд. Ин соња аз дигар 
соњањои назорати прокурорї аз болои иљрои ќонунњо аз тарафи 
маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї, дар пешбурди судии љиноятї 

ва гражданї, дар давраи иљрои њукм, таъинот ва ќарори суд  бо як 
ќатор хусусиятњои худ фарќ мекунад. 

Дар фарќият бо соњањои дигари назорат прокурор дар самти 
назорати умумї ба фаъолияти хољагї ва иваз намудани вазифаи 

маќомоти тобеи идора ва маќомоти назорат дахолат намекунад. Агар 
дар ќиѐс ба м.м. 26,36 КМЉ ЉТ нигоњ кунем, прокурор вазифаи 
тафтиши пешакиро метавонад ба зимма гирад ва тафтиши љиноятро 

талаб намуда, парвандаро аз як маќомот ба маќомоти дигар супорад, 
санадњои маќомоти пешбурди парвандаи љиноятиро дар марњилањои 
тосудї бевосита бекор кунад, њамоњангсозии фаъолияти маќомоти 

њифзи њуќуќро дар муќовимат бо љинояткорї роњбарї намояд ва ѓ. 
Лекин дар соњаи назорати умумї шакли назорати прокурорї дигар аст.  

Бинобар ин, назорати умумї ‟ ин танњо яке аз самтњои ягонаи 

назорати прокурорї набуда, балки яке аз услуб ва шакли самараноки 
ба амалбарории назорат аст. 

Тибќи Консепсияи сиѐсати њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон  дар 

шароити муосири ҷаҳонишавӣ, буҳрони молиявию иқтисодӣ ва шиддат 

гирифтани зиддиятҳои минтақавию тамаддунӣ яке аз воситаҳои муҳими 

ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, эъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ, устувории 

давлати ҳуқуқбунѐд ва ҳимояи манфиатҳои халқи Тоҷикистон, ин дуруст, 

бонизом ва мутобиқ ба арзишҳои башарӣ ва манфиатҳои миллӣ ба роҳ 

мондани сиѐсати ҳуқуқии давлат мебошад [6, 14], ки ба назорати умумї 
низ бевосита дахл дорад.  

Барои расидан ба ин њадафњо бояд санљишњои прокурориро аз рўи 
вазъи воќеии мањал ба наќша гирифта, натиљаи онњо ба таъмини 

ќонуният ва тартиботи њуќуќї ноил гардад. 
Дар шароити имрўза назорати прокурорї  њама соњањои 

идоракунии давлатї, бонкњо, муассисањо, идорањои њарбї, ташкилотњои 

љамъиятї ва динї, њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои дигарро фаро 
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гирифтааст. Лекин дар фаъолияти баъзе прокурорњо ба масъалањои 

камањамият равона намудани нерӯю имконот, мављуд набудани 
ташаббускорї барои њаллу фасли масъалањои назорати прокурорї ба 
назар расида, диќќати асосї на ба тањќими воќеии ќонуният, балки ба 

афзун намудани нишондињандањои оморї ва бо њамин роњ бењтар нишон 
додани натиљањои фаъолият равона карда мешавад. 

Бо маќсади таъмини њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
таъсирбахш ва фаъол намудани самти назорати умумї,  љараѐни 

демократикунонии њаѐти љомеа, тањкими ќонуният, тартиботи њуќуќї 
ва њифзи њуќуќу манфиатњои шањрвандон самаранок ба роњ мондани 
фаъолияти маќомоти давлатї, аз љумла маќомоти прокуратураро дар 

тарѓибу ташвиќи ќонунгузорї, тарбияи њуќуќии ањолї ва њамкорї бо 
љомеа таќозо менамояд. 

Маќомоти прокуратура дар ин самт корњои зиѐдеро анљом дода, 

љињати ташаккули донишњои њуќуќии ањолї, тарбияи онњо дар рўњияи 
эњтиром ба ќонун, оштинопазирї нисбати љиноят ва љинояткорї, аз 
љумла коррупсия, муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар, 

экстремизм ва терроризм, ба маълумоти ањолї расонидани иттилоот 
оид ба фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ мунтазам чораандешї 
менамоянд. 

Њамкорї бо воситањои ахбори омма, иттињодияњои љамъиятї ва 

дигар нињодњои љомеаи шањрвандї ба таври зарурї ба роњ монда 
нашуда, аз минбарњои судї, ки воситаи муњими ташвиќу тарѓиби 
ќонунњо ва тарбияи њуќуќии ањолї мебошанд, таври кофї истифода 

бурда намешавад. 
Барои муайян кардани самаранокї ва сифати соњаи назорати 

умумї дар самти тањкими ќонуният доираи тарзу услубњои самараноки 

умумї ва махсус, хусусан ба монанди таҳлил (анализ), таҷзия (синтез), 

гузариш аз хулосабарориҳои абстрактӣ ба конкретӣ ва аз конкретӣ ба 

абстрактӣ, гипотеза, қиѐс, тањлили њуќуќї, услуби муќоисавї-њуќуќї, 
шаклбандї, таркибии сохторї, мантиќї, индуксия, дедуксия, услубњои 
диалектикаи дарки зуњуроти иљтимоиву њуќуќї, дар пайвастагї  ва бо 
назардошти амалияи маќомоти прокуратура истифода шуда 

метавонанд.  
Самаранокии назорати умумї аз такмили тарзу усулњои санљиш, 

бењтар дарк намудани масъулият, маќсаду муњтавои вазифањои љорї, 

донистани хусусиятњо ва нозукињои фаъолияти маќомоту сохторњои 
зериназоратї, тањлили маълумоти зарурї ва муќоиса намудани онњо 
вобаста бошад њам, аммо амали прокуророн дар ин самт дар сатњи 
зарурї таъмин нашудааст. Бинобар ин, назорати умумї ‟ ин танњо яке 

аз самтњои ягонаи назорати прокурорї набуда, балки яке аз услуб ва 
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шакли самараноки тањкими ќонуният, њифзи асосњои сохти сиѐсї, 
иќтисодї ва иљтимоии низоми давлатдории муосир аст.  
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НИШОНАҲОИ ОБЪЕКТИВИИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТИ ДАЪВАТИИ 

ОММАВӢ БАРОИ АМАЛӢ НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ 

ЭКСТРЕМИСТӢ ВА САФЕДКУНИИ ОММАВИИ ЭКСТРЕМИЗМ 
 

Дар замони муосир яке аз намудҳои ҷиноятҳое, ки ба асосҳои 

сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатҳо хавфи ҷиддӣ ба миѐн 

меоварад, ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта мебошад, ки 

мубориза бар зидди он хусусияти байналмилалӣ гирифтааст.  

Вазъи тағйирѐбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо 

намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму 

экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 

киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки башариятро ба 
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ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини 

амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа диҳем [1]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ‟ 

мақомоти олии қонунгузор, мақомоти иҷроия, мақомоти судӣ ва дигар 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мубориза бар зидди чунин намудҳои 

ҷинояткориро самти афзалиятноки фаъолияти худ қарор дода, баҳри 

амалӣ гаштани дастуру супоришҳои Президенти мамлакат ва 

ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи мубориза 

бар зидди экстремизм, терроризм ва дигар ҷиноятҳои хусусияти 

экстремистидошта тадбирҳои мушаххас меандешанд.  

Экстремизм ҳамчун зуҳуроти манфии иҷтимоӣ метавонад барои 

инкишофи иҷтимоӣ ‟ иқтисодӣ монеа гардида, ба ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд зарар расонад, ѐ таҳдиди воқеиро ба вуҷуд орад. 

Мутобиқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

муқовимат ба экстремизм” экстремизм ин ифодаи мафкура ва 

фаъолияти экстремистие, ки барои бо роҳи зӯроварӣ ва амалҳои дигари 

зиддиқонунӣ ҳал намудани масъалаҳои сиѐсӣ, ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, 

миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ (мазҳабӣ) равона карда шудааст, 
мебошад [2]. 

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани 

фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии экстремизм дар моддаи 

3071 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ки 

ин модда аз 3 қисм ва эзоҳ иборат аст. 

Объекти гурӯҳии ҷинояти даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани 

фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии экстремизмро 

муътадиламалкунии ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад.  

Тибқи моддаи 9 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти 

давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ 

амалӣ мегардад [3]. Тақсимоти ҳокимият барои таҳкими давлати 

ҳуқуқбунѐд мусоидат менамояд. Дар давлати ҳуқуқбунѐд масъалаи 

волоияти қонун маънои дар доираи салоҳияти худ амал кардани 

ҳокимияти давлатӣ ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро 

дар назар дорад. Аз ин лиҳоз, тақсимоти ҳокимият баѐнгари 

демократикунонии сохтори давлатӣ мебошад. Дар ин маврид ҳар як 

рукни ҳокимият тартиби муқарраргардидаи ташкилшавӣ, доираи 

муайяни фаъолияти худро дошта, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ 
амал менамояд. 

Ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ ба сифати мақомоти 

давлатии мустақил, новобаста аз якдигар фаъолият менамоянд. Дар 

мавриди зикргардида дар дасти як мақомоти давлатӣ ҷой доштани 

тамоми ҳокимият истисно мегардад. Дар баробари ин ҷомеа аз 
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худсариҳои гуногуне, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро поймол 

менамояд, эмин мегардад. Ғайр аз ин, дар кадом ҳолате, ки набошад, 

мақомоти як рукни ҳокимияти давлатӣ мақомоти рукни дигари 

ҳокимияти давлатиро иваз карда наметавонад.  

Ҳокимияти давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Маҷлиси Олӣ, Ҳукумати Тоҷикистон ва судяҳо амалӣ мегардад.  

Объекти намудӣ ва объекти бевоситаи асосии ҷинояти даъвати 

оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии 

оммавии экстремизм бо ҳамдигар мувофиқат мекунанд, ки онро 

асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат ташкил медиҳад.  

Асосҳои сохтори конститутсионӣ дар боби якуми Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ки дар он муҳимтарин 

хусусиятҳои ҳуқуқию давлатӣ, принсипу усули бунѐдии давлатдории 

Тоҷикистони муосир ифода ѐфтаанд ва онҳо рушди муттасили ҳаѐту  

фаъолияти давлат ва ҷомеаи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари мустақил 

ва ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ таъмин менамоянд. Муҳимтарини онҳо ‟ усули 

демократӣ, ягонагӣ, шакли идоракунии ҷумҳурӣ, волоияти қонун, 

иқтисоди бозаргонӣ, давлати иҷтимоӣ, давлати дунявӣ, гуногунии 

мафкуравию сиѐсӣ ба шумор мераванд. Дар маҷмўъ, боби мазкур се 

навъи асосҳои ташкили давлатдориро мураттаб месозад: асосҳои 

ташкили ҳокимияти давлатӣ (ҳокимияти халқ, волоияти ҳуқуқ, таҷзияи 

ҳокимият, соҳибихтиѐрии давлат ва ғайра); асосҳои муносибатҳои 

ҳамдигарии давлат ва инсон, шаҳрвандӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва 

шаҳрванд; асосҳои ташкили ҷомеаи шаҳрвандӣ (равияҳои гуногуни 

мафкуравӣ ва сиѐсӣ, хислати дунявӣ доштани давлат, озодии фаъолияти 

иқтисодӣ, баробарҳуқуқии шаклҳои гуногуни моликият ва мазмуни 

иҷтимоӣ доштани давлат) [4, 4-42]. 

Бояд қайд намуд, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи амният” амнияти давлатӣ бо истилоҳи амнияти миллӣ пешбинӣ 

шудааст. Мутобиқи муқаррароти қонуни мазкур амнияти миллӣ ин 

ҳолати муҳофизатии манфиатҳои ҳаѐтан муҳими кишвар аз таҳдидҳои 

воқеӣ ва эҳтимолии дохиливу берунӣ мебошад. Манфиатҳои миллӣ ‟ 

маҷмӯи эҳтиѐҷоти сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва эҳтиѐҷоти дигари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз амалишавии онҳо қобилияти давлат дар 

таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, 

арзишҳои ҷамъият ва ниҳодҳои асосии давлатдорӣ вобаста мебошад. 

Манфиатҳои ҳаѐтан муҳим ‟ маҷмӯи эҳтиѐҷоте, ки аз қонеъгардонии 

онҳо мавҷудият ва рушди шахсият, ҷамъият ва давлат вобаста 

мебошад. Объектҳои амният ‟ инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодиҳои 
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онҳо, ҷамъият ва арзишҳои моддию маънавии он, давлат, сохти 

конститутсионӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии он мебошад [5]. 

Амнияти давлат бо амнияти шахсӣ ва ҷамъиятӣ вобастагӣ дорад 

ва дар якҷоягӣ қисми таркибии амниятро ташкил медиҳад. Амнияти 

давлат дар ҳолати муҳофизатии таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ, 

муносибатҳои иҷтимоӣ дар қонеъ намудани маҷмӯи талабот ифода 

мегардад, ки муътадиламалкунии давлат ва имконияти инкишофѐбии 
онро таъмин менамояд. 

Объекти ҷинояти даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани 

фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) ва сафедкунии оммавии 

экстремизмро таҳлил намудем, инчунин тарафи объективии ҷинояти 

мазкурро низ таҳлил менамоем, зеро он яке аз нишонаи ҳатмии унсури 

таркиби ҷиноят ба шумор меравад. 

Тарафи объективии ҷиноят аз маҷмӯи нишонаҳои бо қонун 

муқарраршудаи тарафи берунии рафтори инсон иборат аст.  

Мафҳуми умумии тарафи объективии ҷиноят аз мафҳуми тарафи 

объективии таркиби мушаххаси ҷиноят фарқ карда мешавад. Тарафи 

объективии таркиби мушаххаси ҷиноят бо якчанд нишонаҳо тавсиф 

дода мешавад. Мазмуни ин таркиби ҷиноят аз чунин нишонаҳо иборат 

аст: кирдор (ҳаракат ѐ беҳаракатӣ), ки нишонаи ҳатмии ҳар як ҷиноят 

ба шумор меравад, оқибати ҷиноятӣ ва робитаи сабабӣ, ки дар таркиби 

ҷинояти моддӣ ба сифати нишонаи ҳатмӣ баромад мекунад, инчунин 

нишонаҳои факултативӣ (иловагӣ) ‟ ҷой, вақт, вазъият, тарз, олот ва 

воситаи содиркунии ҷиноят.  

Нишонаҳои тарафи объективии ҷиноят дар диспозитсияи 

моддаҳои қисми махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

таври пурра ифода гардидааст, ки он мавҷудияти ҳодисаи ҷиноятро 

тасдиқ менамояд ва ҳамчун қоидаи асосӣ барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашидан хизмат мекунад. 

Тарафи объективии ҷинояти дар қисми 1 моддаи 3071 КҶ ҶТ 

пешбинигардида, даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти 

экстремистӣ ва ѐ сафедкунии оммавии экстремизмро дарбар гирифта, 

ин ҳолат дар ҳаракатҳои фаъолонае, ки хусусияти оммавӣ доранд, 

инъикос мегардад. 

Тарафи объективии ҷинояте, ки дар моддаи 3071 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, аз рӯи хусусияти амалӣ кардани 

кирдор аз ҷинояти даъвати оммавӣ барои содир намудани ҷиноятҳои 
хусусияти террористидошта ва (ѐ) сафедкунии оммавии фаъолияти 

террористӣ (м.1793 КҶ ҶТ) ягон тафовуте надорад. Дар ҷиноятҳои 

мазкур тафовут танҳо дар мазмуни чунин даъватҳо ҷой дошта 

метавонад, яъне агар дар моддаи 1793 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон сухан дар бораи фаъолияти террористӣ равад, дар моддаи 

3071 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ба таври васеъ 

дар бораи фаъолияти экстремистӣ меравад. Бояд қайд намуд, ки 

фаъолияти террористӣ ин ҳамчунин терроризм дар назар дошта 

мешавад ва як қисми фаъолияти экстремистиро ташкил медиҳад, ки 

масъалаи вобастагии моддаҳои 1793 ва 3071 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба вуҷуд меорад.  

Барои бо моддаи 3071 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

банду баст намудан, бояд исбот карда шавад, ки даъвати оммавӣ барои 

амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ равона гардидааст ѐ не.  

Тибқи Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 1 аз 

12 июни соли 2014 «Дар бораи татбиқ намудани қонунгузорӣ ҳангоми 

баррасии парвандаҳои ҷиноятии хусусияти экстремистӣ (ифротгароӣ) - 

дошта» таҳти мафҳуми даъват (моддаи 3071 КҶ) ин таъсир расонидан ба 

шуур ва иродаи одамон бо мақсади майл намудани онҳо ба 

амалигардонии фаъолияти экстремистӣ фаҳмида мешавад. Шаклҳои 

даъват метавонанд шифоҳӣ, хаттӣ бошанд ѐ тавассути воситаҳои 

техникӣ ифода гарданд. Агар даъват бо истифода аз воситаҳои ахбори 

омма ѐ шабакаи интернетӣ содир гардад, он гоҳ таркиби ҷинояти бо 

қисми 2 моддаи 3071 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишударо ташкил медиҳад [6]. 

Дар моддаи 3071 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷавобгарии ҷиноятӣ танҳо барои даъвати оммавӣ барои амалӣ 

намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии экстремизм 

пешбинӣ гардидааст.  

Нишонаи ҳатмии тарафи объективии ҷинояти мазкур ба таври 

оммавӣ даъват намудан барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ 
ва сафедкунии оммавии экстремизм баромад мекунад. Баъзе аз 

муаллифон чунин меҳисобанд, ки “шумораи одамони даъватшаванда 

аҳамияти назаррас надорад, муҳим он аст, ки бояд даъват карда шавад, 

на ин ки сӯҳбат, ивази ақидаҳо ѐ ин ки муҳокимаи масъалаҳои сиѐсии 

дар ҷамъият ва давлат ба вуҷуд омада” [7, 44]. 

Зери мафҳуми даъвати оммавӣ ҳама гуна муроҷиат ба доираи 

васеи одамон бо мақсади барангехтани онҳо дар ба амал баровардани 

фаъолияти экстремистӣ фаҳмида мешавад. Ҷой доштан ѐ надоштани 

даъвати оммавӣ бо назардошти ҷой, тарз, вазъият ва дигар ҳолатҳо 

(муроҷиат ба гурӯҳи шахсон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маҷлисҳо, 

гирдиҳамоӣ, намоишҳо, паҳн кардани варақаҳои ташвиқотӣ, овехтани 

лавҳаҳо, ҷой кардани даъват бо истифода аз воситаҳои ахбори омма ѐ 
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шабакаи интернет (масалан дар сайтҳо, блог ѐ форумҳо, паҳн кардани 

паѐмҳо бо роҳи ирсоли хабарҳои электронӣ) муайян мегардад. 

Таҳти мафҳуми сафедкунии оммавии экстремизм тибқи эзоҳи 

моддаи 3071 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тарғибу ташвиқи 

оммавӣ дар бораи эътироф намудани дурустии мафкура ва таҷрибаи 

экстремизм, таклифи тақлид ва дастгирии он фаҳмида мешавад [8]. 

Ҷиноят аз лаҳзаи ба таври оммавӣ эълони (паҳн намудани) ҳатто 

як даъват (муроҷиат) ва сафедкунии оммавии экстремизм новобаста аз 

он ки барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ дигар 
шахсонро барангехтааст ѐ не, хотимаѐфта эътироф карда мешавад. 

Даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва 

сафедкунии оммавии экстремизмро аз таҳриккунандаи ҷинояти 

хусусияти экстремистидошта бояд фарқ кард. Дар содир намудани 

ҷинояти даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти 

экстремистӣ ва сафедкунии оммавии экстремизм ба таври оммавӣ ба 

доираи васеи одамон бо мақсади барангехтани онҳо дар ба амал 

баровардани  фаъолияти экстремистӣ муроҷиат карда мешавад. Агар 

гунаҳгор дигар шахсонро барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти 

экстремистидоштаи мушаххас моил намояд, он гоҳ ҳамчун 

таҳриккунандаи ҷиноят баромад мекунад.  

Ҳамин тавр, объекти гурӯҳии ҷинояти даъвати оммавӣ барои 

амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии 

экстремизмро мӯътадиламалкунии ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад. 

Объекти намудӣ ва объекти бевоситаи асосии ҷинояти  даъвати оммавӣ 

барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва сафедкунии оммавии 

экстремизмро асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат ташкил 

медиҳад. Тарафи объективии ҷинояти дар қисми 1 моддаи 3071 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида, даъвати оммавӣ 

барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва ѐ сафедкунии 

оммавии экстремизмро дар бар гирифта, ин ҳолат дар ҳаракатҳои 

фаъолонае, ки хусусияти оммавӣ доранд, инъикос мегардад. 
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Болтуева М.Ё., 

муаллимаи калони кафедраи 

њуќуќи гражданӣ ва меҳнатӣ 
 

МАВҚЕИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ ДАР БАЙНИ ОБЪЕКТҲОИ 

ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ 
 

Дар радифи дигар масъалањои дар љараѐни тањќиќи табиати 
њуќуќии барномањои компютерї бавуљудоянда, инчунин масъалаи 
мавќеи барномањои компютерї дар байни объектњои њуќуќи гражданї 

ањамияти хоса пайдо менамояд.  

Маҷмӯи муаммои ҳуқуқии гражданї, ки дар Интернет ба миѐн 

меоянд, боиси афзоиши нақши ҳуқуқҳои мутлақ гардид, ки бо ѐрии 

онҳо муносибатҳои муносиб ташаккул меѐбанд. Худи ҳуқуқи гражданї 

ҳам акнун на танҳо аз моликияти анъанавӣ ва ҳуқуқҳои ҳатмӣ - ин ду 

ҷузъи асосӣ таркиб меѐбад. Ҳоло ин рӯйхат ҳуқуқҳои истисноӣ ѐ худ ба 

моликияти зеҳнӣ низ шомил аст [2]. 

Таҳти моликияти зеҳнӣ, ҳуқуқи граждании муосир маҷмӯи 

ҳуқуқҳои мустасноии ҳам шахсӣ ва ҳам моликиятиро дар назар дорад, 

ки дар робита бо як қатор объектҳои ғайримоддӣ - натиҷаҳои 

фаъолияти зеҳнӣ, эҷодӣ ва воситаҳои инфиродӣ ба вуҷуд меоянд [5, 3]. 

Тақрибан чунин таърифи моликияти зеҳнӣ дар м. 1125 Кодекси 

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст [1]. 
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Ба маънои васеи худ, моликияти зеҳнӣ ҳуқуқҳои бо қонун 

мустаҳкамкардашударо ифода менамояд, ки натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ 

дар соҳаҳои саноат, илм, адабиѐт ва санъат мебошад. Кишварҳо оид ба 

ҳифзи моликияти зеҳнӣ бо сабабҳои асосии зерин қонунҳо қабул 

мекунанд: Аввалан, онҳо мекӯшанд, ки тибқи қонун ҳуқуқҳои 

моликиятӣ ва ғайримолкиятии эҷодкоронро ба асарҳои худ ва ҳуқуқи 

ҷомеаро ба ин асарҳо ба расмият дароваранд. Сониян, ҳукумат қасдан 

эҷодкорӣ, паҳн ва истифодаи натиҷаҳои меҳнати эҷодӣ ва мусоидат ба 

тиҷорати озод барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоиро ҳавасманд 
мегардонад.  

Офаридаҳои зеҳни инсонӣ, аз қабили ғоя дар бораи ихтироъ, осори 

мусиқӣ ѐ тамғаи молӣ, баръакси объектҳои моддӣ наметавонанд танҳо 

бинобар аз тарафи касе соҳибї карданашон объекти муҳофизат аз 

истифодаи онҳо аз ҷониби ашхоси сеюм гарданд. Пас аз он ки чизи 

офаридаи зеҳни инсон ба моликияти ҷомеа табдил ѐфт, офарандаи он 
дигар имкони назорати истифодаи онро гум мекунад. Ин далели 

асосиест, ки танҳо бинобар соҳибмол буданаш имконнопазирии 

муҳофизат кардани объект маҳаки асосии қонунгузорӣ дар соҳаи 

моликияти зеҳнӣ маҳсуб меѐбад. 

Умуман ва дар маҷмӯъ, қонунгузории моликияти зеҳнӣ ҳимояи 

манфиатҳои офарандагони асарҳо ва дигар эҷодгарони маҳсулоти 

зеҳниву хизматрасониҳои дигарро тавассути додани ҳуқуқҳои муайяне 

маҳдуд карда, фаъолияти онҳоро зери назорати доимӣ қарор медиҳад. 

Гузашта аз ин, ин ҳуқуқҳо натанҳо ба объекти моддӣ, ки натиҷаи 

меҳнати эҷодӣ метавонад дар онҳо таҷассум ѐбад, балки ба эҳѐи ақли 
инсон низ дахл доранд. 

Бо вуҷуди ин, таҳлили доираи мушкилоти марбут ба моликияти 

зеҳнӣ ва ба ҳам пайвастани онҳо бо сатҳи муносибатҳои интернетӣ 

таҳлил карда, муҳаққиқон қайд мекунанд, ки доираи ниҳодҳои 

моликияти зеҳнӣ барои ин мушкилот хеле фарох аст.  

Дар робита ба ин, вақтҳои охир муқаррароти консептуалӣ оид ба 

институти нави ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ - дар бораи ниҳоди объектҳои 

ғайрианъанавии моликияти зеҳнӣ ва мушкилоти марбут ба муаллифӣ 

ҳамчун маҷмӯи меъѐрҳои ҳуқуқие ба вуҷуд омаданд, ки муносибатҳоро 

оид ба офаридан ва истифодаи маҳсулоти барномавӣ барои 

компютерҳо ба танзим медароранд. Бо ин сабабҳо, муассисаи ҳифзи 

объектҳои ғайрианъанавии моликияти зеҳнӣ ба яке аз чор ниҳоди 

нисбатан мустақили ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ шомил карда шудааст [8, 
262]. 

Мушкилтарин муаммои танзими муносибатҳои интернетӣ 

мушкилоти муаллифӣ мебошад.  
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Интернет, воқеан ҳам, объекти моликияти зеҳнӣ (ҳарчанд 

ғайримуқаррарӣ) мебошад ва дар ин шакл мундариҷаи ҷузъҳои он 

(масалан, сайт) бо қонуни ҳуқуқи муаллиф пурра ҳимоя карда мешавад.  

Имкониятҳои технологияҳои компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ 

мушкилоти ҷиддии ҳуқуқи муаллифро ба вуҷуд оварданд, зеро 

нусхабардории электронӣ ба як чизи маъмулӣ табдил ѐфт. Асоси 

ҳатмии ҳимояи ҳуқуқи муаллиф ин дар шакли моддӣ муқаррар кардани 

ғоя маҳсуб меѐбад. Иттилооти пахши барнома худ аз худ қайди онро 

ифода намекунад. Аз ин рӯ, то он даме ки иттилоот ҳамзамон бо 

интиқол сабт карда мешавад, он бо ҳуқуқи муаллифӣ ҳифз карда 
намешавад.  

Аммо таваҷҷӯҳи бештар нисбат ба асоснок кардани номҳои 

объектҳои моликияти зеҳнӣ дар моддаи 1126 Кодекси Граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи компютерӣ ѐ «барномаи мошинҳои 

электорнии ҳисоббарор» чун истилоҳоти Кодекси гражданї истифода 

шудааст. Ба андешаи мо, ин яке аз мавқеъҳои пурихтилофи модда 

мебошад [4, 43-49]. Дар натиҷаи таҳлили истилоҳот маълум мегардад, 

ки ифодаи «Мошини электронии ҳисоббарор» нисбат компютер қобили 

истифода нест, ба МЭҲ калкулятори муқаррариро мансуб донистан 
мумкин аст.  

Барномаҳои компютерӣ объекти махсуси ҳифзи ҳуқуқие 

мебошанд, ки аз бисѐр ҷиҳат танҳо шартан ба асарҳои бадеӣ баробар 

карда шудаанд, аслан бо онҳо ягон муносибате надоранд. Махсусияти 

барномаҳои компютериро пеш аз ҳама таъиноташон муқаррар 

менамояд, ки аз таъмини амалкарди дастгоҳҳои компютерӣ, амалӣ 

кардани алгоритму равандҳои муайян, ноил гардидан ба натиҷаҳои 
хусусияти техникидошта иборат аст [5, 152]. 

Яке аз муҳаққиқони Интернет М.С. Дашян чунин мешуморад, ки 

барномаи компютерие, ки яке аз намудҳои осори адабӣ маҳсуб меѐбад, 

яқинан объекти ҳуқуқи муаллифӣ мебошад [6, 19-28]. 

Чунин нуқтаи назарашро М.С. Дашян Муоҳадаи мумиҷаҳонии 

Ташкилоти моликияти зеҳнӣ оид ба ҳуқуқи муаллифӣ (WIPO 
COPYRIGHT TREATY) аз 20-уми декабри соли 1996, моддаи 4 асоснок 

менамояд, «Барномаҳои компютерӣ» номида шуда, муқаррар 

намудааст, ки барномаҳои компютерӣ чун осори адабӣ муњофизат 
карда мешаванд [3, 56]. 

Муқаррароти мазкури М. С. Дашян аз таърифи Низомномаи 

асосии Муоҳадаи мумиҷаҳонии Ташкилоти моликияти зеҳнӣ оид ба 

ҳуқуқи муаллифӣ (ММТМ-ВОИС-WCT) дар хусуси муҳофизати 

барномаҳои компютерии соли 1998 чопшуда фарқи зиѐд надорад: 

«барнома ин маҷмӯи супоришотест (команда), ки ҳангоми ба доираи 
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коркарди мошинӣ ворид намудан, мошини коркарди мухобиротро 

водор менамояд, ки амалкарду вазифаи муайянеро иҷро намуда, 

натиҷаи муайянеро ба даст оварад ва аз ин хусус маълумот диҳад».  

Аммо вақтҳои охир дар адабиѐти ҳуқуқӣ нуқтаи назари дигар 

бартарӣ пайдо карда истодааст, ки мувофиқи он барномаҳои 

компютерӣ бечуну чаро мутааллиқи объектҳои моликияти зеҳнӣ буда, 

на чун осори адабӣ, балки чун объекти моликияти саноатӣ бояд 

муҳофизат карда шавад [7, 76-82]. 

Барои аниқ кардани ин масъала моро лозим аст, ки барномаро ба 

қисмҳои таркибӣ ҷузъбандӣ кунем, то ки мақоми он дар байни системаи 

объектҳои муҳофизати ҳуқуқи муаллифӣ муайян карда шавад. 

Коркарди барномаҳои компютерӣ якчанд марҳала дорад.  

Барномаро офарандагони он (барномасоз ѐ гурӯҳи барномасозон) 

бо забони барномасозӣ, яъне бо забони сунъии аз рамзҳои махсуси 

барои навиштани барномаҳои компютерӣ иборатбуда, меофаранд. Ин 

шакли барномаро одатан «рамзи ибтидоӣ» меноманд ва он дар мошин 

истифода бурда намешавад, аммо бояд ба маҷмӯи супоришот 

баргардонида шавад, токи протсессори марказӣ онро фарқ карда 
тавонад. Чунин супоришот маъмулан аз ду унсури  мухталифи бо «О» 

ва «1» ишора кардашуда иборат буда метавонад ва онҳо барои бо 

қувваи барқ идора кардан (ҷудо ѐ пайваст кардан) истифода мешаванд. 

Дар ин шакли коркарди мошинии барнома, ки одатан «рамзи объектӣ» 

меноманд, супоришот аз комбинатсияҳои дарози ин ду рақам таркиб 
меѐбад.  

То замони аз тарафи барномасоз тартиб дода шудани барнома 

зарур аст, ки вазифаҳои компютер муайян карда шавад (масалан, 

нишон додани ѓалатҳои имлоӣ дар матн ва муқаррар намудани 

амалҳои мантиқӣ, ки асоси барнома-«алгоритм»-ро ташкил медиҳанд). 

Вале муайян кардани вазифаҳою алгоритм қисми таркибии барномаҳо 

ҳисобида намешаванд.  

Таҳлили овардашуда нишон медиҳад, ки барномаи компютерӣ чун 

объекти ҳуқуқи муаллиф баррасӣ намешавад, зеро он бе иштироки 

одам маълумоте дода наметавонад. Барнома танҳо воситаи техникиест, 

ки байни истифодабаранда ва компютер (дастгоҳи электронӣ) баҳри ба 

ҷо овардани амалиѐти муайян аст. Масалан, тарзи интихоби андозаи 

ҳарф (шрифт), раванди гузаштан ба ҳуруфи англисӣ ѐ автоивази ҳарфҳо 

ҳангоми истифодаи компютерро ба объекти ҳуқуқи муаллиф нисбат 

додан мумкин нест. Чунин амалиѐтро компютер ҳангоми фаъолшавии 

ин ѐ он барнома дар дисплей ишорашуда (экрани монитор) ба ҷо 

меоварад. Худи барнома, ки ба ворид намудани ҳамкории ин ѐ он 

қимсҳои техникӣ равона карда шудааст, ба истифодабаранда ягон 
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маълумтое намедиҳад. Масалан, касе даъво надорад, ки нақшаи 

интихоби литер барои чопи саҳифаҳои рӯзнома ѐ китобе дар чопи 

офсетӣ объекти ҳуқуқи муаллиф қарор мегирад. Дар чунин маврид маҳз 

чунин айният бамаврид аст. Аз ин сабаб, дар ин гуна мавридҳо патент 

на ба худи барнома, балки ба системаи таъминоти барномавӣ (яъне 

тарзи кор аз рӯи синфи барнома, масалан, «Windows») дода мешавад.  
Мисоли дигар, маълум аст, ки асари муллиф аз инъикоси 

алифбоии маҷмӯи калимаҳое иборат аст, ки дар якҷоягӣ ягон навъ 

маълумотро дар бораи ҳодисаи воқеӣ ѐ тахаюлотӣ дода метавонад [9, 
20-21]. Бинобар он ибораи «Барномаи компютерест, ки бечунучаро 

маълумот ба ҳисоб меравад, мазмуни он бошад, объекти муҳофизати 

ҳуқуқи муаллиф шуда метавонад; ва рамзи 100111001010001…, ки ба 

ҳарфчинак (клавиатура)-и компютер барои ба дисплей баровардани 

ҳарфҳо ѐрӣ мерасонад, ба ин объект мувофиқ намеояд. Дастрасии беҳад 
ба барномаи компютерии «Microsoft Word» ба дастрасии ба баста 

шудани (блокирование) метавонад оварда расонад, дастрасии беҳад ба 

маълумоти дар ин компютор буда, барои имкон медиҳад, ки ба 

дастовардҳои ғайриимконӣ ѐ мақсадҳои ғайриҳуқуқӣ ноил гардад [10, 
82-83]. 

Њамин тавр, дар натиҷаи муқоисаи дағалона оид ба айнияти 

компютер ва мошини чопкунак метавон гуфт, ки тартиби ҷойгиршавии 

ҳуруф дар клавиатураи мошини чоп наметавонад объекти ҳуқуқи 

муаллиф гардад, ҳарчанд ки чунин тартиб маънои психологӣ дорад. 

Ҳамчунин дар компютер тарзи ба дисплей даровардани маълумот 

(барнома, ки таъмин менамояд) низ объекти ҳуқуқи муаллиф 
намебошад.  

Аз гуфтаҳо метавон ҷамъбаст намуд, ки барномаи компютерӣ 

тибқи хусусиятҳои ҳуқуқиаш бояд на ба объекти ҳуқуқи муаллиф, балки 

ба объекти моликияти зеҳнӣ мансуб дониста шавад. А.И. Близнетс ба 

ин муносибат қайд мекунад: «Дар хусуси барномаҳои компютерӣ талаб 

карда мешавад, ки ба ҳуқуқи муаллифӣ як қатор имтиѐзҳо ворид карда 
шавад» [5, 153]. 

Аз махсусияти объективии муқарраркардашудаи барномаҳои 

компютерӣ, - қайд мекунад А.И. Близнетс ‟ бевосита хусусиятҳои 

амалкунандаи муҳофизати чунин барномаҳои ҳуқуқи муаллифӣ 

бармеояд. Дар барномаҳои компютерӣ як қатор гузашту имтиѐзҳои 

умумиэътирофшудаи ҳуқуқи муаллифӣ татбиқ карда намешавад, 

масалан амали принсипи умумӣ роҷеъ ба имконнопазирии 

барқарорсозӣ бо мақсадҳои шахсӣ аз ҳамин қабил аст». 

Оид ба муҳофизати барномаҳои копютерӣ бо истифода аз ҳуқуқи 

муаллифӣ, пеш аз ҳама бояд ба ҳисоб гирифта шавад, ки: оѐ баррасии 
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барномаҳои компютерӣ ба ҳайси «асар»-и муҳофизатшаванда чун 

қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф мумкин аст ѐ не? Ин шубҳанок аст, 

зеро қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф одатан феҳрасте дорад, ки дар он 

категорияҳои асарҳои муҳофизатшаванда нишон дода мешавад ва ин 

феҳрастҳо маъмулан фарогири барномаҳои компютерӣ нестанд. 

Онҳоро ба категорияҳои «асарҳои хаттӣ», «китобҳо», ѐ «корҳои илмӣ» 

(категорияи асарҳои бо ҳуқуқи муаллифӣ муҳофизатшаванда) ворид 
кардан мумкин нест. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст карда, метавон хулоса намуд, ки 

азбаски барномаи компютерӣ аз лиҳози хусусиятҳои ҳуқуқӣ нисбат ба 

ҳуқуқи муаллифӣ ба объектҳои моликияти саноатӣ наздиктар  аст, онро 

мансуби объектҳои моликияти саноатӣ донистан лозим аст. Чунин 

тағйироти ҳолати ҳуқуқии барномаи компютерӣ ба қонугузор имкон 

медиҳад, ки муносибати ҳуқуқии соҳаро ҳарчи самараноктар ба танзим 

дарорад, ҳуқуқи муаллифӣ бошад, аз ҳимояи объектҳои ба он хос 
набударо озод менамояд. 
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ИМКОНИЯТИ РЎЁНИДАНИ ТОВОНИ ЗАРАР ДАР ПЕШБУРДИ 
ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ 

 

Дар меъѐрњои конститутсионї ќоидањои пешќадам оид ба 
баробарии шањрвандон дар назди ќонун ва суд, эњтимолияти бегуноњии 
шахс, дахлнопазирии манзил, озодии шахс, мукотибот, тањти њимояи 

судї ќарор доштани њуќуќу озодињои шањрвандон ва танњо дар асоси 
тартиби муќарраркардаи ќонун ба амал бароварда шудани фаъолияти 
мурофиавии маќомоти давлатї пешбинї ва кафолат дода шудаанд [5, 

33].  
Њифзи њуќуќњои шањрвандон ќисми људонопазири сиѐсати давлати 

њуќуќбунѐд мебошад, ки бањри барпо кардани он Љумњурии 

Тољикистон саъю кўшиш менамояд. Љумњурии Тољикистон чун 
иштирокчии Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи шањрвандї ва 
сиѐсї ўњдадор аст, ки њуќуќи њамаи шахсони дар њудуди он сукунат 
доштаро ќатъи назар аз нажод, љинс, забон, дин, эътиќоди сиѐсї ѐ 

аќидаи дигар, асли миллї ѐ иљтимої, вазъи молу мулкї, таваллуд ѐ 
њолати дигар эњтиром ва таъмин кунад; ба њар шахс воситаи пурсамари 
њифзи њуќуќ ва озодињоро таъмин намояд; таъмини њаќќи њифзи њуќуќ 

барои њар шахс, ки ба он эњтиѐљ дорад тавассути њокимияти 
салоњиятдори судї, иљроия ѐ ќонунбарор ѐ тавассути дигар маќомоти 
салоњиятдоре, ки дар низоми њуќуќии давлат пешбинї шудааст, сурат 

гирад ва он бояд имконияти њимояи судиро инкишоф дињад; ваќте ки 
воситањои њифзи њуќуќ пешнињод карда мешаванд, аз тарафи маќомоти 
салоњиятдор истифода гардидани онњоро таъмин намояд. 

Њуќуќи љабрдидаро ќонун њифз мекунад. Давлат њифзи судї ва 

љуброни зарарро барои љабрдида кафолат медињад [2].  
Љабрдида шахсе мебошад, ки ба ў аз љиноят зарари љисмонї, 

моддї ва маънавї расонида шудааст. Баъди муќаррар кардани њодисаи 

љиноят маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї дар хусуси љабрдидаро 
эътироф кардан ќарор ќабул мекунад. Азбаски ба љабрдида дар 

натиҷаи содир шудани ҷиноят зарари љисмонї, инчунин ба ў зарари 

моддї ва маънавї расидааст, ӯ ҳуқуқ дорад, барои барќарор кардани 

зарари расонидашуда аризаи даъвогї ба тариқи хаттӣ ѐ шифоњї ба 

маќомоти ваколатдори давлатї, ки ҳуқуқи оғоз намудани парвандаи 

ҷиноятиро дорад, пешнињод кунад. Хуб мешуд, ки дар моддаи 42 КМҶ 

ҶТ дар қатори ҳуқуқҳои ҷабрдида имконияти вай дар шакли “даъвои 
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гражданӣ пешниҳод карда, аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои даъвогари 

гражданӣ истифода барад” илова карда шавад. Инчунин, дар моддаи 42 

КМҶ ҶТ оиди даъвогари гражданӣ эътироф кардани ҷабрдидае, ки аз 

ҷиноят зарари моддӣ ва маънавиӣ расидааст, пешбинӣ нашудааст ва 

танҳо “оиди ҷабрдида эътироф кардани шахси воқеӣ ѐ ҳуқуқӣ 

таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор, баъди муқаррар кардани 

ҳодисаи ҷиноят ва воқеияти бар асари ҷиноят расидани зарар қарор 

қабул мекунад”, пешбинӣ шудааст. Ин меъѐр саҳеҳ ифода шуда, ҳуқуқи 

ҷабрдидаро доир ба барқарор кардани зарари моддӣ ва маънавӣ 

муайян карда, амалї шудани қисми 8 моддаи 42 КМҶ ҶТ, ки давлат ба 

ҷабрдида дастрас будани адолати судӣ ва ҷуброни зарари 

расонидашударо кафолат медиҳад, тањким мебахшад. 

Дар Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ шудааст, ки даъвогари гражданӣ шахси воқеӣ ѐ шахси ҳуқуқие 

эътироф карда мешавад, ки ба ӯ дар натиҷаи содир шудани ҷиноят 

зарари молу мулкӣ расонида шуда, оид ба рӯѐнидани он даъво 

пешниҳод кардааст. Даъвогари гражданӣ оид ба рӯѐнидани товони 

зарари маънавӣ низ метавонад даъвои гражданӣ пешниҳод намояд. Аз 

ин чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар пешбурди парвандаҳои 

ҷиноятӣ ба сифати даъвогари гражданӣ на танҳо ҷабрдида, ки аз 

ҷиноят зарари моддӣ ѐ маънавӣ расидааст, инчунин шахсони сеюм, ки 

дар натиҷаи содир шудани ҷиноят зарари молу мулки дидаанд 

метавонанд, даъвои гражданӣ пешниҳод кунанд.  

Масъалаи дигар, мутобиқи моддаи 403 КМҶ ҶТ эътироз ѐ шикоят 

дар бораи аз сари нав дида баромадани ҳукм, таъинот ва қарори суде, 

ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, ба истиснои қарорҳои раѐсати 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суди марҳилаи назоратӣ аз 

ҷониби прокурор, маҳкумшуда, сафедкардашуда, ҳимоятгарон ва 

намояндагони онҳо, ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари 

гражданӣ ѐ намояндагони қонунии онҳо, инчунин дигар шахсоне, ки 

ҳуқуқу манфиятҳои молу мулкии онҳо бо ҳукм халалдор шудааст, 

пешниҳод карда мешавад. Хуб мешуд, ки дар марҳилаҳои тосудӣ ва 

марҳилаҳои судӣ ҳолати ҳуқуқии «дигар шахсоне, ки ҳуқуқу 

манфиатҳои молу мулкии онҳо халалдор шудааст» ба сифати шахсони 
манфиатдор муайян карда мешуд.  

Дар бораи эътироф кардани даъвогари гражданӣ таҳқиқбаранда, 

муфаттиш, прокурор қарор қабул мекунанд ва суд таъинот мебарорад. 

Барои ҳимояи манфиатҳои ноболиғон, инчунин шахсоне, ки бо 

тартиби муқарраргардида ғайриқобили амал эътироф шудаанд, даъвои 
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гражданӣ аз тарафи намояндагони қонунии онҳо метавонад пешниҳод 
шавад. 

Ҳамин тариқ, барои аниќ кардани имконияти иштирокчиѐни 

мурофиа оид ба рӯѐнидани товони зарар, шартан даъвогари 

гражданиро ба 7 гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 

1) Ҷабрдида, ки аз ҷиноят ба ӯ зарари ҷисмонӣ, моддӣ ва маънавӣ 
расонида шудааст; 

2) Айбдоркунандаи хусусӣ, ки аз ҷиноят ба ӯ зарари ҷисмонӣ, моддӣ 

ва маънавӣ расонида шудааст; 

3) Шахсони воқеӣ ѐ шахси ҳуқуқӣ, ки дар натиҷаи содир гардидани 

ҷиноят ба ӯ зарари моддӣ ѐ маънавӣ расидааст; 

4) Шахсони воқеӣ ѐ шахси ҳуқуқие, ки ба ӯ дар натиҷаи содир 

шудани ҷиноят зарари молу мулкӣ расонида шуда, оид ба рӯѐнидани он 

даъво пешниҳод кардааст; 

5) Намояндагони қонунии ноболиғон, инчунин шахсоне, ки бо 

тартиби муқарраргардида ғайриқобили амал эътироф шудаанд, барои 

ҳимояи манфиатҳои онҳо даъвои гражданӣ аз тарафи намояндагони 

қонунии онҳо метавонад пешниҳод шавад; 

6) Намояндагони ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ва 

айбдоркунандаи хусусӣ хешовандони наздик ѐ дигар шахсоне эътироф 

карда мешаванд, ки мутобиқи қонун ҳуқуқ доранд ҳангоми пешбурди 

парвандаи ҷиноятӣ манфиатҳои қонунии ҷабрдида, даъвогари 

гражданӣ ѐ айбдоркунандаи хусусиро намояндагӣ кунанд; 
7) Дар пешбурди парвандаи љиноятї даъвои граждании шахси 

воќеї ва њуќуќї, њамчунин прокурор ва маќомоти 

махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия оид ба рўѐнидани 
зараре, ки дар натиљаи содир кардани љиноят расонида шудааст, 
мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Намояндагони ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ва айбдоркунандаи 

хусусӣ хешовандони наздик ѐ дигар шахсоне эътироф карда мешаванд, 

ки мутобиқи қонун ҳуқуқ доранд ҳангоми пешбурди парвандаи ҷиноятӣ 

манфиатҳои қонунии ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ѐ айбдоркунандаи 

хусусиро намояндагӣ кунанд ва бо қарори таҳқиқбаранда, муфаттиш, 

прокурор, таъиноти суд, судя барои иштирок дар парванда роҳ дода 

шаванд. Барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ҷабрдидагони 

ноболиғ ѐ онҳое, ки мутобиқи ҳолати ҷисмонӣ ва рӯҳии худ аз 

имконияти мустақилона муҳофизат кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои 

қонуниашон маҳруманд, барои иштироки ҳатмӣ дар баррасии парванда 

намояндагони қонунии онҳо ҷалб карда мешаванд. Намояндагони 

қонунӣ ва намояндагони ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ва 



153 

айбдоркунандаи хусусӣ баробари шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки онҳоро 

намояндагӣ мекунанд, ҳуқуқҳои мурофиавиро истифода мебаранд [3]. 

Иштироки шахсии ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ва 

айбдоркунандаи хусусӣ дар баррасии парванда онҳоро аз ҳуқуқи 

доштани намояндаи худ ба ин парванда маҳрум намесозад. 

Мутобиқи қисми 8 моддаи 42 КМҶ ҶТ давлат ба ҷабрдида дастрас 

будани адолати судӣ ва ҷуброни зарари расонидашударо кафолат 

медиҳад. Маќомоти ваколатдори давлатї дар бораи даъвогари 
гражданї эътироф кардан ќарор ќабул менамояд. Маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї ба даъвогари гражданї ва намояндаи ў ќарори 

эътироф кардани даъвогари гражданиро эълон карда, њуќуќу 

ўњдадорињояшро фањмонида медињад. Дар ин сурат ҷабрдида ҳам аз 

ҳуқуқҳои ҷабрдида ва ҳам аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои даъвогари гражданӣ 
истифода мебарад [6, 119,120].  

Даъвогари гражданӣ ҳуқуқ дорад: 

- даъвои гражданиро дастгирӣ кунад ѐ аз даъво даст кашад; 

- далелҳо пешниҳод намояд; 

- дархост ва ѐ раддия пешниҳод кунад; 

- бо забони модарӣ ѐ забоне, ки медонад, баѐнот ва нишондод 

диҳад; 

-аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад; 

- намоянда дошта бошад ва ғ. [3]. 

Инчунин даъвогари гражданӣ ӯҳдадор аст: 

- бо даъвати мақомоти пешбурди мурофиаи судии ҷиноятӣ ҳозир 
шавад; 

- ба суд пешниҳод кардани нусхаҳои аризаи даъворо мутобиқи 

шумораи ҷавобгарони гражданӣ таъмин намояд; 

- бо талаби мақомоти пешбурди мурофиаи судии ҷиноятӣ ашѐ ва 

ҳуҷҷатҳои доштаашро пешниҳод намояд ва ғ. [3]. 
Дар пешбурди парвандаи љиноятї даъвои граждании шахси воќеї 

ва њуќуќї, њамчунин прокурор ва маќомоти махсусгардонидашудаи 

мубориза бо коррупсия оид ба рўѐнидани зараре, ки дар натиљаи содир 
кардани љиноят расонида шудааст, мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Даъвогар њангоми пешнињоди даъвои гражданї дар парвандаи 

љиноятї аз бољи давлатї озод карда мешавад. 
Тобеияти судии даъвои гражданї, ки аз парвандаи љиноятї 

бармеояд, тибќи тобеияти судии парвандаи љиноятї, ки дар он 

пешнињод гардидааст, муайян карда мешавад. 
Даъвои граждание, ки аз парвандаи љиноятї бармеояд, тибќи 

ќоидањои муайяннамудаи Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон исбот карда мешавад. 
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Агар муносибатњои мурофиавие, ки аз даъвои гражданї 
бармеоянд, дар асоси Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон танзим нашуда бошанд, меъѐрњои ќонунгузории 

мурофиавии гражданї истифода бурда мешаванд. 
Шахсе, ки аз љиноят ѐ кирдори бо Кодекси љиноятї манъгардидаи 

шахси номукаллаф зарар дидааст ѐ намояндаи ў њуќуќ доранд аз лањзаи 
оѓози парвандаи љиноятї то оѓози тафтиши судї даъвои гражданї арз 

кунад. Рад кардани ќонеъ нагардонии даъвое, ки бо тартиби мурофиаи 
гражданї пешнињод шудааст, даъвогарро аз њуќуќи дубора арз 
намудани њамон даъво оид ба парвандаи љиноятї мањрум месозад. 

Номаълум будани шахсе, ки бояд ба сифати айбдоршаванда љалб 
шавад, ба пешнињоди даъвои гражданї дар парвандаи љиноятї монеъ 
шуда наметавонад. 

Шахсе, ки дар мурофиаи љиноятї даъвои гражданї арз 
накардааст, инчунин шахсе, ки даъвои ўро суд бе муњокима гузоштааст, 
њуќуќ дорад бо тартиби мурофиаи гражданї даъво кунад. 

Барои њифзи манфиати давлат прокурор њуќуќ дорад дар 

мурофиаи љиноятї даъвои гражданї пешнињод намояд.  
Агар аз маводи парвандаи љиноятї муайян гардад, ки аз љиноят ѐ 

кирдори барои љамъият хавфноки шахси номукаллаф ба шахси воќеї ѐ 

шахси њуќуќї зарар расидааст, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ 
суд ба онњо ѐ намояндагони онњо њуќуќашонро дар бораи пешнињоди 
даъвои гражданї мефањмонанд. 

Шахси воќеї ва њуќуќї, ки даъво арз кардааст, бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќисми 1 моддаи 44 КМЉ ЉТ даъвогари гражданї 
эътироф мешавад. Ба шахси пешнињодкардаи даъво ва намояндаи ў 

ќарори (таъиноти) эътироф кардани даъвогари гражданї эълон карда, 

њуќуќу ўњдадорињои даъвогари гражданӣ фањмонда мешавад. Инчунин 

намояндагони қонунии даъвогари гражданӣ, баробари шахсони воқеӣ 

ва ҳуқуқие, ки онҳоро намояндагӣ мекунанд, ҳуқуқҳои мурофиавиро 
истифода мебаранд. 

Агар барои пешнињоди даъвои гражданї ба шахси воќеї ѐ шахси 

њуќуќї, ки даъво арз кардааст, асосњои пешбининамудаи моддаи 127 
КМЉ ЉТ мављуд набошанд, ба эътирофи ў ба сифати даъвогари 
гражданї љавоби рад дода, дар ин бора ќарор ѐ таъиноти асоснок 
бароварда, ба ў њуќуќи шикоят кардан фањмонда мешавад [3]. Дар 

тафтиши пешакї рад кардани эътироф ба сифати даъвогари гражданї 
то оѓози тафтиши судї ўро аз њуќуќи пешнињоди даъво дар суд мањрум 
намесозад.  

Дар сурати пешнињод намудани даъвои гражданї ба парвандаи 
љиноятї њангоми муайян кардани шахсе, ки барои бо љиноят ѐ кирдори 
барои љамъият хавфноки шахси номукаллаф зарар расониданаш 
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масъулият дорад, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд ўро бо 

тартиби муќаррарнамудаи КМҶ ҶТ ба сифати љавобгари гражданї 
љалб менамояд. Ба љавобгари гражданї ѐ намояндаи ў ќарор (таъинот) 
дар бораи ба сифати љавобгари гражданї љалб шудан эълон карда 

мешавад ва намояндаи ҷавобгари гражданӣ дорои ҳуқуқҳое мебошад, 

ки ҷавобгари гражданӣ дорад. 
Аризаи даъвогар дар бораи даст кашидан аз даъво ба протоколи 

амали тафтишї ва маљлиси суд дохил карда мешавад. Агар даст 
кашидан аз даъво аз љониби даъвогар хаттї пешнињод шуда бошад, он 

ба парванда њамроњ карда мешавад. 
Даст кашидан аз даъво аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш ѐ 

прокурор дар њар лањзаи пешбурди тањќиќи парвандаи љиноятї ќабул 
гардида, дар ин бора ќарор бароварда мешавад. Инчунин суд дар њар 

лањзаи муњокимаи судї таъинот бароварда, то даромадани суд ба 
хонаи машваратї барои баровардани њукм аз даъво даст кашиданро 
ќабул карда метавонад. 

Ќабули даст кашидан аз даъво боиси ќатъ намудани пешбурди он 
гардида, даъвогари гражданиро дар мурофиаи љиноятї ѐ гражданї аз 
њуќуќи такроран пешнињод кардани даъво ба њамон шахс ва бо њамон 

асос мањрум месозад. То даст кашидани даъвогар аз даъво 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд вазифадоранд ба даъвогар 
оќибатњои муќаррарнамудаи КМЉ ЉТ -ро фањмонанд. 

Агар даст кашидани даъвогари гражданї аз даъво хилофи ќонун 
бошад ѐ њуќуќу манфиатњои ќонунан њифзшавандаи дигар шахсонро 
вайрон кунад, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд аз даъво даст 
кашидани даъвогарро ќабул намекунанд ва дар ин бора ќарор ѐ 

таъиноти асоснок мебароранд. 
Њангоми ќонеъ гардонидани даъвои гражданї суд, судя њуќуќ 

дорад аз доираи талаботи даъво берун барояд, ба шарте ки њаљми он ба 

бандубасти љиноят ва чораи љазои гунањгорон таъсир нарасонад. 

Њангоми ќатъ намудани парванда ҳангоми гузаштани мӯҳлати ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва нисбат ба шахсе, ки қарори 

бекорнашудаи таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор дар хусуси қатъ 

кардани пешбурди парвандаи ҷиноятӣ ѐ қарор дар бораи радди оғози 

парвандаи ҷиноятӣ оид ба ҳамон айбдоркунӣ вуҷуд дошта бошад, суд 
даъвои гражданиро бе баррасї мемонад [1, 2-5]. 

Агар тибќи асосњои пешбининамудаи КМЉ ЉТ парвандаи 

љиноятї дар давраи пешбурди тосудї ќатъ гардида бошад, шахси воќеї 
ѐ њуќуќї ѐ намояндагони онњо њуќуќ доранд бо тартиби мурофиаи 
гражданї даъво пешнињод кунанд. 

Дар сурати ќонеъ гардонидани даъвои гражданї суд њуќуќ дорад 
то эътибори ќонунї пайдо кардани њукм дар бораи ќабули чораи 
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таъмини даъво, ба шарте ки чунин ќарор ќаблан бароварда нашуда 
бошад, ќарор ќабул кунад. 

Њангоми аз љониби суд ќонеъ гардонидани даъвои гражданї њукм, 

инчунин  таъинот дар бораи татбиќи чораи маљбурии дорои хусусияти 
тиббї дар ќисми даъвои гражданї бо тартиби пешбининамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» амалї 
карда мешавад [4]. 
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ҳуқуқи гражданї ва мењнатӣ  
 

ТАСНИФИ ШАРТНОМА ДАР ЊУЌУЌЇ ГРАЖДАНЇ 
 

Шартномањои гражданї-њуќуќї ифодакунандаи муносибатњои 
субъектони њуќуќи гражданї дар соњањои гуногуни фаъолият буда, 
дорои хусусиятњои умумї ва хусусиятњои махсус мебошанд ва як 

низоми мукаммалро ташкил медињанд. Дар сарчашмањои њуќуќї тањти 
мафњуми низом, ягонагие фањмида мешавад, ки аз ќисмњо иборат буда , 
бо якдигар алоќамандии зич доранд. Аз ин рў, низоми шартномањои 
гражданї-њуќуќї ин ягона низоми мукаммал аст, ки вобаста ба 

хусусиятњои махсус бо тартиб, равиш ва услуби хос тасниф карда 
мешаванд. Бояд ќайд кард, ки таснифоти шартномањо њам ањамияти 
илмї ва њам ањамияти амалї дорад. Ањамияти илмии таснифи 

шартномањо дар он аст, ки як низоми мукаммалро дар њуќуќи 
шартномавї ба вуљуд меорад. Ањамияти амалї дар он аст, ки ба 
субъектони муносибатњои гражданї-њуќуќї имконият медињад, ки 
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шартномањоеро истифода баранд, ки барои ќоеънгардонии 
талаботашон равона шудааст [6, 123]. 

Таснифи шартномањои гражданї яке аз масъалањои муњим дар 

назарияи њуќуќи гражданї мебошад, ки солњои зиѐд мавриди омўзиш 
ќарор дорад. Сарчашмањо нишон медињанд, ки таснифи шартномањо ба 
гурўњњои муайян вобаста ба хусусиятњои хос њанўз дар Рими ќадим 
вуљуд дошт. Масалан Гай меорад, ки: «шартномањо чор намуданд: 

тавассути тањвили ашѐ, талаффузи калимањо, дар хат, дар натиљаи 
созиш» (Институтсияњо, II, 89). ва баъдан ин таснифоти ў дар 
адабиѐтњо номи шартномањои вербалї, литтералї, реалї, 

консенсуалиро гирифт. 
Таснифи илмии шартнома метавонад аз рўи меъѐрњои 

(критерияњои) гуногун вобаста ба њадафњо анљом дода шавад. Вобаста 

ба мањакњои таснифи шартномањо андешаи ягона љой надорад ва дар 
аксари адабиѐтњо дар таснифи онњо ду меъѐр, иќтисодї ва њуќуќї 
истифода бурда мешавад. Тарафдори меъѐрњои иќтисодї ба он 
андешаанд, ки дар асоси таснифи шартнома бояд баъзе хусусиятњои 

иќтисодї бошад, яъне соњањои фаъолияти иќтисодї. Тарафдорони 
меъѐрњои њуќуќии таснифи шартномањои гражданї ба танзим 
даровардани таќсимоти уњдадорињои гражданї ва ѐ ба натиљаи њуќуќии 

(ањамияти њуќуќї) шартнома диќќат медињанд. Аммо консепсияе, ки 
бисѐре аз олимон љонибдорї менамоянд ин дар таснифи шартномањо 
истифода бурдани мањакњои омехта, аз љумла, меъѐрњои иќтисодї ва 

њуќуќї мебошад. 
Дар асоси мањакњои дар боло зикршуда, таснифоти гуногуни 

шартномањо љой доранд. Масалан, М.И. Брагинский шартномањоро ба 

реалї ва консенсуалї, яктарафа ва дутарафа, музднок ва бемузд, асосї 
ва пешакї, ба манфиати иштирокчиѐн ва ба манфиати шахсони сеюм, 
ашѐї ва уњдадорї, номї ва беном људо менамояд [3, 45]. 

Ба аќидаи дигар муаллиф бошад онро ба яктарафа ва дутарафа, 

музднок ва бемузд, ба манфиати иштирокчиѐн ва ба манфиати шахсони 
сеюм, шартномаи пешакї људо мекунад[3, 46]. 

А.П.Сергеева онро ба асосї ва пешакї, ба манфиати иштирокчиѐн 

ва ба манфиати шахсони сеюм, яктарафа ва дутарафа, музднок ва 

бемузд, озод ва њатмї, шартномаи њамроњшавӣ илова менамояд [5, 321]. 
М.К. Сулейменов бошад ба реалї ва консенсуалї, људогона ва 

омехта ва ѓайра ҷудо мекунад. Инчунин, М.И Брагинский ва В.В. 

Витрянский шартномањоро њамчун муносибати ӯњдадорї таќсим 
намуда, ин таснифотро таќсимоти ќонунї меноманд. Мувофиќи ин 

таснифот шартномањо ба чор гуруњ људо карда мешаванд [3, 10]: 
а) шартномањо оид ба бегона кардани молу мулк;  
б) шартномањо дар хусуси ба истифода додани молу мулк;  
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в) шартномањо оид ба иљрои кор; 
г) шартномањо оид ба хизматрасонї. 
Дар маљмўъ шартномањоро вобаста ба мањакњои гуногун ба чунин 

намудњо тасниф менамоянд: яктарафа ва дутарафа; консенсуалї ва 
реалї; музднок ва бемузд, ба манфиати шахсони сеюм; шартномањои 
омехта, шартномањои оммавї, шартномањои њамроњшавї ва ѓайра.  

Тартиби таѓйир додан ва бекор кардани шартнома ба монанди 

бастани он тибќи ќоидањои муайян амалї мегардад. Пеш аз њама, 
њаракати тарафњо оиди таѓйир додан ва бекор кардани шартнома 
тибќи табиати њуќуќии худ ба сифати ањд баромад мекунад  [5, 617]. 

Мувофиќан, нисбати таѓйир додан ва бекор кардани шартномањо 
ќоидањои умумї нисбати бастани ањдњо ва хусусан муќарраротњо оиди 
шакли бастани ањдњо татбиќ мешавад. Тибќи (м.484-и КГ) агар аз 

ќонун, дигар санади њуќуќї, шартнома ѐ анъанањои ањдњои корї 
тартиби дигаре барнаояд, созишномаи таѓйир додан, ѐ бекор кардани 
шартнома, ба њамон шакле ки шартнома дорад, сурат мегирад. Меъѐри 

зикршуда (м. 484-и КГ) характери диспозитивї дорад [1]. 
Дар шартнома пешбинї шуданаш мумкин аст, ки созиши тарафњо 

оид ба таѓйир додан ва бекор кардани шартнома дар дигар шакл анљом 
дода шавад, на дар он шакле, ки худи шартнома баста шудааст. Дигар 

шакл мумкин аст, ки аз ќонун, дигар санади њуќуќї ѐ анъанањои 
муомилоти корї барояд. Масалан, шартномае, ки дар худ шарти 
пешпардохти молро дорад, мумкин аст пешбинї намояд, ки пардохт 

дар маблаѓи кам, нисбат ба маблаѓи пешбининишудаи шартнома, 
маънои рад намудани ќисми молро дорад, яъне таѓйири шарти 
шартнома оиди миќдори моли интиќолшаванда. Дар чунин њолат 

новобаста аз он ки шартнома дар шакли хаттии оддї баста шуда буд, 
асоси таѓйир додани он њисоб мешавад на созиши хаттии тарафњо, 
балки амалњои конклюдентии харидор. 

Дар баъзе адабиѐти њуќуќии ватанї ќайд мешавад, ки агар 
шартнома дар шакли шифоњї баста шуда бошад, пас таѓйирѐбї ва 
ќатъгардии он дар шакли хаттї ба расмият дароварда шуда метавонад. 
Аммо баръакси њол шуданаш мумкин нест [7, 311]. 

Лекин ќоидањое пешбинї шуданаш мумкин аст, ки таѓйир додан 
ва бекор кардани шартнома дар њамон шакле сурат мегирад, ки ќонун 
муайян кардааст. Масалан, ваќте ки шартнома бо тариќи нотариалї 

тасдиќ шудааст, таѓйир додан ва бекор кардан он низ бояд бо тасдиќи 
нотаралї сурат гирад. Дар (м.113-и КМ ЉТ) ќайд мешавад, ки 
шартномаи хариду фурўш ѐ таќдими хонаи истиќоматї, ки дар шањр, 

ноњия ѐ дар мањалли ањолинишини дењот воќеъ аст, бояд аз тариќи 
нотариалї тасдиќ ва дар маќомоти њокимияти  иљроия ба ќайд гирифта 
шуда бошад. Риоя накардани ин ќоидањо боиси беэътибории шартнома 
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мегардад. Аз мазмуни ин модда бармеояд, ки мувофиќан таѓйир додан 
ва бекор кардани он низ тибќи тартиби махсуси дар ќонун 
пешбинишуда сурат мегирад [6, 129]. 

Дигар тартиби таѓйир додан ва бекор кардани шартнома муайян 
кардааст, ки шартнома таѓйир ва бекор дода мешавад, на бо созиши 
тарафњо, балки бо талаби яке аз тарафњои он. Шарти њатмии таѓйир 
додан ва бекор кардани шартнома бо тартиби судї бо талаби яке аз 

тарафњо ин риояи тартиби махсуси тосудии танзимнамоии бањси 
бевоситаи тарафњои шартнома мебошад. 

Тарафи манфиатдор, ки талаби таѓйир додан ва бекор кардани 

шартномаро дорад, уњдадор аст, ки ба контрагенти худ оиди таѓйир 
додан ва бекор кардани шартнома пешнињод ирсол намояд. Дигар 

тарафи шартнома ӯњдадор аст дар мӯњлати дар пешнињод ѐ дар ќонун 
ва ѐ дар шартнома муайяншуда ва дар сурати набудани он дар муддати 

сї рўз ба тарафи дигари шартнома, ки пешнињод оиди таѓйир додан ва 
бекор кардани шартномаро кардааст, чунин ирсол намояд: 

1) ѐ маълумот додан оиди розигии пешнињод; 

2) ѐ маълумот додан оиди радди пешнињод; 
3) ѐ маълумот оиди таѓйири шартнома бо дигар шартњо.  

Дар њолати аввал шартнома мувофиќан таѓйирѐфта ва 
ќатъгардида, ба њисоб меравад, дар ваќти гирифтани пешнињод оиди 

розигї аз љонибе, ки пешнињод оиди таѓйир додан ва бекор кардани 
шартномаро амалї кардааст. Дар њолати дуюм, инчунин дар њолати 

нагирифтани љавоб дар мӯњлати муайяншуда, тарафи манфиатдор 
њуќуќ дорад бо талаби таѓйир додан ва бекор кардани шартнома ба суд 

мурољиат намояд. Дар њолати сеюм бошад, тарафе, ки пешнињоди 
таѓйири шартномаро дорад, метавонад бо пешнињоди контрагент ба 
созиш ояд. Дар чунин њолат шартнома бо шартњое таѓйирѐфта ба њисоб 

меравад, ки тарафи дигари шартнома пешнињод кардааст. Агар, 
тарафе, ки пешнињод оиди таѓйири шартномаро кардааст, бо 
пешнињоди мутаќобилаи контрагент розї нашавад, вай њуќуќ дорад ба 

суд бо талаби таѓйир додани шартнома мурољиат намояд. 
Дар ваќти таѓйир додан ва бекор кардани шартнома бо сабаби 

яктарафа рад намудани яке аз тарафњои шартнома зарур аст, тарафи 
дигари шартнома (контрагент) ба таври хаттї огоњ карда шавад. 

Масалан, (ќ.3 м.648-и КГ) ба кироягир њуќуќ дода шудааст, ки 
киродењро дар муњлати на камтар аз 10 рўз пеш ба таври хаттї огоњ 
карда, шартномаи киро (прокат)-ро њар ваќт рад намояд [2]. 

Дар (ќ.2 м. 484-и КГ) махсусан ќайд мешавад, ки як тараф талаби 
таѓйир додан ѐ бекор кардани шартномаро танњо баъди гирифтани 
раддияи тарафи дигар оиди таѓйир додан ѐ бекор кардани шартнома  ѐ 

дар муњлати дар пешнињод ѐ дар ќонун ва ѐ дар шартнома муайяншуда 
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нагирифтани љавоб ва дар сурати набудани он дар муддати сї рўз ба 
суд арз карда метавонад [1]. 

КГ ЉТ њолатњои таѓйир додан ва бекор кардани шартномаро 

мутобиќи аризаи яке аз тарафњоро чунин муайян кардааст. 
Шартномаро мутобиќи аризаи яке аз тарафњо танњо дар њолатњои зайл 
таѓйир додан ѐ бекор кардан мумкин аст: 

а) агар иљрои шартнома имконнопазир бошад (моддаи 448-и КГ); 

б) аз љониби тарафи дигар вайрон кардани шартњои 

пешбининамудаи ќонунњо ѐ шартнома дар мавриди сифат, мӯњлати 
иљро ва дигар шартњо; 

в) агар тарафи дигар тибќи тартиби муќарраргардида муфлис 

эътироф шуда бошад; 
г) агар санади маќомоти давлатї, ки дар асоси он шартнома баста 

шуда буд, таѓйир дода ѐ бекор карда шуда бошад; 

д) дар њолатњои дигари пешбининамудаи ќонунњо ѐ шартнома.  
Дар сурати яктарафа таѓйир додан, ѐ бекор кардани шартнома як 

тараф бояд тарафи дигарро на дертар аз як моњ пешакї огоњ созад.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки талаби таѓйир додан ва бекор 
кардани шартномае, ки аллакай иљро шуда номумкин аст. Чунки 

шартнома, ба монанди ӯњдадории дар он ќарордошта, бо сабаби ба 
таври дахлдор иљро шуданаш (м.440-и КГ) ќатъ мегардад [1]. Барои 
њамин таѓйир додан ва бекор кардани чизеро, ки дар ваќти таѓйир 

додан ва бекор кардан алакай вуљуд надорад, ѓайриимкон аст [6, 132].  
Хамин тавр шартномањоро ба реалї ва консенсуалї, яктарафа ва 

дутарафа, музднок ва бемузд, асосї ва пешакї, ба манфиати 

иштирокчиѐн ва ба манфиати шахсони сеюм, ашѐї ва ӯњдадорї, номї 
ва беном људо намудан мумкин аст. 
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ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика 
ва пешгирии коррупсияи  

 

ҶИНОЯТҲОИ БО САВДОИ ОДАМОН АЛОҚАМАНД 
 

Инсон шакли махсус ва зинаи олии инкишофи мављудоти зинда 
дар рўи замин, субъекти равандњо ва муносибатњои љамъиятї, ќувваи 

њаракатдињандаи таърих ва бунѐдгари маданият аст. Аз лаҳзаи тавлид 

то фарорасии марг инсон ва тамоми манфиати ӯ ҳифзшаванда буда, ҳар 

кӯшише, ки барои расонидани зарар ба манфиати инсон содир 

мегардад, кирдори ҷиноятӣ эътироф мешавад.  

Чунончӣ, дар қонуни асосии давлат омадааст: Ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф 

шудаанд, ҳифз мегарданд [1, 4]. 
 Њарчанд дар садсолаи охир ба яке аз нангинтарин муомилаи 

байнибашарї ‟ савдои одамон ва масоили љиноятии ба он марбут 

чораҳои қатъӣ андешида ва амалӣ шуда бошад њам, вале то имрўз ин 
падидаи номатлуб ба њар сурате ба майдон меояд. Њамин аст, ки бо 
пешравии илму техника ва пурталотумтар гаштани бархўрди 
тамаддунњо ва густардатар гаштани љањонишавї  савдои одамон ва 

масоили љиноятии ба он марбут низ мураккабтар мегардад.  

Дар баробари як қатор тағйиротҳои куллӣ дар соҳаи қонунгузории 

ҷиноятии кишвар муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир 

намудани хариду фурӯши одамон дар моддаи 130 замимаи 1 бо Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 1-уми августи соли 2003, 

таҳти № 45 баҳри такмилдиҳии қонунгузории ҷиноятӣ мусоидат намуд. 

Яке аз асосҳои ба Кодекси ҷиноятӣ илова намудани чунин таркиби 

ҷиноят ‟ ин аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудани Протокол оид ба пешгирӣ ва 



162 

рафъи хариду фурӯши одамон, бахусус занону кӯдакон ва ҷазо барои 

он, ки иловаи Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид зидди 

ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ мебошад. Санади мазкури 

меъѐрӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ассамблеяи Генералии 

Созмони Миллали Муттаҳид 15-уми ноябри соли 2000 қабул шудааст 

ва онро Ҷумҳурии Тоҷикистон 29-уми майи соли 2009 тасдиқ 
гардидааст.  

Аз 2 январи соли 2019 дар асоси ворид намудани тағйироту 

иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таркиби 

ҷиноят савдои одамон(моддаи 1301) ном гирифт. Моддаи мазкур аз 3 

қисм иборат буда, дорои эзоҳ мебошад: Хариду фурӯши одам ва ѐ 

нисбат ба ӯ анҷом додани дигар аҳдҳои ғайриқонунӣ, ҳамчунин, 

новобаста аз розигии қурбонӣ, бо мақсади истисмори ӯ ѐ бо дигар тарз 

гирифтани фоидаи ғайриқонунӣ пешниҳод намудан, ҷалб кардан, 

интиқол, пинҳон кардан, супоридан, ѐ гирифтани одам бо истифодаи 

маҷбуркунӣ, рабудан, фиреб, сӯиистифода намудани гунаҳгор аз вазъи 

хизматии худ, сӯиистифода аз боварӣ ѐ ҳолати оҷизии қурбонии савдои 

одамон ва ѐ ришвадиҳӣ ба шахсе, ки қурбонӣ таҳти вобастагии ӯ қарор 
дорад [2, 94]. 

Дар асоси ин модда барои чунин кирдори нангин ва бузургтарин 

навъи тиҷорати муқобили инсон ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар карда 
шудааст.  

М.С. Рањимов арз мекунад, ки инсонро набояд бо ашѐ монанд кард 
ва ўро њамчун предмети љиноят ном гирифт. Њатто дар њолатњое, ки 
љинояткор ба муносибатњои љамъиятї зарар мерасонад ва бевосита ба 
иштирокчии ин муносибатњо, яъне ба инсон зарар мерасонад, инсон на 

њамчун предмет, балки љабрдидаи ин љиноят баромад мекунад. 
Бинобар ин, дар таркиби ин гуна љиноятњо предмет вуљуд надорад, 
яъне онњо љиноятњои бе предмет мебошанд ва инсон бошад, ба сифати 

љабрдидаи ин гуна љиноятњо баромад мекунад [3, 12]. 

Аз ин рӯ, маљмўи њолатњои дар боло зикршуда ба мо имконият 
намедињад, ки инсонро њамчун предмети љинояти пешбининамудаи 

моддаи 1301 Кодекси ҷиноятии Љумҳурии Тоҷикистон эътироф намоем. 
Монанди дигар намудњои тиљорати љиноятї љинояти савдои 

одамон низ ба ќонуниятњои муайяни муносибатњои бозоргонї, дар 
навбати аввал ба ќонунњое чун талаботу пешнињод, инкишофѐбї , 
даромаднокї, зарурати баќайдгирї ва рекламакунонии молњо ва 

хизматрасонињо тобеъ мебошад.  

Аз ин ҷо, ин кирдори барои ҷамъият хавфнок ба навъҳои 
мухталиф содир карда мешавад. 
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Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар Кодекси ҷиноятии амалкунанда 

таркибҳои мухталифи ҷиноятҳо пешбинӣ карда шудаанд, ки онҳоро 

ҷиноятҳои бо савдои одамон алоқаманд меноманд.   

Мутобиқи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониѐни 

савдои одамон” Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  санаи 2 июли соли 

2019 №342 қарор қабул намуд. Дар асоси ин қарор номгӯи ҷиноятҳои 

бо савдои одамон алоқаманд тасдиқ карда шуд.  

Дар асоси қарори мазкур ба ҷиноятҳои бо савдои одамон 

алоқаманд ҷиноятҳои дар моддаҳои зерини Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда дохил мегарданд [3]: 

- одамрабоӣ (бандҳои “б” ва “в” қисми 3 моддаи 130); 
- савдои одамон (моддаи 130(1); 

- ѓайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ (банди “б” қисми 3 моддаи 
131); 

- савдои кӯдакон (моддаи 167); 

- истифодаи ноболиѓ бо мақсади истеҳсол намудани мавод ѐ 

предметҳои порнографӣ (моддаи 241(2); 

- ѓайриқонунӣ гузаштан аз сарҳади давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (қисми 3 моддаи 335); 

- ташкили воридшавии ѓайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ ѐ 

шахсони бешаҳрванд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ ташкили гузариши 

транзитии ѓайриқонунӣ ба воситаи ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(қисми 3 моддаи 335(1); 

- ташкили муҳоҷирати ѓайриқонунӣ (моддаи 335(2); 

- тасарруф ѐ вайрон кардани ҳуҷҷат, штамп, муҳр (қисми 3 моддаи 
339); 

- сохтакорӣ, тайѐр кардан ѐ ба соҳибияти каси дигар додани 

ҳуҷҷат, мукофоти давлатӣ, штамп, муҳр ва бланкаҳои қалбакӣ (қисми 3 
моддаи 340). 

Ҷоизи қайд аст, ки ин ҷиноятҳо ба муносибатҳои мухталифи 

ҷамъиятӣ зарар расонида, ѐ таҳдиди расонидани зарарро ба вуҷуд 

меоранд, инчунин дар олами беруна ба таври гуногун зоҳир мегарданд. 
Омўзиши мавзўи мазкур имконият медињад доир ба он чунин 

хулосаро баѐн намоем. 

Чӣ хеле ќайд гардид, кирдори мазкур бо Кодекси љиноятии 
амалкунанда љинояти вазнин ба муќобили шахсият равона карда 
шудааст ва бо тарзњои гуногун содир карда мешавад. 

Хусусияти фарќкунандаи љинояти савдои одамон дар он аст, ки он 

љинояти давомнок мебошад. Чӣ тавре таљриба нишон медињад, ќисми 
зиѐди ваќтро марњилањои пеш аз содиршавї ва баъди содиршавии 

file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/view_qonunhoview.php%3fshowdetail=&asosi_id=16441%23A000000010


164 

љиноят, бахусус, пайдо намудани харидорон  барои бастани ањдњои 
ѓайриќонунї нисбат ба инсон, љустуљў ва љалб намудани ќурбониѐн, 
тартиб додани њуљљатњои шахсї ва хориљї ишѓол менамояд. Худи 

њолати истисмори ќурбониѐн низ хусусияти давомдор дорад. Чунончӣ, 
ќаблан ќайд намуда будем, барои ќурбониѐни  љинояти савдои одамон 
хусусияти љиноятї доштани њаракатњои нисбат ба онњо содиршаванда, 
яъне ба самти истисмор равона кардани онњо, њамчун ќоида баъди 
фаро расидани оќибатњои ба љамъият хавфноки љиноят маълум 

мегардад. Њамзамон, аз лањзаи љалби љабрдида то замони саршавии 
истисмори ў доираи ваќти зиѐде мегузарад, тибќи таљриба аз як то чор 
моњ. Дар ин муддат љабрдидагон, аллакай дар њудуди дигар мањал ва ѐ 

њатто давлат ќарор доранд. 
Доир ба мавзўи мазкур баъд аз омўзиш ва тањлили адабиѐтњои 

њуќуќї мехостем баъзе фикру андеша таклифњои худро баѐн намоем: 

1. Љавобгарї ва ҷазои ҷиноятӣ барои саводи одамон ва ҷиноятҳои 

бо савдои одамон алоқаманд вазнинтар карда шавад; 

2. Ҳангоми баҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ додан ба ҷинояти савдои одамон 

ва ҷиноятҳои бо савдои одамон алоқаманд аҳамияти баланди ҳуқуқӣ 
дода шавад. 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ В 
АКЦИОНЕРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

Специфика гражданско-правового оборота такова, что 
контрагенты вступая разного характера сделки должны следовать 
доброй совести в отношениях между собой. Это вызывает доверия и 
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продолжительность в обоюдно-выгодных отношениях субъектов. 
Также разумность или волевой поступок обуславливает выполнения 
договорных обязательств. 

Право как философско-общественная категория своими корнями 
уходит в уровень общественных отношений и общественного сознания 
стоящего, на основах добрых нравов, совестливости и гуманизма, 
прежде всего отдельного индивида и общество в целом. К. Скловский 

под доброй совестью понимает преданность, привязанность, также веру 
и доверие человека, к чему либо ‟ ценному [6, 80]. 

В советский период истории Республики Таджикистан 

законодатель обращал не очень много внимания на нормативное 
закрепление данного принципа. Положение дел стало меняться в 90-х 
гг. ХХ в. Впервые категория «добросовестность» была введена в п. 3 ст. 

6 Основ гражданского законодательства Союза ССР 1991 г. По смыслу 
данной нормы предполагалась презумпция добросовестности 
участников гражданских правоотношений, до того, как не будет 

доказано обратное.  
В.А. Ойгензихт, обращал внимание отечественного законодателя 

на необходимость придания правового значения и возведения в  ранг 
принципов регулирования гражданского права таких философских 

категорий, как разумность, справедливость и добросовестность [5, 9]. 
При этом исходя из природы и свойств гражданских правоотношений, 
полагал, что наличие разумность, справедливость и добросовестность 

действий их участников должно предполагаться [5, 86]. Ныне 
действующем гражданском законодательстве, на субъектов 
гражданских правоотношений возлагается обязанность разумного, 

справедливого и добросовестного соблюдения содержащихся в 
законодательстве требований и нравственных принципов общества (ч.4 
ст.10 ГК). 

В.И. Емельянов отмечает: «лицо следует считать добросовестным 

в том случае, когда оно действует без умысла причинить вред другому 
лицу, а также не допускает легкомыслия (самонадеянности) и 
небрежности по отношению к возможному причинению вреда. 

Разумными являются действия, которые совершил бы в конкретной 
ситуации человек, обладающий нормальным, средним уровнем 
интеллекта, знаний и жизненного опыта» [2, 91;155].  

Разумность как принцип нацелено на определения направленности 
деятельности акционерного общества, цель которого как всякого 
коммерческого образования на получения прибили, и характеризует 

оценку деятельности руководящих лиц общества.  
По данному вопросу А.С. Гутин отметил следующее: «в рамках 

этого принципа соответствующее лицо обязано не только не нарушать 
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обязанности, возложенные на него законом или уставом, но и вести 
внешние и внутренние дела способом, оптимальным для достижения 
целей общества, а также обеспечивать контроль над выполнением 

решений, принятых органами управления обществом» [1, 8;13].  
Рассуждая относительно добросовестного поведения субъектов 

акционерных отношений, следует отметить, что данный принцип 
накладывает на руководство обществом обязанность предпочесть 

интересы общества в случае наличия конфликта интересов, когда имеет 
место конфликт между интересами общества и их собственным 
интересом или интересами акционеров, осуществляющих контроль над 

обществом. Поэтому предлагается разработать критерии и признаки 
добросовестности руководителей корпораций, ибо в конечном итоге 
они являются формирователями и выразителями «воли» юридического 

лица [3, 30]. 
С увеличением числа научных работ, в которых стали широко 

использоваться термины «добросовестность» и «разумность», 
законодатель  не поторопился закрепить данную категорию в правовых 

актах и дать ее определение. 
По этой причине стало появляться достаточное количество 

публикаций, раскрывающих природу принципов добросовестности и 

разумности. На практике суды, независимо от наличия правового 
вакуума, пытаются применить положение о добросовестности и 
разумности лиц, осуществляющих управление акционерным 

обществом.  
В юридической литературе при рассмотрении данных принципов, 

авторы обращают внимание на практическую реализацию последних в 

деятельности судебных органов.  
«В частности, суд апелляционной инстанции установил, что между 

истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи 
недвижимого имущества по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31а, 

строение 1-5, в соответствии с которым истец продал, а ответчик купил 
недвижимое имущество: помещение площадью 4008,4 кв. м по цене 200 
000 рублей. 

На основании заключения ООО “Прайс Информ” суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу, что стоимость проданного 
имущества на момент заключения сделки составляла 8 000 000 рублей, и 

это свидетельствует о том, что стоимость нежилых помещений при 
заключении оспариваемой сделки значительно занижена и  что сделка 
заключена не в интересах истца. 

По мнению суда апелляционной инстанции, действия 
генерального директора истца при заключении оспариваемой сделки 
свидетельствуют о том, что руководителем истца нарушены требования 
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ст. 71 Закона об АО, предписывающие директору общества действовать 
добросовестно и разумно. В связи с чем, в силу ст. 168 ГК, 
рассматриваемая сделка является недействительной, а потому исковые 

требования в части признания договора купли-продажи недвижимого 
имущества недействительным подлежат удовлетворению». Но 
кассационная инстанция не подержала позицию апелляционной 
инстанции по поводу принятого решения [4, 179;181].  

Если перевести точку зрения суда кассационной инстанции на 
регулятивный механизм законодательства Республики Таджикистан,  то 
можно констатировать, что соответственно статья 71 Закона 

Республики Таджикистан «Об акционерных обществах», закрепляющая 
вопрос ответственности лиц, осуществляющих управления 
акционерным обществом, исходит из положения, что указанные лица, 

при выполнении своих функциональных обязательств, должны 
исходить из интересов общества и руководствоваться принципами 
добросовестности и разумности. 

Приведенный пример примечателен тем, что даѐт возможность 

прийти к выводу о природе имущественной ответственности лица 
осуществляющего управлением акционерным обществом. Так, если 
заключенная сделка, противоречащая интересам акционерного 

общества и в итоге приведшее к причинению убытка обществу, 
совершена должностным лицом, то данное лицо будет нести 
материальную ответственность, перед акционерным обществом. 

Однако в силу положения статьи 191 ГК Республики Таджикистан 
заключенная сделка не может быть признана не действительной.  

Таким образом, в настоящее время проблема определения и 

должного регламентирования специального принципа 
добросовестности и разумности, как и других принципов, 
регламентирующих поведение лиц, осуществляющих управление 
акционерным обществом, не получила должного нормативного 

закрепления и требует скорейшего законодательного урегулирования.  
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ТАТБИҚИ ИЛМ ДАР ҲАЁТИ ҚОНУНГУЗОРӢ 
 

Давраи соҳибистиқлолӣ дар ҳаѐти давлатдории мамлакати мо як 

табаддулоти бузурге маҳсуб меѐбад, ки тавассути он Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳои иқтисодӣ, давлатдорӣ, 

иҷтимоӣ, сиѐсат, фарҳанг, ҳуқуқ ва ғайраро масъалагузорӣ намуд. 

Дар шароити имрӯза кишвари мо дар қатори дигар мамлакатҳои 

ҷаҳонӣ пешравии тамоми хоҷагии халқи худро ба инкишоф ва рушди 

пайвастаи илм вобаста донистааст. Зеро илм ягона восита ва қувваест, 

ки дар ҳолати ташаккулѐбии пайваста ва рушди ҳамаҷонибаи худ 

метавонад сохти динамикаи муносибатҳои ҷамъиятиро тағйир диҳад ва 

дар он пешравиҳои назарраси истеҳсолӣ ва қувваи моддиро тавлид 

созад. Аз ин ҷост, ки дар ҳар як баромаду суханрониҳои худ 

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон диққати марказии худро ба 

масъалаи матраҳшаванда равона карда борҳо иброз намудаанд, ки 

таҳким бахшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот 

дар истеҳсолот, устувор гардонидани пояҳои моддиву техникии 

муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи 

зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши 

технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ, вазифаи 

муҳимтарини соҳаи илму маориф маҳсуб меѐбад10. 

Ҳукумати мамлакати мо нақши калидӣ доштани илмро дар 

инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ ба хуби дарк кардааст ва аз рӯзҳои 

аввалини соҳибистиқлолии худ қадамҳои устувори худро дар ин самт 

                                                                 
10

 Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

декабри соли 2018 [Захираи электронӣ] Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // 

Режими дастрасӣ http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 30.03.2021).  

http://prezident.tj/
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гузоштааст. Эълон гардидани соли 2010 «Соли маориф ва фарҳанги 

техникӣ», дар сиѐсати давлатӣ роҳандозӣ намудани озмунҳои 

Ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Илм-фурӯғи 

маърифат» хусусияти ҳарсола амалишавиро касб намудани онҳо ва аз 

ҳама асос дар асоси Қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
№242 аз 28 майи соли 1993 таъсис ѐфтани Муассисаи давлатии 

«Маркази патенту иттилоот»-и назди Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар оянда Идораи патентӣ-хонда шавад) 

роҳандозӣ гардидани иқдомҳои созанда ва бузург дар самти мазур аз 

ҷониби Ҳукумати мамлакати мо метавон донист. 

Қобили ѐдоварист, ки таъсиси Идораи патентӣ собит сохт, ки 

Ҳукумати мамлакати мо ҳимояи манфиатҳои давлатӣ дар соҳаи 

ихтироот, намунаҳои саноатӣ, тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои 

хизматрасонӣ, ҳамоҳангсозии корҳои ихтироъкориро мақсади 

аввалиндараҷаи худ мешуморад. Аз ин рӯ, мавҷудияти чунин институти 

муҳими ҷамъиятӣ рӯзҳои охир собит намуда истодааст, ки нерӯи 

ақлронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи инкишофѐбиро аз сар 

гузаронида, дар роҳи гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ 

қарор дорад. 

Аз рӯи нишондиҳандаҳои омории Идораи патентӣ маълум 

мегардад, ки то ба имрӯз дар кишвари мо 492 патент ба ихтироъ, 102 

патент ба намунаи саноатӣ, 1129 нахустпатент ба ихтироъ ва 14251 

шаҳодатномаҳои ҳифзи ҳуқуқӣ ба тамғаи молӣ дода шудааст. Инчунин, 

аз рӯи нишондиҳандаҳои омории Идораи патентӣ бармеояд, ки дар 

давоми 9 моҳи фаъолияти давраи ҳисоботии соли 2020 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 214 рисолаҳои номзадӣ, 27 рисолаҳои докторӣ, 12 рисолаи 

доктори Phd дар маҷму 253 адад рисолаҳои илмӣ ба қайди давлатӣ 

гирифта шудаанд. Маҳз дар ҳамин давраи ҳисоботӣ бошад, 29 лоиҳаҳо 

оид ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ ба қайди 

давлатӣ гирифта шудааст11. 

Қобили ѐдоварист, ки дар замони собиқ ҳокимияти Шӯравӣ соҳаи 

илм аз ҷумлаи соҳаҳои ба ҳадде инкишофѐфта ба ҳисоб мерафт, ки 

тақрибан 0,3 фоиз ѐ 1 миллион аҳолӣ дар ташкилотҳои илмӣ кору 

фаъолият менамуданд. Вале дар шароити имрӯза бошад бо мавҷудияти 

таъсири пайомадҳои падидаҳои номатлуби ҷаҳонӣ ҳолат дар самти 

мазур то андозае дигаргун шудааст. Нишондиҳандаҳои оморӣ аз он 

шаҳодат медиҳанд дар кишварҳои пешрафтаи дунѐд, аз ҷумла ИМА 
                                                                 
11

 Ниг.: Ҳисобот оиди фаъолияти Идораи патентӣ дар нуҳ моҳи соли 2020 [Захираи электронӣ] 

Сомонаи расмии Муассисаи давлатии «Марказии миллии патенту иттилоот»-ӣ назди Вазорати 

рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон // Режими дастрасӣ http://ncpi.tj (санаи муроҷиат: 

30.03.2021).   

http://ncpi.tj/
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75000, Ҷумҳурии Федератсияи Олмон 29000, Англия 26000 ва 

Федератсияи Россия 10000 рисолаҳои илмӣ мавриди ҳимоя қарор 

гирифтаанд, ки дар таносуб ба аҳолии кишвар аз 0, 023% то 0,007%-ро 

ташкил медиҳад12. 

Ин факти инкорнашаванда аст, ки инкишофи ҳаѐти ҳуқуқӣ ва 

рушди бонизоми парламентаризм, дар қатори дигар муносибатҳои 

ҷамъиятӣ аз рушди илм вобастагии ногусастанӣ дошта, тағйиротҳои 

пайваста дар он ҳуқуқро бетаъсир намемононад. 

Дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ маълум мегардад, ки яке аз принсипҳои 

асосии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин 

«Илмият» будани санадҳои ҳуқуқӣ маҳсуб меѐбад13. Аз ин рӯ чунин 

хусусиятро қонунгузор ба инобат гирифта, дар як қатор меъѐрҳои 

дахлдорӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъѐрии 

ҳуқуқӣ» монанди, моддаи 40 оиди талаботи умумии техникаи 

ҳуқуқэҷодкунӣ нисбат ба санади меъѐрии ҳуқуқӣ, моддаи 49 оиди 

талаботи забонӣ ба матнӣ санади меъѐрии ҳуқуқӣ, моддаи 50 оиди 

истилоҳоти санади меъѐрии ҳуқуқӣ, моддаи 51 оиди талабот ба сабку 

услуби санади меъѐрии ҳуқуқӣ, муқарраротҳоеро мустаҳкам намудааст, 

ки мазмуни онҳо бевосита ба талаботи «Илмият» ҷавобгӯ будани 

санадҳои ҳуқуқӣ равона шудааст. 

Ба андешаи мо мавҷудияти чунин принсип дар сатҳи қонунгузорӣ 

аз он хабар медиҳад, ки Қонун, ки бевосита ба танзими муносибатҳои 

ҷамъиятӣ равона гардидааст ва он дар фаъолияти ҳаѐти ҳуқуқэҷодкунӣ 

рӯи кор меояд, принсипҳои асосии танзимнамоии он, мафҳумҳои дар 

он мавҷуда ва воситаҳои механизми танзимнамоии он бояд ба талаботи 

«Илмият» ҷавобгӯ бошад. Агар дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ аз 

ҷиҳати услуб ва мазмун санадҳои ҳуқуқӣ дуруст коркард гардад, пас 

эътибори ҳуқуқии он як факти воқеӣ ба ҳисоб меравад. 

Хусусияти созанда доштани илмро Ҳукумати мамлакати мо дарк 

намуда, татбиқи васеи онро дар ҳаѐти қонунгузорӣ мустаҳкам 
намудааст. 

Дар моддаи 40 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

гардидааст, ки ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона дар ҳаѐти фарҳангии 

                                                                 
12

 Раҳмон Д.С. Нигоҳе ба самтҳои афзалиятноки пажуҳишҳои илмии ҳуқуқшиноси тоҷик дар 

пастманзари вусъатёбии равандҳои ҷаҳонишавӣ [Захираи электронӣ] Сомонаи расмии маҷалаи 

илмии «Қонунгузорӣ» Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // 

Режими дастрасӣ http://qonunguzori.tj, № 1 (33), 2019 январ-март (санаи муроҷиат: 30.03.2021). 
13

 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз 18 майи соли 

2017, № 397 [Захираи электронӣ] Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Режими дастрасӣ http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 30.03.2021).  

http://qonunguzori.tj/
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ҷомеа, эҷодӣ, бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои 
он истифода намояд. 

Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад. 

Моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун аст. 

Мавҷудияти чунин меъѐри конститутсионӣ бозгӯи он аст, ки 

Ҷумурии Тоҷикистон ҳаѐти илмиро дар қатори ҳаѐти фарҳангӣ ва ҳаѐтӣ 

техникӣ муносибати муҳими ҷамъиятӣ эътироф намуда, онро ҳуқуқҳои 

муҳимтарини инсон ва шаҳрванд шуморида, кафолати 

конститутсионии онро мустаҳкам намудааст. 

Аз ҳама асос натиҷаҳои моликияти зеҳниро давлат зери ҳимояи 

худ қарор дода, кафолати ҳифзи ҳуқуқии онро муқаррар намудааст. 

Ғайр аз меъѐрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи 

муайяни санадҳои ҳуқуқӣ қабул гардидаанд, ки вобаста ба масъалаи 

гузошташуда, танзими ҳуқуқии худро равона намудаанд. Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиѐсати давлатӣ оид ба 

илму техника», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи экспертизаи илмӣ ва илмӣ-техникӣ» ва ғайра асноди ҳуқуқиро 
метавон мисол овард. 

Дар асоси қисми 3-юми моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маълум мегардад, ки он санадҳои ҳуқуқӣ-байналмилалие, 

ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қисми таркибии низоми 

ҳуқуқии онро ташкил дода, дар сурати ба вуҷуд омадани ягон 

мухолифати меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, афзалияти амалишавӣ ба санадҳои ҳуқуқӣ-

байналмилалӣ дода мешавад. 

Мустаҳкам гардидани чунин нишондоди меъѐрӣ дар сатҳи 

Конститутсия бозгӯи он аст, ки Тоҷикистон дар ҳаѐти 

ҳуқуқэҷодкунонии худ ӯҳдадории импелементатсиониро гирифтааст. 

Яъне, асноди юридикии миллӣ бояд ба мазмуни санадҳои ҳуқуқӣ-

байналмилалӣ мутобиқат кунонида шуданашон лозим аст. Барои 

ҳамин, бо дарки мавҷудияти чунин меъѐр дар соҳаи илм ва рушди 

минбаъдаи он Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои ҳуқуқӣ-

байналмилалиро эътироф намуда, созишномаҳои гуногунро имзо 

намудааст: Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҳукумати Давлатии Фаластин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ 

ва таҳсилоти илмӣ14, Созишнома байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати вилояти 

Нижегородски Федератсияи Россия оид ба ҳамкории тиҷоратию 
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 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2020, № 671, шаҳри Душанбе;   
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иқтисодӣ, илмию техникӣ ва гуманитарӣ15, Созишнома байни Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Федератсияи Россия 

оид ба дастгирии илмию методӣ ва мусоидати техникӣ ба Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи Россия дар соҳаи 

идоракунии молияи давлатӣ16 ва ғайра мисоли ин шуда метавонад. 

Қабул гардидани як қатор санадҳои ҳуқуқӣ собит намуд, ки 

татбиқи илм дар ҳаѐти ҳуқуқии мамлакат бисѐр падидаи муҳим арзѐбӣ 

мегардад. Аз ин рӯ, давлат хусусияти мазкурро ба инобат гирифта, 

сиѐсати ягонаро дар фаъолияти илм бо мустаҳкам намудани нормаҳои 

ҳуқуқӣ роҳандозӣ кардааст. 

Дар асоси низоми қонунгузории миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 18 марти соли 2005, № 1197 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти илмӣ 

ва сиѐсати давлатӣ оид ба илму техника» амал менамояд, ки меъѐрҳои 

он бевосита асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии фаъолияти 

илмӣ ва илмию техникиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, 

ба фароҳам овардани шароити мусоид барои дастгирии давлатии илм 

ва афзун намудани сатҳи зеҳнию фарҳангии шаҳрвандон равона 
шудааст.17 

Ҳарчанд ки Қонуни мазур асноди ягонаи ҳуқуқӣ оид ба сиѐсати 

пешгирифтаи давлат дар самти илму техника ба ҳисоб равад ҳам, дар 

он баъзе норавшаниҳо ба мушоҳида мерасад.  

Мисол, предмети асосии танзимнамоии Қонуни мазкурро 

«фаъолияти илмӣ» ва «фаъолияти илмию техникӣ» ташкил менамояд. 

Аммо дар Қонун бошад, нисбати чунин предмети танзимнамоӣ 

таснифоти ҳуқуқӣ муқаррар нагардидааст. 

Дар баробари ин ҳаминро низ таъкид намуд, ки қонунгузор дар 

моддаи 1 Қонун чунин таснифотро нисбати фаъолияти илмӣ ва 

фаъолияти илмию техникӣ бо мазмуни зайл муайян намудааст: 

фаъолияти илмӣ ва (ѐ) илмию техникӣ ‟ фаъолияте, ки барои ба даст 

овардан ва татбиқ намудани дониши нав дар ҳама соҳаҳои илму 

техника ва истеҳсолот барои ҳалли масъалаҳои технологӣ, 

конструкторӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву сиѐсӣ, таъмини фаъолияти илм, 

техника ва истеҳсолот ҳамчун низоми ягона, аз ҷумла таҳияи ҳуҷҷатҳои 

меъѐриву техникӣ бо мақсади анҷом додани чунин таҳқиқот равона 

гардидааст, муқаррар намуда бошад ҳам, ба андешаи мо он қобили 

                                                                 
15

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2020, № 677, шаҳри Душанбе;  
16

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 октябри соли 2020, № 543, шаҳри Душанбе.  
17

 Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника» аз 18 

марти соли 2015, № 1197 ва бо охирон тағйирот ва иловаҳои қонунгузории ҶТ аз 19.07.2019, № 

1636 [Захираи электронӣ] Сомонаи расмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон // Режими дастрасӣ http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 31.03.2021). 

http://mmk.tj/
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дастгирӣ намебошад. Ба хотири он, ки ду муносибате, ки онҳо аз рӯи 

моҳияти танзимнамоии худ ҳамшабеҳ нестанд, як муносибатро эътироф 

намудан ба мақсад номувофиқ мебошад. Вале қонунгузор чунин 

ҳолатро ба назар нагирифта, онҳоро ҳамшабеҳи якдигар эътироф 

намудааст. Дар баробари ин он мазмуне, ки фаъолияти илмӣ 

мефаҳмонад, чунин мазмунро фаъолияти илмию техникӣ фарогир 

намебошад (ва буда ҳам наметавонад). 

Факти мазкур ба сифати норасоӣ дар қонунгузорӣ эътироф 

мегардад. Аз ин рӯ ба андешаи мо бояд барои бартараф намудани 

чунин ҳолат ба моддаи 1 Қонуни мазкур нисбати таснифоти 

матраҳшаванда бояд чунин тағйирот ва илова ворид карда шавад. 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 
- фаъолияти илмӣ ‟ фаъолиятест, ки барои ба даст овардан ва 

татбиқи донишҳои нав аз қабили: 

Таҳқиқоти илмӣ ‟ бунѐдӣ ‟ фаъолияти назариявӣ ва таҷрибавиест, 

ки баҳри ба даст овардани донишҳои нав, асосҳои коркарди 

қонуниятҳои бунѐдӣ оиди рушди инсон, ҷомеа ва муҳити атроф, равона 
гардидааст; 

Таҳқиқоти илмӣ – таҷрибавӣ ‟ самти таҳқиқотиест, ки баҳри 

афзалиятҳо нисбати татбиқи донишҳои нав барои расидан ба 

натиҷаҳои дастовари амалия ва ҳаллӣ масъалаҳои мушаххас равона 
шудааст; 

Ҷустуҷӯи таҳқиқоти илмӣ ‟ таҳқиқотест, ки баҳри ба даст овардани 

донишҳои нав бо мақсади татбиқи оянда ва (ѐ) татбиқи донишҳои нав 

бо роҳи гузаронидани иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, равона 
гардидааст. 

- фаъолияти илмию техникӣ ‟ фаъолиятест, ки барои ба даст 

овардани донишҳои нав ва татбиқи онҳо баҳри таъмини ҳалли 

масъалаҳои техникӣ, муҳандисӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, гуманитарӣ ва 

дигар муаммоҳо равона гардида, коркарди илмӣ, техникӣ ва 

истеҳсолиро ҳамчун системаи ягона таъмин менамояд. 

Дар моддаи 1 қонунгузор аккредитатсияи субъектони фаъолияти 

илмӣ ва (ѐ) илмию техникиро муқаррар кардааст, ки ба сифати як 

фиксияи ҳуқуқӣ баромад менамояд. Дар моддаи 1 Қонун зери мафҳуми 

аккредитатсияи субъектони фаъолияти илмӣ ва (ѐ) илмию техникӣ ‟ 

расмиѐте дар назар дошта шудааст, ки дар натиҷаи амалигардонии он 

мутобиқати фаъолияти субъектони соҳаи илм ва (ѐ) илму техника ба 

талаботи стандартҳои муқаррарнамуда, ки қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон расман эътироф кардааст, роҳандозӣ мегардад. 

Ба сифати фиксияи ҳуқуқӣ баромад намудани муносибати мазкур 

дар он зоҳир мегардад, ки дар сатҳи қонунгузории миллӣ муносибате 
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ба назар намерасад, ки тибқи он аккредитатсияи субъектони фаъолияти 

илмӣ ва (ѐ) илмию техникӣ ба амал бароварда мешавад. Агар мо ба 

меъѐрҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» ва муқарраротҳои Тартиби 

аккредитатсияи давлатии муассисаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 феврали соли 2000, № 54 тасдиқ гардидааст, 

назар андозем нисбати муносибати матраҳшаванда ягон меъѐри ҳуқуқӣ 

пешбинӣ нагардидааст. Инчунин, дар Қонун номуайян аст, ки ба 

сифати субъектони аккредитатсияи субъектони фаъолияти илмӣ ва (ѐ) 

илмию техникӣ киҳо баромад менамояд (муассисаи илмӣ ва ѐ доираи 

омӯзгорон, ходимон ва пажуҳишгарон). Аз ин рӯ, мавҷудияти чунин 

меъѐр дар қонун қобили дастгирӣ нест. Зеро меъѐр нисбати муносибати 

мавҷуд набуда, муқаррар гардидааст. Ба андешаи мо бояд аз моддаи 1 

Қонун аккредитатсияи субъектони фаъолияти илмӣ ва (ѐ) илмию 

техникӣ (албатта, ки дар ин ҷо таснифот дар назар дошта шудааст) 
бардошта шавад. 

Моддаи 23 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиѐсати 

давлатӣ оид ба илму техника» ташкили фаъолияти илмӣ ва (ѐ) илмию 

техникиро ба муқаррароти Кодекси намунавии одоби илмӣ асосѐфта 

донистааст. Кодекси мазкур маҷмӯи қоидаву меъѐрҳои рафтор, ақидаву 

принсипҳои ахлоқии ташкили фаъолияти илмӣ ва (ѐ) илмию техникӣ, 

ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ танзим 
менамоянд, фарогир мебошад. 

Ба андешаи мо мавҷудияти чунин меъѐр дар Қонун каме 

шубҳаангез буда, дорои баъзе камбудиҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ мебошад. 

Мисол, ҳарчанд, ки дар Қонун масъалаи тартиби таҳия, тасдиқ ва 

(ѐ) қабули он муқаррар гардида бошад ҳам, механизми ба амал 

баровардани он пешбинӣ нагардидааст (яъне, чӣ тавр таҳия, тасдиқ ва 

қабул гардидани он, мақомоти ваколатдорӣ давлатӣ дар самти ба амал 

баровардани чунин Кодекс, номушаххас мебошад), ки чунин ҳолат дар 

амалия ба татбиқ нагаштани меъѐрҳои Қонуни мазкур оварда 
мерасонад. 

Бояд қайд намуд, ки масъалаи мазкур дар Қонун ба таври маҳдуд 

бошад ҳам танзим гардидааст. 

Дар қисми 3 моддаи 23 чунин қайд гардидааст: таҳия ва тасдиқи 

Кодекси намунавии одоби илмӣ аз тарафи Раѐсати Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

Дар қисми 5 моддаи мазкур бошад қонунгузор пешбинӣ менамояд, 

ки: ташкилотҳои илмӣ Кодекси одоби илмиро вобаста ба соҳаи худ ва 

хусусиятҳои таҳқиқоти илмии анҷомдодашаванда таҳия ва қабул 
менамоянд. 
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Нофаҳмӣ дар ин ҷо ҳамин аст, ки қонунгузор дар қисми 3 моддаи 

23 Қонун масъалаи таҳия ва тасдиқи Кодекси намунавии одоби илмиро 

аз тарафи Раѐсати Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста 

дониста, аммо дар қисми 5 моддаи таҳлилшаванда таҳия ва қабули 

Кодекси намунавии одоби илмиро ба Ташкилотҳои илмӣ вобаста 

шуморидааст, ки чунин Кодексро онҳо вобаста ба соҳаи худ ва 

хусусиятҳои таҳқиқоти илмии анҷомдодашаванда таҳия ва қабул 

менамоянд. Яъне, ки қонунгузор ба таври номушаххас танзими 

масъалаи мазкурро дар меъѐри Қонуни мазкур нишон додааст. 

Дар меъѐри моддаи мазкур ихтилофот ба мушоҳида мерасад, ки 

оқибати он мухолифат ѐ номувофиқатии байни меъѐрҳои дар санади 

ҳуқуқӣ мавҷуда ба мушоҳида мерасад, ки ҳамон як муносибати 

ҷамъиятиро ба танзим медароранд. 

Атрофи дигари масъала унвон гирифтани чунин аснод ҳамчун 

«Кодекс» ба ҳисоб меравад, ки ин каме баҳсангез мебошад. 

Агар мо таснифоти меъѐри моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ» таҳлил намоем, 

қонунгузор ишора дорад, ки кодекс қонуни ягона ва мураттабгаштаест, 

ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, бевосита 
ва бонизом танзим карда мешавад.  

Вақте ки ба Кодекс ҳамчун санади ҳуқуқӣ қонуни ягона будан, 

хусусияти мураттабгашта доштани он ва соҳаи муайяни муносибати 

ҷамъиятиро ба таври пурра, бевосита ва бонизом танзим намудан  

хислат дода шуда бошад, пас чунин хусусиятҳоро Кодекси намунавии 

одоби илмӣ доро намебошад. Аз ин рӯ, чунин рафтори қонунгузор як 

фиксияи ҳуқуқӣ эътироф мегардад. 
Ба андешаи мо хуб мебуд, ки чунин аснод унвони дигарро барои 

худ соҳиб гардад. Мисол, дастурамал. 

Дар моддаи 1 Қонун муносибат вобаста ба коллективи муваққатии 

илмӣ мустаҳкам гардидааст, ки дар асоси он дар зери коллективи 

муваққатии илмӣ ‟ иттиҳодияи ихтиѐрии шахсони воқеӣ бе таъсис 

додани шахси ҳуқуқӣ буда, бо мақсади амалигардонии фаъолияти илмӣ 

бо тартиб ва шартҳои муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дар асоси шартномавӣ таъсис дода мешавад, фаҳмида 
мешавад.  

Вале дар моддаи 15 Қонун бошад, қонунгузор муқаррар менамояд, 

ки коллективи муваққатии илмӣ бо мақсади таъмин намудани иҷрои 

саривақтии корҳо оид ба ҳалли мушкилоти минбаъдаи илмию техникӣ 

ва иҷтимоию техникӣ, иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ таҷрибавию 

конструкторӣ ва таҷрибавию технологӣ, ки ба таъсис ва азхудкунии 

намудҳои нави маҳсулот ва технология, қарорҳои нави ташкилию 
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техникии дорои хусусияти истеҳсолӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ равона 
гардида, таъсис дода мешавад. 

Ба андешаи мо мазмуни меъѐрии моддаи 15 бо мазмуни меъѐрии 

моддаи 1 Қонун мухолифат дорад. 

Ихтилофоти меъѐри байни меъѐрҳои мазкур дар он ифода меѐбад, 

ки дар моддаи 1 коллективи муваққатии илмӣ ба сифати муносибати ба 

таври озод бунѐд меѐфта мустаҳкам гардида, императивӣ буданро ба он 

қонунгузор хусусият надодааст. Вале дар моддаи 15 бошад мавҷудияти 

«бо мақсади таъмин намудани иҷрои саривақтии корҳо оид ба ҳалли 

мушкилоти минбаъдаи илмию техникӣ, иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ 

таҷрибавию конструкторӣ ва таҷрибавию технологӣ» ба аломати дар 

моддаи 1 нишон додаи қонунгузор зиддияти худро нишон дода 
истодааст. 

Норавшании дигар нисбати муносибати мазкур дар ин аст, ки он 

дар Қонуни мазкур вазъи ҳуқуқии худро мустаҳкам намудааст, вале 

масъалаи танзими ҳуқуқии он бошад дар сатҳи низоми қонунгузории 

миллӣ каме баҳсангез ба ҳисоб рафта, чунин намуди муносибат дар 

дигар санадҳои ҳуқуқӣ вазъи танзимнамоии худро мустаҳкам 

накардааст. Ҳол он ки қисми 2 моддаи 15 Қонун таъкид ба он равона 

гардидааст, ки тартиби таъсис додан ва шартҳои фаъолияти 

коллективҳои муваққатии илмӣ, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда мешаванд. 

Баҳси дигар дар атрофи масоили матраҳшаванда ба андешаи мо 

мавҷудияти ибораи «муваққатӣ» мебошад. Зеро, ки қонунгузор 

муносибати мазкурро муваққатӣ дониста, ба он унвони меъѐрии 

коллективӣ муваққатии илмиро додааст. Вале нисбати чунин рафтори 

қонунгузор саволе ҳам пайдо шуданаш мумкин аст, ки вақте ки 

муносибати мазкур ба худ ибораи муваққатиро мегирад мустаҳкам 

шудани ягон мӯҳлат дар он лозим аст? Ба андешаи мо агар дар Қонун 

нисбати муносибати мазкур ягон мӯҳлат мустаҳкам мегардад қобили 

дастгирӣ буд. Зеро меъѐр дурустии худро дар танзимнамоии муносибат 

нишон медод. Вале бо сабаби он ки мӯҳлати муайяншуда нисбати 

масъалаи гузошта, дар Қонун ба мушоҳида намерасад, ҷавоби том 

нисбати ин масъала мавҷуд нест. 

Моддаи 14 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиѐсати 

давлатӣ оид ба илму техника» муносибат вобаста ба Академияҳои 

ҷамъиятии илмҳо мустаҳкам намудааст, ки дар асоси қисми 1 моддаи 

мазкур Академияи ҷамъиятии илмҳо дар соҳаҳои дахлдори илму 

техника тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода 
мешавад. 
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Ҳарчанд, ки чунин намуди Институтро дар қонун қонунгузор 

пешбинӣ намуда, вазъи ҳуқуқии онро мустаҳкам карда бошад ҳам, вале 

механизмҳои таъсис додани он, функсияҳо ва сохтори ташкилии он, 

вазифа, салоҳият, ҳуқуқ ва ӯҳдадорӣ ва аз ҳама асос баробар будан ѐ ин 

ки тафоввут доштани он аз Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дар Қонун номушаххас буда, нисбати масъалаҳои 

гузошташуда ягон муносибат мавҷуд намебошад, ки дар натиҷа ба 

амалишавии он дар амалия баъзе мушкилиҳоро шояд ба вуҷуд оварад 
(мисол, нигилизм). 

Аз ин рӯ ба андешаи мо ба мақсад мувофиқ мебуд то масъалаҳои 
дар боло гузошташуда нисбати чунин намуди Институт ба инобат 

гирифта шавад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз аз давраи соҳибистиқлолии худ 

зарурат шуморид, ки ба масъалаи нерӯи ақлонӣ ва моликияти зеҳнӣ 

диққати махсус диҳад. Аз ин рӯ, бо дар назардошти чунин хусусият 

кишвари мо рушди нерӯи зеҳнӣ ва моликияти зеҳниро гарави таъмини 

амнияти иқтисодӣ ва рушди иқтисодиѐти инноватсионии халқи худ 

эътироф намуда, дар сатҳи қонунгузорӣ нисбати дорандагони ҳуқуқи 

муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он як қатор кафолатҳои ҳуқуқиро 

муқаррар намудааст. 

Дар низоми қонунгузории кишвари мо аз 13 ноябри соли 2008, № 

726 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» 

мавриди амал қарор дорад, ки мавзӯи танзими ҳуқуқии он оиди 

муносибатҳои ҳангоми офаридан ва истифодаи асарҳои илм, адабиѐт 

ва санъат (ҳуқуқи муаллиф), фонограмма, иҷро, намоиш ва барномаҳои 

ташкилотҳои пахши эфирӣ ва кабели (ҳуқуқҳои вобаста ба он) 
баамалоянда, равона гардидааст. 

Ба андешаи мо дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фаъолияти илмӣ ва сиѐсати давлатӣ оид ба илму техника», ки мақсади 

Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии 

фаъолияти илмӣ ва илмию техникиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян намуда, ба фароҳам овардани шароити мусоид барои дастгирии 

давлатии илм ва афзун намудани сатҳи зеҳнию фарҳангии шаҳрвандон 

равона шудааст, барои муаллифони навъҳои гуногуни эҷодиѐт 

пардохти ҳатмии андозаи ҳаққи қалами муаллифиро муқаррар намуда, 

меъѐри дахлдора ҷиҳати танзими ҳуқуқии ин масъала танзим мекард. 

Ҳарчанд ки дар Замимаи 1 ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1 августи соли 2006, № 351 «Андозаҳои ҳадди аққали 

қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиѐт ва санъат» муайян 

гардида бошад ҳам, вале вазъи ҳуқуқии худро агар дар Қонуни мазкур 

мустаҳкам менамуд ва андозаи онҳо ба талаботҳои имрӯзаи 
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иқтисодиѐти бозоргонӣ мутобиқат кунонида мешуданд, аз бисѐр ҷиҳат 

қобили дастгирӣ буд. 

Ҳамин тариқа, таҳлилҳои дар боло оварда бозгӯи ҳолати умумии 

фаъолияти илмӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, таклифҳое, ки ба 

такмили мушкилотҳои ҷойдошта дар боло оварда шуд, хулосаи ниҳоии 
муаллифро баѐн менамоянд. 

 
Пўлотов К.И., 

муаллими калони кафедраи 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика 
ва пешгирии коррупсия 

 

МАФЊУМИ ИСТИЛОҲИ МЕЪЁРӢ –ҲУҚУҚӢ ДАР ЌОНУНИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ САНАДЊОИ 

МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ»  

 
Дар Паѐми шодбошї ба муносибати Рўзи забони давлатї, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  чунин ќайд 

намуданд: “Мо Рӯзи забони давлатиро панҷуми октябри ҳар сол бо 

ифтихору сарфарозӣ таҷлил мекунем. Ҳадафи мо аз ин ҷашн, аз як 

тараф, гиромӣ доштани забони нобу шоиронаи модариамон бошад, аз 

ҷониби дигар, мусоидат ба тавсеаи доираи истифодаи он ва татбиқи 

муқаррароти қонун дар бораи забони давлатӣ мебошад, зеро рушду 

инкишофи забони давлатӣ, қабл аз ҳама, аз амалӣ гардидани талаботи 

қонуни зикршуда вобаста аст. Барои ҳар як фарди ҷомеа донистани 

забони модарӣ, арҷгузорӣ ба миллат ва гузаштаи хеш аст [1].  

Забони миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти миллат аст ва забони 

давлатӣ рамзи давлат аст. Бинобар ин, беэътиноӣ нисбат ба забони 

тоҷикӣ, беэҳтиромӣ ба миллату давлат ба ҳисоб меравад. Мо забонҳои 

хориҷиро бояд на барои дигарон, балки ба хотири рушди давлату 

миллати худамон омӯзем ва истифода барем. Воқеан, агар забони 

тоҷикӣ ба таври мукаммал аз худ карда шавад, ин воситаи муҳимми 

омӯзиши забонҳои дигар мегардад. Омӯзгорони забону адабиѐти 

тоҷикӣ, падару модарон ва аҳли зиѐ вазифадоранд, ки ба масъалаи 

баланд бардоштани сатҳи забондонӣ ва махсусан, ба сайқал додани 

фарҳанги муоширати наврасону ҷавонон мусоидат карда, ба риояи 

меъѐрҳои забони адабии тоҷикӣ ва одоби сухангӯӣ ҳамчун яке аз 

рукнҳои муҳимми раванди таълиму тарбия таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир 
намоянд [1].  
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Тибќи талаботи қисми 1 моддаи 2 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон забони тољикї дар ќаламрави Тољикистон забони давлатї 
эълон шудааст[2].  

Маќоми давлатї доштани забони тољикї чунин маънї надорад, ки 
њуќуќу озодињои конститутсионии шањрвандоне, ки забони 

модариашон дигар аст, мањдуд бошад [3].  
Њам Конститутсия ва њам Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 5 октябри соли 2009 

баробарњуќуќии забонњоро эътироф мекунанд, кафолати њуќуќї ва 
муносиботи њасанаро таъмин менамоянд, њуќуќи воќеии њамаи 
миллатњо ва халќиятњои сокини Тољикистонро барои инкишофи забон 
ва маданияташон, инчунин баробарии њамаи онњоро дар назди ќонун, 

сарфи назар аз забонашон њимоя мекунанд. Бинобар зарурати рушди 
њамаљонибаи забони давлатї дар љомеа эњтиѐљ ба ќабули ќонуни нави 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 

Тољикистон» пеш омад, (қаблан дар замони Иттиҳоди Шуравӣ 22 июли 
соли 1989 дар Иљлосияи дањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
«Ќонуни забон» ќабул гардида буд, ки он воќеияти давлати 

соњибистиќлолро пурра инъикос карда наметавонист ва бинобар ҳамин 

он такмил  ѐфт). Қонуни Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии Тољикистон» аз 5 октябри соли 2009 вазъи 

њуќуќї, истифода, њимоя ва дурнамои рушди забони давлатиро дар 
шароити кунунии муносибатњои дохилї ва хориљии кишвар танзим ва 
муќаррар менамояд. 

Ќонуни мазкур дар асоси меъѐрњои пазируфташудаи 
байналмилалї дар иртибот ба вазъи њуќуќии забони давлатї тањия 
гардида, дар он меъѐрњои истифодаи дигар забонњо, аз љумла забонњои 

аќќалияти миллии сокинони кишвар низ муќаррар гардидаанд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид кардаанд, ки дар 
замони рушди босуръати илму техника ва технологияњои нав љавонон 
бояд дар ќатори забони давлатї на камтар аз ду забони хориљиро низ 

донанд ва бо онњо муошират карда тавонанд.  
Дар мавриди риояи меъѐрњои байналмиллалї барои истифодаи 

озоди забонњои дигар, аз љумла забони аќќалияти миллї таъкид 
гардид: «Њамаи миллатњо ва халќиятњое, ки ба мо дар як сарзамин 

зиндагии муштарак доранд, тибќи ќонунгузорї дар интихоби забони 
тањсил озод мебошанд. Мо ба њама забонњо ва фарњангњо арљ 
мегузорем [4]. 

Њамзамон бо ин таъкид шуд, ки имрўз дар Тољикистон як забони 
расмии давлатї амал мекунад ва њар як шањрванд вазифадор аст, ки 
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онро донад. Ин дар тамоми дунѐ як падидаи мусаллам ва табиї 
мебошад. 

Њангоми тањияи реклама, лавња, эълон ва хабарномаву огоњинома, 

ки ба таваљљуњи умум пешнињод мегардад, риояи забони давлатї њатмї 
аст. Вале тавре дар њаѐти њаррўза мушоњида менамоем, матни онњо 
њарчанд ба забони давлатї навишта мешаванд, вале пур аз ѓалатњои 
маъноиву имлої аст. Аз ин рў, њангоми тартиб додани чунин 

навиштаљот, пеш аз њама, бояд ба матлаби онњо ањамияти зарурї зоњир 
гардад. Инчунин тамѓа, дастурнома, рўчаспу барчаспи мањсулоти 
корхонањои кишвар, инчунин матни вараќањои расмї, мўњр, штамп ва 

ѓайра аввал бояд бо забони давлатї ба роњ монда шаванд, зеро онњо 
таљассумкунандаи забони давлатї мебошанд [3]. 

Вобаста ба истифодаи истилоҳҳое,ки қонунгузор қабул намудааст, 

мо қаблан низ баъзе фикрҳои худро гуфта будем ва дар он аз ҷумла 

қайд шудааст: аслан вобаста ба тањлили ѐдгорињои хаттї, матнњо, 
рушду такомули забон бояд мутахассисони њамин соња ‟ забоншиносон 

(филологњо) хулосаю андеша ва аќидањои худро иброз намоянд [5]. 

Ғалатҳои маъноиву имлоӣ дар истифодаи забони тоҷикӣ пеш аз ҳама ба 

таври оммавӣ пешниҳод гардидани лавҳаҳо, рекламаҳо ва монанди 

инҳо мушоҳида мешаванд. Масалан, мушоҳидаи шахсӣ собит 

менамояд, ки дар бисѐр муассисаҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳарфи «ӣ», ки 

мутобиқи қоилаҳои имлои забони тоҷикӣ бояд дар анҷоми калима 

навишта шавад, сарфи назар гардидаанд, яъне ба ҷои он ҳарфи «и» 

навишта шудаанд ва он ғалат аст. Такроршавии ин ғалатҳо ба одат 
табдил ѐфта истодааст. Ёдовар мешавем, ки 5 октябри соли 2010 ба 

муносибати Рўзи забони давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањри 
Душанбе конфронси љумњуриявии забоншиносон баргузор гардида буд 
[6]. 

Мутобиқи талаботи банди 11 Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар 

калимаҳои иқтибосии русӣ ба ҷойи ҳарфи ц ҳарфи с (пеш аз садонок ва 

дар дохили калима пас аз ҳамсадо) ва ҳарфҳои тс (дар байни ду 
садонок) навишта мешавад: семент, сирк, консерт, конститутсия, 

дотсент, милитсия ва ғ. Бинобар ҳамин конференция (калимаи мазкур 

лотинӣ буда, [7] ба русї ва аз русї ҳам дар шакли навиштаҷот ва 

талаффузи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ омадааст), бояд ки ҳамчун 

«конференсия» [8] навишта шавад ва талаффуз гардад, на ҳамчун 

«конфоронс». Имрӯзҳо аксаран ҳамин шакли ҳамоиши (маҷлиси) 

илмиро ба таври ғалат «конфоронс» менависанд. 

Дар асоси таҳлили назариявӣ-амалии қонунгузории ҷорӣ вобаста 

ба истилоҳҳои қабулгардида, дар заминаи мушоҳидаҳои шахсӣ, 

пешниҳодҳои худро чунин иброз менамоем: 
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1) Тибқи муқаррароти моддаи 2 қонуни Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї»  - санади меъѐрии 

ҳуқуқӣ ‟ ҳуҷҷати расмии шакли муқарраршудаест, ки бо роҳи 

раъйпурсии умумихалқӣ ѐ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ѐ 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот ѐ шахси мансабдори ваколатдори 

давлатӣ қабул гардида, хусусияти умумиҳатмӣ дорад ва меъѐрҳои 

ҳуқуқиро муқаррар менамояд, тағйир медиҳад ва ѐ бекор мекунад; - 

умумиҳатмӣ будани санади меъѐрии ҳуқуқӣ ‟ иҷрои ҳатмии санади 

меъѐрии ҳуқуқии бо тартиби муқарраршуда, қабулгардида ва мавриди 

амал қарордодашуда аз ҷониби ҳамаи мақомоти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот, шахсони мансабдор, шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ [9]. 

Бо мақсади рушду такомули забони давлатӣ пешниҳод менамоем, 

ки дар қонуни мазкур мафҳуми истилоҳи меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ба тариқи зайл 

ворид карда шавад: «истилоҳи меъѐрӣ ‟ ҳуқуқӣ - ин шакли расмии 

калимаю ибораҳо, ҷумлаҳое, мебошанд, ки қонунгузор қабул кардааст 

ва иҷрои он аз ҷониби ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, шахсони 

мансабдор, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад. Истилоҳи меъѐрӣ-

ҳуқуқӣ стандарти давлатӣ ба ҳисоб меравад». Дар ҳолати ҷорӣ 

гардидани стандарти давлатӣ нисбати истилоҳҳое, ки қонунгузор қабул 

кардааст, истифодаи якхелаи онҳо, ба ақидаи мо, имконпазир аст. 
2) Истилоњоте, ки ќонунгузор ќабул намудааст бояд њам дар 

гуфтор ва сабт айнан истифода гарданд. Масалан, дар моддаи 48 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин зикр гардидааст: 

«Маљлиси Олї ‟ парламенти Љумњурии Тољикистон ‟ маќоми олии 
намояндагї ва ќонунгузори Љумњурии Тољикистон мебошад». Чи тавре 
ки аз матни овардашуда, бармеояд маљлиси Олї ‟ парламенти  

Љумњурии Тољикистон аст. То имрўз дар рўзномањои Тољикистон 
ибораи «порлумон» истифода мегардад ва он дуруст нест. Мутобиќи 
талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон №52 аз 10 майи соли 2002 

«Дар бораи академияи илмњои Љумњурии Тољикистон» бояд истилоњи 
«Академияи илмњо» истифода гардад, лекин мутаассифона дар аксари 
рўзномањо онро низ нодуруст «Академияи улум» менависанд. Ё ин ки 

ба љои истилоњи «Фаъолияти оперативї ‟ љустуљўї», ғалат њамчун 

«Фаъолияти фаврї ‟ љустуљўї» истифода мебаранд, ки хилофи 
ќоидањои истилоњотсозї аст, чунки  матни ќонун тањриф мегардад. 
Моддаи 199 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
ќоидањои умумии пурсиш бахшида шудааст. Мутобиќи муќаррароти 

ќисми 4 меъѐри дар боло оварда шуда, баъди ба охир расидани наќли 
озод ба пурсишшаванда саволњо додан мумкин аст, ки маќсад аз онњо 
сањењ ва пурра гардонидани нишондод бошад. Бубинед пурсиш 
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тавассути савол додан амалї мегардад, ки ин талабот дар матни ќонун 
омадааст. Пас чаро мо ба љои савол «суол» мегўем, менависем?  

Мутахассиси як соња дар ќонунњои љорї бо ду ном (истилоњ) 

ифода ѐфтаанд. Мутобиќи банди «а» ќисми 1 моддаи 98 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон «…духтури беморињои рўњї 
(психиатор) омадааст». Њамин мутахассис «духтур» дар моддаи 184 
Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон зикр шудааст. 

Њамин истилоњ дар њамин кодекс (моддаи 451) њамчун равонпизишк 
навишта шудааст. 

Ќисми якуми моддаи 46 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 

истилоњи «штати кормандон» - ро ќабул кардааст, дар баъзе 
муассисањо онро худсарона «аѐлот» менависанд ва мегўянд, ки 
нодуруст аст. 

Ба ҷои «агентӣ» «оҷонсӣ» (масалан оҷонсии рекламавӣ) 

менависанд ва талаффуз менамоянд, ки он қобили қабул нест, чунки 

қонунгузор шакли дигари онро қабул кардааст. Масалан, Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омор ва ғайра. 

Ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки номи як муассисаи таълимӣ дар як 

ҳуҷҷат бо ду тарз ифода ѐфтаанд. Барои мисол эзоҳи банди 5 Қоидаҳои 

имлои забони тоҷикиро иқтибос меорем: Эзоҳ. Номи муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 

миѐнаи касбӣ, номи факултету кафедраҳо, шӯъба ва бахшҳои 

муассисаҳои илмӣ, маъмурӣ ва монанди инҳо бо ҳарфи хурд навишта 

мешавад: мактаби таҳсилоти умумии №50 шаҳри Душанбе, факултаи 

ҳуқуқшиносӣ, кафедраи забони тоҷикӣ, шуъбаи илмҳои биология ва 

тиб, шуъбаи танзими истилоҳот ва ғ [8]. 

Дар ин ҷо дар сатри сеюм “факулта” ва дар сатри панҷум 

“факултет” омадааст, ки дар ҳарду ҳолат ин калимаҳо тоҷикӣ нестанд, 

лекин барои истифодаи якхела, ба ақидаи мо, хуб мешуд он ҳамчун 
“факултет” навишта ва талаффуз гардад.  

3) Дар ҳолатҳое, ки истилоҳ ҳоло расман қабул нашудааст, бояд 

мувофиқи мантиқ калимаю ибора истифода шаванд. Масалан ба ҷои 
“шуъбачаи милитсия” истифодаи калимаи “зершуъбаи милитсия” 

мувофиқи мақсад мебошад, чунки дар ин ҳолат сухан пеш аз ҳама дар 

бораи манзалат ва мавқеи ин ѐ он сохтор меравад. 
4) Њар як матни Конвенсия ва дигар Ањдномањои аз љониби 

Созмони Миллали Муттањид ќабул карда ба забони англисї, арабї, 
испанї, хитої, русї, франсавї бо њам баробар буда, барои нигоњдорї 

ба котиби Генералии Созмони Миллали Муттањид супорида мешавад, 
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яъне истифодаи њамин шаш забон дар арсаи байналмилалї асосї ба 
њисоб мераванд. Бинобар њамин донистани забонњои хориљї, хусусан 

англисї ва русї борњо аз љониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
таъкид гардидааст. Бо ин маќсад  мо бояд кўшиш ба харљ дињем, ки 

забони давлатии худро дар сатњи талаботи ќонунгузории љорї донем, 
ќоидањои онро риоя намоем, дар њолати надонистани он ѐ мушкилии 
дигар  вобаста аз он ба мутахассисон ‟ забоншиносон мурољиат 

намуда, аз маслињати онњо  бањра бардорем ва дар татбиќи талаботи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 

Тољикистон» дар доираи фаъолияти худ ба қадри имкон сањм гузорем. 
Ќобили ќайд аст, ки санаи 5 октябри соли 2020 конференсияи 

илмї-амалии ДДЊБСТ бо иштироки олимони шинохта дар соњаи 

филологияи тољик дар мавзўи муаррифии љилди дуввуми китоби 
«Забони миллат-њастии миллат»-и Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, баргузор гардид, ки њамаи  иштирокчиѐн аз он 
сабаќи амалї ва таассуроти наљиб бардоштем. Дар музокироти 

конференсияи мазкур дар назди иштирокчиѐни он доир ба нуќсонњое, 
ки њангоми муошират ба назар мерасанд ва роњњои бартараф кардани 
онро пешнињод намуданд. Таклиф дорем, ки ин гуна њамоишњои илмї 

на фаќат як маротиба дар як сол (таљлили Иди Рўзи забони модарї), 
балки аќалан дар ду моњ як маротиба ташкил ва баргузор гарданд. 
Чунки маводњои дар чунин конференсияњо баррасї шаванда барои мо 

барин нафароне, ки мутахассиси забони тољикї нестем барои дуруст, 
беѓалат фањмидан самараи амалї медињад. 

Бо ин маќсад  мо бояд кўшиш ба харљ дињем, ки забони давлатии 

худро дар сатњи талаботи ќонунгузории  љорї донем, ќоидањои онро 
риоя намоем, дар њолати надонистани он ѐ мушкилии дигар  вобаста аз 
он ба мутахассисон ‟ забоншиносон мурољиат намуда аз маслињати 
онњо  бањра бардорем ва дар татбиќи талаботи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» дар 

доираи фаъолияти худ ба қадри имкон сањм гузорем. Дар ин ҷода агар 

нисбати истилоҳҳое, ки қонунгузор қабул намудааст, қоидаҳои 

стандарти давлатӣ татбиқ мегардиданд, ба андешаи мо, самараи амалӣ 

ҳосил шуданаш мумкин аст. 
 

Пайнавишт: 
1. Паѐми шодбошии  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 

муносибати Рўзи забони давлатї 5 октябри соли 2020, шаҳри Душанбе. 
Сомонаи интернетии www.president.tj 

http://www.president.tj/
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1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии 
умумихалќї қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 

22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалќї ба он тағйиру иловаҳо 
ворид карда шудаанд. Душанбе – 2016.Сомонаи интернетии Маркази 
Миллии қонунгузорї дар назди Президенти Љумҳурии Тољикистон  
www.mmk.tj. Моддаи 2. 

2. Тафсири илмї-оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Зери 
тањрири Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон,академики 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, 
профессор М.А.Мањмудов.-Душанбе.-2009,сањ.52. 

3. Эмомалї Рањмон. Бузургдошти забони давлатї арљ гузаштан ба таъриху 
фарьанги миллат аст. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон  ба муносибати Рўзи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон, 5 октябри соли 2010 / Рўзномаи «Љумњурият», 9 октябри соли 
2010. 

4. Пӯлотов К.И. Риояи дақиқи истилоҳоти ҳуқуқӣ-кафолати рушду такомули 

забони давлатӣ\\ Таъмини волоияти ќонун- заминаи муњими тањкими 
истиќлолияти давлатї. Маколањои илмї бахшида ба 20 солагии Иљлосияи 

ХУ1-уми Шўрои Олии Љумҳурии Тоҷикистон- Нашри -Хуҷанд.-С.145-151. 

5. Хайринисои Расулї. Истиқлолият ва сиѐсати давлатии забон. Бардошт аз 
конфронси љумњуриявии забоншиносон (5 октябри соли 2010) ба ифтихори 
Рўзи забони давлатии Љумњурии Тољикистон/ Рўзномаи «Љумњурият» 9 
октябри соли 2010. 

6. Словарь иностранных слов.-16-е изд.,испр.-М.:Русский язык.-1988.С.257. 

7. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 4 октябри соли 2011, № 458 тасдиқ шудааст. Банди 11 «Ҷумҳурият» 
№147-148 (21 963-964) аз 18 октябри соли 2011.  

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» аз 18 
майи соли 2017 №397. Сомонаи интернетии Маркази Миллии қонунгузорї 

дар назди Президенти Љумҳурии Тољикистон  www.mmk.tj. Моддаи 2 
 

Урунова С.В.,  
муаллимаи калони кафедраи  

ҳуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ 
 

МАСЪАЛАҲОИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚҲОИ КӮДАК ДАР ДОИРАИ 

КОНФРОНСИ ГААГА ОИДИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

ХУСУСӢ 
 

Вазъи дастгоҳи ќонунгузории давлат ба сатњи инкишофи 
муносибатњои љамъиятї бояд мувофиќати комил дошта, ба талаботи 

рўзафзуни он пурра љавобгў бошад. Густаришѐбии муносибатњои 

мухталифи мутақобилаи шањрвандон ва шахсони њуќуќии Ҷумњурии 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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Тољикистон бо шањрвандон ва шахсони њуќуќии хориљї зарурати 

ташаккул додани ќонунгузории кишварро дар сатҳњои гуногун ба миѐн 

меорад. Дар айни ҳол байни муносибатњои сершумори њуќуќї-хусусӣ 
муносибатњои оилавї ва алалхусус муносибатњои байни волидайн ва 

фарзандон-шаҳрвандони кишварњои гуногун, ки њуќуќ ва 

манфиатҳояшон бинобар шароити мухталифи иҷтимоӣ ниѐз ба њимоя 

аст, мавқеи муҳимро пайдо мекунанд.  
Бо назардошти чунин њолат маќолаи мазкур вазъи танзими 

њуќуќии њимояи њуќуќи кўдакро дар ҳудуди њуќуќи байналмилалии 

хусусї мавриди баррасї қарор дода, барои равшанї андохтан ба 

масъалаҳои зерин:  
1) њимояи њуќуќи кўдак њангоми сар задани бањси волидайн оиди 

тарбияи кўдаки дар ќаламрави давлати хориҷӣ истиќоматкунанда; 
2) љанбањои гражданї-њуќуќии рабуда шудани кўдак аз љониби яке 

аз волидон дар миқѐси байналмилалӣ кўшиш ба харљ дода мешавад. 

Муаммои мазкур барои Ҷумњурии Тољикистон низ ањамиятнок 
аст, зеро муносибатњои никоњу оилавии шањрвандони кишвар бо 

шањрвандони хориљї рў ба инкишоф мебошад. Тавре ки Ҳ.С. Мирсайев 
дар рисолаи номзадии худ нишон додааст, танњо соли 2009 дар 

Ҷумњурии Тољикистон ‟ 758, соли 2010 ‟ 553, соли 2011 ‟ 344, соли 2012 
‟ 297 ва соли 2013 ‟ 137 никоњи шањрвандони мамлакат бо иштироки 

шањрвандони хориљї ба ќайд гирифта шудааст [3, 4-5]. Илова бар ин 
солњои охир дар кишвар муаммои дигар низ ба чашм мерасад, ки 

шањрвандони Ҷумњурии Тољикистон бе бастани аќди никоњи расмї ба 

муносибати никоњї ворид мегарданд. Масалан, дар таҷриба ҳолатҳое 

ҳастанд, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибати оилавии ғайрирасмӣ 

доранд ва аз онҳо кӯдак таваллуд мешавад, вале пас аз чанд соли 

ҳамзистии якҷоя ба давлати худашон рафта, бе ному нишон мегарданд. 

Пас дар ин ҳолат механизми ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакони аз онҳо ба дунѐ 

омада чӣ гуна сурат мегирад?  

Аз ин рў масъалаи њимояи њуќуќи кўдакон, алалхусус дар 
њолатњое, ки волидони онњо шањрвандони кишварњои гуногун 
мебошанду никоњи онњо бекор шудааст, масъалаи мураккаб буда, 

кўшиш барои даъват намудани доирањои васеи илмии Ҷумњурии 
Тољикистон ва дигар мамлакатњо боз як маротиба ба ин масъала ва 

таваљљуњ намудан мебошад. 
Боиси тазаккур аст, ки дар доираи Конфронси Гаага оиди њуќуќи 

байналмилалии хусусї як ќатор санадњои њуќуќї, аз ҷумла Конвенсияи 

Гаага «Дар бораи љанбањои гражданї-њуќуќии кӯдакрабоии 

байналмилалӣ» соли 1980, Конвенсияи Гаага «Оид ба юрисдиксия, 
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њуќуќи татбиќшаванда, эътироф, иљроиш ва њамкорї дар самти 
муносибат оиди љавобгарии волидон ва чорањо оиди њимояи кўдак» 
соли 1996 [1, 76-82.] ќабул гардидаанд, ки заминаи њуќуќии тањлили 

илмии маќолаи мазкур ба њисоб мераванд. 
Вобаста ба саволњои гузошташуда, ба андешаи мо, пеш аз њама, ба 

муаммои њимояи шахсият аз зўроварї ва масъалаи эътирофи 

«фармонњои муњофизатии суди давлати хориљї» таваљљуњи хоса зоҳир 

намудан зарур аст. Қайд кардан ба маврид аст, ки ќонунгузории 

мурофиавии граждании ќариб тамоми кишварњои љањон муќаррарот 
оид ба фармонњои судиро нишон дода, њолатњои истифода гардидани 
онро пешбинї намудааст. 

Зери мафҳуми фармонњои муњофизатии суди давлати хориљї 
санадњои судии муњофизатии давлатњои гуногун, ки чорањои 

муњофизатиро нисбати шахсони алоњида (protection measures) ќабул 

менамоянд, фањмида мешавад. Аз ин рӯ, ба сифати зўроварї нисбати 
шахсият амалњое, ки на њамчун кирдори љиноятї, балки амалњое, ки ба 

рўњияи шахсият таъсири манфӣ-равонӣ мерасонанд, эътироф 

мешаванд. Дар аксарияти давлатњо дар айни замон таъсири равонӣ дар 

шакли дашномдињї ѐ худ тањдиди содиркунии амалњои ќасдона 
нисбати шахс дахолати маќомоти њифзи њуќуќ ва маќомоти судиро 

пешбинї менамояд. Татбиқи васеи чорањои муњофизатї дар соњаи 

муносибатњои шахсї бо он асоснок карда мешавад, ки бо татбиқи ин 

чораҳо содир шудани љиноятњои эњтимолии минбаъда пешгирї 
мешаванд ва њимояи шахси ба сабаби заифии љисмонї доштан 

ќобилияти муќовимат нишон додан надоштаро таъмин менамояд. Дар 
санадњои миллї ва байналмилалї муаммои мазкур асосан бо зўроварї 
нисбати занон ва кўдакон вобаста карда мешавад [4, 40-54].  

Барои њамаи шахсони аз зўроварї рањошуда зарур аст, ки чорањои 

дар як кишвар ќабулшаванда дар давлати дигаре, ки шахси мазкур 

паноҳгоҳи худ қарор додааст, ќувваи баробари њуќуќї пайдо намоянд. 

Дар шароити муосир вобаста ба он, ки ҳаракат аз каламрави як давлат 
ба ќаламрави давлати дигар ягон мамониат надорад, њамкории 
давлатњо оиди андешидани чорањои муњофизатї дар самти мазкур ба 

вазифаи аввалиндараља табдил ѐфтааст. 

Дар љараѐни таҳлили масъалаи зўроварї, гурўњи мутахассисони 
Конфронси Гаага оиди њуќуќи байналмилалии хусусї њолатњоеро 

муайян намуданд, ки салоҳияти  ҳалли он аз њудуди давлати алоњида 

берун буда, ќабули чорањои муњофизатӣ нисбати шахсияти зери 

зўроварї ќароргирифтаро таќозо мекунад. Зўроварї дар он зоњир ѐфта 
метавонад, ки дашном ва тањќири мунтазами як њамсар нисбати 

њамсари дигар, ки шањрвандии давлати хориљиро дорад, ҳамсарро 
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водор менамояд, ки бо кўдакон ба ќаламрави кишвари шањрвандии худ 

баргардад. Масъалаи баргардонидани кўдакон дар чунин маврид тибқи 
нишондоди моддаи 13 (1)b Конвенсияи Гаага «Дар бораи љанбањои 

гражданї-њуќуќии кӯдакрабоии байналмилалӣ» аз соли 1980 њаллу 
фасл карда мешавад.  

Ҳолати муќаррарии дар амалияи судҳои давлатњои гуногун 
мушоњидашаванда бо масъалаи њимоя аз таъќиб (protection against 

stalking) вобастагї дорад. Ҳамкории давлатњо дар мавриди мазкур аз 
он иборат аст, ки шахс ба давлати хориљї сафар менамояд ва дар чунин 

њолат бояд муњофизати ӯ дар давлати хориҷӣ таъмин карда шавад. 
Масалан, мувофиќи мўњтавои як парванда њамсарон ‟ шањрвандони як 

мамлакат дар ќаламрави кишвари наздисарњадї истиќомат намуда, дар 
ваќти зўроварї ва тањќир як њамсар аз имтиѐзњои мављуда истифода 

бурда, ба давлати хориљї фирор кард ва дар хонаи хешовандон иқомат 

дошт. Лекин рељаи номуайяни муњољиратї ва ҳолати имконнопазир 
будани андешидани чорањои дахлдор дар асоси њуљљатњои дар мањалли 

истиќомати доимии њамсарон ба он расонд, ки пас аз ба мамлакати 

паноњдиҳанда фирор намудан зан дар он мањал пас аз зўроварии 
љисмонї ба њалокат расид.  

Ба намуди зикршудаи тањдид ва зўроварї аксаран њамсарони бе 

розигии волидон издивољ намуда, гирифтор мешаванд. Дар баъзе 
мамлакатњо ба доираи таъќибкунандагон на танњо волидони њамсарон, 
балки инчунин намояндагони як ќабила, авлод низ дохил мешаванд. 

Фармонњои судии барои њимоя аз таъќибнамої содиргардида, ки бо 

забони давлатии маҳалли қарорѐбии ќабилаи марбута нашр шудаанд, 

на њама ваќт ҳангоми хондан саҳеҳ фањмида мешаванд ва ѐ дар 
ќаламрави мамлакати њамсояе, ки њамсарони мазкур пагоњгоњ љустуљў 
доранд, эътироф ва иљро мегарданд. 

Самаранокии чорањои барои мањдуд намудан аз зўроварии оилавї 
(масалан, фармони судї оид ба мањдуд намудани робита бо кўдакон 
(stay away order), дар бораи манъ кардани робита бо кўдакон (no 
contact order) дар таљрибаи судии давлатњо дар њолати ба давлати  

дигар интиќол ѐфтани шахс истифода мешавад, на фаќат аз сифати 
чорањои мазкур, балки аз эътироф ва иљрои фармонњои мазкур дар 
мамлакати дахлдор низ вобастагї дорад. Аз њамин нуќтаи назар 

таъмин намудани эътироф ва иљрои фармонҳо њадафи асосии њамкории 
байналмилалї дар ин соња ба њисоб меравад. 

Механизмњои њимояи шахс аз зўроварии хонаводагї дар 
ќонунгузории миллї. Барои мубориза бо зўроварї давлатњо чорањои 

танзимро меандешанд, ки дар соњањои њуќуќи маъмурї, њуќуќи 

мурофиаи гражданї, љиноятї пешбинї шудаанд. Тибқи маълумоти 
Дафтари доимоамалкунандаи Конфронси Гаага оиди њуќуќи 
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байналмилалии хусусї дар зиѐда аз 86 кишвари ҷаҳон нишондоди 
ќонунгузорї оиди истифодаи фармонњои муњофизатии судї вуљуд 
дорад [4, 43-47].  

Тамоми фаъолияти ќаблии Конфронси Гаага оиди њуќуќи 

байналмилалии хусусї доир ба тањлили ќонунгузории миллии соњаи 

мазкур самаранокии татбиқи фармонњои судии муњофизатиро дар 

мавриди њимояи шахсият собит намудааст. Дар давлатҳои алоњида 
шаклњои гуногуни фармонњои судии муњофизатї ба назар мерасанд. 
Азбаски самтњои амали онњо мухталиф мебошанд, номгузориашон низ 

тафовут дорад. Масалан, фармони судї оиди нигоњдорї дар бораи 
манъ будани содиркунии амали мушаххас ва ѓ.  

Масалан, дар Ҷумҳурии Халқии Чин фармони судї дар бораи 
маскуннамої амал менамояд. Мувофиќи дастурамали Суди олии Чин  

оиди зўроварї дар оила ва муносибатњои оилавї метавонанд 
фармонњои судї интишор гарданд, ки тибќи он бо 
ќонунвайронкунандагон дар як манзил сукунат доштани шахси 
љабрдида манъ карда шавад.  

Фармонњои судӣ оиди манъи муошират дар ќонунгузории 

давлатњои Аргентина, Финляндия, Япония, Туркия, Африкои Ҷанубї 

ва Британияи Кабир мавҷуданд. Фармонҳои мазкур ба њимояи 
ноболиѓон равона шуда, ба кўдак наздик шудан ва ѐ муошират 

намуданро ба шахси ќонуншикан манъ менамояд. Тибқи фармони судї 

ба шахси ќонуншикан ба манзили љабрдида, љои кор ва ѐ ҷойи таҳсили 

ӯ наздик шудан манъ мешавад. Дар Япония фармонњои судие истифода 

мешаванд, ки тибқи онњо муросилоти почтавие, ки дар онњо тањќир ва ѐ 

тањдид, маводњои пастзанандаи шаъну шарафи љабрдида мавҷуданд, 

манъ мегардад. Фармонњои судии муњофизатї, инчунин мавҷуд будани 
яроќ, истифодаи маводњои зараррасонро дар шароити хонавода манъ 

менамоянд.  

Судњои давлатҳои Туркия, Британияи Кабир, Африкои Ҷанубї 

дар интихоби шакли дахлдори њимояи ќурбонии зӯроварӣ њуќуќи 
дискретсионї доранд. Ба фармонњои судии муњофизатї дар баъзе 
мамлакатњо, масалан, Гурљистон, Болгария, Филиппин фармони судии 

муњофизатї дар бораи муваќќатан пинњон намудани кўдак, дар бораи 
њимояи моликият, дар бораи нигоњдории муваќќатї дохил карда 
шудаанд.  

Гуфтан ҷоиз аст, ки соњаи амали ќонунгузорӣ нисбати њимояи 
шахсият равонагардида дар мамлакатњои алоњида тафовут дорад. Дар 

як ќатор кишварњо, масалан Британияи Кабир ќонунҳои самти мазкур 

соњаи васеи амалро доро буда, метавонад аз ҳудуди муносибатњои 
њамсарон берун барояд. Дар кишварњои дигар, алалхусус дар Чин, 
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соњаи амали ќонун танњо бо доираи муносибатњои байни њамсарон 

мањдуд карда мешавад. Дар кишварњои алоҳида, масалан дар Япония, 
чорањои муњофизатї нисбати муносибатњои оилавї ва муносибатњое, 
ки ба онњо баробар карда шудаанд, (мисол: никоњи гражданї, 

муносибатњои шахсоне, ки никоњи худро бекор кардаанд) татбиқ карда 
мешаванд . 

Дар амалияи судњои Ҷумњурии Тољикистон њолатњои њимояи шахс 
аз зўроварии оилавї тавассути интишори фармонњои судии 
муњофизатї дар он намуде, ки он дар кишварњои хориљї маъмуланд, 

дида намешаванд [3, 6-7].  

Аммо то дараҷае заминаи ниҳодии фармонњои судї дар 

ќонунгузории мурофиаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шудааст. Мувофиќи нишондоди моддаи 123 КМГ Ҷумњурии 
Тољикистон, фармон ин санади судиест, ки дар асоси ариза оиди 

ситонидани маблағҳои пулӣ ѐ талаб карда гирифтани молу мулки 

манқул аз қарздор тибқи талаботи пешбининамудаи моддаи 124 

Кодекси номбурда қабул карда мешавад [2]. Моддаи 124 КМГ 

Ҷумњурии Тољикистон њолатњоеро номбар менамояд, ки дар доираи он 
фармони судї ќабул карда мешавад. Зикр карда шудааст, ки фармон 

дар ҳолатҳои зерин қабул карда мешавад, агар: 

- талабот бо аҳдҳои ба таври нотариалӣ тасдиқгардида асос ѐфта 
бошад; 

- талабот бо аҳди дар шакли оддии хаттӣ басташуда асос ѐфта 
бошад; 

- талабот бо эътирози содирнамудаи нотариус нисбат ба вексел 

оид ба напардохтан, аксепт ва санагузорӣ нашудани аксепт асос ѐфта 
бошад; 

- талабот оид ба ситонидани алимент барои ноболиғон, ки ба 

муқаррар кардани падарӣ, баҳси падарӣ (модарӣ) ѐ зарурати ҷалби 

дигар шахсони манфиатдор ѐ ситонидани алимент ба тариқи устувор 

вобаста намебошад, пешниҳод шуда бошад;  

- талабот оид ба ситонидани бақияпулӣ вобаста ба андоз ва дигар 

пардохтҳои ҳатмӣ аз шаҳрвандон пешниҳод шуда бошад; 

- талабот оид ба ситонидани музди меҳнати ҳисобшуда, аммо ба 

корманд пардохтнашуда пешниҳод шуда бошад; 

- талабот оид ба додани молу мулки манқул ба қарздеҳ, ки ба ӯ ба 

сифати таъмини иҷрои ӯҳдадориҳо пешниҳод шудааст, арз шуда бошад; 

- талаботро мақомоти ваколатдор, иҷрочиѐни мақомоти иҷро оид 

ба ситонидани хароҷоти вобаста ба кофтукови ҷавобгар ѐ қарздор ѐ 

молу мулки он ѐ кӯдаке, ки мутобиқи ҳалнома аз қарздор гирифта 

шудааст, инчунин хароҷоти вобаста ба нигоҳдории молу мулки ба ҳабс 
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гирифташудаи қарздор ѐ нигоҳдории молу мулки қарздоре, ки аз бинои 

ишғолнамудааш кӯчонида шудааст, пешниҳод шуда бошад. 

Қайд кардан зарур аст, ки қонунгузории амалкунанда имкон 

намедиҳад, ки доираи татбиқи фармонњои судиро ҳамчун нишонаи 

заминаи ниҳодии гражданї-њуќуќї бо роҳи татбиқи онҳо берун аз 

талаботи пулии дар қонун номбаршуда, хусусан аз зӯроварии шахсӣ, 

пешбинї намояд. Ба андешаи мо, новобаста аз ин, давраи татбиқ 

намудани фармонњои судї нисбати талаботе, ки ба ҳимояи аъзои оила 

аз зӯроварӣ марбут аст, фаро расидааст. Фармонҳои муҳофизатӣ аз 

зӯроварӣ метавонанд дар соҳаҳои ҳамшафат, масалан, ҳангоми ҳимояи 

шахсияти соҳибкорон аз таҳдиди пањн кардани маълумоти тањќиромез 

нисбати онҳо в ѓайра татбиқ карда шавад.  

Ҳамкории байналмилалӣ. Заифӣ ва осебпазирии занон ва кӯдакон 

аз зӯроварӣ ҳамеша дар маркази таваљљўњи Конфронси Гаага оиди 

ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ, ки чун созмони бонуфузи байналмилалӣ 

дар охири асри XIX таъсис ѐфтааст, қарор дорад ва ташкилоти мазкур 

фаъолияташро комилан ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқии 

хусусӣ нигаронидааст.  
Конвенсияи Гаага «Дар бораи љанбањои гражданї-њуќуќии 

кӯдакрабоии байналмилалӣ» аз соли 1980 маротибаи аввал масъалаи 

чораҳои пешгирии ҳолатҳои интиқоли ғайриқонунӣ ва нигоҳ доштани 

кӯдаконро дар сатҳи байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дод. 

Конвенсия соли 1983 эътибори ҳуқуқиро пайдо кард [5, 27-36]. 
Иштирокдорони он 87 давлат мебошанд. Боиси тазаккур аст, ки айни 

замон Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии шартномаҳои 

байналмилалии соҳаи мазкур ба њисоб намеравад. Ба андешаи мо, 

таҳлили санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар заминаи ҳифзи ҳуқуқи 

кӯдакон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ манфиатбахш хоҳад буд. 
Чунин бањодињї ба андешаи мо бо он алоќаманд аст, ки доираи васеї 

иштирокчиѐни ин санадњои байналмилалї ва механизми њуќуќӣ 
имконият медињад, ки маќсадњои гузошташаванда, аз љумла  ба њимояи 
њуќуќњои кўдак ноил гардад.  

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи эътироф ва иҷрои 

фармонњои судњои хориҷӣ, аз ҷумла нисбати масъалаҳои баҳсҳои 

оилавӣ, дар партави робитаҳои босуръат рушдкунандаи байни 

шаҳрвандон аҳамияти хоссаро пайдо мекунад. Вобаста ба ин, дар самти 

мазкур байни кишварҳои аъзоѐни ИДМ дар доираи шартномаҳои 

дуҷониба оиди ѐрии ҳуқуқӣ, аз љумла, Конвенсияи Минск аз 22 январи 

соли 1993 дар бораи кӯмаки ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ оиди 

муносибатњои гражданї, оилавї ва ҷиноӣ ҳамкориҳои байналмилалӣ 

ташаккул ѐфта истодаанд [7]. Тибқи муқаррароти санади зикршуда, на 
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танҳо судҳо, балки дигар мақомоте, ки барои қабули қарорҳо дар 

парвандаҳои шаҳрвандӣ салоҳият доранд, ќарорњои дахлдор қабул 
карда мешаванд. 

Тањлили адабиѐти соҳаи њуќуќ нишон медињад, ки меъѐрњои дар 

созишномањои дутарафа ва бисѐртарафаи дар доираи давлатҳои 

аъзоѐни ИДМ басташудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои њимояи њуќуќи 

кўдакон ва волидони онњо дар вазъияти мухталифи њаѐтї, дар ҳолате, 
ки  волидон дар кишварњои гуногун истиќомат доранд, кофї нестанд.  

Таљрибаи байналмилалї нишон медињад, ки истифодаи 

конвенсияҳои дар доираи Конфронси байналмилалии Гаага 
баимзорасида имконият медињанд, ки маќсадњои гузошташуда, аз 
љумла њимояи њуќуќњои кўдакон ва дигар шахсони манфиатдор дар 
мавриди љой доштани зўроварї ба таври фаврї ва комилан таъмин 

карда шаванд.  
Ба андешаи мо, то айни замон дур мондани баррасии масъалаи 

ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон, аз ҷумла ҳифз аз зӯроварии хонаводагӣ, ҳифзи 

манфиатҳои кӯдак, аз ҷумла кӯдаке, ки ҳангоми сар задани баҳсҳои 

оилавӣ дар байни волидайн ба душвории интихоб, мавҷуд набудани 

интихоб дар макони зист, интихоби волидоне, ки бо онҳо зистан 

мехоҳад, алалхусус агар яке аз волидайн шаҳрванди кишвари хориҷӣ 

мебошад, дучор меояд, аз ҳолати ногувори қонунгузории кишварамон 

далолат мекунад. Ҳалли мушкилоти мазкур, ки заминаи ҳуқуқии 

байналмилалӣ дорад, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан душворӣ 

надорад, зеро санадҳои байналмилалие, ки доираи ҳуқуқу манфиатҳои 

кӯдаку волидайни ӯро муқаррар мекунанд, сершуморанд ва тақрибан 

ҳамаи ҷиҳатҳои масъалаи мазкурро фаро гирифтаанд.  

Ба андешаи мо, саривақт рӯй овардан ба таҷрибаи ҷаҳонии ҳифзи 

ҳуқуқҳои кӯдак, ҳалли муаммоҳои ҷойдошта барои таъмин намудани 

ҳимояи кӯдак ва манфиатҳои он, ҳифзи равонии ӯ барои ҷомеаи мо 

судманд хоҳад буд ва дар ташаккул ва тарбияи шахсияти барои ҷомеа 

манфиатовар нафъ дорад. 
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САҲМИ МЕХАНИЗМИ МИЛЛИИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН 

ДАР ТАТБИҚ ВА ҲИМОЯ НАМУДАНИ ҲУҚУҚ, ОЗОДӢ ВА 

МАНФИАТҲОИ ҚОНУНИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД 
 

Дар замони муосир масъалаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон яке аз 

масъалаҳои марказии ҷаҳони имрӯза ба ҳисоб меравад. Аслан олимон 

ва ҳуқуқшиносони ватанӣ дар атрофи паҳлӯҳои ҷудогонаи ҳуқуқи инсон 

хеле кам тадқиқот бурдаанд. Шояд нав рӯи кор омадани ин падида ба 

чунин ҳолат боис гашта бошад. Ба ин нигоҳ накарда, баъзе аз ҷанбаҳои 

илми ҳуқуқи инсон аз ҷониби олимони ватанӣ мавриди тадқиқоти васеъ 

қарор гирифтаанд. Доир ба механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон 

қайд намудан ва аз лиҳози мусбӣ арзѐбӣ кардани натиҷаи фаъолияти 

олими шинохта Искандаров З.Ҳ. мувофиқи мақсад аст. Олим доир ба 

механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон ба таври умумӣ чунин қайд 

менамояд: “Ҳар як давлат кӯшиш менамояд, ки тавассути ҳуқуқи 

позитивӣ механизмҳои ҳимоявии ҳуқуқи инсонро муқаррар намояд, то 
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ки он самарабахш буда, низоми томи миллии ҳимояи ҳуқуқи инсонро 

ташкил намуда тавонад. Танҳо дар шароити кор карда баромадани 

механизмҳои пешқадаму самаранок ва ташкил намудани низоми 

ягонаи миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон, ки дар он ҳамаи механизмҳо 

ҳамҷавор амал намояд, ҳолати хуби риояи ҳуқуқи инсон таъмин карда 

мешавад”. Олим зери мафҳуми механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқи 

инсон воситаҳоеро дар назар дорад, ки қонунгузории ҷумҳурӣ баҳри 

ҳимоя намудани ҳуқуқҳои инсон муайян намудааст[3]. 

Дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ ду намуди механизмҳои асосии миллии 

ҳифзи ҳуқуқи инсон нишон дода шудааст: 

Шакли якум механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон низоми 

судии   ҳимояи ҳуқуқҳои инсон мебошад [4]. 

Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ 

дар асоси таҷзияи он ба шохаҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ 

мегардад. Аз ин бармеояд, ки дар амалисозии  ҳокимияти давлатӣ 

нақши ҳокимияти судӣ низ хеле калон аст. Вале дар илми ҳуқуқи инсон 

самараи фаъолияти ҳокимияти судӣ дар бахши ҳимояи ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд бештар таъкид мегардад. Зеро 

маъмултарин роҳи ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, маҳз 

ҳимояи судӣ ба шумор меравад. Дар кадом мавриде набошад, 

шаҳрвандон аз ваколати ин шохаи ҳокимият истифода мебаранд. Доир 

ба тарзи муроҷиат ба ин мақом, низ мардум аллакай иттилои зиѐде 

доранд. Бинобар ин дар давлатҳо бояд шароити мусоид барои 

фаъолияти судяҳо таъмин бошад, то онҳо адолати судиро мутобиқ ба 

тамоми принсипҳояш ба роҳ монанд. Адолати судӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон танҳо тавассути суди ҳокимияти мустақилдошта ба амал 
бароварда мешавад. 

Адолати судӣ ‟ ваколати мустаснои ҳокимияти судӣ буда, дигар 

ягон мақомот ҳақ надорад онро ба амал барорад. Адолати судӣ як 

шакли махсуси фаъолияти давлатӣ буда, бо роҳи дар маҷлиси судӣ дида 

баромадани парвандаҳои конститутсионӣ, ҷиноятӣ, гражданӣ, маъмурӣ 

ва хоҷагӣ ба амал бароварда шуда, дар натиҷа баҳри ҳимоя намудани 

ҳуқуқ  ва манфиатҳои қонунӣ қарорҳои дахлдор қабул карда мешавад, 

ки иҷрои онҳоро бо маҷбуркунии давлатӣ  таъмин карда мешавад [1]. 

Ҳокимияти судӣ тибқи тартиботи муқаррарнамудаи қонун ба амал 

бароварда мешавад, ки дар моддаи 2-юми Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо 

ибораҳои мурофиаи конститутсионӣ, гражданӣ,  ҷиноятӣ ва маъмурӣ 
ифода ѐфтаанд. 

Дар таҳти мафҳуми мурофиаи судӣ фаъолияти бо қонун 

муқарраршудаи судро оиди баррасӣ ва ҳал намудани парвандаҳо ва 
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муносибатҳои ҳуқуқии он субъектоне, ки дар ин фаъолият ширкат 

менамоянд, фаҳмида мешавад. Тартиботи мурофиавӣ ба суд имконият 

медиҳад, ки нисбати ҳар як баҳсу талош ҳақиқатро муқаррар намояд ва 

дар асоси он қонунро ба роҳбарӣ гирифта, адолатро ба амал барорад. 

Дар сурати риоя накардани тартиботи мурофиавӣ ‟ ҳукм, ҳалнома ва 

таъинотҳое қабул шуданаш аз эҳтимол дур нест, ки беасос ва 

ғайриқонунӣ  буда, ҳуқуқи инсонро поймол менамоянд. Ин гуна 

қарорҳои суд боз тибқи тартиботи мурофиавӣ аз тарафи судҳои марҷаи 

дуюм бекор карда мешаванд. Умуман тартиботи мурофиавии судӣ 

шароит фароҳам меоварад, ки нисбати ҳама гуна парвандаҳо ҳақиқати 

воқеӣ барқарор карда шуда, қарори ҳуқуқию адолатона қабул карда 
шавад [3]. 

Моддаи 84-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми судиро 

чунин муайян намудааст: Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии 

иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва 

шаҳри Душанбе. [1] 

Ин низоми судӣ ягона буда, ҳамаи онҳо функсияи адолати судиро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал мебароранд. Тарзи ташкил, сохтор 

ва фаъолияти онҳо аз тарафи қонунҳои алоҳида ба танзим дароварда 
мешавад. 

Низоми ягонаи судиро вобаста ба салоҳият ва самти фаъолият ба 

ду намуд ҷудо намудан мумкин аст: 

1. Судҳои салоҳияташон умумӣ; 

2. Судҳои салоҳияташон махсус; 

Шакли дигари механизми миллии ҳифзи ҳуқуқи инсонро шаклҳои 

маъмурӣ-ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи инсон ташкил медиҳад. 

Дар баъзе аз адабиѐтҳои ҳуқуқӣ шаклҳои маъмурӣ-ҳуқуқии ҳимояи 

ҳуқуқи инсон ба унвони “институтҳои давлатии ҳимояи ғайрисудии 

ҳуқуқҳои инсон” низ ѐдрас мешаванд. Доир ба ин намуди механизми 

миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон дар боби дуюм сухан хоҳем ронд. 

3. Шаклҳои ғайриҳукумати (ҷамъиятии)-и ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон. 

Дар низоми механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон нақши 

воситаҳои ҷамъияти (ғайриҳукуматӣ)-и ҳимояи ҳуқуқи инсон низ 

назаррас мебошад. Дар фарқият аз механизмҳои дигари миллӣ ба 

воситаҳои ҷамъиятӣ, мустақилият ва бағаразӣ бештар хос мебошад. 

Асоси ҳуқуқи ташкил ва фаъолияти намудҳои гуногуни 

ташкилотҳои ҷамъиятиро дар намуди ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, 

иттифоқҳои касаба ва ҳизбҳои сиѐсӣ, Конститутсияи Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ” муайян менамоянд [2]. Дар моддаи 28 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ муқаррар 

гардидааст. Мувофиқан шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки дар ҳама гуна 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва яке аз намуди маъмули он ‟ ҳизбҳои сиѐсӣ 

хусусияти маҳалгароӣ ва ѐ тартиби вайронсозии сохтори 
конститутсиониро надошта бошанд. 

Дар ҳимояи ҳуқуқҳои инсон нақши ташкилотҳои ғақриҳукуматӣ 

хеле калон аст. Онҳо ҳолатҳои вайроншавии ҳуқуқҳои инсонро ошкор 

менамоянд ва дар барқарор намудани онҳо бо истифодаи чораҳои 

гуногун тадбир меандешанд. Аз ҷумла, мақомотҳои давлатиро водор 

менамоянд, ки садди роҳи поймолшавии ҳуқуқҳои инсон гарданд. Бо 

баррасии фаъолияти яке аз чунин намудҳои ташкилотҳои 

ғайриҳукуматӣ, аниқтараш идора оиди ҳуқуқҳои инсон ва риояи 

қонуният, то кадом андоза босамар будани ин намуди воситаҳои 

ҳимояи ҳуқуқи инсонро дарк хоҳем намуд. 

Воситаҳои ахбори омма ва ҳуқуқҳои инсон. Воситаҳои ахбори 

омма дар бавуҷудории афкори ҷамъиятӣ атрофи ҳуқуқҳои инсон саҳми 

калон доранд. Амалияи муосир ҳолатҳои зиѐдеро медонад, ки маҳз бо 

ташаббуси воситаҳои ахбори омма поймолкунии ҳуқуқҳои инсон 
ошкор сохта шуда ва минбаъд ба таъсири ин сохтор бартараф карда 

шудааст. Ин нуқтаро ба инобат гирифта, ҳангоми баррасии 

механизмҳои миллии ҳимояи ҳуқуқҳои инсон нақши воситаҳои ахбори 

оммаро аз нигоҳи мусбӣ арзѐбӣ менамоянд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

заминаи муайяни ҳуқуқӣ барои фаъолияти воситаҳои ахбори омма 

муҳайѐ сохта шудааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳама 

ҳуқуқ ба озодии сухан, матбуот ва истифодаи бемаҳдуди воситаҳои 

ахбори оммаро додааст. Дар заминаи ин муқаррароти конститутсионӣ, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои 

ахбори омма” (14.12.1990) қабул шудааст, ки асосҳои ҳуқуқии ташкили 

намудҳои гуногуни воситаҳои ахбори омма ва истифодаи онҳоро 

муқаррар намудааст. Воситаҳои ахбори омма  нуқсонҳои мавҷударо 

дар самти ҳуқуқи инсон муайян намуда, набояд бо тарғиби вайронсозии 

сохтори конститутсионӣ, маҳалгароӣ, тӯҳмати шахсиятҳои алоҳида ва 

ғайра машғул гардад. Баъди Қабули Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор аз рӯи 

мақолаҳои танқидии дар воситаҳои ахбори омма ба табъ расида” 

фаъолияти воситаҳои ахбори омма дар бахши ошкорнамоии ҳолатҳои 

поймолшавии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ранги дигар гирифта, рӯ ба 

беҳбудӣ овард. 
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БАЪЗЕ АЗ ҶАНБАҲОИ МУСБӢ ВА МАНФИИ ТАҲСИЛОТИ 

ФОСИЛАВӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  
 

Қариб ҳамаи соҳаҳои ҳаѐти инсон дар замони муосир зери таъсири 

технологияҳои компютерӣ ва иттилоотӣ ба таври назаррас тағйир 

ѐфтааст. Соҳаи маориф низ истисно нест, зеро иттилоотонии раванди 

таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз механизмҳои муҳимтарини 

самтҳои асосии навсозии тамоми низоми таълим мебошад. Дар натиҷа, 

дар баробари шаклҳои анъанавии таҳсил, шакли нави таҳсилот ‟ 

таҳсилоти фосилавӣ дар заминаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ ба вуҷуд омад. Ин имкон медиҳад, ки на танҳо 

омӯзиш, балки тахассуси корбарони он низ баланд бардошта шавад. 

Таълими фосилавӣ натиҷаи таҳаввулоти таълими анъанавӣ мебошад, 

ки боиси пайдоиши тахтаи электронӣ ва системаҳои таълими 

компютерӣ гардид, ки дорои китобҳои дарсии электронӣ ва 

барномаҳои барои истифода дар синфҳои виртуалӣ пешбинишуда 

мебошанд. Дар навбати худ, курси лексияи фосилавӣ ба шумо имкон 

медиҳад, ки вақти омӯзишро бо салоҳдиди худ кӯтоҳ ѐ дароз кунед [7, 

c.83]. Дар ҷаҳони муосир “таҳсилоти фосилавӣ” дар ҷое, ки компютер 

бошад, имконпазир аст. Ва сохтани мавод мувофиқи талаботе, ки 

барои донишҷӯѐни ҳар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод 

карда мешавад, осон аст. Худи донишҷӯ вобаста ба эҳтиѐҷоти 

инфиродии худ метавонад ҳар вақти барояш мувофиқ таҳсил кунад. 

Чунин мешуморанд, ки таълими фосилавӣ тавассути Интернет 

идомаи мантиқии таҷрибаи таълими фосилавӣ мебошад, аммо дар 
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сатҳи сифатан нав. Амалия каме фарқ мекунад: ягона чизе, ки таълими 

фосилавии анъанавӣ ва шакли классикии таҳсилоти фосилавиро дар 

асоси технологияҳои интернетӣ муттаҳид мекунад, ин набудани 

робитаи рӯ ба рӯ байни муаллимон ва донишҷӯѐн мебошад. Ва пеш аз 

баровардани хулоса дар бораи афзалиятҳо ѐ нуқсонҳои таҳсилоти 

фосилавӣ, мо бояд моҳият, принсипҳо ва қолибҳои онро фаҳмем. 

Таълими фосилавӣ омӯзиш дар асоси принсипи аз якдигар дур 

будани фазоӣ ва муваққатии омӯзгорон ва донишҷӯѐн буда, худи 

раванди таълим бо истифодаи технологияҳои компютерӣ ва 

телекоммуникатсионӣ сурат мегирад. Ҳадафи асосии ин намуди 

омӯзиш тавсеаи имкониятҳо барои одамоне мебошад, ки мехоҳанд 

тағйир ѐбанд ѐ касби навро омӯзанд [8, c. 51]. 

Имрӯз одатан аниқ шудааст, ки шаш шакли таълими фосилавӣ 

фарқ карда мешавад: 

- омӯзиши беруна; 

- таҳсил дар донишгоҳ; 

- омӯзиш дар асоси ҳамкории якчанд муассисаҳои таълимӣ; 

- таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти фосилавии махсус; 

- низомҳои мустақили таълимӣ; 

- таълими ғайрирасмӣ, ҳамгироӣ дар асоси курсҳои мултимедия. 

Дар айни замон, технологияҳои гуногун якҷоя карда мешаванд: 

омӯзгорӣ, иттилоотӣ ва аксаран педагогӣ. Онҳо модели синхронии 

бритониѐии таълими фосилавӣ ва асинхронии амрикоиро фарқ 
мекунанд [4, 128]. 

Инчунин, дигар моделҳои тағйирѐбандаи таълими фосилавӣ 

мавҷуданд, масалан, омӯзиши рӯ ба рӯ ва фосилавӣ, таълими 

муросилотӣ, модели интегратсионии таълими анъанавӣ ва фосилавӣ 

дар донишгоҳҳо, худи таълими шабакаи фосилавӣ, технологияҳои 

кейсӣ ва телевизионии интерактивӣ [2, 125]. 

Дар аввал унсурҳои шакли фосилавии азхудкунии донишҳо дар 

соҳаи таҳсилоти иловагӣ барои аҳолии калонсол дар курсҳои ғоибона, 

ҳатто пеш аз пайдоиши бозори хизматрасонии таълимӣ истифода 

мешуданд. Дар мавриди ҳозира, ба контингенти воқеии донишҷӯѐни 

эҳтимолӣ онҳое дохил мешаванд, ки аксар вақт дар сафари корӣ 

мебошанд, хизматчиѐни ҳарбӣ, занон дар рухсатии ҳомиладорӣ, 

маъюбони ҷисмонӣ ва онҳое, ки аз сабаби набудани вақт мехоҳанд 

маълумоти иловагӣ гиранд [1, 122]. Ин вазъият бо як қатор бартариҳои 

технологияи таълими фосилавӣ шарҳ дода мешавад. Таҳсилоти 

фосилавӣ ба шарофати мавҷудияти маводи мултимедия, низоми 

омӯзиши шабакавӣ, аз ҷумла ҳамчун “фаъол” амал мекунад. 
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Имконияти тамос бо муаллим ва донишҷӯ метавонад тавассути 

ташкили алоқаи электронӣ, масалан, видеоконференсия таъмин карда 
шавад. 

Дар ниҳоят, тамоми унсурҳои системаи педагогӣ тағйирот ба амал 

омада истодаанд ва мундариҷаи раванди таълим на ба мантиқи илм, 

балки ба вазифаҳои касбӣ такя мекунад. Ин тағйиротҳо комилан табиӣ 
мебошанд, зеро меъѐри асосии ба даст овардани маълумот меъѐри 

ҷустуҷӯии маҳз он донишҳое мебошад, ки ба фаъолияти ояндаи касбӣ 

мувофиқат мекунанд ва метавонанд дар ҳалли масъалаҳои мушаххаси 

касбӣ кӯмак расонанд. Таълими фосилавӣ ба шумо имкон медиҳад, ки 

худи принсипи пешниҳоди маводро тағйир диҳед. Таълим танҳо бо як 

фан маҳдуд намешавад, балки барномаҳои ҳамгирошудае низ ташкил 
кардан мумкин аст, ки барои тайѐр кардани мутахассисони оянда 

имкон медиҳад. 

Аммо, ин маънои онро надорад, ки дар таҳсилоти фосилавӣ 

дониши фундаменталӣ намерасад. Дониш боқӣ мемонад, аммо он ба 

тарзи гуногун пешниҳод карда мешавад, яъне: дониш дода мешавад - 

на “дар захира”, балки бо назардошти эҳтиѐҷот ва мушкилоти воқеӣ, 

ки ҳангоми кор ба миѐн меоянд. Ҷойи аввалро дониши универсалӣ 

(методологӣ) ишғол мекунад, ки ба тарҳрезӣ ва пешгӯӣ имкон медиҳад. 

Бо вуҷуди ҳама афзалиятҳо, ҷанбаҳои манфии таълими 
фосилавиро нодида гирифтан мумкин нест, зеро бартараф намудани 

камбудиҳои инфиродӣ ба такмили низоми мазкур дар маҷмӯъ мусоидат 

мекунад. Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки воқеан набудани 

робитаи рӯ ба рӯ байни муаллим ва донишҷӯ вуҷуд дорад, ки ин дар 

ниҳоят ба фардияти равиши таълим таъсир мерасонад. Донишҷӯѐн на 

ҳамеша боинтизом, бошуур ва мустақиланд, ки барои таълими 

фосилавӣ зарур аст. Агар бо таълими анъанавӣ ҳузури донишҷӯ дар 

синф кофӣ бошад, пас таҳсилоти фосилавӣ таҷҳизоти хуби техникиро 

талаб мекунад, ки дастрасии доимиро ба манбаъҳои иттилоотӣ осон 

мекунад [3, 135]. Набудани омӯзиши амалӣ ва набудани назорати доимӣ 

низ метавонад ба ҷанбаҳои манфӣ мансуб дониста шавад. Таълими 

фосилавии мутахассисони техникӣ инчунин мушкилоти методиро 

пешкаш мекунад [5, 187]. Масалан, ҳангоми таълим ва такмили 

ихтисоси муҳандисон, зарурати нишон додани иҷрои як раванд пеш 

меояд. Ягона роҳи баромади таҳсилоти фосилавӣ аниматсия мебошад. 

Ва ин бо дастгирии пасти техникӣ ғайриимкон аст. Набудани базаи 

техникӣ сабаби мушкилоти дар режими “on-line” гузаронидани 

имтиҳонҳост, зеро донишҷӯ метавонад дӯсти худ ‟ донишҷӯи 

аълохонро барои посух додан ба саволҳои имтиҳон ба компютер 
даъват кунад. 
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Ҳамин тариқ, камбудиҳои асосии таълими фосилавӣ инҳоянд: 

- норасоии малакаҳои кори мустақилонаи донишҷӯѐн ва дар 

натиҷа истифодаи бесамари вақти дарс; 

- нотавонӣ ба омӯзиш дар шароити ғайрирасмӣ (бештар дар хона); 

- таваҷҷӯҳи зиѐд ва парешон кардани диққати хонанда; 

- мушкилоти эҳтимолии техникӣ дар низоми таълими фосилавӣ; 

- нотавонии давра ба давра аз муаллим гирифтани маслиҳати 

фаврӣ; 

- диққат ба пиронсолон, самаранокии паст дар таълим додани 

наврасон ва ҷавонон. 

Бо вуҷуди ҳамаи ин мушкилот, омӯзиши фосилавӣ аз ҷониби 

равоншиносон ва омӯзгорон баҳои баланд мегирад. Аммо пурра иваз 

кардани низоми таълими анъанавӣ бо низомҳои шабеҳ то ба ҳол боиси 

эҳтиѐткорӣ мегардад. Аммо як чиз бебаҳс аст, донишҷӯѐне, ки фосилавӣ 

таҳсил мекунанд, бештар ба шароити беруна мутобиқ карда мешаванд, 
масъулиятшинос ва фаъол мебошанд, ки ин маънои онро дорад, ки 

онҳо дар ҷаҳони муосир муваффақтаранд. 
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ БАНДУ БАСТИ ЉИНОЯТЊО БА 

МУЌОБИЛИ АМНИЯТИ ДАВЛАТЇ 
  

Љиноятњо ба муќобили амнияти давлатї ин кирдори ба љамъият 

хавфнок мебошад, яъне таљовуз ба муносибатњои таъминкунандаи 
асосњои принсипи сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон, асосњои 
иќтисодї ва иљтимої, системаи сиѐсии љамъият, чунончї, зарурияти 

дараљаи муњофизати онњо аз тањдиди беруна ва дохила, ки љавобгариро 
дар моддањои ќисми махсуси, боби 29 фасли 13 КЉ ЉТ муайян карда 
шудааст. 

Љамъоварии муайян кардани ин мафњум, яъне асосњои сохти 

конститутсионии Љумњурии Тољикистон дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон њамчун мустањкамкунандаи принсипи ибтидоии сохти 
конститутсионї, муносибатњои иќтисодї ва иљтимоии системаи сиѐсии 

љамъият оварда шудааст. 
Амнияти давлат ин њолати муњофизаткунандаи сохти 

конститутсионии вай, истиќлолият, дахлнопазирии арзии Љумњурии 

Тољикистон мебошад. 

Истиќлолияти давлатӣ ‟ ин соњибихтиѐр будани њокимияти давлатї, 
дар дохили давлат ва сиѐсати берунии давлат аст. Истиќлолият дар 
вазифањои маќомоти њокимияти давлатї ва фаъолияти онњо зоњир 

мегардад. Дар навбати худ истиќлолияти давлат дар зери муњофизати 
Ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон ќарор гирифтааст.  

Мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон таќсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон Ќонун «Дар бораи Сарњади давлатии 
Љумњурии Тољикистон» аз 1 августи соли 1997, №481 ќабул шудааст[3]. 
Ќонуни мазкур 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 Ќушунњо ва сохторњои њарбиро дар соњаи 

њимояи Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. 
Мувофиќи моддаи 1 Ќонуни мазкур Сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон ‟ хат ва сатњи амудии аз ин хат гузарандааст, ки њудуди 

ќаламрави давлатии (хушкї, обњо, ќаъри замин ва фазої њавоии) 
Љумњурии Тољикистон, яъне њадди фазоии амали соњибихтиѐри давлатии 
Љумњурии Тољикистонро муайян менамояд.  
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Тавреки ќаблан ќайд намудем, љиноятњо ба муќобили амнияти 
давлатї вобаста ба объекти бевоситаи таљовуз ба 3 гурўњ таќсим 
мешаванд. 

1. Объекти таљовузкунанда ба амнияти берунаи давлат (моддаи 
305, 308 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон);  

Объекти бевоситаи љиноят, ки ба амнияти Љумњурии Тољикистон 
таљовуз мекунад - ин муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи амнияти 

берунаи давлат мебошад, зеро ин њаракатњо бар зарари манфиати давлат 
баромад карда, бехатарии давлатро суст мегардонад. 

Дар зери мафњуми амнияти беруна мо бояд њалли њолати 

мудофиавии манфиатњои њаѐтан муњими давлат, дахлнопазирии 
Љумњурии Тољикистон аз тањдиди берунаро дар назар дорем.  

Тарафи объективии љиноятњои мазкур, ки ба амнияти берунаи 

Љумњурии Тољикистон таљовуз мекунад ин фаъолияти фаъолонаи шахси 
гунањгор мебошад. 

Расонидани зарари мављуда ба сохти конститутсионї, истиќлолияти 
давлат, дахлнопазирии арзї, ќобилияти мудофиавї ва иќтидори њарбии 

Љумњурии Тољикистон тарафи объективии таркиби љиноятї дида 
истодаро дарбар намегирад. Аз тарафи шахси гунањгор содир кардани 
кирдор, ки объективона барои расонидани њамин хел зарар равона карда 

шудааст, кифоягї мекунад.  
Тарафи субъективии ин љиноятњои мазкур, њама ваќт гуноњ дар 

шакли ќасди бевосита мебошад. Маќсади содир кардани ин гуна 

љиноятњо метавонад њархела шавад ва онњо ба банду басти кирдори 
содиркардаи шахси гунањгор ягон дахолат намекунанд.  

Субъекти љиноятњои ба амнияти беруна таљовузкунанда ин шахси 

мукаллафи 16‟солаи шањрванди Љумњурии Тољикистон мебошад ва 
њамчунин шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї шуда 
метавонанд. 

Ба ин гурўњи љиноятњо моддаи 313 Кодекси љиноятии Љумњурии 

Тољикистон, ки љавобгариро барои исѐни мусаллањона пешбинї 
кардааст, метавонад дохил шавад.  

Объекти бевоситаи ин љиноят - муносибатњои љамъиятие, ки амнияти 

давлатї, истиќлолият ва таќсимнопазирии сарњади давлатии Љумњурии 

Тољикистонро таъмин менамояд, ба ҳисоб меравад. 
Тарафи объективии исѐни мусаллањонаро чунин њаракатњои 

алтернативї, дар чунин намуд ташкил медиҳад: 
а) ташкили исѐни мусаллањона; 

б) иштироки фаъолонаи шахс дар исѐни мусаллањ зоњир мегардад, 
ташкил медињад. 

Исѐн ‟ ин шўриши номуташаккилона, баромади силоњкорона зидди 

њокимият мебошад[7]. Лекин дар маънои моддаи 313 Кодекси љиноятии 
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Љумњурии Тољикистон дар зери исѐн на балки шўриши 
номуташаккилона, ошўб, балки бо як наќшаи муайяни тайѐркардаи 
ташкилоти силоњноки баромади гурўњи одамон зидди њокимияти ќонунї, 

сохти конститутсионї ва таќсимнопазирии сарњади Љумњурии 
Тољикистон, фањмида мешавад. 

Исѐни мусаллањона ин истифода бурдани силоњњои гуногуншакл 
(силоњи оташфишон, моддањои тарканда, техникаи њарбї ва ѓайра) ‟ ро 

дар бар мегирад. 
Њаракатњои исѐнона дар таљовуз ба њаѐт ва саломатии миќдори 

номуайяни одамон, оташ задан, несту нобуд кардан ва ѐ расонидани 

зарар ба моликият ва ѐ истифодаи ѓайриќонунии онњо зоњир мегардад. 
Ќасдона одам куштан дар ваќти исѐн иловаи моддаи 104 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистонро барои банду басти кирдор талаб 

мекунад [1]. 
Ташкили исѐни мусаллањона дар тайѐрї ва ташкили ташкилотњои 

силоњнок барои бурдани њаракатњои љанговарона бар зидди ќуввањои 
мусаллањи Љумњурии Тољикистон бо маќсади аз байн бурдан ѐ бо роњи 

зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон ѐ 
вайрон намудани тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон содир карда 
мешавад. 

Иштироки фаъолонаро дар исѐни мусаллањона ‟ ин иштироки 
бевосита дар њаракатњои љангї, њуљумњо ба намояндаи њокимияти 
ќонунии давлат, нишон додани муќобилияти силоњнок ва ѓайраро дарбар 

мегирад, ифода меѐбад. Љиноят аз ваќти содир кардани њаракатњои 
номбаршуда, хотимаѐфта эътироф карда мешавад. 

Субъекти љиноят ‟ шахси мукаллафи 16 ‟ сола мебошад.  

Дар ваќти содир кардани исѐни мусаллањона дар шакли 
ташкилотчии субъекти љиноят ин шахси ташкилкунанда, роњбарикунанда 
мебошад, ки ў метавонад дар шакли фаъол дар исѐни мусаллањ иштирок 
намояд, яъне шахсони бевосита содиркунандаи њаракатњои 

таљовузкорона бо истифодаи силоњ барои ба даст овардани маќсад, ки 
ќонунгузор муайян кардааст. 

Тарафи субъективии љинояти мазкурро гуноњ дар шакли ќасди 

бевосита бо маќсадњои аниќи алтернативї ташкил медиҳад: 
1) Аз байн бурдани сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон;  
2) бо роњи зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон; 

3) вайрон намудани тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон зоњир 
мегардад. 

Сабаб ва маќсади љиноят барои банду басти љиноят таъсир 

намерасонад. Объекти бевоситаи љиноятњо, ки ба амнияти иќтисодї ва 
ќобилияти мудофиавии Љумњурии Тољикистон таљовуз мекунанд, ин 
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муносибатњои љамъиятї дар таъмин кардани амнияти иќтисодї ва 
ќобилияти мудофиавї мебошад. Объекти иловагии ин љиноятњо 
метавонанд алтернативї шаванд, муносибатњои љамъиятї доир ба њуќуќи 

моликияти хусусї ва манфиати фаъолияти иќтисодї, бехатарии њаѐт ва 
саломатии одамон ва ѓайра. 

Масалан, моддаи 309 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ‟ 
тањрибкорї (диверсия). Тарафи объективии тањрибкорї кирдорњое, ки бо 

шакли алтернативї содир карда мешавад. Ба тарафи объективии 
тањрибкорї содир намудани кирдор дар намуди таркиш, сўхтор ѐ дигар 
кирдорњое, ки барои нобуд ѐ вайрон кардани корхонаю иншоот, роњ ва 

воситањои наќлиѐт, воситањои алоќа, объектњои таъминоти зиндагии 
ањолї равона шудааст.  

Дар зери маънои дигари кирдорњо мо на балки сўхтор, таркиш, 

балки зањролуд кардани обанборњо, об зер кунонидани ин ѐ он минтаќа 
ва ѓайраро дар назар дорем. 

Агар зери мафњуми нишондодашуда диспозитсияи моддаи 308 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистонро ба назар гирем, дар он  

вайрон кардани объектњо он маъноро дорад, ки ин объектњо пурра 
корношоям мешаванд. Мафњуми зарар ба ин объектњо ќисман ва ѐ 
муваќќатан аз ќатор баромадан, яъне корношоям шуданро дар назар 

дорад, ки дар охир ќимати иќтисодии худро гум мекунад.  
Тањрибкориро аз ваќти содир кардани таркиш, сўхтор ва дигар 

кирдорњо, ки ба объектњои аз тарафи давлат муњофизатшаванда таљовуз 

мекунанд, тамомшуда эътироф менамоянд, новобаста аз он, ки ин 
объектњо дар њаќиќат вайрон ѐ несту нобуд карда шудаанд ѐ не.  

Субъекти љинояти мазкур шахси мукаллафи 16-сола мебошад. 

Тарафи субъективии тањрибкорї ин гуноњ дар шакли ќасди бевосита 
бо маќсади расонидани зарар ба амнияти иќтисодї ва ќобилияти 
мудофиавии Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар ќисми дуюми моддаи 
309 КЉ ЉТ содир кардани тањрибкорї аз тарафи гурўњи муташаккил бо 

маслињати пешакї пешбинї шудааст. 
Агар тањрибкорї аз тарафи шањрванди Љумњурии Тољикистон бо 

супориши разветкаи хориљї ѐ хизмати махсуси хориљї содир карда 

шавад, кирдор дар ин ваќт иловагї њамчун хиѐнат ба давлат дар шакли 
ѐрї расонидан ба давлати хориљї дар гузаронидани фаъолияти 
душманона бар зарари амнияти берунаи Љумњурии Тољикистон банду 

баст карда мешавад. 
Масалан, ба ин намуди љиноят боз моддаи 312 КЉ ЉТ дохил шуда 

метавонад, ки дар он љавобгарї  барои гум кардани асноди дорои сирри 

давлатї пешбинї карда шудааст. 
Объекти бевоситаи љинояти мазкур чї хеле ки пештар гуфта 

гузаштем, ин амнияти давлатї, ќобилияти мудофиавии Љумњурии 



204 

Тољикистон мебошад. Гум кардани асноди дорои сирри давлатї ба 
нигањдории сирри давлатї, ба амнияти берунаи давлат ва ба ќобилияти 
мудофиавии давлат тањдиди расонидани зарари калонро мумкин аст ба 

бор оварад. 
Ба предмети љинояти мазкур ин аснод, предметњое, ки сирри давлатї 

доранд, дохил мешаванд. 
Њуљљатњое, ки дар худ сирри давлатї доранд, яъне гирифта гаштани 

маълумотњо дар бораи чунин асрор манъ аст: маълумотнома, њисобот, 
соатњои санљишї, маълумотњои дар лентаи кино сабтшуда, плѐнкањои 
видеонаворї ва ѓайра. 

Предметњо ѐ маълумотњое, ки сирри давлатиро ташкил медињанд ин 
њамагуна маснуоти сохта, намуд (масалан, номгўи алоњидаи дастгоњњои 
техникї ва силоњ) шуда метавонанд. Њамин тариќ, сирри давлатї ‟ 

маълумоти аз тарафи давлат њифзшаванда, ки пањн намудани онњо аз 
љониби давлат бо маќсади амалигардонии фаъолияти самараноки њарбї, 
иќтисодї, илмї-техникї, иќтисодии хориљї, сиѐсии хориљї, разведкавї, 
зиддиразведкавї, оперативї ‟ љустуљўї ва дигар фаъолияти ба меъѐрњои 

умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї мухолифатнадошта мањдуд 
карда шуда, ифшо ѐ гум кардани онњо ба амнияти миллї ва иќтидори 
мудофиавии Љумњурии Тољикистон зарар мерасонад ѐ расонида 

метавонад. 
Тарафи объективии љинояти мазкур: 

1) кирдор ‟ вайрон кардани ќоидаи муайянкунандаи муомила бо 

њуљљат ва предметњое, ки сирри давлатї доранд; 
2) оќибати гум кардани ин хел њуљљат ва предметњо;  
3) алоќаи сабаби байни вайрон кардани ќоидаи муомилот бо 

њуљљатњои сирри давлатї дошта ва гум кардани онњо.  
Асосњои њуќуќї ва системаи њифзи сирри давлатиро ба манфиати 

таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон муайян карда, 
муносибатњои љамъиятиро вобаста ба мансуб донистани маълумот ба 

сирри давлатї, махфигардонї, ихтиѐрдорї, њифз ва ѓайримахфигардонии 
онњоро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри давлатї» аз 26 
июли соли 2014, №1095 ба танзим медарорад [2].  

Дар зери гум кардани сирри давлатї ‟ аз соҳибї ѐ истифодабарии 
ќонунї баромадани маълумоти дорои сирри давлатї, аз љумла 
муваќќатан баромадани онњо дар натиљаи гум кардан ва ѐ тасарруф 
фањмида мешавад. 

Барои таркиби гум кардан, бояд дар ваќти баромадан шахси 
гунањгор њуљљат ѐ предмет, ки сирри давлатї доранд, хавфи воќеї, вуљуди 
истифодаи ин њуљљатњо ба шахсони дигар бар зидди зарари амният ва 

иќтидори њарбии Љумњурии Тољикистон равона карда бошад.  



205 

Аломатњои њатмии тарафи объективии љинояти мазкур, яъне моддаи 
312 КЉ ЉТ гум кардани асноди дорои сирри давлатї, оќибати хавфи 
љамъиятї дар намуди гум кардани ин њуљљатњо оварда расонидан ба 

чунин оќибатњоро пешакї баѐн мекунад. 
Байни вайрон кардани ќоидањои муайянкардашудаи муомила бо ин 

намуди маълумотњои сирри давлатї дошта, оќибати ба миѐнмеомада 
бояд алоќаи сабабиро њатман муайян кардан лозим аст. 

Љиноятї мазкур, яъне гум кардани асноди дорои сирри давлатї аз 
ваќти ба вуљуд омадани оќибат тамомшуда эътироф карда мешавад.  

Тарзи гум кардани асноди дорои сирри давлатї барои банду баст 

кардани кирдори шахси гунањгор бо моддаи 312 КЉ ЉТ маъно надорад. 
Субъекти љинояти мазкур махсус мебошад, ки асноди дорои сирри 

давлатї ба ў дода шудааст, чунончї, шахси мансабдор ѐ шахси бемансаб 

(масалан, њимоятчї, қосид). 
Тарафи субъективии гум кардани асноди дорои сирри давлатї назар 

ба фош кардани сирри давлатї, бо гуноњ дар шакли беэњтиѐтии худ фарќ 
мекунад, яъне сабукфикрона ва ѐ бепарвоѐна муносибат намудан, 

мебошад. Аммо дар фош кардани ин маълумотњои сирри давлатї дошта 
бошад, њама ваќт гуноњ дар шакли ќасди бевосита ѐ ќасди бавоситаро 
дорад [5]. 

Моддаи 310 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љавобгариро 

барои таљовуз ба њаѐти арбоби давлатї ѐ љамъиятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї кардааст. 

Объекти бевоситаи љинояти мазкур ин муносибатњои љамъиятї дар 

таъминкунии њаѐти шахсони фаъолияти давлатї ва љамъиятидошта, 
мебошад. Объекти иловагии љинояти номбурда, ин муносибатњои 
љамъиятї дар таъмин кардани фаъолияти худи давлатї ѐ љамъиятии ин 

шахс мебошад. 
Тарафи объективии љинояти мазкур таљовуз ба њаѐти шахси бо 

фаъолияти давлатї ва љамъиятї машѓулбуда, яъне ќасдона куштани ин 

шахсон, ѐ сўиќасд ба њаѐти ин шахсон мебошад. Бо ин маъно ҷинояти 

номбурда аз ваќти сўиќасд ба њаѐти шахси фаъолияти давлатї ѐ 
љамъиятиро амаликунанда, тамомшуда эътироф карда мешавад. 

Дар зери ибораи шахси фаъолияти давлатибаранда, ќонун, роњбарон 
ва ѐ љонишинони онњо, дигар намояндаи олии њокимияти давлатї 

новобаста аз он, ки онро дар сиѐсати давлат, дар њар як вилоят, шањрњо, 

сиѐсати иќтисодї, маданӣ чї хел фаъолият мебаранд, нишон медињад, 
фањмида мешавад. Масалан, раиси шањр, раиси вилоят ва ѓайра. 

Дар зери мафњуми шахси фаъолияти љамъиятибаранда, ќонун, 

шахсони иљрокунандаи ин ѐ он вазифањои идоракунї дар ташкилот ва 
иттињодияњои љамъиятиро дар назар дорад. 
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Таљовуз ба њаѐти шахсоне, ки баамалбарорандаи фаъолияти 
љамъиятї, давлатї ва ѐ намояндагони ташкилотњои давлатї намебошанд, 
яъне бо сабабе, ки шахс дар љамъият фаъолияти хизматї, ки ќарзи 

љамъиятї мебошад, иљро мекунад таркиби љинояти моддаи 104 КЉ ЉТ-
ро, дарбар мегирад. 

Субъекти акти террористї ѐ таљовуз ба њаѐти шахсони фаъолияти 
давлатї ѐ љамъиятибаранда, ин шахси мукаллафи 16-сола мебошад[6]. 

Тарафи субъективии љинояти мазкур гуноњ дар шакли ќасди 
бевосита, бо маќсади махсус вуљуд доштани ќасди гунањгор мебошад.  

Дар ин љинояти мазкур субъект, яъне шахси содиркунандаи љиноят 

маќсади махсус дорад, ки ба ин маќсад дохил мешавад: суст кардани 
асосњои сохти констиутсионї, суст кардани амнияти давлат, ќатъ 
гардонидани фаъолияти давлатї ѐ дигар фаъолияти сиѐсї, интиќом барои 

чунин фаъолият. 
Тарзи таљовуз ба њаѐти ин шахсон ѐ сўиќасд ба њаѐти шахсони 

фаъолияти давлатї ѐ љамъиятиро баамалбаранда, бо кадом тарзу восита 
содир кардани ин љиноят барои банду баст бо моддаи 310 Кодекси 

љиноятии Љумњурии Тољикистон ягон таъсир намерасонад.  
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НИГОҲЕ БA ТAҶРИБAИ ДAВЛAТСОЗӢ ВA СИЁСAТИ 

ДAВЛAТДОРИИ ПЕШВОИ МИЛЛAТИ ТОҶИК 

 
Дaр сиѐсaти дaвлaтдории Aсосгзори сулњу вaњдaти миллї ‟ Пешвои 

миллaт, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомaлї Рaњмон 
њaмон суннaти хирaдгaрої, ки миллaти моро дaр њaводиси рўзгор љaвшaн 

будaaст, мaњaки aсосї дорaд. Сaрвaри кишвaр сиѐсaтро aз aркони 
мaънaвият њисобидa, дaр рaвaнди дaвлaтдории худ сaбaќњои тaърихро aз 
сaрнaвишти пуршебу фaрози миллaт, фaъолияти сиѐсии aдaбї вa илмии 
aшхоси бузурги тaърихї, монaнди Куруши Кaбир, Зaрдушт, Исмоили 

Сомонї, Рўдaкї, Фирдaвсї, Ибни Сино, Носири Хисрaв, Љaлолуддини 
Румї, Мирсaид Aлии Њaмaдонї, Кaмоли Хуљaндї, Aбдурaњмони Љомї, 
Мирзо Aбдулќодири Бедил, Сaдриддин Aйнї, Бобољон Ѓaфуров вa 

дигaронро сaрмaшќи кори худ ќaрор додa, тaљрибaи дaвлaтдориро aз 
мероси бою ѓaнии ин шaхсиятњо бa роњ мондaaст. 

Ниѐгони мо яке aз куњaнтaрин тaмaддунњои љaњониро офaридaaнд, 

ки бaр пойдевори «пиндори нек, гуфтори нек вa кирдори нек» устувор 
буд. Гузaштa aз ин, онњо низоми мукaммaли дaвлaтдорию идорaкунї, 
сaнъaти aсили меъморию шaњрсозї, тaрзи мутaмaддину оќилонaи 
муносибaти бaйни миллaтњо, эњтироми озодии мaзњaбу рaвияњои гуногун 

вa риояи ойинњои мухтaлифи динї, инчунин љaрaѐну мaктaбњои гуногуни 
илмию фaлсaфиро бa мерос гузоштaaнд. Тољикон дaр фосилaи дaрози 
тaърих бо њусни тaдбир, aќлу дониш вa хирaди aзaлии худ дaр корњои 

дaвлaтдорї нaќши бaрљaстa бозидa, бо фaрњaнги олaмшумул вa зaбони 
шево дaр бaробaри нигоњ доштa тaвонистaни њaстии худ, дaр рушду 
густaриши тaмaддуни љaњонї сaњми aрзaндa гузоштaнд.  

Омўзиши тaърихи миллaт, зиндaгиномaи фaрзaндони фaрзонa вa 
кору пaйкори онон дaр њифзи мaрзу буми aљдодї, осори илмию aдaбии 
олимону aдибон, aндешaњои хирaдгaрої вa созaндaгии онњо бaрои 

Эмомaлї Рaњмон дaр бунѐди дaвлaти нaвини тољикон чун чaроѓи 
рaњнaмо вa бa њaйси дaстурaмaли сиѐсию aхлоќї хидмaт кaрдaaнд. Дaрку 
шинохти сaњењи тaмaддуну фaрњaнг вa тaърихи куњaни миллaт, ки дaр 
aсaрњои Эшон “Тољикон дaр оинaи тaърих”[11, 128], “Чењрaњои 

мондaгор” [12, 364], “Ориѐињо вa шинохти тaмaддуни ориѐї” [9, 144], 
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“Зaбони миллaт ‟ њaстии миллaт” [8, 364], “Уфуќњои истиќлол” [13, 436] 
дaрљ ѐфтaaнд, aз љумлaи тaдќиќотњои бунѐдиест, ки дaр рўњияи бaлaнди 
худшиносї вa ифтихори миллї иншо шудaaнд. 

Ќaйд кaрдaн бa мaврид aст, ки Президент Эмомaлї Рaњмон мaрди 
фaрњaнгии фaрохтaфaккур будa, aз тaърих вa aрзишњои мaънaвии хaлќи 
худ огоњ aст [1, 168]. Зеро ў њaмешa aз зиндaгиномa вa фaъолияти сиѐсию 
aдaбї вa илмии фaрзaндони фaрзонaи миллaт бaрои сaодaти имрўзу 

фaрдои миллaти тољик суд љустaaст. Мaсaлaн, сиѐсaти дaвлaтдории 
Куруши Кaбир, aз нигоњи Эмомaлї Рaњмон бењтaрин вa олитaрин сиѐсaт 
дaр дунѐи ќaдим буд, ки имрўз низ метaвон aз он истифодa бурд. Куруш 

бaр хилофи љaњонкушоѐни ќудрaттaлaбони дигaр, мисли  Чингизу Темур 
вa Искaндaри Мaќдунї њељ гоњ бa куштору ќaтли оми мaрдуми дaвлaтњои 
мaѓлуб вa несту нобуд кaрдaни фaрњaнгу тaмaддун вa дину ойини онњо 

роњ нaмедод. Дaр њaмон дaврони ибтидоии инкишофи тaмaддуни бaшaрї 
риояи њуќуќи инсон вa aдолaту инсофро aз љумлaи aслњои дaвлaтдорї 
медонист. Эъломияи Куруш, ки aз фaрњaнги ориѐї вa aќоиди 
инсондўстию хирaдгaрої сaрчaшмa мегирaд, нaхустин њуљљaти 

тaърихист, ки эњтироми њуќуќ, озодии дину ойин, мaзњaбу эътиќод вa 
дороии шaњрвaндон пуштибонї кaрдaaст. Куруш дaр тaсвири Сaрвaри 
дaвлaти мо, бунѐдгузори нaхустин дaвлaти мунaззaм вa мутaмaддини 

инсонист. 
Чењрaи дигaри дунѐи бостон Зaрдушт, aз нигоњи Эмомaлї Рaњмон, 

пaѐмбaри ойини ростин вa нaхустин шaхсиятест, ки дaр тaърихи бaни 

бaшaр, ки инсонро бa шинохти худу Худовaнд рaњнaмун сохтa, шиори 
“гуфтори нек, пиндори нек вa рaфтори нек”-ро мaроми сaодaти 
дуљaњонии ў ќaрор дод. Бa њaмин минвол aндешaи бунѐдии Сaрвaри 

дaвлaт дaр мaвриди тaълимоти Монї чун бозтоби нур дaр зулмот вa 
шевaи мaрдумдўстии Мaздaк сaрчaшмa мегирaд.  

Пешвои миллaт бa дини ислом, Ќуръону суннaт вa aлaлхусус бa 
пaѐмбaри дини бaрњaќ, њaзрaти Муњaммaд (с) эътиќоди хоссa дорaд. 

Пaѐмбaри исломро бa њaйси бузургтaрин мaрди дунѐ вa њaбиби Худовaнд 
мешиносaд. Роњбaри дaвлaт тaърихи бaъдaзисломии хaлќи тољикро 
бaррaсї нaмудa, нaќши фaрзaндони бузурги миллaтро дaр густaриши 

дини ислом, шaклгирии љaњонбинии исломї вa рушди љaњонбинии 
исломї бо дaлоили илмї собит мекунaд. Бa aндешaи  ў фaрњaнги миллии 
тољик бо фaрњaнги исломї омезиши рaнгине пaйдо кaрд вa aрзишњои 

мaънaвии тaърихии хaлќи тољик фaрњaнги исломиро ѓaнї гaрдонид. Дaр 
ин росто нaќши бузургмaрдони миллaти тољик Aбўњaнифa Нўъмони ибни 
Собит Мaъруф бa Имоми Aъзaм, Имом Исмоили Бухорої вa Исмоилї 

Сомонї хеле нaзaррaс aст. 
Пешвои миллaт бa системaи дaвлaти Сомониѐн, aлaлхусус бa сиѐсaти 

дaвлaтдорї вa кору пaйкори бузургтaрин мaрди ин сулолa Исмоили 



209 

Сомонї тaвaљљўњи хоссa дорaд. Бa aндешaи ў “тaљрибaи тaърихии 
Сомониѐн дaр пешбурди сиѐсaти хориљї вa рaвобити бaйнидaвлaтї 
дорои унсурњои ибрaтомўз aст. Хизмaти бузургтaрин вa aрзaндaтaрини 

дaвлaти Сомониѐн ин тaъмини тaшaккули комили хaлќи тољик будaaст. 
Исмоили Сомонї вa ворисони ў рaвaнди тaшaккули хaлќи тољикро 
суръaт бaхшидaнд вa мaњз дaр њaмин дaврa хaлќи тољик мaќоми тaърихии 
худро соњиб шуд”. Воќеaн њaм Исмоилї Сомонї бaрои вусъaти 

қaлaмрaви дaвлaти худ вa ҳифзи он ҳaмешa муборизa мебурд, шaхси 

қaвииродa, вaтaндӯст, мубориз, ҷaсур вa сиѐсaтмaдори бузург буд. Вa 

мaҳз ҷaсорaту бовaрии ӯ бa нерӯи худ будaaст, ки хaлқро aз хaрҷҳои зиѐди 
деворсозии Бухоро озод кaрдa, «То зиндaaм девори Бухоро мaн бошaм» - 

гуфт вa ҳимояти шaҳрро aз тороҷи кӯчиѐн тaъмин кaрд. Вa бешубњa ин 
шиор, шиори њaмешaгии Пешвои миллaти тољик, Эмомaлї Рaњмон 

гaрдид. 
Бa aндешaи Эмомaлї Рaњмон тaърихи Сомониѐн як сaњифaи зaррини 

тaърихи миллaти куњaнбунѐди мост, вaле дaр aйни зaмон бaъди сaд сол 
шикaст хўрдaни он дaвлaти бузург бaрои мо њушдорест aз ќaъри aсрњо 

[10, 692]. 

Дaр дaврaи Истиқлолияти дaвлaтии Тоҷикистон бо тaшaббуси 

Президенти муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон соли 1999, 1100-солaгии дaвлaти 

Сомониѐн бa тaври хеле вaсеъ ҷaшн гирифтa шуд. Дaр мaйдони мaркaзии 

шaҳри Душaнбе мaҷмaaи бузурги эъмор вa муҷaссaмaи зебои Исмоили 

Сомонӣ гузоштa шуд. Ин иқдом рaмзи эҳѐи дaвлaтдории тоҷикон вa 

тaърихи куҳaни миллaт буд. Бa aќидaи Пешвои миллaт Эмомaлї Рaњмон 

бaрќaрор кaрдaни робитaи имрӯз вa гузaштa бaрои муaйян кaрдaни роҳи 

ояндa вa умури дaвлaтдорӣ муҳим aст. 

Ҳaмин мaсъaлa, ки рукни муҳими худшиносии тaърихӣ ҳaст бaрои 

боло бурдaни сaтҳи худогоҳии миллӣ зaрур буд вa мӯҳтaрaм Эмомaлї 

Рaҳмон бо зaковaт вa хирaдмaндӣ мaвзӯи ифтихори миллиро бaрои 

сaрҷaмъии миллaт вa вaҳдaти он ҳaмчун вaсилaи муҳими пештaр вa 

беҳтaр aз ҳaмa дaрк нaмуд. 

Эмомaлӣ Рaҳмон aз ҳaмон рўзи интихоб шудaнaш бa мaқоми Олии 

Рaиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вa Сaрвaри дaвлaт, истеъдоди 

фитрии сaрвaрӣ вa сaзовор будaнро бaрои иҷрои вaзифaҳои тaърихи 

нaвин ҷaсуронa нишон дод. Aз ҳaмон рӯзе, ки Пaрчaми дaвлaтии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро бӯсa кaрдa, ҳaмчун рaмзи соҳибистиқлолии 

дaвлaтӣ бa чaшм молид вa мaсъулияти бузургро дaр нaзди хaлқу Вaтaн бо 

ифодaи сухaнони бaсо соддa, вaле вaъдaи нaҷотдиҳaндaи миллaт aз дaми 

тӯбу теғ-«Мaн бa шумо сулҳ меовaрм!», бa дӯш гирифт [2, 107]. 

Ин кори оддии бa як мaқоми олии интихоб шудaн нaбуд. Ин вaзифaе 

буд, ки бa суоли будaн ѐ нaбудани миллaт вa дaвлaт ҷaвоб медод. Ин 
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вaъдa оғози исботи вaҳдaти сухaну aмaл вa мaҳaки имтиҳони ҷaвонмaрдӣ 
буд. Бинобaр ин, обрўю эътибори Президент Эмомaлї Рaњмон чи дaр 
пеши мaрдуми Тољикистон вa чи дaр сaњнaи сиѐсaти љaњонї дaр пеши 
сaршинохтaтaрин шaхсиятњои сиѐсaт, пеш aз њaмa, мaрбут бa хидмaтњояш 

бобaти хотимa бaхшидaн бa љaнги шaњрвaндї вa пойдор нaмудaни сулњ 
aст [5, 23]. 

Мувaффaқ шудaн бa ризоияти миллӣ вa сулҳу вaҳдaт идомaи 

мaнтиқии сиѐсaти дaвлaту Ҳукумaти Тоҷикистон вa тaлошҳои 

пaйгиронaи Сaрвaри дaвлaт Эмомaлӣ Рaҳмон дaр ин роҳ мебошaд. 

Роҳбaрии хирaдмaндонa, сaмимияти бенaзири инсонӣ, рӯҳи қaвии 

вaтaнпaрaстӣ, ҳaмкории пурсaмaр дaр фaзои ҳaмдигaрфaҳмӣ, тaшкил 

нaмудaни фaъолияти судмaнди рукнҳои ҳокимияти дaвлaтӣ, тaшкилотҳои 

ғaйриҳукумaтиву ҳизбҳои сиѐсӣ, эътиқоди мaрдуми диѐр, aз ҷумлa, 

гурӯҳҳои мухтaлифи сиѐсӣ нисбaт бa Президенти кишвaр aз омилҳое 

будaнд, ки бa aмaлӣ гaрдонидaни нaқшaҳои неку созaндa мусоидaт 

кaрдaнд. Кӯшишҳои пaйвaстaи Сaрвaри дaвлaт, ҳaмчунин хирaду 

зaковaти мaрдуми бонaнгу бофaрҳaнги мо дaр ин роҳ нaтиҷaҳои мaтлуб 

бa бор овaрдaнд вa ниҳоят 27 июни соли 1997 Созишномaи умумии 

истиқрори сулҳ вa ризоияти миллӣ дaр Тоҷикистон бa имзо рaсид. 

Истиқлолияти Тоҷикистон бaрои тaҳкими ҳокимияти дaвлaтӣ, 

муaйян нaмудaни сaмтҳои рушди ҷомеa дaр солҳои бaъдӣ вa эъмори 

ҷомеaи демокрaтӣ, дунявӣ вa ҳуқуқбунѐду ягонa зaминaи воқеӣ бa вуҷуд 
овaрд. 

Бояд ќaйд нaмуд, ки мaќсaди aсосии хaлќ вa дaвлaти мо тaъмини 
рушди устувору муттaсили љомеa вa инкишофи бемaйлони сиѐсї, 

иќтисодї вa иљтимоии он мебошaд. Ин имкон медињaд, ки мунтaзaм сaтњу 
сифaти зиндaгии мaрдум бaлaнд бaрдоштa шaвaд. Aсосгузори сулњу 
вaњдaти миллї ‟ Пешвои миллaт, Президенти Љумњурии Тољикистон 

Эмомалӣ Раҳмон пaйвaстa тaлош менaмоянд, ки њaр чї зудтaр сaтњу 
сифaти зиндaгии хaлќ бaлaнд гaрдидa, Тољикистони aзиз боз њaм 
ободтaру зеботaр гaрдaд.  

Яке aз сиѐсaти дигaри пешгирифтaи Пешвои миллaт ин сиѐсaти 

дaвлaтии љaвонон мебошaд. Бa aндешaи Пешвои миллaт љaвонон 

идомaдиҳaндaи суннaтҳои тaърихиву фaрҳaнгии қaдимии миллaти худ, 

сaрчaшмaи тaшaббусҳои бузург, мaнбaи ғояҳои нaв, эҷодкори тaқдири 

имрӯзу ояндaи Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошaнд. Ҷaвонони 

соҳибистиқлол дaр ҳaмa дaвру зaмон қуввaи пешбaрaндaи ҷомеa будa, 

ояндaи миллaту дaвлaт бa онҳо вобaстa aст. Ҳукумaти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ бaрои тaрбияи ҷaвонон як зумрa қонуну сaнaдҳо қaбул 

кaрдaaст, ки бaрои фaъолияти озодонa вa ибтикори онҳо шaроити вaсеъ 

фaроҳaм меорaд. 
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Олими љaвон вa умедбaхш Шўњрaт Саидзода дaр китоби худ 
«Љaвонон вa дaвлaти миллї дaр рaвaнди љaњонишaвї» тaъкид нaмудaaнд, 
ки бењтaр вa хубтaр он aст, ки имрўз дaвлaт, љомеa, пaдaрону модaрон 

имкониятњои иќтисодии хешро бaрои рушди мaънaвию љисмонии нaсли 
нaврaсу љaвон сaрф нaмоянд, то онњо бaрои зaмони ояндa њaмчун 
пaрчaмдори миллaт омодa бошaнду зиндaгии хешро мутобиќ бa диду 
нaзaр вa хостaњои худ бунѐд нaмоянд [3, 13].  

Эълон гaрдидaни соли 2017 њaмчун соли љaвонон, нишонaи олии 
эътиќоду эњтироми Пешвои миллaт бa љaвонони сaодaтмaнди диѐр дaр 
мењвaри сиѐсaти иљтимоии Њукумaт ќaрор доштaни ин ќишри ояндaсози 

кишвaр мебошaд. 
Тaвсеaи сиѐсaти хориљии Тољикистон, чун њaмaи дaстовaрдњое, ки 

дaвлaт вa миллaти мо бa он ноил гaрдидaaст, бaъд aз Иљлосияи XVI 

Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бa вуќўъ пaйвaстaaст [4, 72]. 
Aниќтaрaш сиѐсaти хориљии Љумњурии Тољикистон чун дaвлaти мустaќил 
вa як љузъи комилњуќуќи љомеaи љaњонї aз бaромaди Сaрвaри дaвлaт 
Эмомaлї Рaњмон 29 сентябри соли 1993 дaр Мaљмaaи умумии Созмони 

Милaли Муттaњид оѓоз ѐфтaaст.  

Ќaйд кaрдaн бa мaврид aст, ки имрӯзҳо дaр сиѐсaти хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки aкнун чоряк aср тaҷрибa пушти сaр дорaд, 

муносибaтҳои дуҷонибa вa ҳaмкориҳои бисѐрҷонибa мaвқеи мaхсус 

дорaд. Зaрурaти иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дaр фaъолияти 

созмонҳои бaйнaлмилaлї aз он бaрмеояд, ки кишвaр дaр тaҳкими 

aмнияту суботи минтaқa нaқши муҳим дорaд. 
Бояд тaзaккур дод, ки дaр шaроити кунунї яке aз сaмтњои муњими 

сиѐсaти хориљии кишвaр истифодaи њaмaљонибaи имкониятњои шaрикони 

хориљӣ дaр aмaлї нaмудaни вaзифaи стaрaтегии дaвлaт ‟ истиќлолияти 
энергетикї, бaромaдaн aз бунбaсти коммуникaтсионї, тaъмин нaмудaни 
aмнияти озуќaворї вa сaноaтикунонии кишвaр муaйян кaрдa мешaвaд. 

Њaнгоми комѐб шудaн бa ин њaдaфњои тaќдирсоз Тољикистон сaтњи 
тaмомaн нaви пешрaфтро соњиб хоњaд шуд. Бaрои тaтбиќи ин њaдaф 
тaнњо нияти нек, иродaи сиѐсї, тaлоши пaйвaстa вa њaмоњaнгии фaъолият 

лозим aст. 
Минбaъд Тољикистон мaвќеи худро дaр сиѐсaти бaйнaлмилaлї вa 

њaллу фaсли мушкилоти сaйѐрa мустaњкaм сохтa, бa доирaи њaмкорињои 
худ дaвлaтњои бисѐрро ворид нaмуд вa бо дaрнaзaрдошти мaнфиaтњои 

миллї тaвозуни муносибaтњо вa мaнфиaтњои худро тaъмин кaрд. Сиѐсaти 
«дaрњои боз», мењвaри сиѐсaти хориљии Тољикистонро тaљaссум мекунaд. 
Нaтиљaњои пурмaњсули ин сиѐсaт чунинaнд:  Њaр сол миѐни Тољикистон 

вa беш aз 100 кишвaри љaњон тaбодули мол сурaт мегирaд. Соли 2013 
Љумњурии Тољикистон узви комилњуќуќи яке aз созмонњои бонуфузтaрин 
дунѐ ‟ Созмони умумиљaњонии сaвдо гaрдид. 
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То имрўз Тољикистон бо кишвaрњои гуногуни олaм беш aз 1200 
њуљљaти дуљонибa бa имзо рaсонидaaст, ки мaсъaлaњои муносибaту 
њaмкорињои дуљонибa дaр соњaњои сиѐсї, иќтисодї, тиљорaтї, њaрбї, 

техникї, aмният, илм, фaрњaнг, мaориф, тaндурустї, сaйѐњї вa дигaр 
сaмтњоро фaро мегирaд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомaлї Рaњмон дaр солњои 
гуногун њaмчунин бо ордени aлмосдори «Звездa меценaтa» (Ситорaи 

сaрпaрaст) ‟ љоизaи олии љaмъиятии Бунѐди бaйнaлмилaлии хaйрияи 
«Меценaты столетия» (Сaрпaрaстони aср), ордени «Ќaњрaмонони 
Aфѓонистон ‟ Aњмaдшоњи Мaсъуд», љоизaи Бунѐди бaйнaлмилaлии 

нaвисaндaгон вa рўзномaнигорони Љумњурии Туркия, ситорaи ѐќутии 
«Миротворец» (Сулњовaр), Медaли тиллоии Мaљлиси пaрлaменти 
Љумњурии Мисри Aрaб, Нишони фaхрии Иттињоди дaвлaтњои мустaќил, 

ордени Шўрои олимпии Осиѐ, Медaли тиллоии aрљгузорї бa Мaвлоно 
Љaлолуддин Бaлхии ЮНЕСКО, Ордени тиллоии Эњѐи Роњи Aбрешим, 
Медaли тилоии бa номи Николaй Блохин ‟ мукофоти олии Aкaдемияи 
илмњои тибии Федерaтсияи Россия, Ордени «3 ситорa, дaрaљaи 1» бо 

зaнљирaи тиллоии Љумњурии Лaтвия, ордени Княз Ярослaви Њaким 
дaрaљaи 1-и Укрaинa, Нишони Покистон ‟ олитaрин мукофоти дaвлaтии 
Љумњурии Исломии Покистон вa дигaр мукофоту љоизaњо сaрфaроз 

гaрдондa шудaaст [6, 8].  
Хулосa, њaмaи гуфтaњои боло дaлели он њaстaнд, ки Љумњурии 

Тољикистон бо сaрвaрии Пешвои миллaт Эмомaлї Рaњмон дaр муддaти 

бисѐр њaм кўтоњ тaвонист обрўю эътибори худро дaр aрсaи бaйнaлмилaлї 
нишон дињaд. Имрўз њaм олимону мутaфaккирон вa њaм зиѐиѐну 
сиѐсaтмaдорони љaњон низ бa сиѐсaти Эмомaлї Рaњмон эътимод дорaнд.  
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АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЊАМЧУН ДАВЛАТИ ДЕМОКРАТЇ 
 

Љумњурии Тољикистон бо баробари ба даст овардани 

соњибихтиѐрї ба марњилаи нави давлатдории миллї оѓоз намуд. 
Хусусиятњои давлатдории Тољикистон дар Конститутсияи он мушаххас 
гардонида шудаанд. Мувофиќи Конститутсия Љумњурии Тољикистон 
давлати демократї аст [1, м. 1]. Дар он усулњои демократии амалї 

намудани њокимияти давлатї ба роњ монда шудаанд. Чунончї, дар 
меъѐрњои Конститутсия инсон ва њуќуќу озодињои ў арзиши олї 
эътироф шуда, риоя, эътироф ва њифзи онњоро давлат кафолат медињад. 

Дар Тољикистон њаѐти сиѐсї дар заминаи равияњои гуногуни сиѐсї ва 
мафкуравї ташаккул меѐбад, њокимияти давлатї дар асоси таљзияи он 
ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад, ба њар шахс 

озодии сухан, нашр, истифодаи васоити ахбори омма кафолат дода 
мешавад. 

Демократї будани Тољикистон ба халќ таалуќ доштани њокимият, 

таљзияи њокимияти давлатї ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї  
дар гуногунандешии сиѐсї  ва худидоракунии мањаллї инъикос меѐбад.  

Раъйпурсӣ ва интихобот шаклњои олии таљассуми соњибихтиѐрии 
халќ мањсуб меѐбанд. Аз сатњи баландтарини раванди 

демократикунонии љомеа дарак медињанд. Раъйпурсӣ ва интихобот 

падидаҳои мустақили ҳуқуқи конститутсионӣ буда, мазмуни ба худ хос 
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доранд. Тафовути онҳо дар он ифода меѐбад, ки дар интихобот сухан 

дар бораи интихоби касе ба вакилӣ ва ѐ мансаби интихобии давлатӣ 

меравад, дар раъйпурсӣ бошад сухан аз хусуси ҳалли тақдири ин ѐ он 

масъалаҳои муҳими  ҳаѐти давлатию ҷамъиятӣ меравад.  
Раъйпурсии умумихалќї ва интихобот њамчун падидаи 

муҳимтарини ҳуқуқӣ-сиѐсӣ, дар ҳолати оқилона ташкил кардан ва 

гузронидан имконият медиҳад, ки масъалаҳои мураккаби иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ ҳалли дурусти худро ѐбад. Ин падидањо 

метавонанд яке аз омилҳои устувор гардонидани ҳаѐти ҷамъиятӣ ва 

давлатӣ гарданд. 
Яке аз принсипњои асосии ташкили давлати демократї, заминаи 

муњими волоияти њуќуќ ва таъмини рушди инсон ин принсипи таљзияи 
њокимият мебошад. 

Назарияи таљзияи њокимиятро олими англис Љ. Локк (1631 - 1704) 

ва олими фаронсавї Ш. Монтескйе (1689 - 1755) асос гузоштаанд. 
Моњияти таљзияи њокимиятро дар он медиданд, ки барои таъмини 
озодии шањрвандон ваколатњои ќонунгузорї, иљроия ва судии давлат 
бояд аз љониби маќомотњои алоњидаи давлатї бедахолат ва бо 

таъсиррасонии њамдигарї баамал бароварда шаванд.  
Назарияи таљзияи њокимият дар аксари конститутсияи давлатњои 

љањон пешбинї мегардад, вале татбиќии амалии он гуногун аст. Се 

шакли татбиќи амалии таљзияи њокимияти давлатї вуљуд дорад:  
- таљрибаи амрикої, ки он љо парламент ва президент алоњида 

интихоб мешаванд, Суди Олии ИМА фаъолияти маќомоти ќонунгузор 

ва иљроияро назорат мекунад; 
- таљрибаи олмонї, ки тибќи он парламент интихоб шуда, вале 

њукуматро парламент ташкил мекунад; 
- таљрибаи Фаронса, ки онљо парламент ва президент алоњида 

интихоб мешаванд, вале сардори њукуматро президент таъин мекунад. 
Бояд ќайд кард, ки дар солњои мављудияти Иттињоди Шуравї 

назарияи таљзияи њокимиятро ќобили ќабул нашуморида , инкор 

мекарданд. Яъне дар давлати шуравї назарияи таљзияи њокимият 
истифода намешуд. 

Дар Љумњурии Тољикистон аввалин маротиба принсипи таљзияи 

њокимият дар Эъломияи истиқлолияти Љумҳурии Шӯравии Советии 
Тољикистон 24 августи соли 1990 пешбинї гардида буд.  

Таљзияи њокимият яке аз принсипњои асосии Конститутсияи 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мањсуб меѐбад. Дар моддаи 9 

Конститутсияи Тољикистон муќаррар мешавад, ки њокимияти давлатӣ 

дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ 
мегардад. Усули таљзияи њокимияти давлатї ба воситаи муќаррар 
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кардани тартиби њуќуќии боздорї ва мувозинаи байни се шохаи 
њокимияти давлатї амалї мегардад [4, 451]. 

Дар шароити муосир бањри тањкими асосњои сохтори 

конститутсионии Љумњурии Тољикистон принсипи таљзияи њокимият 
ањамияти муњим дорад. Он бањри пешгирии бартарии як шохаи 
њокимият аз дигараш ва аз байн бурдани режимњои авторитарию 
тоталитарї дар љомеа равона шудааст.  

Дар Љумњурии Тољикистон демократия бо принсипи 
гуногунандешии сиѐсї асос меѐбад.  

Дар зери мафњуми принсипи гуногунандешии сиѐсї фароњам 

намудани шароит ба њамаи иттињодияњои љамъиятї, ки фаъолияташон 
љабњањои сиѐсї дораду ба раванди сиѐсї таъсир мерасонад ва ба 

талаботи Конститутсия љавобгӯ аст, фањмида мешавад. 
Гуногунандешии сиѐсї бањри тањкими натиљабахшии 

соњибихтиѐрии халќ мусоидат мекунад. Барои таъмини иштироки васеи 
шањрвандон дар њаѐти сиѐсї шароит фароњам меорад.  

Дар Љумњурии Тољикистон тибќи Конститутсия њаѐти љамъиятї 

дар асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад. 

Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиѐсие, ки 

нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро 

тарғиб мекунанд ва ѐ барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори 

конститутсионӣ ва ташкили гурўҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, 
манъ аст (м. 8). 

Барои амалисозии принсипи гуногунандешии сиѐсї муайян 

кардани вазъи њуќуќии њизбњои сиѐсї, дигар иттињодияњои љамъиятї, 
ки дар раванди сиѐсї иштирок менамоянд, зарур мебошад. Онњо бояд 
дар ин равад аз њамаи њуќуќњои зарурї ва уњдадорињои 

муќаррарнамудаи ќонунгузорї бархурдор бошанд.  
Яке аз мавќеи асосиро дар байни нињодњои сиѐсии љомеа њизбњои 

сиѐсї ишѓол менамоянд. Њизбњои сиѐсї унсури муњими низоми сиѐсии 
дилхоњ давлати демократї мебошанд. Танзими муносибатњои љамъиятї 

вобаста ба амалисозии њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї дар 
њизбњои сиѐсї ва хусусиятњои ташкилу фаъолияти онро Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 13 ноябри соли 1998 “Дар бораи њизбњои 

сиѐсї” [2, м. 1] ба танзим медарорад. 

Ҳуқуқи шаҳрвандон барои муттаҳид шудан ба ҳизбҳои сиѐсӣ ба 

тариқи зайл ба амал бароварда мешавад: 

 таъсис кардани ҳизбҳои сиѐсӣ мувофиқи эътиқоди худ; 

 ихтиѐран дохил шудан ба ҳизбҳои сиѐсӣ бо шарти эътироф 

намудани оинномаҳои онҳо аз ҷониби дохилшавандагон; 
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 иштирок кардан дар фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ мувофиқи 

мақсадҳои муайянкардаи барномаҳои онҳо ва тибқи шаклҳои 

муқарраркардаи оинномаҳои онҳо; 

 озодона баромадан аз ҳизбҳои сиѐсӣ. 

Мувофиќи Ќонуни мазкур (м. 2) зери мафҳуми ҳизби сиѐсӣ чунин 

иттиҳодяи ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок 

дар ҳаѐти сиѐсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродаи сиѐсии 

шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимият ба воситаи 
намояндагони худ мебошад. 

Мақсад ва вазифаҳои ҳизби сиѐсӣ дар Оиннома ва Барномаи он, ки 
барои маълумоти умум интишор мешаванд, инъикос меѐбанд. Њизбњои 

сиѐсї њуќуќ доранд номзадҳоро ба интихоботи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ба мақомоти интихобии ҳокимияти давлатӣ пешбарӣ 

намояд, дар тайѐрӣ ва гузаронидани раъйпурсиҳо ва интихоботи 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ иштирок намояд, дар гурўҳҳои доимӣ ѐ 

муваққатии вакилон муттаҳид шавад ва дар мақомоти намояндагӣ 

дигар иттиҳодияҳо барпо намояд, маълумотро дар бораи фаъолияти 

худ ба таври шифоҳӣ, хаттӣ ва дар шаклҳои дигар озодона интишор 

намояд, мақсад ва вазифаҳои худро тарғибу ташвиқ кунад, ҳуҷҷатҳои 
барномавии худро дошта бошад, нашриѐт ва васоити ахбори оммавии 

худро таъсис диҳад, аз васоити давлатии ахбори омма, аз он ҷумла 

матбуот, радио ва телевизион истифода намояд, маҷлис, митинг, 

намоиш ва дигар чорабиниҳои оммавиро мувофиқи қонунҳои ҷории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронад, бо ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои 

сиѐсии хориҷӣ робита ва алоқаҳои байналхалқӣ муқаррар намояд ва 

онҳоро дастгирӣ кунад, ба иттифоқҳои байналхалқӣ ва ассосиатсияҳо 

дохил шавад, мувофиқи мақсад ва вазифаҳои оинномавии худ шўъбаҳо 

ва намояндагиҳо ташкил намояд, мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Оинномаи худ фаъолияти хоҷагӣ, молиявӣ ва дигар 

фаъолиятро ба амал барорад, бо дигар ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттифоқ бандад, муносибатҳои 

шартномавӣ барқарор кунад, дар ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон суратҳисобҳо кушояд, ҳизбҳои сиѐсӣ ҳар сол ба Вазорати 

адлия дар бораи давом додани фаъолият ва қароргоҳи худ ахборот 

пешниҳод менамоянд. 
Њокимияти давлат ягона шакли таљассумѐбии соњибихтиѐрии халќ 

нест. Дигар шакли таљассуми соњибихтиѐрии халќ худидоракунии 
мањаллї мањсуб меѐбад. Маќомоти њудидоракунии мањаллї ба  низоми 

маќомоти њокимияти давлатї дохил намешавад. 
Худидоракунии мањаллї низ инъикоскунандаи демократия дар 

Љумњурии Тољикистон мебошад. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 
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деҳот ҷамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун 
танзим менамояд (м. 78 Конститутсияи ЉТ). 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 августи соли 2009 
“Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот” [3, м. 1]: 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ‟ ҷамоат (Ҷамоати шаҳрак 

ва Ҷамоати деҳот) мебошад.  

Худидоракунии шаҳрак ва деҳот ‟ фаъолияти аҳолии шаҳрак ва 

деҳот мебошад, ки бевосита ѐ ба воситаи мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал намудани масъалаҳои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта, бо 

назардошти манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва 

хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад. 
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кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ 
ва байналмилалӣ 

 

АЊАМИЯТИ САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРИ 
ИСТЕЊСОЛЇ ДАР ТАНЗИМ ВА РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ 

ИЌТИСОДЇ 

 
Муносибатњои њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар асоси талаботи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда мешаванд. Дар 

санадњои меъѐрї-њуќуќии давлатї пеш аз њама манфиатњои субъектони 
асосї, яъне субъектони фаъолияти соњибкорї, манфиатњои давлату 
љамъият инъикос карда мешаванд. Вобаста ба он истењсолоти 
раќобатпазир ва молу мањсулоти ба раќобат тобовар дар сатњи 

байналмилалї дар асос ва муќаррароти ќонунгузории фаъолияти 
хољагидорї вобастагии ногусастанї дорад. 
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Дар Љумњурии Тоҷикистон наќши истењсолот, соњаи соњибкории 
истењсолї ва дар ин васила бартараф намудани муаммоњо ва такомули 
ќонунгузории соњаи мазкур талаботи замони муосир, инчунин 
мусоидати бевосита ба истењсолкунандагони ватанї дар њамгироии 

рушди босуботи иќтисоди миллї ва таъмини такмилгардидаи 
ќонунгузории кишвар ба њисоб меравад.  

Ќонунгузории гражданї, соњаи фаъолияти соњибкории истењсолї 
муносибатњои байни шахсони фаъолияти соњибкориро ба амал 

бароварда, фаъолияти истењсолии субъектони чунин муносибатро 
танзим  менамоянд. 

Њуќуќи соњибкорї њамчун яке аз соњаи њуќуќ дар низоми њуќуќи 

ҷумњурї барои омўхтани ҷабњањои фаъолияти соњибкорї ва тиҷоратї 
равона гардида, сарчашмањои фаъолияти мазкурро аз ќабили 

Конститутсияи Љумњурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Љумњурии 

Тоҷикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ба танзим медарорад [9, 
23].  

Ҷоизи ќайд аст, ки тибќи ќонунгузории ҷорї соњибкорї фаъолияти 
мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат 

бо тартиби муќарраркардаи ќонун ба ќайд гирифта шудае мебошад, ки 
барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, 

фурўши мол, иҷрои кор ѐ расонидани хизмат равона карда шудааст.  
Субъектони муносибатњои истењсолї ‟ соњибкорї аз њуќуќњои 

кафалатнокгардидаи худ дар доираи чањорчўбаи ќонун маќсаднок бояд 

истифода ва риоя намоянд. Аз ҷињати сифат ва намуд молњои 

истењсолшавандаи замони муосир талаботи бозори ҷањонї буда, мањз 
ин нињод мавриди омўзиш ва такмили илмии худро таќозо менамояд[7, 
33]. 

Пеш аз њама сарчашмаи њуќуќ ин шакли ифодаѐбии натиљаи 
фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомотњои дахлдори давлатиро 
меноманд. Сарчашмањои њуќуќ вобаста ба мавќеъ ва њолати њуќуќии 

маќомоти давлатие, ки онњоро ќабул намудаанд,  гуногун мебошанд [10, 
420].  

Сарчашмањои њуќуќи соњибкорї шаклњои расмии инъикос ва 

дарљгаштаи меъѐрњои њуќуќї мебошанд, ки ба воситаи онњо 
муносибатњои соњибкорї ба танзим дароварда мешаванд. Љои асосиро 
байни меъѐрњои њуќуќи соњибкорї Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ишѓол менамояд [9, 24]. 

Мањз сарчашмаи асосии њуќуќи соњибкорї аз мазмуни меъѐрњои 

моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оғоз мегардад. Яъне 
“Асоси иќтисодиѐти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият 
ташкил медињанд. 
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Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 
њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро 
кафолат медињад”. 

“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]. 

Сарчашмањои њуќуќи соњибкориро ќонунгузорї, санадњои меъѐрї -
њуќуќии он ташкил медињад. Он маљмўи санадњои њуќуќие, ки дар он 
меъѐрњои њуќуќ ифода карда мешаванд [5]. Зери мафњуми сарчашмањои 

њуќуќи соњибкорї, санадњои меъѐрию њуќуќии маќомоти ваколатдори 
давлатї, ташкилоту корхона, љамъияту ширкатњои хољагидориро 
меноманд, ки њамчун шакли ифодаѐбии меъѐрњои њуќуќи соњибкорї 

дар санадњои меъѐрию њуќуќи маљмаавии ќонунгузории хољагидорї, 
санадњои меъѐрї-њуќуќии соњањои анъанавии њуќуќ љамъоварда амал 
мекунанд.  

Сарчашмањои њуќуќи соњибкорї, инчунин, инъикосгари сиѐсати 

пешбурди фаъолияти хољагидории давлат мебошанд, ки ин сиѐсат 
бањри ѓанигардонии бозори мол аз њисоби истењсоли молу воситањо, 
маводњои ѓизої ва маводи хоми соњањои хољагии халќ, ки фаъолияти 

истењсолии хољагидориро фаро мегирад, равона карда шудааст.  
Наќши фаъолияти иќтисодї дар сиѐсати давлат муайянкунанда ва 

њалкунандаи њадафњои гуногун буда, аз фаъолияти соњибкорї, мањз 

истењсолот њамаи љабњањои сиѐсию иљтимоиро фаро мегирад. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 26 январи соли 2021 
ироа намудаанд дар ин самт иброз медоранд: “Дар ин раванд, бояд 

якҷо бо ташкилотҳои қарзӣ оид ба беҳтар намудани сифати дороиҳои 

низоми бонкӣ, афзоиш додани пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат ба 

соҳибкорони истеҳсолӣ ва фаъол намудани низоми рейтинги миллӣ 

барои ташкилотҳои қарзӣ ва ширкатҳои суғурта тадбирҳои зарурӣ 
андешида шаванд. 

Вазорати молия вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо дигар 

вазорату идораҳо таҳияи лоиҳаи Кодекси андозро дар таҳрири нав бо 

дарназардошти сабук гардонидани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, 

бахусус, соҳибкории истеҳсолӣ ба анҷом расонида, то моҳи март ба 

Ҳукумат пешниҳод намояд” [2]. 
Дар Љумњурии Тољикистон муносибатњои њуќуќии соњибкорї дар 

асоси талаботи як зумра ќонунњо ба танзим дароварда шудаанд. Аз 
љумлаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии 

давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї» соли 2009, «Дар 
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бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» соли 2014, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи раќобат» соли 2017 ва ѓайра. 

Ќонунгузории љорї муносибатњои љамъиятиро вобаста ба њимоя, 

дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 
танзим намуда, кафолатњои давлатии фаъолияти субъектњои 

соњибкориро таъмин мекунад[8, 14]. Пайваста ба ин, ќонунгузорӣ 
њимояи раќобат, асосњои ташкилї ва њуќуќии њимояи раќобатро 
муайян намуда, муносибатњоро оид ба ташкил ва фароњам овардани 

шароитњои мусоид барои истењсолот, тавлид намудани молњои ватанї, 
рушди раќобат, фаъолияти самарабахши бозорњои мол, таъмини фазои 
ягонаи иќтисодї ва фаъолияти озоди иќтисодї танзим менамояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон сарчашмањои њуќуќи соњибкорї ба 
гурўњњо људо карда мешаванд:  

- Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашмаи асосии њуќуќи 

соњибкорї ба монанда сарчашмањои соњањои дигари њуќуќ мебошад. 
Дар худ меъѐрњои бевоситаи муќарраркунанда дорад, ки дар тамоми 
марзи давлат амалї гардонида шуда, шартњои асосии ба амал 

баровардани фаъолияти соњибкорї (аз шумули ягонагии муњити 
иктисодї, баробарии њама гуна шаклњои моликиятдорї, озодии 
фаъолияти иќтисодї ва дигарњо), як ќатор манъкунињо (масалан, амалї 
намудани фаъолияти инњисорї) асоснок карда шудаанд; 

- Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, њангоми ба 
танзимдарории муносибатњои хусусии њуќуќ њуљљати асосї ба њисоб 
рафта, дар љараѐни фаъолияти соњибкорї пайдо мегарданд. Дар ин 

санади њуќуќї муќаррароти асосї нисбати таъсисдињї, 
азнавтаѓйирдињї ва барњамдињии субъектони фаъолияти соњибкорї, 
низоми њуќуќи молу мулк, инчунин, муносибатњои њуќуќи шартнома 

(хариду фурўш, иљора, ќарз ва ѓайра), ки дар љараѐни фаъолияти 
соњибкорї баста мешаванд, муайян карда шудааст [3]. 

Худи мафњуми ќонунии фаъолияти соњибкорї аз меъѐрњои 
Кодекси гражданї гирифта мешавад. Соњибкорї фаъолияти мустаќили 

ба таваккал амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби 
муќарраркардаи ќонуни баќайдгирифташудае мебошад, ки барои 
мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши 

мол, иљрои кор ѐ расонидани хидмат равона карда шудааст (ќ.3, мод.1 -
и КГ ЉТ); 

- Тамоми муносибатњои њуќуќї оид ба ситонидани андоз дар 

фаъолияти соњибкорї аз њисоби даромад, андози илова ва дигар 
намуди андозњои давлат мувофиќи талаботи Кодекси  андози Љумњурии 
Тољикистон амалї гардонида мешаванд[4];  

- Тамоми муносибатњои њуќуќї дар соњаи фаъолияти соњибкорї 
нисбати истифода бурда шудани ќувваи мењнат, аз љумла кироя дар 
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асоси Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда 
шудааст; 

- Муносибатњои њуќуќї дар соњаи фаъолияти соњибкорї, аз љумла 

ба амал баровардани фаъолияти иќтисоди хориљї вобаста ба 
интиќолдињии мањсулот, мол ва дигарњо ба воситаи сарњадоти гумруки 
мамлакат дар асоси меъѐрњои мустањкам кардашудаи Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда мешаванд. 

- Муносибатњои њуќуќї оид ба пешгирї, роњ надодан ба 
њуќуќвайронкунињо дар соњаи фаъолияти соњибкорї дар асоси 
меъѐрњои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 

ба танзим дароварда шудааст. Асоси љавобгарии маъмурї аз љониби 
шахси воќеї, мансабдор ѐ њуќуќї содир шудани кирдорест, ки тамоми 
аломатњои таркиби њуќуќвайронкунии маъмурии пешбиникардаи 

кодекси њуќуќвайронкунии маъмуриро дарбар гирифтааст;  
- Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон боби махсуси  27 бо 

номи «Љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї» пешбинї карда 
шудааст. Номгўи љиноятњое номнавис шудааст, ки дар фаъолияти 

соњибкорї пайдо гардида, ба миѐн омаданашон аз эњтимол дур нест. 
Њамчунин, дигар кодексњои Љумњурии Тољикистон, ки муносибатњои 
њуќуќиро вобаста ба фаъолияти соњибкорї ба танзим медароранд, зиѐд 

мебошанд. 
3. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон њамчун сарчашмаи соњаи 

њуќуќи соњибкорї тамоми љабњањои гуногуни фаъолияти онро дарбар 

гирифта ба танзим даровардааст. Танзими њуќуќии муносибатњои 
соњибкорї вобаста ба таъмини манфиатњои хусусї, манфиатњои 
љамъиятї барои ба миѐн овардани мувозинати манфиатњои тарафњо 

ќабул карда шудаанд. Вобаста аз рушди муносибатњои њуќуќии 
соњибкорї дар замони муосир таѓйир дода мешаванд, такомул меѐбанд, 
дар тањрири нав ќабул карда мешаванд. 

Љабњањои гуногуни фаъолияти соњибкорї дар асоси сарчашмањои 

њуќуќи соњибкорї ба амал бароварда мешаванд. Тамоми муносибатњои 
њуќуќї дар фаъолияти соњибкорї дар шароити бозорї бидуни танзими 
њуќуќї ѓайриимкон мебошанд. Мањз санадњои меъѐрї-њуќуќии љорї 

дар танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї наќш ва ањамияти калон 
доранд.  
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ОЗОДИИ ВИЉДОН ЧУН ҶАНБАИ МАЪНАВЇ ВА ҲУҚУҚЇ 
 

Озодии виҷдон мафҳумест, ки табиати мураккаб ва маҷмӯӣ 

(комплексӣ) дорад. Ҳамин хусусиятҳо додани таърифи мукаммалро ба 

ин мафҳум душвор месозад. Озодии виҷдон бо маъноҳои «васеъ» 

(тавассути категорияҳои умумии фалсафӣ ва умумии иҷтимоӣ) ва 

«маҳдуд» (тавассути маҷмӯи ҳуқуқҳо ва озодиҳои демократӣ) баррасӣ 

карда мешавад. Ба маънои «васеъ» озодии виҷдон ҳамчун озодии 

эътиқод фањмида мешавад, ба маънои «маҳдуд» бошад, озодии виљдон 
муносибатро ба дин ва атеизм дар назар дорад [15, 92-93]. 

Баъзе муаллифон чунин мафҳумҳои мухталиф, ба монанди “озодӣ” 

ва “озодии виҷдон”‟ро дар як маъно муайян кардаанд [4, 5]. Мо 

тарафдори муносибати комплексӣ ба омӯзиши мафҳуми озодии виҷдон 
мебошем. 
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Таъмини воқеии озодии виҷдон ба муайян кардани таърифи 

дурусти илмии ин мафҳум вобаста аст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ба худи 

мафҳуми «озодии виҷдон» рӯ орем, ҷанбаҳои консептуалии онро дарк 

кунем. Категорияи “озодии виҷдон” ду мафҳум: “озодӣ” ва “виҷдон”-

ро дар бар мегирад, ки ҳар кадоми онҳо маънои мустақил доранд ва 

омӯзиши алоҳидаи фалсафӣ ва методологиро талаб мекунанд. Аз ин рӯ, 

мазмуни ин категорияњоро ҳамчун таркиби як ҷузъи том баррасӣ 

кардан мумкин нест, зеро њар яки онҳо маънои ғоявӣ ва ҳуқуқии худро 
доранд. 

Модели назариявӣ-ҳуқуқии озодии виҷдон фањмиши озодии 

виҷдонро ба маънои объективӣ ва субъективӣ дар бар мегирад. Озодии 

виҷдон ба маънои объективӣ ҳамчун низоми меъѐрҳои ҳуқуқие тавсиф 

карда мешавад, ки қонунгузорӣ дар бораи озодии виҷдонро дар давраи 

муайяни таърихї дар давлати муайян ташкил медиҳад. Озодии виҷдон 

ба маънои субъективӣ ‟ имконият ва њуќуќњое, ки дар замина ва доираи 

қонунгузорӣ дар бораи озодии виҷдон ба миѐн меоянд, яъне ин 

ваколатҳои мушаххаси субъектҳо мебошанд, ки аз ин санадҳо 

бармеоянд ва ба онҳо аз лањзаи таваллуд тааллуќ доранд, истифодаи ин 

ҳуқуқ ва имконият ба хоњишу иродаи худи онњо вобастаанд. 

Ҳуқуқи субъективӣ ба озодии виҷдон ин меъѐри рафтори 
имконпазири шањрванд дар доираи низоми зикршуда мебошад, ки 

ченаки ҳуқуқу озодии фардро нишон медиҳад . 

Ба ақидаи олимон, падидаи озодии виҷдон серпањлўву 

гуногунҷанба аст. Моҳияти чунин муносибат дар он зоҳир мешавад, ки 
мазмун ва моњияти озодии виљдон дуруст муайян карда шуда, 
зиддиятњои мављуда њангоми фањмиши ин падидаи људонопазир 

бартараф карда шаванд.  

Ф.М.Рудинский дар озодии виҷдон мавҷудияти якчанд љанбањо, 

мисли ҷанбаҳои ахлоқӣ-фалсафӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқиро қайд 

кардааст [11, 26]. В.Н.Савелев низ чунин усули омӯзиши ин озодиро 
риоя кардааст. С.А.Авакян низ ба нуќтањои назари гуногун дар 

омӯзиши ҳуқуқҳои субъективии шахс, аз ҷумла озодии виҷдон таъкид 

кардааст. Ба ақидаи ӯ, озодии виҷдонро аз ду нуќтаи назар омўхтан 

мумкин аст. Назари аввал ин озодии нигоњи ахлоқӣ ва нажодии шахс 

аст (яъне чӣ хуб асту чӣ бад, фазилат ѐ бадӣ, амали нек ѐ бад), 
тасаввуроти маъмул оид ба ахлоќи њамидаи  инсон низ аз њамин љо 

сарчашма мегирад. Меъѐри муайяне мављуд аст, ки бо он ҳар як шахсро 

чен кардан мумкин аст. Нигоњи дигар ба озодии виҷдон маҳз 

имконияти ботинии (рӯҳонии) инсон дар интихоби идеал ва парастиши 

он мебошад. Озодии эътиќод имкони бовар кардан ба мавҷудияти 
чунин идеал аст, ки на дар шахсони моро ињотакарда, балки дар шакли 
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мавҷуди фавқуттабиӣ (ғайриоддӣ) (илоҳӣ) таҷассум меѐбад, ин мавҷуд 

на танҳо одилтарин ва инсонпарвартарин аст, балки дар фикри тозагии 

ахлокии њар яки мо аст ва  ба мо кӯмак мекунад, ки роҳи ҳақиқиро 

интихоб кунем. Азбаски ҳама сифатҳои беҳтарин ба чунин мавҷуд 

тааллуқ дорад, ин озодии эътиќодро бо озодии виҷдон ба ҳам 
мепайвандад [1, 9]. 

Ѓайр аз нуќтањои назари гуногун ва ҷанбаҳои дар боло зикршуда, 

баъзе муаллифон љанбањои дигари онтологӣ, гносеологӣ, фалсафї, 

динї, психологӣ, иҷтимоӣ-равонӣ, шуури ҳуқуқиро ҳамчун ҷанбаи 

озодии виҷдон ва инчунин муносибати мушаххаси таърихӣ ва 

равишҳои аксиологиро дар баррасии мушкилоти озодии виҷдон муҳим 

арзѐбӣ мекунанд [9, 86]. 

Дар ин робита, тезис дар бораи гуногунии ҷанбаҳои озодии 

виҷдон воқеият дорад, аммо ҳадафи мо омӯзиши ҷанбаи ҳуқуқии ин 

падида мебошад. Ин ҷиҳат, ҳарчанд мавриди таваҷҷуҳи олимон қарор 

гирифта ва нисбатан омӯхташуда маҳсуб мешавад, вале њамчунон 

баҳсталаб мебошад. 

Ҷанбаи ҳуқуқии озодии виҷдон мавҷудияти қонунгузории дар 

давлат пешбинишударо дар назар дорад, ки ба шаҳрвандони худ 

имконияти истифодаи ин ҳуқуқро фароҳам меорад. Аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, 

ин категория аз ҷониби олимони ҳуқуқшинос ҳамчун як институти 

ҳуқуқӣ ва маҷмӯи меъѐрҳои ҳуқуқие муайян шудааст, ки муносибатҳои 

иҷтимоии дар раванди татбиқи ин озодӣ ба миѐн омадаро ба танзим 

меорад. Ҳамзамон ҳуқуқи озодии виҷдон чун ҳуқуқи субъективӣ, яъне 

ҳуқуқе, ки ба шахси мушаххас тааллуќ дорад, муайян мешавад. 

Пеш аз таърифи озодии виҷдон, ба адабиѐти ҳуқуқӣ оид ба ин 

масъала рӯшноӣ меандозем. 

Аксари ҳуқуқшиносони шӯравӣ ва муосир озодии виҷдонро ҳуқуқ 

ва озодиҳои шахсӣ меҳисобанд [8, 490; 14, 180-182; 6, 202; 14, 127-128] ва 
меъѐрњои зеринро муайян мекунанд: 

1) кафолати озодии шахсї, яъне имконияти интихоби 

бемамониати шаклҳои гуногуни рафтори шаҳрванд дар соҳаи 

муносибатҳои ахлоқӣ, ҳаѐти ҳаррӯза ва ҳаѐти шахсӣ; 

2) қобилият ба фардикунонии шахсияти шаҳрванд, ба беҳтарин 

зуҳуроти манфиатҳои маънавї, истеъдод ва майлҳои шахс; 

3) пешакӣ муайян кардани ҷанбаҳои муҳимтарини мавқеи шахс 

нисбат ба қонуният ва тартибот [11, 29-30]. 

Таъкид кардани характери фардии озодии виҷдон ҳамчун асос, ки 

онро аз дигар ҳуқуқу озодиҳо фарқ мегузорад, бисѐр вақт боиси 

баррасии мухтори ин ҳуқуқ мегардад [13, 102]. 
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Дар адабиѐти ҳуқуқӣ чунин ақидае мављуд аст, ки озодии виҷдон 

ба ҳуқуқҳои конститутсионї ‟ сиѐсӣ, ба њуќуќи љамъиятї, ки дар изњори 
мушаххаси озодии сухан ва фикр ифода меѐбад, тааллуќ дорад [16, 22]. 

Баъзе муаллифон як варианти созишро пешниҳод кардаанд, ки озодии 

виҷдонро ҳамчун яке аз муҳимтарин озодиҳои шахсӣ ва иҷтимоию 

сиѐсии шаҳрвандон дар назар дорад [4, 8]. 

Мазмуни озодии виљдонро тањлил намуда, як қатор муаллифон 

анъанаҳои марксистӣ-лениниро идома дода, онро ҳамчун ҳуқуқи 

эътиқоди динӣ ѐ атеистӣ маънидод мекунанд [5, 173]. 

Баъзе аз муҳаққиқон, озодии виҷдонро ҳамчун ифодаи муносибати 

шахс ба дин муайян мекунанд, ки дар се шакл амалӣ мешавад: 

- ҳуқуқи эътиқод ва боварӣ ба Худо, ба пайравии ин ѐ он дин; 

- ҳуқуқи бепарвоѐна муносибат кардан ба дин ва атеизм; 

- ҳуқуқи атеист будан, яъне пайравӣ накардани ягон дин ва вуҷуди 
Худоро инкор кардан [5, 174]. 

Доираи васеи муҳаққиқон мафҳуми озодии виҷдонро њамчун 

њуќуќи кафолатшуда ва риоямешуда муайян мекунанд. Аз ҷумла, 

В.Н.Савелев озодии виҷдонро ҳамчун таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои 

демократӣ дар ҷомеа тафсир мекунад, ки ба шахс интихоби озоди 

ҷаҳонбинии динӣ ва атеистӣ ва изҳори озодонаи эътиқоди худро дар 

ҷомеа воқеан кафолат медиҳанд [15, 94]. 

Г.Г. Черемных озодии виҷдонро ҳамчун як институти комплексие, 

ки дар худ унсурҳои озодии шахсӣ ва ҷамъиятиро дорад ва ҳуқуқи 

пайравӣ кардан ва ѐ накардан ба дин, иҷро кардан ва ѐ накардани 

фаризаҳои динӣ, бурдан ѐ набурдани таблиғоти диниро дар бар 
мегирад, муайян мекунад. 

Тафсири озодии виҷдон дар байни тарафдорони равиши анъанавї-

ҳуқуқӣ ҳамчун ҳуқуқи шахс барои қабул кардан ѐ накардани эътиқодоти 

динӣ, шахсан ѐ бо дигарон пайрави кардан ба ин ѐ он дин, озодона 
интихоб кардан, доштан ва пањн кардани аќидањои динї ва амал 

кардан дар асоси онњо бидуни таъқиб ва табъизи давлат ва ҷомеа 
фањмида мешавад [6, 202]. 

Дар таърифи дар боло овардашуда ба таблиғот ҳамчун тавзеҳи 

амиқи ғояҳо, донишҳо ва таьлимот диќќати асосӣ дода нашудааст. 

Имкони бурдани таблиғот, ба назари мо, яке аз унсурҳои муҳими 

озодии виҷдон мебошад. 

Таҳлили сарчашмањо нишон медиҳад, ки дар байни олимон 

муносибати ягона ба озодии виљдон вуљуд надорад. Як қатор 

муаллифон беасос мафњуми озодии виҷдонро бо ду ѐ се унсур маҳдуд 
мекунанд. 
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Л.Д. Воеводин дар таркиби озодии виҷдон танҳо ду унсурро ҷудо 

мекунад, ки моҳияти онҳо дар ҳуқуқи «пайравӣ кардан ѐ накардан ба 

ягон дин; иҷро кардани фароизи динӣ ѐ бурдани таблиғоти атеистӣ” 
ифода меѐбад [3, 152-161]. Ин таъриф, ба андешаи мо, омезиши 

шубҳаноки ду унсурҳои ба њам муќобили озодии виҷдон аст, ки аз 

ҷиҳати мундариҷа мухолифанд, зеро байни расму оинҳои динӣ ва 

таблиғоти атеистӣ умумияте вуҷуд надорад. 

Ф.М. Рудинский мафҳуми озодии виҷдонро тафсир намуда, се 

ҷузъи асосиро муайян мекунад: а) ҳуқуқи пайравӣ ба ҳама гуна дин; в) 

ҳуқуқ ба таблиғи атеистӣ [11, 32]. Аммо дар ин њол, дар як љузь ду 

элементи ба њам муќобил, яъне “њуқуқи пайравӣ кардан ба ин ѐ он дин” 
ва “пайрави накардан ба ягон дин” омезиш меѐбанд. Ба њам омехтани 

ин ду элементи мустаќили озодии виљдон боиси вайрон шудани 
принсипи методологии таърихият мегардад, зеро ин тамоми муборизаи 

дуру дароз ва хунинро барои ҳуқуқи пайравӣ накардани ягон дин рад 
мекунад. 

Далелҳои дар боло овардашуда ба мо имкон медиҳанд хулоса 

барорем, ки унсури «ҳуқуқи пайравӣ накардан ба ягон дин» комилан 

мустақил аст ва маҳз ин унсур озодии виҷдонро аз эътиќоди динї фарқ 
мекунонад. 

Ҷанбаи ҳуқуқии озодии виҷдонро Ю.А. Розенбаум ошкор намуда, 

қайд мекунад, ки “қонунгузорӣ дар бораи ибодати динӣ маҷмӯи 

қонунҳои давлатӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ, молиявӣ ва ҷиноятӣ мебошад”. 

Ба ақидаи ӯ, аз нигоҳи ҳуқуқӣ, озодии виҷдон маънои «њуќуќи бо 

қонунҳои давлат иљозатдодашуда ва кафолатдодашудаи шаҳрвандон 

ба озодона ва мустақилона муайян кардани муносибати худ ба дин ва 

татбиќи амалҳое мебошанд, ки аз ин њуќуќ бармеоянд, бо назардошти 

риояи қонунҳо ва тартиботи ҳуқуқии дар кишвар муқарраршуда» [13, 
34]. 

Як қатор муаллифон ҳангоми омӯзиши ҷанбаи ҳуқуқии озодии 

виҷдон пешниҳод кардаанд, ки озодии ибодат ва таблиғоти атеистӣ 

бояд аз доираи озодии виҷдон бароварда шавад. Дар ин иртибот, онҳо 

тавсия додаанд, ки озодии таблиғоти атеистӣ ҳамчун ҷузъи 

ҷудонашавандаи озодии сухан ва озодии матбуот ва озодии ибодат 

ҳамчун ҳуқуқи мустақил баррасӣ карда шаванд [10, 68]. Ин нуқтаи 

назар, ба андешаи мо, дар фаҳмиши озодии виҷдон номуайяниро ба 

вуҷуд меорад, ба моҳияти он мухолифат мекунад, барои таҳриф 

кардани кафолатҳои ҳуқуқии он заминаҳо фароҳам меорад. 

Ҳуқуқшиноси муосир А.С. Ловинюков озодии виҷдонро ҳамчун 

категорияи мураккаби ҳуқуқӣ, ки аз даҳ унсури сохтории ба ҳам 

алоқаманд иборат аст, арзѐбӣ мекунад:  
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1) ҳуқуқи пайравӣ ба ягон дин;  

2) ҳуқуқ ба иҷрои маросимҳои динӣ;  

3) ҳуқуқи тағйир додани дин;  

4) ҳуқуқи пайравӣ накардан ба ягон дин;  

5) ҳуқуқи таблиғи дин;  

6) ҳуқуқ ба таблиғи атеистӣ;  

7) ҳуқуқ ба фаъолияти хайрия;  

8) ҳуқуқ ба таҳсилоти динӣ;  

9) ҳуқуқ ба фаъолияти фарҳангӣ ва таълимии динӣ;  

10) баробарии ҳама шаҳрвандон дар назди қонун, новобаста аз 

муносибати онҳо ба дин [7, 26]. Ақидаи А.С.Ловинюков дар бораи 

зарурати инъикоси чунин як унсури муҳими сохторӣ дар мафҳуми 

“озодии виҷдон”, ба монанди ҳуқуқи тағйир додани динро на њамаи 

муҳаққиқон тарафдорї мекунанд. Аксарият чунин мешуморанд, ки 

вақте калисо аз давлат ҷудо мешавад, чунин унсур гӯѐ маънои худро 
гум мекунад. Аммо мо чунин мешуморем, ки ин унсур дар заминаи 

таҳаммулпазирии мазҳабӣ ва махсусан табъизи динӣ, ки то ҳол дар 

бисѐр кишварҳо ҳукмфармост, аҳамияти назаррас пайдо мекунад. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, мо ба хулосае меоем, ки 

категорияи «озодии виҷдон» метавонад ҳамчун системаи панҷ унсури 

мустақили ба ҳам алоқаманд ифода карда шавад: 
  ҳуқуқи интихоби аќидањои идеологї дар маҷмӯъ; 

  ҳуқуқи пайравӣ ба дин; 

  ҳуқуқи пайравӣ накардан ба дин; 

  ҳуқуқи таблиғи дин ё атеизм; 
  ҳуқуқи иваз кардани дин. 

Ҳамаи ин ҳуқуқҳо, бешубҳа, ҳуқуқҳои субъективии инсон 

мебошанд. Татбиқи онҳоро инсон бевосита дар шароити объективии 

ҳаѐти ҷомеа амалӣ менамояд ва яке аз талаботи олии маънавии худро 

қонеъ мегардонад. Аз ин рӯ, аз нигоҳи ҳуқуқӣ муайян кардани мафҳуми 

озодии виҷдонро ба тариқи зайл пешнињод мекунем: Озодии виҷдон ‟ 

ин ҳуқуқи маънавӣ ва юридикии шахс ба интихоби аќидањои идеологї 

дар маҷмӯъ мувофиқи иродаву хоњиш ва салоњдиди худ мебошад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАНОСУБИ АМАЛИШАВИИ ҲУҚУҚ ВА 

МАДАНИЯТИ ҲУҚУҚӢ 
 

Дигаргуниҳои куллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисѐр 

ҷанбаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ва давлатӣ (ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ, 

азнавсозии соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ, қабули санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

нав ва аз ҷиҳати мазмун мутобиқ ба давраи муосир) аз баланд шудани 

нақши созандаи қонун ҳамчун танзимкунандаи самарабахши 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дарак медиҳад. Дар асоси принсипҳои давлати 

ҳуқуқбунѐд, ки волоияти қонун ва пеш аз ҳама волоияти 

Конститутсияро пешбинӣ мекунад, давлат бояд амалишавии 

самараноки қонунҳоро таъмин намояд ва барои шаҳрвандони худ 

шароити зарурӣ фароҳам оварад. 
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Амалишавии ҳуқуқ ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ ҳам аз ҷониби 

шаҳрвандон ва ҳам аз ҷониби муҳаққиқон доимо зери диққати махсус 

ва пажӯҳиши илмӣ қарор дорад.  

Таҷрибаи таърихии дар тӯли асрҳо ҷамъкардаи инсоният аҳамияти 

ҳақиқии чунин хулосаро тасдиқ мекунад, ки роҳи халосӣ аз ҳама гуна 

бӯҳрони куллӣ, ки ҷомеа ва ҳаракатро дар роҳи пешрафти демократӣ 

фаро гирифтааст, танҳо дар заминаи пазируфтани мутамаддин 

имконпазир аст, ки ба таври объективӣ эҷоди волоияти қонун бо 

таъсиси принсипҳои воқеии ҳуқуқӣ дар ҳаѐти ҷамъиятӣ алоқаманд аст. 

Шарти зарури эъмори давлати ҳуқуқбунѐд ин таъмини 

ҳамаҷонибаи маданияти баланди ҳуқуқии шаҳрвандон, шахсони 

мансабдор, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва тамоми ҷомеа мебошад [3, 649]. 

Маданияти ҳуқуқӣ баррасии доимии омили инсониро дар 

қонунгузории амалкунанда, демократикунонии раванди қонунгузорӣ, 

ҳалли масъалаи риояи қатъии волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд, таҳкими низоми кафолатҳои воқеии сиѐсӣ ва 

ҳуқуқиро доимо аз мадди назари худ дур намекунад. Бе ҳалли ин 

мушкилот дар бораи давлати ҳуқуқбунѐд ҳарф задан ғайриимкон 
мебошад. 

Дар давлати ҳуқуқбунѐд волоияти қонун ҷой дорад, ки асоси 

тамоми ҳаѐти давлатӣ ва муносибатҳои байни давлат ва шаҳрванд 

мебошад. Ҳамчун низоми қоидаҳои рафтор, қонун, новобаста аз ҳама 

ҳадафу орзу ва шароити иҷтимоӣ, ҳам барои давлат ва ҳам барои 

шаҳрвандон ҳатмист. Худи ғояи волоияти қонун дар ҳаѐти ҷамъиятӣ на 

танҳо хусусияти хоси давлати ҳуқуқбунѐд, балки нишондиҳандаи 

маданияти воқеии ҳуқуқии ҷомеа низ мебошад. Аз ин рӯ, тасдиқи 

ҳамаҷонибаи эҳтиром ба қонун самти ташаккули давлати ҳуқуқбунѐд 

мебошад. Дар ин ҳолат, маҳз ҳуқуқ аст, ки ба давлат тавассути 

маданияти ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки пайдоиши ҳама чизҳои беҳтарине, 

ки ҷомеа ба он қодир аст, таъмин карда шавад. Имрӯз ислоҳоти ҳуқуқӣ 

дар заминаи тағйироти куллии низоми ҳуқуқии ҷомеаи муосири тоҷик 

омода мешавад. Амалишавии ин консепсия на танҳо бартараф кардани 

дигаргуниҳои давлатиро аз ҳаѐти ҷамъиятӣ, балки рафъи нигилизми 

ҳуқуқиро дар робита бо қонун аз ҷониби шаҳрвандон пешбинӣ 
мекунад. 

Гап дар сари он аст, ки тавассути татбиқи ислоҳоти ҳуқуқӣ, дар 

амал сохтани низоми демократӣ ва инсондӯстӣ, ташкили ҷомеаи воқеан 

ҳуқуқӣ бо сатҳи баланди маданият ва ахлоқи ҳуқуқӣ имконпазир 
мешавад. 
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Ноил гардидан ба ҳадафҳои ислоҳоти ҳуқуқӣ баланд бардоштани 

сатҳи маданияти ҳуқуқии на танҳо кормандони касбии мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ, балки тамоми ҷомеаро дар назар дорад [3, 247]. 

Низоми ҳуқуқӣ бо фарҳанги ҷомеа дар алоқамандии зич қарор 

дорад. Дарки моҳияти падидаҳои ҳуқуқӣ, дарки қонунҳо ва тамоюлҳои 

рушди минбаъдаи онҳо аз сатҳи маданияти ҳуқуқии ҷомеа вобаста аст. 

Сатҳи маданияти ҳуқуқии умумии ҷомеа аз чунин ҳолатҳо вобаста аст: 

инъикоси объективии талаботи рушди иҷтимоӣ; ноил гардидан ба 

ҳадафҳои дар қонун гузошташуда; бомуваффақият танзим намудани 

муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ғ. 

Аз тарафи дигар, худи қонун, маданияти ҳуқуқӣ ҳамчун ҷузъи 

зарурии маданияти ҷомеа амал мекунад. Бисѐр ғояҳо ва принсипҳои 

машҳури ҳуқуқие, ки имрӯз дар илми ҳуқуқшиносӣ сабт шудаанд, 

натиҷаи рушди чандинасраи ҷомеа, таҷрибаи таърихии инсоният 
мебошанд. 

Маданияти ҳуқуқӣ чӣ маъно дорад? Дар адабиѐти ҳуқуқӣ 

таърифҳои гуногун мавҷуданд. Мафҳуми маданияти ҳуқуқӣ аз нуқтаи 

назари гуногун баррасӣ карда мешавад ва на танҳо дар робита бо 

тамоми ҷомеа ва гурӯҳҳои инфиродии иҷтимоӣ, балки дар робита бо 

шахс фаҳмида мешавад. 

Имрӯзҳо якчанд равишҳои аз ҷиҳати илмӣ эътирофшуда оид ба 

дарки маданияти ҳуқуқии ҷомеа ва шахс вуҷуд доранд. 

Хусусиятҳо ва мафҳумҳои гуногуни маданияти ҳуқуқиро мавриди 

омӯзиш ва таҳлил қарор дода, ба таърифи методологии ин раванд, ки 

сазовори таваҷҷӯҳи махсуси В.П.Салников мебошад, пешниҳод 

менамоем: маданияти ҳуқуқии ҷомеа тамоми арзишҳои пешқадамеро, 

ки инсоният дар соҳаи ҳуқуқ дар ҷомеаи худ офаридааст, дар бар 
мегирад. 

Он худ қонун (объективӣ ва субъективӣ), шуури ҳуқуқӣ, 

муносибатҳои ҳуқуқӣ, қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқэҷодкунӣ, 

инчунин дигар фаъолияти ҳуқуқӣ ва меъѐрҳои арзѐбии сиѐсии воқеияти 

ҳуқуқиро дар бар мегирад [2, 160]. Бо ин гуна муносибат, мо метавонем 

дар бораи падидаи ҳуқуқие, ки ба фаҳмиши тамоми сарчашмаҳои 

ҳуқуқӣ наздик аст ва аз ҷумла як нафар ва фаъолияти ӯро баррасӣ 

кунем. Маҳз дар ҳамин ҷо маданияти ҳуқуқӣ ҳамчун як падидаи аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ амалкунанда амал мекунад, ки тамоми ҷузъҳои 

муҳимтарини воқеияти ҳуқуқиро дар фаъолияти воқеии худ дар бар 

мегирад. Рафтори шаҳрвандон дар соҳаи ҳуқуқ аз раванди ташаккули 

маданияти ҳуқуқии шахс, дар асоси эҳтироми бечунучаро ба қонун, 

табдил додани талаботи қонун ба эътиқоди ботинии ҳар як шахс 

ҷудонопазир аст. Ин рафтор метавонад ҳам қонунӣ бошад, яъне дар 
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асос ва талаботи меъѐрҳои ҳуқуқӣ амал кардан ва рафтори 

ғайриқонунӣ, яъне вайрон кардани талаботи меъѐри ҳуқуқ аст. Дар ин 

ҷо мехостем алоҳида таъкид намоем, ки субъектони муносибатҳои 

ҳуқуқӣ тавассути рафтори қонунӣ меъѐрҳои қонунро амалӣ мекунанд ва 

онҳоро бо рафтори ғайриқонунӣ вайрон мекунанд. Амалишавии ҳуқуқу 

озодиҳо ва вазифаҳои шахс асосан дар меъѐрҳои қонун муқаррар карда 

шудааст, ки ба рафтори ӯ мақсаднок таъсир мерасонад. Мувофиқи 
хусусияти рафтори шахс мумкин аст, оид ба самаранокии амалишавии 

ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои шаҳрвандон ба  сатҳи маданияти ҳуқуқии 

онҳо баҳо дода шавад [1, 345]. Ба андешаи мо, маданияти ҳуқуқӣ омили 

субъективии амалишавии ҳуқуқ мебошад. Маданияти ҳуқуқии шахс 

ҳамчун омили субъективии баланд бардоштани самаранокии тамоми 

низоми ҳуқуқӣ амал намуда, ба баланд бардоштани самаранокии 

тамоми шаклҳои амалишавии ҳуқуқ мусоидат мекунад. Сатҳи баланди 

маданияти ҳуқуқии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъсири 

бевоситаи худро ба раванди амалишавии ҳуқуқ мерасонад.  

Бе дарки ҳамаҷонибаи рафтори қонунӣ, омӯхтани масъалаҳои 

марбут ба истифодаи ғайрифаъол аз ҳуқуқҳо, саркашӣ аз ӯҳдадориҳои 

қонунӣ, муайян кардани сабабҳои ҷиноят, барои рушди минбаъдаи 

воситаҳо ва усулҳои самарабахши мубориза бо онҳо ғайриимкон аст. 

Таҳлили рафтори қонунии шахс дар соҳаи ҳуқуқӣ, инчунин имкон 

медиҳад, ки шароити зарурӣ барои риояи бошууронаи меъѐрҳои 

ҳуқуқӣ, татбиқи бошууронаи ҳуқуқ, озодӣ ва ӯҳдадориҳои субъектони 

ҳуқуқ ва бо ин имкон медиҳад, ки мо ҳавасмандгардонии самарабахши 

фаъолияти шахсро дар амалишавии ҳуқуқу озодиҳо ва иҷрои вазифаҳо 
муайян намоем. 

Рафтори қонунӣ дар ҷомеа яке аз роҳҳои асосии амалишавии 

ҳуқуқу озодиҳо, иҷрои вазифаҳои шаҳрвандон мебошад. Ташаккули 

маданияти ҳуқуқии шахс шарти зарурии таъмини рафтори оммавии 

қонунии ҷомеа, яъне амалишавии ҳуқуқ, озодӣ ва ӯҳдадориҳо тибқи 

талаботи меъѐрҳои ҳуқуқӣ мебошад. Меъѐри ҳуқуқӣ ҳангоми иҷрои 

ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шаҳрванд аз талаботи беруна, қонуният, масалан, 

дар ихтиѐри меъѐри ҳуқуқӣ, тавассути огоҳии табиӣ оид ба зарурати 

амал кардан дар ин ҳолати мушаххас сурат мегирад. Бо таъини ин 

қоидаҳои мушаххас ба худи амал барои иҷрои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо ѐ 

худдорӣ аз чунин амалҳо шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. 

Гузариши талаботи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ба рафтори қонунӣ, 

амалишавии ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо дар раванди ҳамкории шуури одамон 

бо волоияти қонун сурат мегирад. Маҳз дар ин механизм талаботи 

берунии дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ ифодаѐфта ибтидо ба муносибатҳои 
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дохилии шахс ва сипас бо кӯмаки онҳо ба рафтори воқеии қонунӣ 
мегузарад. 

Аз ин рӯ, ҳангоми гузариши меъѐрҳои ҳуқуқӣ ба рафтори воқеӣ, 

амалишавии ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо дар рафтори қонунӣ ба маданияти 

ҳуқуқии шахс тааллуқ дорад, зеро маҳз он рафтори шахсро дар соҳаи 

ҳуқуқӣ ба танзим медарорад, ӯро ба рафтори қонунӣ равона мекунад ва 

амалишавии ҳуқуқу ӯҳдадориҳои ӯро таъмин мекунад. Дар ин ҷо 

ҷанбаҳои берунӣ ва дохилии зуҳури рафтори қонунии инсонро фарқ 
кардан лозим аст. 

Зуҳури берунии рафтори қонунӣ мувофиқати рафтор бо талаботи 

меъѐрҳои ҳуқуқ мебошад. Дар робита ба ин, як қатор олимони 

ҳуқуқшинос рафтори қонунии аз ҷиҳати иҷтимоӣ мақбул ва аз ҷиҳати 

фоиданок судбахшро муайян ва фарқ мекунанд [4, 424; 6, 305; 7, 428]. 

Онҳо боварӣ доранд ва аз он бармеоянд, ки рафтори қонунӣ дар ҷомеа 

ҳамеша аз ҷиҳати иҷтимоӣ муфид аст. Аммо онҳо баъзе шаклҳои 

рафтори қонунии аз ҷониби қонун тасдиқшударо аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

судманд намешуморанд (масалан, истифодаи ҳуқуқи бекор кардани 

шартномаи меҳнат; истифодаи ҳуқуқи пайравӣ ба дин ва ғ.). Ғайр аз он, 

хулоса баровардан мумкин аст, ки чунин рафтори қонунӣ аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ мақбул аст, аммо аз ҷиҳати иҷтимоӣ фоиданок нест. Ба 
андешаи мо, чунин муносибат ба мушкилоти фоиданокии рафтори 

қонунӣ комилан дуруст нест. 

Ҳар гуна рафтори қонунии шахс, сарфи назар аз муносибатҳои 

иҷтимоию сиѐсии ҷомеа, аз ҷиҳати иҷтимоӣ муфид аст. Ҳар чизе, ки бо 

қонун тасдиқ шудааст ва дар санадҳои қонунгузории давлат сабт 

шудааст, набояд аз ҷониби шахс ѐ ҷомеа зери шубҳа қарор дода шавад. 

Агар шахс мехоҳад на дар ин, балки дар дигар муассиса кор кунад ‟ ин 

ҳуқуқи ӯст, агар шахс мехоҳад ин ѐ он динро пайравӣ кунад ‟ ин ҳуқуқи 

ӯст. 

Ҳамин тариқ, дар асоси натиҷаҳои омӯзиши хусусиятҳои 

маданияти ҳуқуқӣ, амалишавии ҳуқуқ ва рафтори қонунӣ хулосаҳои 
зерин баровардан мумкин аст: 

1. Рафтори қонунии субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ меъѐри 

ҳуқуқиро амалӣ менамояд, рафтори волоияти ғайриқонунии онҳо 
бошад, вайрон мекунад. 

2. Амалишавии ҳуқуқ ҳамеша бо рафтори қонунии одамон 

алоқаманд аст, яъне чунин рафторе, ки ба меъѐрҳои ҳуқуқӣ мувофиқат 
мекунад. 

3. Маданияти баланди ҳуқуқии шаҳрвандон воситаи ташкили 

давлати ҳуқуқбунѐд мебошад. Танҳо дар сурати мавҷудияти маданияти 
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ҳуқуқӣ, субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ метавонад меъѐрҳои ҳуқуқро 

тавассути рафтори қонунӣ амалӣ намояд. 
 

Пайнавишт: 
1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Изд. Дом 

«Дело» РАНХиГС, 2016. - 528 с.  
2. Сальников В.П. Правовая культура: проблемы формирования гражданского 

общества и правового государства. - Самара, 1991. 350с.  
3. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ . – Душанбе: «Империал - Групп», 

2014. - 720 с.  
4. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский [и др.]. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 478 с. 
5. Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе: «Илм», 2017. - 496 с. 

6. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М.: Юрайт, 2003. – 427 с. 
7. Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А. Актуальные проблемы теории 

государства и права. 2-е изд. М.: Юнити-Дана, 2011. – 448 с. 
 

Мухамедова М.Н., 
ассистент кафедры 

гражданского и трудового рава  

                                                                                  
К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Объекты гражданско-правового регулирования в современном 

гражданском праве всегда имели дискуссионный характер. 

Недвижимость, в свою очередь, как объект правового регулирования 
также является объектом полемики среди ученых цивилистов. В связи с 
этим представляется необходимость исследовать институт 

недвижимости, как объекта правового регулирования с учетом 
государственной регистрации прав на него. Для реализации 
исследования данного вопроса учитываются некоторые обстоятельства. 

Во-первых, решение о том, относится ли данный объект к недвижимому 
имуществу, всегда должно предшествовать решению других вопросов, 
подлежащих рассмотрению регистрирующим органом, во-вторых, в 
литературе по поводу критериев отнесения объекта к недвижимости, 

существуют различные точки зрения. 
Через категорию «недвижимое имущество» гражданское 

законодательство регулирует имущественные правоотношения между 

участниками в сфере оборота недвижимости. Данное положение 
указывает на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним как на юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, изменения, ограничения 
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(обременения), перехода и прекращения прав на недвижимое 
имущество в соответствии с положениями Гражданского кодекса РТ.  

Категория недвижимого имущества выделена в законе для того, 

чтобы определить специфику тех правовых отношений, которые 
складываются по поводу данного объекта гражданских прав  [4, 25], а 
правоотношения, связанные с оборотом и преобразованием 
недвижимости, - одна из проблем, которая никогда не утрачивала 

важности на протяжении всей истории права и государства  [2, 16].И эта 
проблема продолжает иметь место в правовой действительности, 
несмотря на то, что данному объекту посвящены многочисленные 

специальные исследования [1, 65-69; 3, 50]. Попытка восполнения 
пробелов в данной сфере гражданско-правовой науки привели к 
необходимости системного изучения недвижимости, как объекта 

правового регулирования. 
В соответствие со ст.142 ГК РТ к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся: здания (жилые, нежилые), 
сооружения и объекты незавершенного строительства, многолетние 

насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, т.е.  объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно. К недвижимым вещам приравниваются также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего водного плавания, космические объекты (ст.142 ГК 
РТ). 

Однако из данной статьи вытекает, что законодатель к числу 
недвижимым вещам не ввел термин «земля». Это аргументируется тем, 
что Гражданский кодекс Республики Таджикистан относит земельные 

участки в число объектов исключительной собственности государства . 
Данная норма вытекается из положений ст.13 Конституции Республики 
Таджикистан, в соответствии с которыми земля, ее недра, вода, 
воздушное пространство, растительный и животный мир, другие 

природные богатства являются исключительной собственностью 
государства и в свою очередь государство гарантирует эффективное их 
использование в интересах народа. 

Также следует напомнить, что понятие недвижимого имущества 
также предусмотрено в Законе Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него». 

Так, согласно ст.1 Закона Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» 
под недвижимым имуществом понимается земельные участки, как 

государственная собственность, жилые и нежилые здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства, многолетние насаждения и 
иное недвижимое имущество, прочно связанное с землей, то есть 
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объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно. 

Законодательными актами к недвижимым вещам могут быть 

отнесены и иные вещи, что требует изучения и дополнения 
действующего законодательства о регистрации недвижимого 
имущества. Права собственности и другие вещные права и недвижимые 
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином 
государственном реестре. Регистрации подлежат: право собственности, 
право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, 
ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных 
ГК и иными законами. 

Отдельными исследователями особо отмечается один из 
основополагающих объектов недвижимости ‟ земля (земельные 
участки). Для регулирования отношений, связанных с землей, имеют 
большое значение следующие положения ГК РТ: 

1) земля признается собственностью и недвижимым имуществом;  
2) вещное право дается лицам, которые не являются 

собственниками земельного участка; 

3) определение правил регулирования права на ограниченное 
пользование чужими земельными участками, т.е. сервитута;  

4) обширное регулирование сделок с правом пользования 

земельным участком (на примерах договора о купле-продаже, дарении, 
обмене, аренде, залоге и наследовании) и других.  

Из анализа положений этих норм законодательства М.М. Сохибов 

пришел к вывод, что в Республике Таджикистан земельный участок 
выведен из свободного гражданского оборота и не подлежит купле-
продаже или дарению [11, 117]. В соответствии со ст. 22 Земельного 
кодекса Республики Таджикистан право пользования земельным 

участком с правом его отчуждения, являясь особым объектом 
гражданских правоотношений, может быть предметом таких сделок, 
как купля-продажа, дарение, мена, аренда, залог и другие гражданско-

правовые сделки. Более того, в порядке наследования или 
универсального правопреемства может переходить другому лицу, в 
соответствии с гражданским законодательством. 

История свидетельствует о том, что всегда главной 
недвижимостью как объектом гражданских прав выступали земельные 
участки. С учетом этого, земельные участки и все, что было связано с 

ними, были признаны в качестве недвижимости (недвижимости по 
природе) и нормативное регулирование их оборота было направлено 
именно на земельные участки [10, 238].  
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Некоторые ученые, перечисляя признаки недвижимой вещи, 
определяющие ее понятие, учитывают все те составляющие, которые 
позволяют четко обозначить объект недвижимого имущества. На 

основании сказанного эти признаки недвижимой вещи условно 
разделяются на признаки, наличие которых необходимо для признания 
вещи недвижимой (например, прочная связь с землей, несоразмерный 
ущерб) и признаки, которыми должна обладать недвижимая вещь 

(например, государственная регистрация, наличие технического 
паспорта и т. п.), т.е. вопрос о признании вещи недвижимой уже не 
возникает, речь идет только об обязанности правообладателя 

недвижимой вещи совершить определенные действия для наделения 
такой вещи соответствующими признаками. 

Профессор Ш.М. Исмоилов определяет недвижимое имущество 

как имущество, перемещение которого невозможно в силу естественных 
свойств (земля, недра) либо в силу прочной связи с землей, образующей 
с ней единый объект, подлежащий государственной регистрации. Далее 
автор отмечает, что для реализации такой позиции требуется ее 

законодательное оформление в нормах закона [5, 159].  
А.Р. Пашина утверждает, что «прочная связь с землей» должна 

являться квалифицирующим признаком для определения недвижимого 

имущества. Однако эта связь должна быть направлена именно на 
правовые процедуры, а не на техническую или ещѐ какую-либо [9, 18].  

С.П. Цыденов отмечает, что «исключительно комплексное 

понимание признака прочности связи (юридического и физического 
постоянства как временного, так и пространственного) позволяет в 
значительной степени охарактеризовать недвижимость, что может быть 

принято при определении его понятия» [12, 218].  
Из вышеуказанных высказываний следует, что основным 

составляющим недвижимого имущества являются именно земля со 
всеми расположенными на ней имуществами, которые непосредственно 

должны быть оформлены в установленном законом порядке. 
Небезызвестно, что когда речь идет об объектах недвижимого 

имущества, соответственно встает вопрос о праве собственности на 

данные объекты. В связи с этим следует указать на экономическое 
свойство недвижимого имущества, так как они имеют ценность не 
только для государства, но и для общества в целом. Изначально 

объекты недвижимости признавались экономическими категориями на 
основании которых определялось ценность и значимость 
недвижимости. Исходя из этого сложно было определить правовой 

характер недвижимости, который связан с признанием объектов в 
качестве недвижимого имущества. В современной действительности 
каждого цивилизованного государства, как в Республике Таджикистан 
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порядок право собственности и другие вещные права на недвижимое 
имущество осуществляется на основании процедур, связанных с 
государственной регистрацией последнего и сделок с ним. Именно 

системой государственной регистрации недвижимого имущества 
проявляется правовой режим недвижимого имущества.  

В связи с этим, чтобы признать объект недвижимости и определить 
собственников (владельцев, пользователей, распорядителей) этих 

объектов на законных основаниях не только вышеуказанные критерии 
являются основополагающими, но соблюдение требований к 
обязательности государственной регистрации объекта недвижимости. 

Акт государственной регистрации объекта недвижимости является 
подтверждением со стороны государства факта по созданию или 
изменению правовой принадлежности объекта недвижимости тому или 

иному лицу. Если быть точным, в качестве такого акта в соответствии 
действующим законодательством выступают правоустанавливающие 
документы - документы, устанавливающие возникновение, переход, 
прекращение прав, ограничения (обременения) прав на недвижимое 

имущество (закон, решение уполномоченного государственного 
органа, договоры, сделки, решение суда и другие 
правоустанавливающие документы, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан). «Думается, что такой 
порядок совершения сделок с недвижимым имуществом подтверждает 
исключительную правовую сложность таких сделок и свидетельствует о 

значении комплекса объектов недвижимого имущества в целом для 
экономического развития региона или страны в целом» [8, 164].  

С.А. Липски, определяя понятие недвижимости, одновременно 

подчеркнул ее роль в условиях современного общества. Автор 
определяет недвижимость как земельный участок, также здания, 
сооружения, отдельные помещения и другие объекты, расположенные 
на земельных участках субъектов предпринимательской деятельности. 

Роль недвижимости выражается в «1) операционно-пространственной 
основе, т.е. территории, а также здании и сооружении, используемых в 
производственных, офисных и т.п. целях; 2) главном средстве 

производства в сельском хозяйстве (где земля является одновременно 
как предметом, так и средством труда); 3) компоненте природного 
комплекса (земля, леса, водные объекты), уязвимого при 

нерациональном использовании и загрязнении; 4) важнейшей части 
мирового богатства (недвижимость составляет его большую часть) и 
источника различных прямых и косвенных налогов и сборов» [7, 9-13]. 

С.Ю. Калинин отождествляет понятия «недвижимость» и 
«недвижимое имущество» соотнося их как правовые и технические 
понятия. Так, далее автор отмечает, что недвижимость выступает в 
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качестве объекта государственной регистрации прав на такое 
имущество и сделок с ним, в свою очередь недвижимое имущество 
является основным объектом государственной кадастровой 

регистрации, а также технического учета и технической 
инвентаризации [6, 53-54].  

Следует отметить, что вышеупомянутые понятия взаимосвязаны 
друг с другом, один дополняет другого. И не зря, законодатель 

объединил их в одно собирательное понятие «недвижимая вещь» 
(недвижимое имущество, недвижимость) (ч. 1 ст. 142 ГК РТ). Тем 
самим, законодатель обозначил их как объект вещного права.  

В связи с этим будет целесообразным охарактеризовать те 
признаки, которые свойственны всем объектам вещного права:  

а) физический признак означает обладаемость вещью. Например, к 

этому числу вещей нельзя отнести плодородие почв, продуктивность 
животных, атмосферный воздух и т.д., так как ими невозможно 
обладать; 

б) экономический признак означает ценность вещи без которой 

обладание вещи не имеет смысла. Например, не имеет ценности 
сорнячная растительность на пашне, отходы производства и 
потребления и т.д., а поэтому они не относятся к объектам вещного 

права; 
в) правовой признак всегда сопровождается наличием законного 

статуса. Например, самовольная постройка не может быть объектом 

собственности, а самовольный застройщик лишен права распоряжаться 
ею, и обязан снести ее за свой счет (ч. 2 ст. 246 ГК РТ).  

Вышеназванные признаки являются универсальными не только 

для всех вещей, но и для недвижимости. 
Помимо данных общих признаков, следует подчеркнуть 

специфические признаки недвижимости, которые выражаются в 
юридических фактах по возникновению, изменению или прекращению 

правоотношений, где объектом последних выступает данная 
недвижимость.  

Таким образом, несмотря на многообразие определения понятия 

«недвижимое имущество» и наличие соответствующих определений в 
законодательстве, в настоящее время все еще ведется полемика 
относительно прочно связанных с землей объектов недвижимости, и 

нет единства мнений. В ходе исследования было выявлено, что 
«недвижимое имущество» включает в себя такие понятия как 
«недвижимость», «недвижимые вещи». Это положение вытекает из 

нормы гражданского законодательства. И не зря, законодатель 
объединил их в одно собирательное понятие «недвижимая вещь» 
(недвижимое имущество, недвижимость) (ч. 1 ст. 142 ГК РТ). Тем 
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самим, законодатель обозначил их как объект вещного права. 
Вышеприведенный анализ показал экономические свойства как 
ценность недвижимого имущества и правовой характер объектов 

недвижимого имущества через призму обязательной государственной 
регистрации. 
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МОЊИЯТИ САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асоснок карда шудааст: 

“Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 

кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил 

медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 

эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъѐрҳои санадҳои байналмилалӣ 
амал мекунанд”(банди 3 моддаи 10) [1].  

Љолиби ќайд аст, ки робитаи асосии Љумњурии Тољикистон бо 

дигар давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалї асосан дар 
асоси  созишнома, шартнома, одат ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї, 
санадњои давлатї, ки муносибати байни тарафњоро ба танзим 
медарорад, мустањкам карда мешавад. Моњияти сарчашмањои њуќуќи 

байналмилалї, баробари муайян кардани сиѐсати хориљї ва хусусияти 
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї ањамияти хоса доранд.  

Дар назарияи њуќуќ зери мафњуми сарчашмањои њуќуќ одатан 

шакли зоњирии ифодаѐбии меъѐрњои њуќуќро мефањманд, яъне 
сарчашмањои њуќуќ ин санадњои меъѐрї-њуќуќї аст, ѐ њуљљатњое 
мебошанд, ки дар он ќоидањои рафтори иштирокчиѐни муносибатњои 

њуќуќї муайян гардида, мустањкам шудаанд. Ба монанди, Кодексњо, 
ќонунњои конститутсияонї, ќонунњо ва амру фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои ЊуќуматиЉумњурии Тољикистон ба 

ин гурўх дохил мешаванд.  
Дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки барои он ки 

субъектони њуќуќ донанд њангоми ворид шудан ба ягон муносибати 
њуќуќї кадом рафтор иљозат дода мешавад, кадомаш не, онњо инро аз 

талаботњои санадњои зикргардида аниќ карда метавонанд [5, 406]. 
Дар ин радиф, Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 

Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз санаи 26 январи 

соли 2021 чунин таъкид намудаанд: “Дар даврони соҳибистиқлолӣ 
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Тоҷикистон бо 178 кишвари ҷаҳон робитаҳои дипломатӣ барқарор 

карда, узви фаъоли созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ 
гардид. 

Дар ин замина муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мо, пеш аз 

ҳама, бо ҳамсояҳои наздикамон ‟ кишварҳои Осиѐи Марказӣ, 

ҳамчунин, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар низоми муносибатҳои 

байнидавлатии Тоҷикистон мақоми хосса доранд, дар ҳамаи самтҳо 

тақвият ѐфта истодаанд ва мо ин сиѐсатро дар оянда низ густариш 

медиҳем. 

Масъалаҳои таҳкиму густариши ҳамкориҳои гуногунҷанба бо 

шарикони стратегӣ ва рушди мо ‟ Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 

Мардумии Чин, Иттиҳоди Аврупо ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико чун 

ҳамеша дар сархати авлавиятҳои сиѐсати хориҷии Тоҷикистон боқӣ 
мемонанд. 

Доир ба рушди иқтисоди кишвар ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ 

барои ба меъѐрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани хизматрасониҳо, 

дарѐфти роҳҳои нави ташкили инфрасохтори сайѐҳӣ, ҷалби ҳарчи 

бештари сайѐҳони дохиливу хориҷӣ, бахусус, рушди сайѐҳии дохилӣ 

чораҳои аввалиндараҷа андеша шавад”[2].  
Њамин тавр, сиѐсати хориљии Тољикистон бо маънои томаш зодаи 

даврони истиќлолият аст, ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомали Рањмон асосгузори он ба шумор 
мераванд. Таърих шањодат медињад, ки барќарории равобит бо љањони 
хориљї ва шиносондани Тољикистон њамчун кишвари мустаќил дар 
арсаи байналмилалї њамаљониба ва дар айни њол мушкилтарин 

бахшњои давлатсозї дар солњои истиќлолият буд.  
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон моњи сентябри соли 1993 

нахустин бор аз минбари Созмони Миллали Муттањид сухан ронда, 

љомеаи љањониро бо нияту наќшањои бунѐдкорона, њадафњои сиѐсати 

сулњљӯѐна, расидан ба вањдати миллї, инчунин тањкиму таќвияти 
њамкорињо бо њама кишварњои дўсту сулњпарвари љањон ошно намуд. 
Љумњурии Тољикистон бо эътироф кардани асноди робитањои 

байналмилалї, аз љумла Оинномаи СММ, санади Хотимавии 
Хелсинкий, Баѐнияи Париж ва дигар санадњо зербинои сиѐсати дохилї 
ва хориљии худро бунѐд намуда, эълон кард, ки инсон ва њифзи њуќуќу 

озодињои он, сарфи назар аз мансубияти миллї, мазњабї, нажодї ва 
љинсї арзиши олї мебошад.  

Љумњурии Тољикистон дар тўли 30 соли истиќлолияти хеш имрўз 
робитањои байналмилалии худро дар њавзањои мухталиф, ба монанди 

кишварњои узви ИДМ ва Осиѐи Марказї, Аврупову Амрико бо 
пайгирї аз сиѐсати “дарњои кушода” муваффаќона пеш бурда 
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истодааст. Инчунин дар даврони соњибистиќлолї Тољикистон бо 178 
кишвари љањон робитањои дипломатї барќарор карда, узви фаъоли 
созмонњои бонуфузи байналхалќї ва минтаќавї гардид.  

Баробари њамин ќайд кардан зарур аст, ки дар асоси Конститутсия 
пешбинї шудааст, ки Љумњурии Тољикистон њангоми амалисозии 
сиѐсати хориљии худ ва шакли дигари иштирок дар муносибати 
байналмилалї ба он такя дорад, ки њамаи  давлатњо аз нигоњи њуќуќї 

дар байни худ ба сифати иштирокчиѐни мустаќил ва соњибистиќлоли 
муносибатњои байналмилалї дар масъалаи дохил шудан ба ин 
созмонњо ва хориљ шудан аз онњо баромад намоянд. Дар айни замон 

њуќуќи худро барои иљрои ўњдадорињои ба зимма гирифтаи худ 
новобаста аз низоми иќтисодї, иљтимої ва  сиѐсї ба амал татбиќ 
месозад.  

«Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ метавонад ба 
иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї дохил шавад, аз онњо 
барояд, бо кишварњои хориљї робита намояд» (моддаи 11-и 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон).  

Пайваста ба ин, мувофиќи мафњуми сарчашмаи њуќуќ, мафњуми 
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї чунин бармеояд, ки мутобиќи он 
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї гуфта шаклњоеро меноманд, ки дар 

онњо меъѐрњои њуќуќи байналмилалї мустањкам шуда, бавоситаи онњо 
муносибатњои субъектони њуќуќи байналмилалї ба  танзим дароварда 
мешаванд [6, 41].  

Сарчашмањои њуќуќи байналмилалї дар адабиѐти њуќуќии соњавї 
бо чунин маъно тарњрезї гардидааст. Дар зери сарчашмањои њуќуќи 
байналмилалї натиљаи љараѐни барпо намудани меъѐри байналмилалї 

фањмида мешавад [3, 49]. 
Дар соњаи њуќуќи байналмилалии муосир сарчашмањои соњаро 

шартан ба ду гурўњ људо менамоянд:  
1. Сарчашмањои асосии њуќуќи байналмилалї;  

2. Сарчашмањои ѐридињандаи њуќуќи байналмилалї.  
Баробари њамин, ба сифати сарчашмањои асосии њуќуќи 

байналмилалї инњо баромад мекунанд:  

- Созишномањои байналмилалї. Созишномањои байналмилалї ин 
шартномаи хаттии субъектони њуќуќи байналмилалї, яъне давлатњо ва 
дигар ташкилотњои бонуфузи байналмилалї, ки  дар асоси он меъѐрњои 

њуќуќи байналмилалї пайдо мешаванд, таѓйир меѐбанд ва бањри ба 
танзим даровардани муносибати њуќуќи байналмилалии муосир равона 
карда шудаанд. Дар амалия созишномањои байналмилалї номгўйи 

гуногун доранд, ба монанди: конвенсия, паймон, эъломия, протокол, 
декларатсия ва ѓайра.  
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- Одати байналмилалї. Одати байналмилалї гуфта, ќоидањои 
рафторро меноманд, ки дар натиљаи бисѐр ва якхела такрор ѐфтан аз 
љониби субъектони њуќуќи байналмилалї мустањкам гардида, инкишоф 

ѐфтаанд, дар натиља њамчун меъѐри њуќуќи байналмилалї эътироф 
гардиданд. 

Ѓайр аз ин, сарчашмањои зерини њуќуќи байналмилалї ба сифати 
сарчашмањои ѐрирасон дохил карда мешаванд. Ба ин мисол шуда 

метавонанд:  
- Ќарорњои судњои байналмилалї. Аслан падидаи эътироф кардани 

ќарори суд ба њайси сарчашмаи њуќуќї дар давлатњои англосаксонї 

љой дорад. Дар низоми њуќуќи байналмилалї ќарорњои суд њамчун 
сарчашмањои мустаќили њуќуќї эътироф карда мешаванд, лекин наќши 
онњо дар равшан гардонидани одатњо, кушоду равшан ва аниќтар 

гардонидани меъѐрњои њуќуќи байналмилалї назаррас мебошад;  
- Доктринаи њуќуќи байналмилалї. Таърихан дар ќарни XIX 

корњои илмї-тањќиќотї, нуќтаи назар ва консепсияи аксарияти 

олимони барљастаи соњаи њуќуќи байналмилалї ба њайси сарчашма 
эътироф гардида буданд. Дар шароити имрўза мавќеи онњо ба монанди 
аввала намебуд, лекин њангоми њалли ягон бањси ба вуљуд омада, ба 

онњо назар менамоянд; 
- Санадњои ташкилотњои байналмилалї. Дар муносибати 

байналмилалї фаъолияти ташкилотњои байналмилалї хеле назаррас 
аст. Њатто давлатњо кўшиш менамоянд, ки аъзои ташкилотњои 

бонуфузи байналмилалї гарданд. Ба монанди, Созмони умумиљањонии 

савдо,  Созмони ҳамкорињои Шанхай ва ғ. Дар њамин асос дар низоми 
њуќуќи байналмилалї усули нави њуќуќэљодкунї, яъне ба воситаи 
ќабули ќатънома (резолютсия) - њо ба вуљуд омадааст;  

- Санадњои яктарафаи давлатњо. Дар њуќуќэљодкунии 
байналмилалї меъѐрњои ќонунгузории дохилидавлатї низ ба эътибор 
гирифта мешавад. Таърихан, Эъломияи мустаќилияти Иѐлоти 

Муттањидаи Амрико (соли 1778) ва Эъломияи Франсия оид ба њуќуќи 
инсон ва шањрванд (соли 1789), ки барои ќабул намудани санади 
байналмилалие, ки имрўзњо ќариб њамаи давлатњои љањон эътироф 

менамоянд, дар њуќуќи байналмилалии муосир Эъломияи њуќуќи 
башар аз 10 декабри соли 1948, њамчун роњнамо хизмат  намуданд, 
асоснок карда мешаванд.  

Њамин тариќ, дар замони муосир оид ба мафњуми сарчашмањои 

њуќуќи байналмилалї бањс вуљуд дорад, аммо дар адабиѐтњои њуќуќї 
чунин муќаррарот пешнињод гардидааст. Сарчашмањои њуќуќи 
байналмилалї натиљаи љараѐни барпо кардани меъѐрњои њуќуќи 

байналмилалї фањмида мешавад, ѐ ин ки шакли зоњиргардии ќарорњои 
мувофиќагардонидашудаи аз тарафи давлатњо муќарраргардида, ки 
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дар љараѐни њуќуќэљодкунї ба вуљуд омадаанд ва шакли мављудияти 
меъѐрњои байналмилалї њуќуќї мебошад[3, 50]. 

Тањлили шартномањои Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки 

ба сифати шартномањои байналмилалї дар Љумњурии Тољикистон 

созишномањои байналмилалӣ фањмида мешавад, ки он аз тарафи 
Љумњурии Тољикистон бо давлатњои хориљї ва ѐ ташкилотњои 
байналмилалї баста шуда, он барои танзими муносибатњои байни онњо 
мављудбуда равона карда шудааст. Дар адабиѐти соњавї ишора 

гардидааст, ки фарќияти асосии санадњои дохилї аз шартномањои 
байналмилалї дар он аст, ки онњо созишномаи байни давлатњо буда, он 
доир ба шартњои бо созиши њамдигар муќаррар намудани ин давлатњо 

баста мешавад [4, 38]. Барои дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
пайдо намудани ќувваи юридикї ва танзими муносибати њуќуќї 
шартномањои байналмилалї бо тартиби дар он муќарраркардашуда ба 

ќувваи ќонунї бояд дарояд. 
Њамин тариќ, њангоми муайян намудани моњияти сарчашмањои 

њуќуќи байналмилалї дар Љумњурии Тољикистон ва дар танзими 

муносибатњои њуќуќї робита бо дигар давлатњо онњо дар асоси 
нишондоди санадњои њуќуќии байналмилалї, балки дар асоси худи 
шартномањо ва одатњои байналмилалии Љумњурии Тољикистон оид ба 
доираи амали он, бо роњбарии принсипњои њуќуќи байналмилалї аз 

ќабили дахолат накардан ба корњои дохилии дигар давлатњо, эњтиром 
ва эътирофи соњибихтиѐрї ва истиќлолияти давлатњо ба роњ монда 
мешавад.  
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АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ  
ФАЛСАФАВЇ-ЊУЌУЌЇ 

 

Дар илм мафњум ва намудњои гуногуни адолат мављуд буда , онњо 
таъминоти худро доро мебошанд. Ба сифати яке аз онњо адолати 
иљтимої, ки дар соњањои гуногуни илмњои таърихиву фалсафавї ва 

мантиќиву њуќуќӣ мавриди тањќиќот кашида мешавад. Бо ин васила 
дар тамоми мављудияти инсон адолати иљтимої бо назардошти ваќт ва 
замон мавриди омўзиш ќарор дода шуда буд. Доир ба масъалаи мазкур 
фикру аќидањои олимони ќадимро мисол овардан мумкин аст онњо 

ќайд менамуданд, ки адолати иљтимої вобаста аз замон бояд ба 
талабот љавобгў бошад. 

Файласуфон дар зери мафњуми адолати иљтимої баробарии 

инсонро дар љамъият пешбинӣ менамуданд. Масалан, Платон дар 
асарњои худ ду давлатеро тасвир менамуд, ки дар он шахсони доро ва 
дигаре, ки дар он нодор аз нигоњи иљтиомї муайян мекард, истиќомат 
менамуданд [3, 201]. Вобаста аз ин бояд ќайд намоем, ки Платон 
мутафаккири Юнони Ќадим тарафдори адолати иљтимої буд. Ў мехост 

давлатеро бинад, ки дар он ѓояњои адолат, таъмини мўътадилии 
адолати иљтимої ва тартиботи дорилии давлат бошад. Ба аќидаи 
Платон љамъияте тасаввур карда мешуд, ки дар он баробарии 

имкониятњо бошанд. 
Асоси асарњои Платонро таълимоти Арасту ташкил медод, ки ў 

дар давлат се табаќаро пешнињод менамуд: якум дороѐн, дуюм фаќирон 

ва сеюм табаќаи миѐна. Ба аќидаи онњо табаќи сеюм бењтарин буда , 
онњо дар љамъият бањри таъмини адолати иљтимої бисѐр мавќеи 
калонро доро мебошанд ва риояи адолати иљтимої барои онњо нињоят 

муњим мебошад. [2, 97]. 

Љоизи ќайд аст, ки Арасту њақ аст, зеро ки љомеаи бењтарин аз 
табаќаи миѐна иборат мебошад, ки дар он адолати иљтимої волоият 
дорад. Дар илми фалсафа мафњуми адолати иљтимої мафњуми 
моликият ањамияти љиддие дорад, зеро ки аќидаи Платон ва Арасту ба  

њам зида буд, Платон ќайд менамуд, ки дар љамъият моликияти хусусї 
аз баїн бурда шавад, Арасту бошад тарафдори њимояи моликияти 
хусусї буда, вай таклиф менамуд, ки моликияти хусусї бояд њимоя 

карда шавад. 
Арасту намудњои адолатро кашф намуда, аввалин маротиба рољеъ 

ба кашфи адолат бо усули таќсими имтиѐз, мањдуд намудани нерӯ ва 
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таъмини баробарии имконият дастрасии адолатро барои инсонњо 
пешнињод менамояд. Адолат ба ду намуд људо мешавад: адолати 
баробаркунанда ва таќсимшаванда. Адолати таќсимшаванда ‟ 

адолатест, ки дар натиҷаи таќсими њукумат, њаќки мењнат ва дигар 

имтиѐзҳо дар байни мардум риоя мешавад. Адолати баробаркунанда ‟ 
дар доираи муносибатњои муомилотї мушоњида мешавад: дар ањдњо, 

рӯѐнидани товони зарар, љиноят, љазо ва ѓ. [2, 114]. 

Бо њамин замина аќидањои табиӣ-њуќуќии файласуфони Юнонї 
Ќадим идомаи инкишофи худро дар њуќуќи Рими Ќадим ѐфтанд. 
Њуќуќшиносони Рими Ќадим Ситсерон, Улпиан, Гай, Юстиниан дар 

асоси ѓояњои олии инсонпарварии поквиљдонї, њаќиқатнигорї, 
адолатпарварї заминаи устувори њуќуќи хусусии римиро тарњрезї 
намуданд. 

Њуќуќшиносон ва сиѐсатмадорони машњури давраи ќадим ва 

асрњои миѐна низ оид ба таносуб ва инъикосгардии њуќуќ бо адолат 
фикру аќидањои худро баѐн намудаанд. Мавќеи махсусро дар њуќуќ 
принсипи адолат ишѓол менамояд. Истилоњи њуќуќ ва адолат решаи 
ягонаро соњибанд, аксари олимони соњаи њуќуќшиносї њуќуќро њамчун 

дар меъѐр дарљѐбии адолат муайян мекунанд. «Њуќуќ ‟ навишта буд Г. 
Гротсий ‟ ин њамон адолат аст». Дар муќаддимаи Ќонуни шоњ 
Хаммурапї (ѐддошт 1782-1750 соли пеш аз милод муљассамаи 

ќонунгузорї) гуфта шудааст: ќонунњо нашр (эљод) карда мешаванд, 
барои он, ки «дар давлат адолат дурахшон бошад». [5, 127, 214]. 

Бояд ќайд намоем, ки таъмини шароити зиндагии арзанда, 

легитимии њокимият, таъмини њифзи њуќуќу озодињои инсон њамчун 
нишонаи адолати иљтимої дар асарњои мутафаккирони форсу тољик 

низ ба монанди Рӯдакї, Фирдавсї, Сино, Низомулмулк, Тўсї, Саъдї, 
Љомї, Дониш ва дигарон таљассум гардидааст. 

Олимони барљастаи форсу тољик аз ќонуният дар низоми 
давлатдорї ва тартиботи пурра дар љомеа њимоя мекунанд, ки ба онњо 
адл ва адолати судї дар њаѐти љамъиятї пайванд мегирад. Аз љониби 
мутафаккирони форсу тољик назарияи «волоияти адолати судї» 

пешнињод гардидааст, ки маљмўи ќоида ва тавсияњоро оид ба баррасии 
оќилонаву одилонаи бањсњои њуќуќї таъмини бехатарии одамон, њифзи 
шараф ва номуси онњо фаро мегирад. Ѓояи аз назари таносуби 

иљтимоии давлат, ки ба баробарї ва ягонагии одамон бо маќсади 
хидмати якљоя ба манфиати давлатро ифода мекунад, тааллуќ дорад [7, 
231-240]. 

Абўалї ибни Сино мўътақид аст, ки инсон дар алоњидагї ва 
бидуни равобити њамдигарї бо одамон зиндагї карда наметавонад. Аз 
ин рў, дар рисолааш «Ишорат ва танбењот» зарурати њаѐти инсониро 
дар љамоат зимни њамкории байни аъзоѐни он исбот мекунад. Ин 
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њамкории иљтимої зимни «ќонуну адолат» сурат мегирад ва ќонуну 
адолатро шахси сазовор таъмин мекунад, аз љумла «бо суханони нарму 
љаззоб ба риояи ќонун њидоят мекунад» [8, 98]. 

Низомулмулк (Абўалї Њасан ибни Алии Тўсї) тўли ќариб си сол 
вазириро ба зиммаи худ гирифта, идоракунии давлати Салљуќиѐнро ба 
тартиб даровард, мактаби олии динї-мадрасаи «Низомия»-ро ташкил 
намуда, сатњи саводноки ва шароити иљтимоии ањолиро бењтар намуд, 

ки инъикоси принсипњои адолати иљтимої мебошад [6, 74]. 
Насириддини Тўсї раванди ташаккули љомеаро зимни равобити 

иљтимої, аз љумла гузаштани одамонро аз њаѐти истеъмолї ба 

истењсолу мубодилаи мањсули мењнат ва зарурати риояи ќонуни 
адолатро дар муомила чунин тасвир мекунад:  «...аммо баѐни он ки ба 
муовинати навъи худ мўњтољ аст, он аст, ки агар њар шахсро ба тартиби 

ѓизо ва либос, маскан ва силоњи худ машѓул боиси бувад, то аввал 
адовоти дуредгарї ва оњангарї ба даст овардї ва бад он адоват олоти 
зироат ва њисод (даравидан) ва тињан (орд кардан) ва аљн (хамир 
кардан) ва ѓасл (ресидан) ва насх (бофтан) ва дигар њирфатњо ва 

саноатњо мањайѐ кардї, пас бад-ин муњиммот машѓул шудї бо атои 
ќадри зиѐда ва ањзоби бадал аз амали дигарон ќонуни адолат дар 
муомила нигоњ доранд, асбоби маишат дасти фароњам дињад» [7, 245]. 

Таълимоти њуќуќии форсу тољик пайваста љонибдори сулњ ва 
вањдат мебошад, ки тавассути нерўи мардуми сайѐраи замин ба вуљуд 
меояд. Онњо аз сиѐсати сулњдўстонаи давлатњо барои њамкорї ва 

табодули таљриба пуштибонї менамояд. Њамагуна низову хушунатро, 
ба истистинои љангњои муњофизатї барои њифзи Ватан ва адолат, 
љангњое, ки барои озод намудани мардум аз ѓуломиву асорат бурда 

мешаванд, мањкум мекунанд. 

Доир ба масъалаи адолати иљтимої дар давраи шӯравї низ бисѐр 
пешнињод карда шуда буд, ки он имконият медод таъмини адолати 
иљтимої пурра ба роњ монда шавад. Як ќатор муаллифон изњор 

менамудаанд, ки адолати иљтимоӣ ин бањодињии фаъолияти сохтори 

љамъиятї мебошад, ки он имконият медињад одамон баробар 
истикомат кунанд [4, 42]. 

Дар оѓози асри XXI мафњум ва хусусиятњои адолати иљтимої 
гуногун гардидаанд, вобата аз давру замон, лекин аќидањои Платон, 

Арасту, Суќрот, Сино, Низомулмулк, Љомї новобаста аз он ки асрњои 
зиѐд гузаштааст мафњум, моњият ва хусусияти худро гум накардаанд. 
Дар таълимотњои Маркс, Энгелс ва Ленин бояд ќайд намоем, ки 

адолати иљтимої бо назардошти таъмини арзу шикоятњои одамон ва 
таъмини баробарии инсонњо дар механизми танзими муносибатњои 
љамъиятї изњор карда шудаанд. 
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Дар адабиѐти њуќуќї ва ќонунгзорї бояд ќайд намоем, ки якчанд 
маротиба мафњуми адолат шарњ дода шуда, ќайд намудаанд, ки адолат 
ин сифати дохилии њуќуќ ба њисоб мервад. Масъалаи адолат ва 

ноадолатии ќонун ин масоили мутобиќат ва номутобиќатии њуќуќ 
пешнињод шудааст. 

Якљоя бо файласуфон, њуќуќшиносон ќайд намудаанд, ки адолат 
ин дар санадњои меъѐриву њуќуќї мустањкам кардани баробарии 

имкониятњои одамон ва њуќуќ, вазифаву ўњдадорињои инсон ва 
шањрвандон мебошад. Вобаста аз ин адолат дар љамъият таъмини 
баробарии иљтимої ва инкишофи озодонаро ба миѐн мерад. 

Принсипи адолати иљтимої ин мазмуни маънавию иљтимої дорад. 
Он байни наќши амалии шањрвандон дар њаѐти љамъият ва ањволи 
иљтимоии онњо, байни њуќуќ ва ўњдадории онњо, байни мењнат ва 

њавасмандкунонї, љиноят ва љазо, хизматњои шоистаи инсон ва 
эътирофи он аз љониби љамъият ба вуљуд меоянд. Ба воситаи њуќуќ 
байни рафтори бояду шояд ва бањои натиљаи он мутобиќати бењтарин 
ба даст оварда мешавад. Адолат њам дар амалияи танзими њуќуќ, дар 

сурати њал кардани парвандањои мушаххаси њуќуќї (масалан, дар ваќти 
таъин кардани андозаи нафаќа, људо кардани манзил, муайян кардани 
чорањои љазои љиної) яке аз мабдаъњои асоситарин ба њисоб меравад. 

Дар замони муосир аќидаи таъмини адолати иљтимої њамчун 
категорияи њуќуќї ин аз љониби санадњои меъѐриву њуќуќи танзим 
намудани њолати иљтимоии шахс дар љамъият ба њисоб меравад, ки он 

имконият медињад инсоният баробар имкониятњои худро амалӣ 
намояд. 

Доир ба таъмини адолати иљтимої аз љониби њуќуќ мо танњо дар 
он мавриде сухан ронда метавонем, ки агар он ба манфиати њама 

равона гардида бошад ва бањри таъмини шароити зиндагии арзанда 
њамаро дар назар дошта бошад. Масалан, ќисми 3 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикиситон ќайд менамояд, ки «Љумњурии Тољикистон 
давлати иљтимої буда, ба њар шахс шароити зиндагии арзанда ва 

инкишофи озодонаро фароњам меоварад» [1]. Таъмини некўањволии 
љамъият дар асоси адолати иљтимої њадафи асосии давлати иљтимоиву 
њуќуќбунѐд аст. Мафњуми некўањволии љамъият дар муњайѐ кардани 

шароит ба мењнат ва гирифтани музди сазовор барои мењнат, вазъи 
хуби манзил ва ѓизо, ба њама дастрас будани ѐрии тиббї, маориф, 
шаклњои гуногуни иттилоот ва ѓайра ифода меѐбад. Дар давлати 

иљтимої ѓамхорї ва ањамият додан ба соњањои муњими марбут ба 
фаъолияти оммаи васеи мардум дар мадди аввал аст. Ин соњањо аз он 
љињат муњиманд, ки шањрвандон њамарўза бо онњо сарукор мегиранд, 

масалан, соњањои нигањдории тандурустї, маориф, њифзи иљтимоии 
ањолї, нафаќа, суѓурта ва ѓайра. Фароњам овардани шароит барои 
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тањсил имкон медињад, ки новобаста аз вазъи иљтимої наврасону 
љавонон ба омўзиш љалб карда шаванд. Дар низоми мактабњои олї 
вобаста ба талаботи иќтисоди бозоргонї ва вазъи иќтисодии табаќањои 

гуногуни љомеа шаклњои ройгон ва пулакии тањсил ба роњ монда 
шудаанд. Љавонон дар масъалаи интихоби шакли тањсил комилњуќуќ 
мебошанд. Харољоти тањсилро дар гурўњњои шакли тањсилашон ройгон 
худи давлат пардохт мекунад. Давлат барои гурўњњои муайяни 

шањрвандон истифодаи бепули хизматрасонии тиббиро муќаррар 
кардааст. Нафаќахўрон, иштирокчиѐни Љанги Бузурги Ватанї, 
гурўњњои муайяни маъюбон ва ятимон аз хизматрасонии тиббї ба 

таври имтиѐзнок истифода мекунанд ва ѓ. 

Дар замони муосир, мутаассифона дар баъзе кишварҳои љангзада 
ва муноќишањои ќавмиву миллї дошта, нуќтањои мухталифи курраи 
замин ќарор дорад, ки хатари афзудани он њанўз њам бештар ба назар 

мерасад. Мањз дар чунин шароит ањамият ва муњимияти андешањои 
мутафаккирон дар бораи сулњ, зарурати њифзи инсон ва пуштибонї аз 
он, оштинопазирї бо таљовуз ва интиќоду мањкум намудани вай 

бештар аҳамият пайдо мекунанд. 
Ќимати адолат дар замони муосир бо таъмини ќабули санадњои 

меъѐриву њуќуќї ва санадњои татбиќи њуќуќ амалӣ мегардад. Њамчунин 
дар низоми илми њуќуќшиносии муосир ва ќонунгузории соњавї адолат 
њамчун таъминкунандаи њаќиќат дар љомеа эътироф карда шудааст.  
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њуќуќи соњибкорї  

ва байналмилалӣ 
 

ТАЪМИНОТИ ЊУЌУЌИИ РАЌОБАТ ДАР РУШДИ  
УСТУВОРИ СОЊИБКОРЇ 

 
Дар Љумњурии Тољикистон раќобат ва танзими њуќуќии он аз 

сарчашмаи асосии њуќуќ бармеояд. Асоси онро муќаррароти моддаи 

12-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оид ба кафолати озодии 
фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї ташкил медињад. Тавре аз мазмуни 
моддаи зикргардида бармеояд, «асоси иќтисодиѐти Тољикистонро 

шаклњои гуногуни моликият ташкил медињанд.  
Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 

њифзи њуќуќи њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро 
кафолат медињад»[1].  

Раќобати озод мањз дар он љое вуљуд дошта метавонад, ки озодии 
фаъолияти соњибкорї мављуд бошад. Њамзамон, раќобат аз тарафи 
ќонунгузории зиддиинњисорї ба танзим дароварда мешавад. Яке аз 

принсипњои њуќуќи иќтисодї, соњибкорї асосњои аввалини њуќуќи 
танзими фаъолияти соњибкорї мебошанд, ки тамоми ќонунгузории 
соњаи соњибкориро фаро гирифтаанд, принсипи озодии раќобат 

мебошад. Гузариш ба иќтисодиѐти бозорї бе ташкил ва ривољ додани 
раќобат, муњайѐ намудани муњити раќобатпазирї ѓайриимкон 
мебошад. Барои њамин њам дар замони рушди муносибатњои иќтисодї, 

иќтисоди бозорї наќши ин принсип шарт меафзояд.  
Дар адабиѐти њуќуќї ќайд карда мешавад,  ки раќобат њамчун 

фишанги асосии муносибатњои бозорї соњибкоронро маљбур 
менамояд, ки байни худ мубориза баранд ва бо њам бањри ба даст  

овардани натиљањои бењтарини иљтимоию иќтисодї ва расмї мусоидат 
кунанд. Мањз рафтори ќонунї дар соњаи муносибатњои соњибкорї ва 
њифзи раќобат ба воситањои чорањои гуногуни маљбуркунии давлат дар 

асоси меъѐрњои ќонун таъмин карда мешавад [7, 121]. 
Нисбати рушди раќобатпазирии соњибкорї дар Љумњурии 

Тољикистон Пешвои муаззами миллат дар њар баромадњо, мулоќотњои 

худ бо хизматчиѐни давлатии маќомоти давлатї, соњибкорону 
саноатчиѐни кишвар ишорањо менамоянд. Дар Паѐми худ Асосгузори 
сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 26 декабри соли 2019 ироа 
намудаанд: «Шиддат гирифтани раќобати тиљоратї миѐни кишварњо 
моро вазифадор месозад, ки дар самти пешгўии хавфњо ва коњиш 
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додани таъсири онњо ба иќтисоди миллї, инчунин, баланд бардоштани 
раќобатнокии мањсулоти истењсоли ватанї тадбирњои зарурї андешем» 
[2]. 

Раќобат танњо ба муносибатњои иќтисодии озод, муносибатњои 
бозорї хос буда, ќисми људонашавандаи он ба њисоб меравад ва 
ќонунгузории љорї онњоро ба танзими њуќуќї дарбар гирифтааст. 
Бештар аз ин, меъѐрњои Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон[3] 

(КГ ЉТ) муќаррар намудааст, ки ба амали шањрвандон ва шахсони 
њуќуќї, ки бо нияти расонидани зарар ба шахси дигар иљро карда 
мешавад, инчунин, дар мавридњои пешбининамудаи ќонун 

сўиистифода аз њуќуќ дар шакли дигар роњ дода намешавад.   
Ба истифодаи њуќуќњои гражданї бо маќсади мањдуд сохтани 

раќобат, инчунин, сўиистифода аз мавќеи афзалиятноки худ дар бозор 

роњ дода намешавад (моддаи 10-и КГ ЉТ). Дар самти мазкур, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2017, №1417 «Дар бораи њимояи 
раќобат» [4] асосњои ташкилию њуќуќии њимояи раќобатро муайян 
менамояд, муносибатњоро оид ба ташкил ва фароњам овардани шароитњои 

мусоид барои рушди раќобат, фаъолияти самарабахши бозорњои молї, 
таъмини фазои ягонаи иќтисодї ва фаъолияти озоди иќтисодї, 
соњибкориро танзим менамояд. 

Баробари њамин, ќайд кардан зарур меояд, ки таъмини њуќуќии 
раќобат дар рушди устувори соњибкорї дар Тољикистони соњибистиќлол 
мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 26 июли соли 2014, 

№ 1107 «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї»  [5] 
асоснок пешбинї карда шудааст. Дар асоси ќонун муносибатњои 
љамъиятї вобаста ба њимоя, дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї 

дар Љумњурии Тољикистон танзим гардида, кафолатњои давлатии 
фаъолияти субъектњои соњибкориро таъмин мешаванд.  

Раќобат, раќобатпазирї воќеона, бо мустаќилияти пурраи 
фаъолияти хољагии соњибкорон дар истењсол ва ба фурўш бароварда 

шудани мањсулот, расонидани хизматњо ва иљрои корњо асоснок 
мегардад, бо муборизаи њарчї бештар ба даст овардани даромад, рушди 
худ, њељ набошад, бањри ба пой истодан назар ба дигар субъектони 

соњибкорї вобастагии назаррас дорад. Дар адабиѐти њуќуќї ќайд 
мегардад, ки кўшиши њар кадоми онњо њарчї бештар ба даст даровардани 
фоида ба васеъшавии фаъолияти хољагидорї оварда мерасонад, ки дар 

натиља соњибкорон њамчун раќиби якдигар баромад менамоянд [8, 382].  
Ба андешаи мо, танњо раќобат имконияти њар кадом соњибкорро 

бо маќсади таъсиррасонии манфї ба шартњои умумии бозори мол 

мањдуд менамояд, бештар аз он истењсоли њамон намуди мањсулот ва 
хидматрасониеро, ки ба истеъмолкунанда зарур аст, њавасманд 
мегардонад [9, 141]. 
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Њамин тавр, дар таъмини њуќуќии раќобати соњибкорї наќш ва 
сањми давлат, дар шахсияти маќомоти ваколатдори он алоќамандї ва 
вобастагии калон дорад. Дар меъѐрњои ќонуни њимояи раќобат махсус 

ишора карда шудааст, ки маќомоти давлатии зиддиинњисорї барои 
татбиќи сиѐсати зиддиинњисорї дар соњаи рушди бозорњо ва раќобати 
фаъолияти соњибкорї масъул буда, вазифањои асосии мусоидат ба 
раќобати солим, огоњкунї, пешгирї, мањдудкунї ва ќатъ намудани 

фаъолияти инњисорї ва раќобати бевиљдонона, мусоидат ба ташаккули 
муносибатњои бозорї дар асоси рушди раќобат ва соњибкорї, назорати 
давлатї оид ба риояи ќонунгузории зиддиинњисории Љумњурии 

Тољикистон ва ѓайра амалї менамояд (моддаи 21-и Ќонун дар бораи 
њимояи раќобат). 

Дар таъмини њуќуќии раќобат дар рушди устувори фаъолияти 

соњибкорї маќомоти давлатии зиддиинњисорї масъул мебошад. 
Ќонунгузор муќаррар менамояд, ки маќомоти давлатии зиддиинњисорї 
бо маќсади амалї намудани сиѐсати зиддиинњисорї ва таъмини њимояи 
раќобат, санадњои меъѐрии њуќуќиро дар шакли фармоиш (ќарор, 

амрнома), барои иљрои њатмї ќабул менамояд (моддаи 22-и Ќонун). 
Умуман, меъѐрњои ќонунгузории амал кардаистодаи Тољикистон 

дар ин самт тамоми љабњањои таъмини рушди раќобатро дарбар 

гирифтааст. Дар радифи њамин, мазмуни меъѐрњои моддаи 18 -и Ќонуни 
Тољикистон аз соли 2017 «Дар бораи њимояи раќобат»  љолиби диќќат аст. 
Тавре бармеояд, ѐрии давлатї ва мањаллї, ба истиснои ѐрии 

пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
огоњкунї, пешгирї, мањдудкунї ва ќатъи фаъолияти инњисорї ва 
раќобати бевиљдонона танњо бо иљозати пешакии маќомоти давлатии 

зиддиинњисорї дода мешавад (банди 1).  
Ѓайр аз ин, маќомоти давлатии зиддиинњисорї љињати ќонеъ 

гардонидани дархост оид ба ѐрии давлатї ва мањаллї ќарори 
дахлдорро вобаста ба намудњои зерини ѐрї ќабул менамояд:  

‟ ба субъектњои хурду миѐнаи соњибкорї; 
‟ барои истењсоли мањсулоти кишоварзї; 
‟ бо маќсади њифзи муњити зист; 

‟ барои таъмини њифзи иљтимої ва тандурустии ањолї; 
‟ барои њифзи мењнат; 
‟ бо маќсади гузаронидани тадќиќоти бунѐдии илмї, ки 

мустаќиман ба истењсоли мањсулоти нав ѐ бењтар намудани сифати он ѐ 
равандњои мављудаи технологї нигаронида шуда бошад ва ѓайра 
(банди 3). 

Пайваста ба ин, тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
№227 аз 3 майи соли 2010 «Дар бораи Хадамоти зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон», замимаи 1 «Низомномаи Хадамоти 
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зиддиинњисории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» [6], маќомоти 
ваколатдори њокимияти иљроия буда, сиѐсати ягонаи давлатиро дар 
соњаи њимоя ва рушди раќобат, огоњонї, пешгирї ва роњ надодани 

фаъолияти инњисорї, танзими давлатї дар соњаи фаъолияти инњисори 
табиї, њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон ва назорат аз болои 
фаъолияти реклама ба амал мебарорад. 

Љолиби ќайд аст, ки озодии фаъолияти соњибкорї, таъмини рушди 

раќобатпазирї ба субъекти хољагидор имконияти аз назари худ ба даст 
овардани захирањо ва ташкили истењсолотро пеш меорад. Њар кадом 
субъекти соњибкорї дар доираи самти талаботи бозорї, вобаста аз 

талаботи ба миѐн омадаи љамъиятї фаъолияташро бояд пеш бурда 
бошад.  

Албатта, амалияи замони муосир шањодат медињад, ки таъминоти 

њуќуќии раќобати соњибкорї дар замони муосир андешидани  як ќатор 
чорањои даќиќро аз љониби давлат, пеш аз њама аз тарафи маќомоти 
ќонунгузорї, маќомоти њокимияти иљроия, маќомоти судї таќозо 
менамояд.  

Аз меъѐрњои конститутсионї бармеояд, ки роњбарии самараноки 
соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва иљрои ќонунњо, амру 
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистонро Њукумати 

Тољикистон таъмин менамояд (моддаи 73-и Конститутсия).  
Њамин тариќ, раќобат ќисми таркибии фаъолияти соњибкорї буда, 

аз моњияти худ бармеояд. Яъне, мусобиќаи озоди субъектњои 

хољагидор, ки амалиѐти мустаќилонаи онњо имконияти таъсиррасонии 
яктарафаи њар кадоми онњоро ба шароити умумии муомилоти 
мањсулот, кор хизматрасонї дар бозори дахлдор ба таври самарабахш 

мањдуд менамояд, раќобат дониста мешавад.  
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Кабирзода Г.Ќ., 

муаллими калони 

кафедраи ҳуқуқи судӣ ва 
назорати прокурорї 

 

ТАРТИБИ БАРРАСИИ ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТИИ 

АЙБДОРКУНИИ ХУСУСӢ ДАР СУД 
 

Вaзифаҳои ҳoкимияти cудӣ вa тaъмини адoлат дар асoси принсипу 

меъѐpҳои демoкратии мурoфиаи cудӣ, аз ҷумлa баробaрии ҳамa дар 

нaзди қoнун ва cуд, барoбарҳуқуқии таpафҳо даp ҷаpаѐни бaҳсу 

мунoзира ва ба тарзи ошкoро гузaронидани мурoфиаи cудӣ сурaт 

мегирaд, ки ин меъѐрҳoи қoнун кaфили вoқеии ҳифзи ҳуқуқу озoдиҳои 

инсoн, таҳкими қoнуният ва тaртиботи ҳуқуқӣ, дaр мaҷмӯъ, нишoнаи 

муҳимтaрини ҷoмеаи адoлатпарвар, демoкративу ҳуқуқбунѐд вa 

дунявиву иҷтимoӣ мебoшад. 
Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон судяњо дaр 

фаъoлияти худ муcтақил будa, танҳo ба Кoнститутсия вa қонун итoат 

мекунанд, ки дахoлат ба кoри онҳо мaнъ аст. Кoнститутсия бaрои ҳaма 

ҳифзи судирo кафoлат дoдааст, яъне шахсoни вoқеиву ҳуқуқӣ ва 

тaшкилоту муaссисаҳо ҳангoми халaлдор шудaни ҳуқуқу озодиҳoяшон 

метавoнанд бевoсита ба cуд муpоҷиат намoянд ва cуд дар аcоси 

меъѐрҳoи Кoнститутсия ва қoнунҳо бoяд ҳуқуқу озoдиҳои онҳоpо ҳимoя 

кунaд, даp суpати вайрoн шудaни oнҳо ҳуқуқу озoдиҳои худpо 

барқаpор намoянд. 

Ин муқарpароти Кoнститутсия барoи пешpафти ҷoмеа ва тaъмини 

ҳуқуқу озoдиҳои инсoн хеле муҳим будa, эътимoди шаҳpвандонро 

баpои тaъмини ҳуқуқу озoдиҳо ва мaнфиатҳои қoнунии онҳo тaҳким 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31333
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мебaхшад. Чи тавре ки З.Њ. Искандаров, ќайд мекунанд, ки њимояи 
њуќуќи конститутсионии инсон ва шањрванд аз маќомоти ќонунбарор 
ва њокимияти давлатї вабаста буда, њуќуќ ва озодињояш дар 

Конститутсия асоснок карда шудааст [2, 14]. Оид ба айбдоркунии 
хусусї ќайд мекунад В. П. Божьев, љинояти начандон вазнин буда, 
њуќуќи конститутсионии инсон ва шањрвандро мањдуд месозад [1, 614]. 

Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки айбдоркунии хусусї дараҷаи ба 

ҷамъият хатарнок набуда, мутобиќи ќонунгузорї зарурият нест, ки 

нисбати он тањќиќ ва тафтиши пешакї гузаронида шаванд.  Аммо 
баръакси ин масъала олимон С.И. Катькало ва В.З. Лукашевич ќайд 

мекунанд, ки муайян кардани таркиби ҷиноят дар кирдорҳои ин ѐ он 

шахс ва дараҷаи хавфнокии он ба ҷамъият, бидуни баѐноти ҷабрдида 

мушкилї меорад, зеро ҷабрдида чун қоида сабаб ва њолатњои содир 

шудани ҷиноятро медонад [3, 288]. 
Яке аз муаммоњо дар Кодекси мурофиавии љиноятї ин баррасии 

парвандаи айбдоркунии хусусї дар суд мебошад. Мутобиќи ќ. 2 м. 24 

дар КМЉ ЉТ соли 2009 парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои дар моддаҳои 

112, 116, моддаи 156 қисмҳои 1 ва 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинишуда парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ эътироф 

гардида, бо аризаи шахси аз ҷиноят ҷабрдида, намояндаи қонунии ӯ 

оғоз карда мешавад ва пешбурди парванда дар ҳолати оштӣ шудани ӯ 

бо айбдоршаванда қатъ карда мешавад. Яъне дар асоси м. 354 КМЉ ЉТ 

парвандаи айбдоркунии хусусӣ аз ҷониби ҷабрдида ѐ намояндаи 

қонунии ӯ бо роҳи ба суд додани ариза дар бораи ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашидани шахс оғоз карда мешавад. Аммо сархати 

понздаҳуми қ. 1 м. 35 дар таҳрири зерин ифода карда шудааст: «суд дар 

ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баррасии судии парвандаи ҷиноятиро оид ба айбдоркунии хусусӣ оғоз 

намояд ѐ маводи онро барои оғози парвандаи ҷиноятӣ ва гузаронидани 

таҳқиқ ва ѐ тафтиши пешакӣ аз рӯи тобеияти тафтишӣ ба мақомоти 
дахлдор ирсол кунад» [5]. 

Айбдoркунии хусусӣ ‟ ин мурoфиаи ҳуқуқии мaхсусест, ки 

љабрдида бо ирoдаи худ ба суд дар барoи ба ҷавoбгарии ҷинoятї 
кашидaни шaхсе, ки ба ў зарар расонидааст, мурољиат менамояд. Дар 

пешбурди категоpияи чунин нaмуди парвaндаҳо бa суд ӯҳдaдории 

ҳимoяи ҳуқуқ ва манфиaтҳои қoнунии ҳaмаи иштирoкчиѐни пaрванда 
вoгузор кaрда шудaаст.  

Инчунин, aйбдоркунандаи хуcусӣ бo тариқи намoяндаи худ ҳуқуқ 

ва манфиaтҳои худpо ҳимоя кардa метавoнад. Агар аз рўи айбдоркунии 
хусусї тарафњо дар бораи бастани созиши оштишавї изњор намоянд, 
судя њуќуќ надорад ќатъ кардани парвандаи љиноятиро рад намояд, ба 
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ҳолатҳои истисноие ки дар қисми 3 моддаи 24 КМҶ ҶТ пешбинӣ 
шудаанд”.  

Бoяд зикp нaмуд, ки cудя дoир ба паpвандањои айбдоpкунии 
хуcусї омoдасозии дaхлдорро, ки даp моддаи 355 КМЉ пешбинї 

шудaаст, бa анљом мерaсонад. Cудя ҳaнгоми мaвљуд будaни асoсҳо 

барoи таъини маљлиси судї дар мўҳлати то ҳафт шабонарўз аз лаҳзаи 
ворид гардидани аризa ба cуд вaзифадор aст, шaхсерo, ки нисбати ў 
шикoят каpда шудaаст, даъвaт нaмуда, ўpо бо мавoди паpванда шинoс 

кунaд ва ҳуқуқҳoи судшaвандаро даp маљлиси cуд, ки моддаи 47 КМЉ 

пешбинї нaмудааст, фаҳмонaд ва муaйян кунaд, ки киҳорo бa сифaти 

шoҳид ва ҳимoятгар бa суд даъвaт каpдан мумкин аcт. 

Cудя вaзифадор aст ба тарaфҳо имкoнияти oштї шуданро 

фаҳмoнад. Агаp тарaфњо бo њамдигap oштї нaшаванд, пaс аз иљрoи 
талaботи ќисмњои 3 ва 4 моддаи 355 КМЉ тибќи ќоидањои моддаи 262 

КМЉ ЉТ баppасии паpвандаро тaъин нaмояд. Аз њамин лањза шахси 
арзкунанда айбдоркунандаи хусусї дониста шуда, дорои тамоми њуќуќ 
ва ўњдадорињои бо моддањои 42 ва 43 КМЉ пешбинишуда мегардад. 

Њамзамон, судя бояд аризањои чунин љабрдидањоро бо пуррагї омўхта, 
ба њолатњои беасос рад кардан аз ќабули онњо роњ надињад” [4]. 

Дap њoлате, ки apизаи пешнињoдшуда ба талаботи ќ. 3 ва 4 м. 354 

КМЉ љавoбгў набoшад, cудя бo ќарoри худ шaхси арзнaмударо 
вазифадоp мекунaд, ки дaлелњо пешнињoд кунaд, кaмбудињоро баpтараф 

сoзад ва барои он мӯњлaт муќаppар мекунaд. Њангoми иљрo накaрдaни 
ќаpop, cудя бо ќаpopи худ љињaти ба баppасї ќaбул нaмудани аризаpo рaд 

нaмуда, дар ин боpа шахси аpзнамудaро огoњ меcoзад. 
Бa мaљлиси cуд бе сабaбњои узpноке, ки дар ќ.2 м.224 КМЉ зикр 

гаpдида, (сабaбњои узрнoки ба даъвaт њозиp нaшудaни айбдоpшaванда 
инњo эътиpoф каpда мешaванд: бемopї, ки њозиp шудaни 

айбдopшавандаро нoмумкин месозaд; фaвтидани хешoвандони нaздик; 
офaтњои тaбиї; нaгирифтани даъвaтнома; њолaтњои дигapе, ки дар 
муњлaти муaйян њoзир шудaни айбдopшавандаро нoмумкин месoзад), 

њозиp нaшудани айбдopкунандаи хуcусї ѐ намoяндаи ў бoиси ќaтъ 
кардaни пешбуpди парвандa мегapдад. 

Бo дapхости айбдopкунандаи хуcусї судя бoяд ба ў дaр љамъoварии 

далелњo мусoидат кунaд. 
Cудя њангoми мaвљуд будaни асoсњо баpoи таъини мaљлиси cуд дaр 

муњлaти тo њaфт шабoнарўз aз лањзaи вopид гapдидани apиза бa cуд 

вaзифадор aст, шaхсеро, ки ниcбати ў шикoят каpда шудааст, дaъват 
нaмуда, ўpо бо мавoди паpванда шинoс кунaд ва њуќуќњoи судшaвандaро 
дар мaљлиси суд, ки м. 47 КМЉ пешбинї нaмудаанд, аз oн љумла: дap 
муњокимaи cудии суди марњилаи якум ва каccатсионї иштиpoк намудaн; 

сухaни охиpин гуфтан; бо протокoли маљлиси cудї шинoс шудaн ва бa он 
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эpод пешнињoд намудaн; aз њукм, таъинoт ва ќаpори суд, cудя шикoят 
нaмудан; нусхањoи ќаpopњои шикoятшударо гирифтaн; нусхањoи шикoят 
ва пешнињодњои ба парвандаи љиноятї овардашударо гирифтан ва ба 

онњо норозигї изњор намудaн; дар баppасии масъaлањое, ки бa иљpои 
њукм вобaстаанд, иштиpoк намудaн; инчунин дигaр њуќуќњoе, ки КМЉ 
пешбинї намудaaст, истифoда намудaн. 

Агаp тарафњo бо њамдигaр оштї нашaванд, тибќи ќоидaњои м.262 

КМЉ баppaсии парвандаpо тaъин мекунaд (м. 355 КМЉ). 
Парвандa дap маљлиси cуд аз тарaфи cудя тибќи ќоидaњои умумии 

муњoкимаи cудї баppасї каpда мешaвад. 

Муњoкимаи cудї бoяд дaр муњлaти на деpтар аз чоpдањ шабoнарўз аз 
лaњзаи ба cуд ворид гaрдидани apиза сар кapда шавaд. 

Бappaсии аpизаро оид бa парвaндаи aйбдоркунии хуcусї бо 

барpасии аpизаи мутaќобила якљoя пеш буpдан мумкин aст. Якљoя каpдан 
тибќи ќаpори cудя то oѓози тaфтиши cудї иљoзат дoда мешавaд. Њaнгоми 
якљoя кардaни аризaњо дap як пешбуpд, шахсoне, ки онpо арз каpдаанд, 
даp мурoфиа њамзaмон ба сифaти айбдoркунандаи хуcусї ва судшавaнда 

иштиpок мекунaнд. Баpoи омодaгї ба њимaя ва вoбаста бa воpид шудaни 
аризaи мутaќобила ва якљoя кардaни пешбуpд тибќи даpхости шахсе, ки 
нисбaти ў аpизаи мутaќобила додa шудaaст, парвaндаро ба муњлaти на 

бештaр аз cе шабoнарўз мaвќуф гузaштан мумкин aст. 
Пуpсиши ин шахсoн оид ба њолaтњои дар аpизањо 

инъикоснамудаашон тибќи ќoидањои пуpсиши љабpдида, оид ба њoлатњои 

дар аризaњои мутаќoбила инъикoсѐфта бошaд, тибќи ќоидaњои пуpсиши 
судшавaнда, анљoм дoда мешaвад. 

Айбдoркунї дaр мaљлиси cуд аз љoниби айбдoркунандаи хуcусї ѐ 

намoяндаи ў тaќвият дода мешaвад. 
Тaфтиши cудї аз зикри аpиза аз таpaфи шaхси онрo aрз кардa ѐ 

нaмояндаи ў оѓoз меѐбад (м. 356 КМЉ). 

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки дар вақти баррасии парвандаҳои 

айбдоркунии хусусӣ якчанд мушкилотҳо ба вуҷуд меоянд, мавҷуд будани 

камбудї дар аризаи айбдоркунандаи хусусӣ ва баргаштани он, ба поймол 

шудани ҳуқуқҳои ҷабрдида боис мегардад.  
Пешнињод мекардем, ки њангоми баррасии парвандањои 

айбдоркунии хусусї аз љониби суд моддањои 20 ва 26 КМЉ ЉТ ба 
инобат гирифта шаванд. Ќонунбарор низ њангоми таѓйиру илова ворид 

карда, ба КМЉ ЉТ ба назар гирад, ки моддањои 20, 26 ва 354 КМЉ ЉТ 
бо ќ. 2 м.24 ба якдигар мухолифат мекунад, мувофиќа гардонад. 
Моддаи 112 ва 116 КЉ ЉТ моддањое ба њисоб мераванд, ки аз беэњтиѐтї 
набуда бо маќсад ва амалњои пешакї мебошанд ва ин ба категорияи 

дараљаи на начандон вазнин, балки ба дараљаи миѐна дохил мешаванд, 
ки њам аз љињати љисмонї ва њолати руњии љабрдида саломатии худро 
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гум мекунад ва оид ба масъалаи мустаќилона пешнињод намудани 
ариза дар бораи љиноят ба суд низ мушкилиро меорад, ягон љабрдида 
сариваќт имконияти бо далелњо бевосита ба суд мурољиат карданро 

надорад.  
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НАЗОРАТИ ПРОКУРОРӢ ҲАНГОМИ ЭЪЛОН КАРДАНИ АЙБ 
 

Тибқи моддаи 20 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

гардидааст, ки ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд 

дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад [1]. Айбдор 

донистан ва эълон кардани айб танҳо дар сурати мавҷуд будани 

маҷмӯи далелҳои кофие, ки дар ҷараѐни тафтиши пешакӣ, ки тибқи 

қонун ба даст омадаанд ва қабули қарори ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашидан ба сифати айбдоршаванда, ки он андозаи айбдориро муайян 

мекунад, анҷом дода мешавад.  

Боиси қайд аст, ки прокуратура ҳамчун мақомоти 

муттамарказонидашуда, назоратро аз болои мақомоти таҳқиқу тафтиш 

оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ аз лаҳзаи оғоз намудани паврандаи 

ҷиноятӣ то ба прокурор ирсол кардани парвандаи ҷиноятӣ бо фикри 

айбдоркунӣ тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти 
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прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” [2], Кодекси мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармонҳои Прокурори генералии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мемонад.  

Эълон кардани айб нисбати айбдоршаванда давраи муҳим дар 

ҷараѐни тафтиши пешакӣ мебошад. Шинос намудани айбдоршаванда 

бо санади мурофиавии эълон кардани айб, ҳуқуқи аввалиндараҷаи 

айбдоршавандаро, ки тибқи қонунгузорӣ муқаррар гардидааст, яъне 

айбдоршаванда донад, ки барои чӣ айбдор карда шудааст, таъмин 
карда мешавад. 

Бояд дар назар дошт, ки маҳз дар давраи мазкур, бо қабули қарор 

яке аз иштирокчиѐни мурофиаи ҷиноятӣ, яъне айбдоршаванда ба миѐн 

меояд. Прокурор қонунӣ ва асоснокии айбе, ки нисбати айбдоршаванда 

эълон карда мешавад, мавриди омӯзиши худ қарор медиҳад. Аз ҷумла, 

ба тариқи дахлдор муайян гаштани айби шахс дар содир намудани 

ҷиноят, кофигии далелҳо оиди эълон намудани айб, интихоби дурусти 

банд ва моддаҳои Кодекси ҷиноятӣ, мавқеи шахс дар содир намудани 

ҷиноят, андозаи айбе, ки нисбати шахс эълон карда мешавад. 

Эълон кардани айб, амали мустақили мақомоти таъқиби ҷиноятӣ 

ба ҳисоб рафта, тартиби мурофиавии он тибқи қонунгузорӣ пешбинӣ 
карда шудааст. 

Мавзӯи назорати прокурориро ҳангоми эълон кардани айб 

олимони гуногун низ мавриди таҳқиқи илмии худ қарор додаанд, ба 

монанди В. Ф. Крюков., Ю.А. Раҳмон., Х.С. Таджиев.  

В. Ф. Крюков чунин қайд менамояд, ки прокуроре, ки иҷро 

гаштани талаботи қонунро ҳангоми эълон намудани айб назорат 

мекунад, мақоми махсуси давлат мебошад, ки ӯҳдадор аст, ки тибқи 

қонун ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани шахс ба сифати 
айбдоршаванда ва риоя гаштани тартиби мурофиавии эълон кардани 

айбро таъмин намояд [3]. 

Ю.А. Раҳмон чунин қайд менамояд, ки назорати прокурорӣ оид ба 

қонунӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани шахс ба сифати 

айбдоршаванда бо роҳи омӯзиши нусхаи қарорҳои дахлдор, ки ба 

прокурор пешниҳод карда мешаванд ва омӯзиши минбаъдаи маводи 

паврандаи ҷиноятии дар пешбурд қарордошта амалӣ карда мешавад[4]. 

Тибқи  қисми 8 моддаи 225 Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми эълон намудани айб нусхаи қарор ба 
прокурор фиристода мешавад. 

Х.С. Таджиев оиди ин масъала чунин иброз менамояд, ки назорати 

прокурорӣ оиди қонунӣ ва асоснок айбдор донистани шахс бояд аз 

лаҳзаи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан равона карда шавад, на аз 

лаҳзаи ба охир расидани тафтиши пешакӣ. 
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Ба андешаи мо, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 
назорати прокурориро оиди риоя гаштани таритиби мурофиавии эълон 

кардани айб маҳдуд нишон додааст. Зеро мутобиқи қ. 8 м. 225 КМҶ ҶТ 

прокурор танҳо бо нусхаи қарор шинос мегардад. Прокурор  нуқтаи 

назари худро оиди қонунӣ ва асоснокии ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашидан ва эълон намудани айб дар асоси таҳлили санаде, ки ба 

прокурор равон карда мешавад, мебарорад. Прокурор, ки ҳамчун 

мақоми назоратбаранда, дониста шуда, дар мурофиаи судӣ ба ҳайси 

айбдоркунандаи давлатӣ баромад менамояд, дар марҳилаи тафтиши 

пешакӣ, махсусан ҳангоми ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба сифати 

айбдоршаванда ва эълон кардани айбро бояд таҳти назорати қатъии 

худ қарор диҳад. 

Ҳангоми мавҷуд будани далелҳои кофӣ ва муайян гаштани 

кирдори шахс дар содир намудани ҷиноят муфаттиш қарор дар бораи 

ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба сифати айбдоршаванда бароварда 
нисбати шахс айб эълон мекунад. Айб на дертар аз ду шабонарўз аз 

лаҳзаи баровардани қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба 

ҷавобгарӣ кашидани шахс дар ҳузури ҳимоятгар эълон карда мешавад, 

ба шарте ки ў дар парвандаи ҷиноятӣ иштирок дошта бошад ѐ 

иштироки ҳимоятгар мутобиқи Кодекси мазкур ҳатмӣ бошад ѐ дар ин 
бора айбдоршаванда дархост карда бошад. 

Мутобиқи қисми 1 моддаи 225 Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати эълон намудани айб аз рӯзи 

баровардани қарор 2 шабонарӯз муқаррар гардидааст [5]. Дар 

баробари ин бояд дар назар дошт, ки талаботи қонунгузории 

мурофиавии ҷиноятӣ вайрон карда намешавад, агар дар муҳлати 

муқарраргардида, ҳангоми мавҷуд будани чунин асосҳо айб эълон 

карда нашавад. Барои мисол, ҳангоми ҳозир нашудани айбдоршаванда 

ва ҳимоятгари ӯ дар сурати пинҳон шудан аз тафтишот, берун аз 

ҷумҳурӣ қарор доштан, ѐ ин ки ҷои истиқомати онҳо муқаррар карда 

нашавад. Дар чунин ҳолат, айб танҳо дар ҳузури онҳо бояд эълон карда 

шавад. Қарори ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба сифати 

айбдоршаванда дар чунин ҳолат қувваи ҳуқуқии худро нигоҳ дошта, 

ҳангоми ба тариқи маҷбуран овардан, ѐ ин ки шахсан ҳозир шудан, айб 
эълон карда мешавад. 

Назорати прокурорӣ махсусан ҳангоми аз тарафи муфаттиш 

баровардани қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба 

сифати айбдоршаванда равона карда мешавад. Дар баробари ин, 

ҳангоми назорат бояд мустақилияти мурофиавии муфаттиш дар 

ҷараѐни пешбурди тафтиши пешакӣ нигоҳ дошта шавад. Прокурор 
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мустақилияти мурофиавии муфаттишро нигоҳ дошта, ҳангоми эълон 

кардани айб, чунин ҳолатҳоро таъмин менамояд: самаранокӣ ва 

асоснокии эълон кардани айб, риоя гаштани ҳуқуқу озодиҳои тарафҳо 

ва дигар иштирокчиѐни парвандаи ҷиноятӣ. 

Предмети назорати прокурориро ҳангоми эълон кардани айб дар 

чунин масъалаҳо дидан мумкин аст: 

- Мавҷуд будани далелҳои кофӣ барои эълон кардани айб; 

- Риоя намудани мӯҳлати эълон кардани айб; 

- Санади мурофиавии эълон намудани айб дар худ асосҳоеро бояд 

дар бар гирифта бошад, ки тибқи онҳо қарор дар бораи ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашидан ба сифати айбдоршаванда бароварда шудааст; 

- Дуруст муайян шудани банду моддаҳои Кодекси ҷиноятӣ, ки 

айбдоршаванда дар содир намудани онҳо айбдор дониста мешавад; 

- Дар қарор дуруст муайян намудани андозаи айбдорӣ дар содир 

кардани ҷиноят; 

- Фиристонидани маълумоти хаттӣ ба айбдоршаванда, оиди рӯзи 

эълон намудани айб, ҷиҳати ҳозир шудан ва интихоб ѐ таъин гардидани 

ҳимоятгар. 

- Андешида шудани чораҳо оиди таъмини айбдоршаванда бо 

ҳимоятгар, ки иштироки он ҳатмӣ мебошад; 

- Ба айбдоршаванда ва ҳимоятгари ӯ пешниҳод гардидани қарор 

дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан 

ва фаҳмонида додани моҳияти айби пешниҳодшуда; 

- Дар ҷараѐни эълон намудани айб ба айбдоршаванда фаҳмонида 

додани ҳуқуқҳои ӯ; 

- Ба прокурор ирсол намудани нусхаи қарор дар бораи ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва эълон намудани айб; 

- андешидани чораҳо оид ба шикоят ва дархостҳои 
айбдоршаванда. 

Дастурҳои прокурор дар чунин ҳолат бояд пеш аз ҳама бо 

омӯзиши ҳамаҷонибаи маводҳои парвандаи ҷиноятӣ, иштироки шахсии 

прокурор дар пурсиши айбдоршаванда ва дигар амалҳои тафтишӣ асос 
ѐбанд.  

Прокурор метавонад бо маводҳои парвандаи ҷиноятӣ, ҳангоми аз 

тарафи муфаттиш тартиб додани фикри айбдоркунӣ ва ба прокурор 

ирсол намудан, шинос шавад. Аммо назорати  саривақтии прокурорӣ 

ҳангоми ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба сифати айбдоршаванда ва 

эълон намудани айб мақоми махусусро ҷиҳати ҳифз гаштани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва дар баробари ин, барнагаштани 
парванда ба тафтиши иловагиро таъмин менамояд. 
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Ҳангоми айбдор донистани шахс дар содир намудани ҷиноят 

мумкин аст, дар ҳаққи айбдоршаванда чораи пешгирӣ дар намуди ба 

ҳабс гирифтан ѐ дигар чораҳои маҷбурии мурофиавӣ, аз ҷумла 

муваққатан дур кардан аз вазифа таъин карда шавад. Дар чунин ҳолат 
прокурор асоснокии интихоби чораи мазкурро нисбати айбдоршаванда 

дида баромада, розигии худро медиҳад. 
Хулоса, назорати прокурориро дар давраи мазкур мавриди 

омӯзиши ҳамаҷониба қарор дода, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 

ки ин фаъолияти прокурор баҳри ҳифз гаштани ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии инсон ва шаҳрванд, риоя ва иҷро гаштани талаботи 

қонун ҳангоми ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахс ба сифати 
айбдоршаванда ва эълон кардани айб равона карда шудааст. 

Гуфтаҳои боло ва талаботи қонунгузориро ба асос гирифта чунин 

пешниҳод менамоем: 

- пешниҳод карда мешавад, ки ба моддаи 221 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон банди алоҳида оиди ба прокурор ирсол намудани нусхаи 

қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба сифати 

айбдоршаванда аз рӯзи бароварда шуданаш ворид карда шавад. Аз 

нуқтаи назари мо ин имкон медиҳад, ки то эълон карда шудани айб, 

ҳангоми назорати прокурорӣ, агар камбудиву норасогиҳо дар парванда 

ҷой дошта бошанд, саривақт бартараф карда шаванд; 
- дар баробари ин бояд дар назар дошт, ки ба прокурор ирсол 

намудани нусхаи қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ба 

сифати айбдоршаванда, ҷиҳати баҳо додан ба ин амали муфаттиш оиди 

қонунӣ ва асоснокӣ ва кофигии далелҳо, прокурор бояд маълумоти 

дахлдорро дошта бошад. Аз ин лиҳоз, пешниҳод карда мешавад, ки дар 

моддаи 221 дар баробари нусхаи қарор инчунин маълумотнома оиди 

кофигии далелҳо, ки асос медиҳанд, нисбати шахс чунин қарор 
бароварда шавад, ба прокурор ирсол карда шавад; 

- Пешниҳод карда мешавад, ки назорати прокурорӣ аз болои 

мақомоти таъқиби ҷиноятӣ оиди риоя гардидани тартиби мурофиавии 
эълон намудани айб равона карда шавад. 
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ОИДИ ХУСУСИЯТЊОИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИВУ ЊУЌУЌИИ 
МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ 

 
Терроризм ва экстремизм муаммои глобалии замони муосир 

мебошанд. Ин зуњуроти зиддиинсонї дар давоми садсолаи охир яке аз 

омилњои асосии мањдудияти њуќуќњои инсон, тарсу бадбинии диниву 
фарњангї гардида, љиноятњои трансмиллии хавфнокии баланди 
љамъиятидоштаро ташкил медињанд. Дар онњо зуњуроти беадолатї, 

зиддигуманистї дар сатњи баланд инъикос меѐбанд.  
Истилоњи террор аз вожаи лотини «terror» гирифта шуда, ба забони 

тољикї маънои тарс, дањшат, њаросро ифода мекунад. Дар байни 
муњаќќиќон оид ба замони пайдоиши терроризм аќидањои гуногун љой 

дорад. Онњое, ки њама гуна куштори сиѐсиро чун терроризм эътироф 
менамоянд, дар асоси ин мањак онро ба замони антиќа марбут медонанд. 
Гурўњи дигари муњаќќиќон терроризмро зуњуроти интињои асри ХХ 

медонанд.  
Экстремизм аз истилоњи фаронсавии «extremisme»  ва истилоњи 

лотинии «extremus» гирифта шуда, ба маънои ифротгарої, тундравї, аз 

њад ва андоза гузаштан меояд. Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ 
тарафдори амалњои тундравона ва радикалї аст. Чунин зуњурот дар 
тамоми соњањои фаъолияти давлату љомеа наќши бади худро гузошта, 

ањли љамъиятро байни њам ба мубориза ва љангу хунрезињо такон 
медињад. Экстремизм ва терроризм мафњумњое мебошанд, ки маънои 
зиддиинсонии худро пурра мекунанд ва онњо бо њам алоќамандии зич 
доранд. 

Дар тадќиќоти мазкур хусусиятњои санадњои меъѐриву њуќуќии 
миллї ва байналмилалї оид ба мубориза бар зидди терроризм ва 

http://www.mmk.tj/
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эктремизм мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Дар асоси ќарори 

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон №5 аз 14 июни соли 2013 

«Дар бораи таҷрибаи татбиқи меъѐрҳои қонунҳои ҷиноятӣ ва мурофиавии 

ҷиноятӣ оид ба мубориза бар зидди терроризм дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» - асосҳои ҳуқуқии мубориза бар зидди терроризмро 

меъѐрҳои дахлдори Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии љиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мубориза бар зидди терроризм», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи муқовимат бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо 

роҳи ҷиноят ба даст дароварда ва маблағгузории терроризм» ба танзим 
медароранд.[7] 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 ноябри соли 1994 ќабул 
гардида, ба он се маротиба таѓйироту иловањо (солњои 1999, 2003, 2016) 
ворид карда шудаанд.  

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 майи соли 1998 ќабул 
гардида, аз 1 сентябри соли 1998 дар амал татбиќ карда шудааст. Ба 

Кодекси мазкур якчанд маротиба таѓйироту иловаҳо ворид карда 
шудааст, ки охирон маротиба 26 июни соли 2014 ворид гардидаанд [3]. 

Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 декабри 
соли 2009 ќабул гардида, бо таѓйироту иловањои соли 2014 амал мекунад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» 16 ноябри соли 1999 ќабул гардида, ба он соли 2013 таѓйироту 

иловањо ворид карда шудааст [8]. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст 

дароварда ва маблағгузории терроризм» 25 марти соли 2011 ќабул 
гардида, ба он соли 2014 таѓйироту иловањо ворид карда шудааст.[1] 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм»[8] яке аз санадњои њуќуќии боэътимод оид ба мубориза бар 

зидди терроризм ба шумор рафта, аз 9 фасл ва 30 модда иборат аст. 
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї ва ташкилии мубориза бар зидди 

терроризмро дар Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.  

Маќсади ќонуни мазкур аз инњо иборат аст:  
1. Тадбиќи сиѐсати давлатї дар соњаи мубориза бар зидди 

терроризм; 

2. Тадбиќи ўњдадорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи мубориза бар зидди терроризм; 

3. Танзими њуќуќии муносибатњои вобаста ба мубориза бар зидди 
терроризм; 
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4. Ташаккули вазьи тоќатнопазири ањолии Љумњурии Тољикистон 
нисбат ба терроризм; 

5. Ошкор, пешгирї ва ќатъ намудани фаьолияти террористї, 

бартараф кардани сабаб ва шароитњои пайдоиши терроризм.  
Тибќи моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)» асосњои њуќуќии мубориза 
бар зидди экстремизмро дар Љумњурии Тољикистон Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон, Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
мазкур, дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои 
њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст, 

ташкил медињанд. 
Тибќи моддаи 8 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 

Тоҷикистон ҳаѐти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиѐсӣ ва 

мафкуравӣ инкишоф меѐбад. Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи 

ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи 

давлатӣ эътироф шавад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятї ва ҳизбҳои сиѐсї дар 

доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меѐбанд ва амал мекунанд. 

Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудохила 

карда наметавонанд. Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

ҳизбҳои сиѐсие, ки нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии 

иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ѐ барои бо зӯрї сарнагун 

кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват 
менамоянд, манъ аст.  

Тибќи таѓйироту иловањои аз 22 майи соли 2016 ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон воридшуда, барои таъмини амнияту суботи љомеа 

ба моддаи 8 ќисми шашум илова карда шуд, ки тибќи он «Дар 
Тољикистон фаъолияти њизбњои сиѐсии дигар давлатњо, таъсиси њизбњои 
хусусияти миллї ва динидошта, инчунин маблаѓгузории њизбњои сиѐсї аз 

љониби давлатњо ва созмонњои хориљї, шахсони њуќуќї ва шањрвандони 
хориљї манъ аст»[2]. Таѓйироти мазкур барои таъмини истиќлолияти 
давлатї, бе дахолати хориљиѐн амал намудани њизбњои сиѐсї ва манъи 
њизбњои људоихоњ, ки хусусияти динї ва миллї доранд, ањамияти  калон 

дорад. 
Дар љомеањои демократї эътироф гардидааст, ки њизбњои сиѐсї 

манфиатњои гурўњњои асосии иљтимоии ањолиро инъикос менамоянд. 

Тибќи муќаррароти моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њизбњои  сиѐсї»[4] зери мафњуми њизби сиѐсї чунин иттињодияи љамъиятие 
фањмида мешавад, ки вазифаи асосиаш иштирок дар њаѐти сиѐсии љомеа 

ба воситаи ташаккул додани иродаи сиѐсии шањрвандон ва инчунин ба 
амал баровардани њокимият ба воситаи намояндагони худ мебошад. 
Маќсад ва вазифањои њизби сиѐсї дар Оиннома  ва Барномаи он, ки барои 
маълумоти умум интишор мешаванд, инъикос меѐбанд. 
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Дар моддаи сеюми ин Ќонун муќаррар карда шудааст, ки дар 
Љумњурии Тољикистон танњо њизбњои сиѐсии љумњуриявї таъсис ѐфта 
метавонанд. Њизбњои сиѐсї аз тарафи шањрвандони љумњурї озодона, 

бидуни њељ як иљозат дар анљумани (конференсия, маљлис) муассисон 
таъсис дода шуда, дар он оиннома ќабул мегардад ва маќомоти 
роњбарикунандаи њизб ташкил карда мешавад. Њизби сиѐсї барои аз 
ќайди давлатї гузаштан рўйхати на камтар аз њазор нафар шањрвандони 

тарафдорашро, ки сокини аксарияти шањру ноњияњои љумњурианд, 
пешнињод менамояд. Њизб аз рўзи ба ќайди давлатї гирифта шуданаш 
шахси њуќуќї њисоб мешавад. Баъди аз ќайди давлатї гузаштан њизби 

сиѐсї дар муддати 3 моњ бояд дар аксарияти вилоят, шањр ва ноњияњо 
ташкилотњои ибтидої дошта бошад. 

Дар њудуди Тољикистон фаъолияти њизбњои сиѐсии давлатњои дигар, 

аз  љумла сохторњои онњо манъ аст. 
Мутобиќи моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

иттињодияњои љамъиятї» аз 12 майи соли 2007 тањти мафњуми иттињодияи 
љамъиятї ташкилоти ихтиѐрї, худидоравї ва ѓайритиљоратие фањмида 

мешавад, ки бо ташаббуси худи шањрвандон дар асоси умумияти 
манфиатњо барои татбиќи њадафи муштараки дар оинномаи иттињодияи 
љамъиятї муайянгардида, таъсис дода шудааст. Таъсис додани 

иттињодияњои љамъиятї ба татбиќи њуќуќу манфиатњои ќонунии 
шањрвандон мусоидат менамояд [5]. 

Тибќи муќаррароти моддаи 16 Ќонуни мазкур њамаи иттињодияњои 

љамъиятї сарфи назар аз шаклњои ташкилию њуќуќиашон дар назди 
ќонун баробаранд. Баробарии иттињодияњои љамъиятї дар назди ќонун 
дар ягонагии талаботи давлат нисбат ба оинномањои иттињодияњои 

љамъиятї, тартиби сабти ном ва ќатъ гардонидани фаъолияти онњо ифода 
меѐбад. Баробарии иттињодияњои љамъиятї маънои баробарии њуќуќњои 
онњоро ба фаъолияти љамъиятї дорад.  

Тибќи муќаррароти моддаи 17 Ќонуни мазкур иттињодияи љамъиятї 

дар Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси муассисони он ‟ на камтар аз се 
нафар шахсони воќеї, ки ба синни 18-солагї расидаанд, таъсис дода 
мешавад. Муассисони иттињодияи љамъиятї дар ќатори шахсони воќеї 

шахсони њуќуќї ‟ иттињодияњои љамъиятї низ шуда метавонанд. 
Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд баробари шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон муассис, аъзо ва иштирокчии иттињодияњои 

љамъиятї шуда метавонанд, ба шарте ки љои доимии зисти онњо 
Љумњурии Тољикистон бошад ѐ гувоњномаи иќомат дар Љумњурии 
Тољикистон дошта бошанд. Њолатњои мањдуд кардани њуќуќи 

шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандро ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофкардаи 
Тољикистон муќаррар менамоянд. Ќарорњо дар бораи таъсиси 
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иттињодияи љамъиятї, дар бораи тасдиќ кардани оинномаи он ва дар 
бораи ташкили маќомоти роњбарикунанда ва назорату тафтиш дар 
анљуман, конференсия, маљлиси умумї ѐ маљлиси таъсисї ќабул карда 

мешаванд. Аз ваќти ќабули ќарорњои мазкур иттињодияи љамъиятї 
таъсисѐфта, њисобида мешавад. Муассисоне, ки иттињодияи љамъиятиро 
ба сифати шахси њуќуќї таъсис медињанд, ўњдадоранд дар мўњлати як 
моњи баъди таъсисдињї њуљљатњои таъсисиро барои баќайдгирии давлатї 

ба маќомоти баќайдгиранда пешнињод намоянд. Иттињодияи љамъиятї аз 
ваќти баќайдгирии давлатї маќоми шахси њуќуќиро пайдо мекунад.  

Мафњуми аз давлат људо будани ташкилотњои динї маънои дар 

Љумњурии Тољикистон хусусияти дунявї доштани давлатро, ки дар 
моддаи 1 Конститутсия дарљ гардидааст, дорад. Гузашта аз ин, тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва 

иттињодияњои динї» аз 26 марти соли 2009 њамаи дину мазњабњо дар 
назди ќонун баробаранд. Муќаррар намудани ягон хел афзалият ѐ мањдуд 
кардани яке аз динњо, ѐ мазњабњо нисбат ба дину мазњабњои дигар 
норавост. 

Давлат иљро намудани ягон вазифаи давлатиро ба зиммаи 
ташкилотњои динї намегузорад. Давлат барои фаъолияти ташкилотњои 
динї ва таблиѓи атеизм пул људо намекунад.  

Ташкилотњои динї вазифањои давлатиро иљро намекунанд.  
Ташкилотњои динї дар фаъолияти њизбњои сиѐсї иштирок 

намекунанд ва ба њизбњои сиѐсї кўмаки молиявї наменамоянд.  

Њамзамон давлат наметавонад нисбат ба њадафу вазифањои њизбњои 
сиѐсї ва иттињодияњои љамъиятї беэътиної зоњир намояд, зеро ки баъзеи 
онњо мумкин аст маќсадњои зиддиконститутсиониро пеша кунанд. Аз ин 

лињоз, дар асоси муќаррароти моддаи 8 Конститутсияи Љумҳурии 

Тоҷикистон дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои 
сиѐсї» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои 
љамъиятї» таъсиси иттињодияњои љамъиятие, ки њадафу фаъолияташон ба 
татбиќи амалњои зерин равон гардидаанд, манъ гардидааст: 

- ба зўрї таѓйир додан ѐ сарнагун кардани асосњои сохтори 
конститутсионии давлат; 

- халалдор кардани якпорчагии Љумњурии Тољикистон;  
- хароб кардани  амнияти давлатї; 

- ташкили гурўњњои мусаллањ ва ѐ даъват ба ташкил кардани онњо;  
- тарѓиби нажодпарастї, миллатгарої, хусумати иљтимої ва динї.  
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

экстремизм (ифротгарої)».[6] 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

экстремизм (ифротгарої)» 8 декабри соли 2003 ќабул карда шудааст  ва 

соли 2007 таѓйироту иловаҳо ворид гардидааст. Ќонуни мазкур асосњои 
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њуќуќию ташкилии муборизаро бар зидди экстремизм (ифротгарої) дар 
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. Ин ќонун аз 21 модда иборат аст.
 Маќсади Ќонуни мазкур:  

- њимояи њуќуќу озодии инсон, асосњои сохтори конститутсионї, 
таъмини ягонагї ва амнияти Љумњурии Тољикистон;  

- татбиќи сиѐсати давлатї дар соњаи мубориза бар зидди экстремизм;  
- таъмини ўњдадорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон оид 

ба мубориза бар зидди экстремизм; 
- муайян намудани асосњои њуќуќию ташкилии мубориза бар зидди 

фаъолияти экстремистї, муќаррар намудани љавобгарї барои амалї 

шудани он; 
- ташаккули вазъи тоќатнопазирї дар байни мардуми љумњурї 

нисбати экстремизм; 

- ошкоркунї, пешгирї ва роњ надодан ба фаъолияти экстремистї, 
рафъи сабабњо ва шароитњое, ки ба пайдошавии экстремизм мусоидат 
мекунанд. 

Ба њамин тарз, дар натиљаи омўзиши масъалаи мазкур ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон базаи њуќуќии 
мустањками мубориза бар зидди љиноятњои трансмиллии терроризм ва 
экстремизм љой дошта, дар амал татбиќ намудани њадафњои санадњои 

меъѐриву њуќуќии дар ин самт љой дошта, фарњанги баланди миллї, 
њуќуќї ва маънавиѐту ахлоќи њамидаро талаб менамояд.  
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соли 2013  

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм». 
- Душанбе. Аз 16 ноябри соли 1999, №845. 

http://www.mmk.tj/
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ва байналмилалӣ 
 

ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН УЗВИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

ВА МИНТАЌАВЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Њар як давлат њангоми пешбурди фаъолият дар назди худ маќсади 

муайянро мегузорад, ки дар асоси он татбиќи сиѐсати дохилї ва хориљї 
ба даст оварда мешавад. Љумњурии Тољикистон бањри барпо намудани 
давлати демократї ва њуќуќбунѐд сиѐсати дохилї ва байналмилалии 

худро муќаррар намудааст.  
Дар асоси моддаи 11-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

«Тољикистон сиѐсати сулњљӯѐнаро ба амал татбиќ намуда, 
соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром 

менамояд ва муносибати хориљиро дар асоси меъѐрњои байналмилалї 
муайян мекунад» [1]. 

Тољикистон ба иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї барои 

манфиати олии халќ метавонад дохил шавад, аз он барояд ва бо 
кишварњои хориљї робита намояд. 

Худи мафњуми сиѐсати хориљии давлат ин маљмўи маќсад ва 
воситањои фаъолияти он дар соњањои муносибатњои якљоя бо дигар 

кишварњо, халќу миллатњо ва созмонњои байналмилалї мабошад. 
Маќсади асосии ин сиѐсат дар он зоњир мегардад, ки бехатарї, амнияти 
онро таъмин намояд, шароити мусоиди сиѐсати хориљиро барои 

инкишофи соњањои иќтисодї, иљтимої ва мадании мамлакат фароњам 
орад, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд кафолатнок гардида, њифз 
карда шавад.  

Олимон ќайд менамоянд, ки сиѐсати хориљии Тољикистон самти 
инкишоф ва роњи муайяншудаи давлатро дар фаъолияти байналмилалї 
зоњир мекунад, ки ин муносибат бо давлатњои дигар вобаста ба 

принсип ва манфиатњои он, бо воситаи шаклњо ва усулњои гуногун ба 
амал бароварда мешавад [7, 12]. 

Сиѐсати хориљї маќсаду вазифа, самт, шакл, восита ва усулњои 
фаъолияти давлатро дар соњаи муносибати байналмилалї муайян 

месозад. Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои 
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миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 январи 
соли 2021 ироа намудаанд: «Љумњурии Тољикистон дар даврони 

соњибистиќлолї бо 178 кишвари љањон робитањои дипломатї барќарор 
карда, узви фаъоли созмонњои бонуфузи байналмилалї ва минтаќавї 
гардид. Дар ин замина муносибатњои дўстона ва њамкории Тољикистон, 
пеш аз њама, бо њамсояњои наздик кишварњои Осиѐи Марказї, 

њамчунин, Иттињоди давлатњои мустаќил, ки дар низоми муносибати 
байнидавлатии Тољикистон маќоми хоса доранд, дар њамаи самтњо 
таќвият ѐфта истода, ин сиѐсатро дар оянда низ густариш медињад.  

Идомаи муаррифии шоистаи наќшањои бунѐдкорона, иќдомњои 
сулњљуѐна ва азму ниятњои неку созандаи Тољикистон дар арсаи љањонї, 
њамчунин, њузури фаъоли кишвари мо дар раванди њаллу фасли 

мушкилоти олами муосир аз љумлаи њадафњое мебошад, ки барои 
расидан ба онњо минбаъд низ кўшиш ба харљ додан лозим аст»  [2]. 

Дар радифи ин, мувофиќи дурнамо, яъне Консепсияи сиѐсати 
хориљии Љумњурии Тољикистон, ки аз санаи 27 январи соли 2015 тасдиќ 

гардидааст, њадафи аслї ва асосии сиѐсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон дар дурнамои дарозмуддат њифзи манфиатњои стратегии 
кишвар дар арсаи байналмилалї буда, он аз тариќи фароњам овардани 

шароити мусоиди берунї барои рушди устувори њамаљонибаи 
мамлакат, мусоидат ба тањкими беш аз пеши пояњои истиќлолияту 
соњибихтиѐрии давлатии Тољикистон ва кўшишњои пайгирона љињати 

дарѐфти ризоият ва манфиатњои мутаќобила бо кишварњои хориљї ва 
созмонњои байналмилалї дар љараѐни иљрои вазифањои афзалиятноки 
сиѐсати хориљии кишвар амалї мегардад.  

Љињати ноил шудан ба њадафи мазкур Љумњурии Тољикистон 
сиѐсати хориљии мустаќили бисѐрсамтиро, ки ба талаботи манфиатњои 
олии давлативу миллї љавобгў буда, њадафи ба роњ мондани 
муносибати дўстона ва мутаќобилан судмандро бо кишварњои 

гуногуни олам пайгири мекунад ва ба эњтироми бечунучарои њуќуќи 
байналмилалї асос ѐфтааст, татбиќ менамояд [3, ќ. 3, б. 4, 5]. 

Дар замони муосир Љумњурии Тољикистон муносибати шарикиро 

бо љомеаи љањонї дар чањорчўбаи созмонњои байналмилалию 
минтаќавї роњандозї намуда, рушди њамкориро дар ин самт идома 
дода истодааст. Љумњурии Тољикистон њамкорињои мустањкамро бо 

Созмони Милали Муттањид ва нињодњои соњавии он, Созмони 

ҳамкории Шанхай, Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї, Созмони 

Амният ва њамкорї дар Аврупо, Созмони ҳамкории Иќтисодї ва 

Созмони ҳамкории Исломї, бо шарикони рушд ва нињодњои молиявии 
байналмилалї ва минтаќавї идома ва  густариш медињад.  
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Дар ин љода, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар њошияи Љаласаи навбатии Шўрои 
сарони давлатњои аъзои Иттињоди давлатњои мустаќил дар шањри 

Ашќободи Туркманистон, ки санаи 11 октябри соли 2019 баргузор 
гардид, зимни суханронї чунин таъкид намуданд: “Љумњурии 
Тољикистон дар чањорљўби узвияти худ дар иттињод њамеша љонибдори 
рушди њамкорї байни давлатњои аъзо дар њама соњањо мебошад. 

Инчунин, Президенти кишвар дар љаласаи мазкур иброз доштанд, ки 
имрўзњо ба равандњои рушди вазъияти байналмилалї зуњуроти баланд 
шудани сатњи тањдидњои глобалї ва хатарњои амниятї хос аст. Дар 

чунин шароит, таъмини муваффаќонаи манфиатњои умумии кишварњои 
узви ИДМ аз бисѐр љињат аз амалњои минбаъдаи њамоњангшуда вобаста 
аст”[4, 3].  

Љолиби ќайд мебошад, ки дар кори љаласа бо баробари 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, Сарони 
давлатњои аъзои ИДМ, Президенти Федератсияи Россия, Љумњурињои 
Арманистон, Белорус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон Молдова, Ўзбекистон, 

Туркманистон ва Раиси Кумитаи иљроияи котиби иљроияи ИДМ 
иштирок карда, созишномањоро ба имзо расонидаанд.  

Њамчун аъзои комилњуќуќ Љумњурии Тољикистон роњандозии 

муносибати дарозмуддату босуботро бо шарикони анъанавии худ-
давлатњои иштирокдори ИДМ љавобгўи манфиатњои сиѐсї, иќтисодї 
ва фарњангии худ мењисобад ва бо назардошти консепсияи њамгироии 

гуногунсатњ дар доираи Иттињод барои густариши њамкорињои 
мутаќобилан судманд бо онњо саъй хоњад намуд. 

Бо назардошти мавќеи пешбарандагии Федератсияи Россия дар 

минтаќа барои Љумњурии Тољикистон густариш ва тањкими 
муносибатњои судманд бо давлати абадќудрати мазкур дар бахшњои 
рушди иќтисодиѐт, сиѐсию њарбї ва техникї, њамгироии тиљоратї, 
сармоягузорї, мухољирати мењнатї, фарњангию иттилоотї, илму 

маориф ва самтњои дигар дар асоси принсипњои баробарї, тањкими 
муносибати анъанавии дўстона ва стратегї бо ин кишвар ањамияти 
хоса дорад [6, 150-151].  

Њамин тавр, яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати байналмилалии 
Тољикистон ин роњандозии њамкорињои бисѐрљониба бо созмону 
нињодњои минтаќавию байналмилалї ба шумор меравад. Дар шароити 

имрўза василаи муњими муборизаи дастаљамъона бо хатару чолишњои 
глобалии замони муосир, сањнаи бебадали њаллу фасли ихтилофот ва 
мушкилот дар низоми муносибати байналмилалї ва василаи муассири 

тањкими амнияту суботи љањонї медонад ва бо маќсади сањм гузоштан 
дар эљоди низоми наву одилонаи муносибати байналмилалї ва 
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минтаќавї, њамчунин њимоя ва пешбурди манфиатњои миллии худ дар 
чањорчўби онњо фаъолона ва густурда ширкат меварзад.  

Љумњурии Тољикистон бо шарофати сиѐсати хирадмандонаи 

Сарвари давлат тавонист дар даврони соњибистиќлолї на танњо 
равобити судманд бо кишварњои љањон барќарор созад, балки бо пайдо 
намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар њифзи манофеи миллї 
ва эњтироми арзишњои умумибашарї асос ѐфтааст, њамчун як кишвари 

фаъол ва таъсиргузор дар њалли масоили байналмилалї шинохта 
шавад [4, 52]. 

Пас ба даст овардани соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон ба 

узвияти созмонњои бонуфузи байналмилалї пазируфта шуда, аз 
минбари онњо ташаббусу созандагии Президенти кишвар љињати њалли 
фасли мушкилоти љањонї, аз шумули мубориза бар зидди терроризму 

экстремизм, ифротгарої, маводи мухаддир, љиноятњои 
муташаккилонаи фаромиллї, масъалањои экологї ва амсоли он ба 
сањми љањониѐн расонида мешавад.  

Љумњурии Тољикистон бо гузоштан аз марњалаи аввали пас аз 

истиќлол, ки даврони ба эътидол овардани вазъият ва тањкими пояњои 
давлатдорї буд, дарњои худро ба рўи кишварњои олам боз кард ва бо 
эълони “сиѐсати дарњои кушод” робитаи байналмилалиро бањри 

муаррифї, пешрафти Тољикистон дар љањон ва љалби сармояи хориљї 

барои бозсозии кишвар оғоз намуд, ки ин сиѐсат имрўз њам 
бомуваффаќият идома дорад. Тољикистон бар асари талошњои муассир 
ва масъалагузорињои мантиќию сариваќтии Президенти кишвар имрўз 

дар арсаи байналмилалї як кишвари фаъолу ташаббускор шинохта 
шудааст. 

Њамчун субъекти њуќуќи байналмилалї Љумњурии Тољикистон бо 

истифода аз сиѐсати имрўза ва бисѐрсамтӣ робитаи худро бо ИДМ, 
кишварњои Иттифоќи Аврупо, ИМА, Осиѐи Љанубу Шарќї, 
кишварњои Араб густариш дода, аз имконият ва мавридњои муносибе, 
ки имрўз ва дар оянда пеш хоњанд омад, ба манфиатњои миллии хеш 

истифода бурда истодааст. 
Дар арсаи байналмилалї яке аз созмонњои бонуфузи 

байналмилалї Созмони њамкории Шанхай, ки дар асоси Созишнома 
байни Љумњурињои Тољикистон, Ќазоќистон, Љумњурии мардумии Чин, 

Ќирѓизистон ва Федератсияи Россия аз 15 июни соли 2001 Эъломия дар 
бораи таъсис додани Созмони Њамкории Шанхай ба имзо расид. 
Љумњурии Тољикистон яке аз кишварњои таъсисдињанда ва иштирокчии 

фаъоли СЊШ мебошад, ки дар Шўрои сарони давлатњо (дар солњои 
2008 ва 2014) ва Шўрои сарони њукуматњои давлатњои аъзои Созмони 

ҳамкории Шанхай (солњои 2006, 2010, 2018) раѐсатро ба ўњда дошт. 
Ќайд кардан зарур мебошад, ки мутобиќи муќаррароти Созмони 
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ҳамкории Шанхай, ки соли 2020 ваколати роњбаркунандагї дар ин 
созмон аз Федератсияи Русия ба Љумњурии Тољикистон хоњад гузашт. 
Мутаносибан Иљлосияи љашнии сарони кишварњои узви Созмони 

ҳамкории Шанхай соли 2021 дар шањри Душанбе баргузор хоњад шуд. 

Соли 2021 ба таъсис ѐфтани Созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур 
мегардад. 

Њамин тариќ, аз тањлили иттилотии илмї-тањќиќотї бармеояд, ки 
Љумњурии Тољикистон бо сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон новобаста аз давлати љавон буданаш дар 

байни давлатњои хориљї, ташкилотњои байналмилалию минтаќавї љой 
ва мавќеи намоѐни худро дошта, дар замон муосир њамкории босуботи 

байналмилалии худро дар њамаи соњањои фаъолияти кишвар: иқтисодї, 
иљтимої, экологї, фарњангї, энергетика, сиѐсї ва дигар самтњо бо 

ташкилотњои бонуфузи байналмилалию минтаќавї ва давлатњои 
абадќудрати љањон ба роњ монда шуда истодааст.  
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ОИД БА БАЪЗЕ ПАЊЛУЊОИ МАФҲУМИ ҶАБРДИДА ДАР 

ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ ВА ҲУҚУҚИ МУРОФИАВИИ ҶИНОЯТӢ 
 

Содир намудани ҷиноят чун вайрон намудани тартиботи дар 

ҷомеа мавҷуд буда, ҳатман ба яке аз манфиатҳои субъектони 

муносибатҳои ҷамъиятии бо қонуни ҷиноятӣ ҳифзшаванда-шахсият, 

ҷомеа ва давлат зарар мерасонад. 

Ҷиноят барои он ба ҷамъият хавфнок эътироф гаштааст, ки ба 

ҷомеа зараровар аст. Содир намудани кирдоре, ки ба манфиатҳои 

инсон ва ҷомеа зарар нарасонад ѐ таҳти расонидани зарар қарор 

надиҳад, наметавонад чун амали зиддиҷамъиятӣ эътироф гардад. 

Вобаста ба ин, дар сурати мавҷудияти асосҳои кофӣ, пеш аз ҳама бо 

дар назардошти ба ҷамъият хавфнок будани кирдор, он аз ҷониби 

қонунгузор ба шумули ҷиноятҳо ворид карда мешавад.  

Таҳлили қонунгузории ҷиноятии кишвар нишон медиҳад, ки он 

барои танзими фаъолияти шахс баъди содир намудани ҷиноят равона 

карда шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки субъекти муносибатҳои 

ҷамъиятии баъди содир шудани ҷиноят ба миѐн омада танҳо давлат, 

мақомоти он ва худи ҷинояткор мебошад. Аммо чунин шуда 

наметавонад, ки ҳамаи ҷиноятҳо сирф ба манфиати давлатӣ таҷовуз 

намуда, ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таъсир нарасонад. Бо 

дарназардошти ин, тамоми кирдорҳои аз ҷониби қонунгузор 

криминализатсияшуда на танҳо манфиатҳои давлату ҷомеа, балки ба 

ҳуқуқу озодиҳои шахсони алоҳида низ зарар мерасонанд ѐ эҳтимолияти 

расонидани зарарро ба миѐн меоваранд. Аз ин рӯ, субъекти 

муносибатҳои баъди содирнамудаи ҷиноят ба миѐн омада, аз як тараф 

давлат ва ҷабрдида ва аз тарафи дигар шахси ҷиноят ва дар баъзе 

ҳолатҳо намояндаи онҳо (масалан агар, шахси ҷинояткор ноболиғ 
бошад) шуда метавонад. 

Бинобар ин, қонунгузорро зарур аст, ки ҳангоми таҳияи 

қонунгузории ҷиноятӣ ва танҳо вазъи ҳуқуқии шахси 

ҷиноятсодирнамуда, инчунин ҳолати ҳуқуқии шахси дар натиҷаи содир 

намудани ҷиноят зарардида ба эътибор гирифта шавад. Маҳз имрӯз 
замоне фаро расидааст, ки дар баробари танзими фаъолияти шахси 

ҷиноятсодирнамуда, қонунгузории ҷиноятӣ бояд манфиатҳои 

ҷабрдидаро низ то андозае ифода созад. Чунки моддаи 21 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдидаро дар ҳифзи қонун 
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қарор дода, давлатро ӯҳдадор сохтааст, ки ба сифати кафили ҳифзи 

судӣ ва барқароркунандаи зарари расонидашуда ба ҷабрдида баромад 
намояд.  

Дар баробари ин, таҳлили қонунгузории ҷиноятии кишвар нишон 

медиҳад, ки он барои танзими фаъолияти ҷинояткор равона карда 

шуда, ҳифзи манфиатҳои ҳуқуқии ҷабрдида қариб ба назар намерасад. 

Ҳол он ки ҷабрдида дар баробари ҷинояткор ба давлат субъекти 

мустақили муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад. 

Барои муайян намудани вазъи ҳуқуқии ҷабрдида дар ҳуқуқи 

ҷиноятӣ бояд мо аввалан ба таҳлили муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ оғоз 

намоем. Муносибатҳои ҳуқуқи ҷиоятӣ-ин муносибатҳои ҷамъиятии 

объективан мавҷуда мебошанд, ки бо содир шудани ҷиноят, ки дорои 

тамоми унсурҳои таркиби ҷиноят мебошанд, ба вуҷуд меояд. 

Муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ чун муносибатҳои дигари  ҷамъиятӣ 

дорои субъектони худ мебошад. Оид ба субъектони муносибатҳои 

ҳуқуқи ҷиноятӣ дар байни олимон ақидаи ягона вуҷуд надорад [6, 112]. 

Асосан ба сифати субъектони чунин муносибатҳо танҳо давлат ва 

ҷинояткорро номбар мекунанд. Аммо имрӯзҳо дар илми ҳуқуқи 

ҷиноятӣ консепсияҳои нав ҷиҳати васеъ намудани субъектони 

муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ пешниҳод карда шуда, ба сифати субъект 

ҷабрдида ва дигар шахсони ба оқибати муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ 

алоқаманд номбар карда мешаванд, ки чунин ҳолат аз вазъи инкишофи 

қонунгузорӣ бармеояд. Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки ба сифати 

субъекти чунин муносибатҳо асосан давлат, ҷинояткор ва ҷабрдида 
баромад мекунанд. 

Аз ин нуқтаи назар, ки вазъи ҳуқуқии давлат ва ҷинояткор дар 

муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ бараъло маълум аст, ки ба таҳлили он 

наистода, танҳо барои муайян намудани он ҳолати ҳуқуқии ҷабрдида 

диққати асосиро равона мекунем. 

Қонунгузории амалкунандаи ҷиноятии кишвар чун дигар 

қонунгузории пешини ин соҳа мафҳуми ҷабрдидаро муқаррар 

накардааст. Аввалин бо мафҳуми “ҷабрдида” дар Оинномаи 

мурофиавии судию ҷиноятӣ аз 24 ноябри соли 1864 пешбинӣ карда 

шуда буд [17, 14-15]. Баъдан кодекси мурофиавии ҷиноятии РСФСР 

соли 1924 мафҳуми “ҷабрдида” ва “даъвогари гражданӣ”-ро муттаҳид 

сохт, ки ин ҳолат то қабул намудани Асосҳои мурофияи судию 

ҷиноятии Иттифоқи Шӯравӣ ва давлатҳои Иттифоқӣ аз соли 1958 ҷой 

дошт. Баъди қабул намудани Асосҳои мурофиаи судию ҷиноятии 

Иттифоқи Шӯравӣ ва аъзои Иттифоқӣ дар моддаҳои 24 ва 25-и он ин 

мафҳумҳо аз ҳамдигар ҷудо карда шуданд. Бо қабул намудани кодекси 

мурофиаи ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон аз 17 августи соли 1961 дар 
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моддаи 54-и он мафҳуми ҷабрдида бо мазмуни зайл дода шуд: ҷабрдида 

шахсе ба ҳисоб меравад, ки ба ӯ зарари моддӣ ѐ маънавӣ расонида 
шудааст. 

Новобаста аз муқаррар намудани мафҳуми “ҷабрдида” дар 

қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ оид ба масъалаи вазъи ҷиноятӣ-

ҳуқуқии он таҳқиқотҳои муайян аз ҷониби олимон чи дар даврони 

Шӯравӣ [6, 5] ва пасошӯравӣ гузаронида шудааст. Оид ба ҷойи 

ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ дар назарияи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ду 

консепсия мавҷуд аст  

1. Ҷабрдида аз ҷиноят чун анъана ҳамчун қисми таркибии объекти 

ҷиноят.  

Ҳангоми содир намудани ҷиноят дар баробари объекти ҷиноят 

ҷабрдида чун субъекти муносибатҳои ҷамъиятие, ки аз ҷониби қонуни 

ҷиноятӣ ҳифз карда мешавад, низ вуҷуд дорад. Ягон ҷиноят бе 

ҷабрдида, ки қисми таркибии объекти ҷиноят мебошад, вуҷуд дошта 
наметавонад.  

2. Ҷабрдида аз ҷиноят шакли “инсонии” мавзӯи ҷиноят ѐ 

“предмети ҷондор”-и аз нуқтаи назари ахлоқ чунин номгузорӣ карда 

намешавад [19, 49]. Ҷабрдида аз ҷиноят унсури мустақили таркиби 

ҷиноят набуда, балки чун субъекти муносибатҳои ҷамъиятӣ дар 

натиҷаи ҷиноят зарар дида, ҷузъи объекти ҷиноят мебошад. 

Мафҳуми ҷабрдида дар моддаи 42 КМҶ дода шудааст. Ҷабрдида 

шахсест, ки сарфи назар аз синну сол, ҳолати руҳӣ ва ҷисмонӣ ба ӯ аз 

ҷиноят зарари ҷисмонӣ, моддӣ, маънавӣ расонида шудааст, инчунин 

шахсе мебошад, ки ҳуқуқу манфиатҳои ӯ зери таҳдиди бевоситаи 

сӯиқасд ба ҷиноят қарор гирифтааст. Инчунин, ҷабрдида шахси ҳуқуқие 

мебошад, ки ба ӯ аз ҷинояти содиршуда зарари моддӣ ѐ маънавӣ 

расонида шудааст. Дар ин сурат ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷабрдидаро 

намояндаи шахси ҳуқуқӣ татбиқ мекунад. 

Вобаста ба мафҳуми ҷабрдида аз ҷониби олимони соҳа мафҳумҳои 

зерин пешбинӣ мешавад. Чунончӣ, Басков В.И., дар китоби хеш “Курс 

Прокурорского надзора” мафҳуми ҷабрдидаро чунин нишон додааст, 

ки шахс новобаста аз иродааш агар аз ҷинояти содиргардида зарари 

ҷисмонӣ ва моддӣ-маънавӣ бардошта бошад, ҷабрдида эътироф карда 

мешавад. Ҳамчунин, муаллиф қайд менамояд, ки барои эътирофи шахс 

ҳамчун ҷабрдида бояд қарор дар бораи ҷалб намудани шахс ба сифати 

ҷабрдида баромада бошад, дар сурати сари вақт қабул накардани 

чунин қарор шахси зарардида метавонад аз ин ҳуқуқ маҳрум гардад [5, 

205]. Профессор Раҳматуллоев А.Э. дар китоби хеш мафҳуми 

ҷабрдидаро чунин пешбинӣ кардааст, ки мувофиқи он ҷабрдида ин 

шахсе, ки новобаста аз синну сол, ҳолати рӯҳӣ ва ѐ ҷисмонӣ ба ӯ аз 
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ҷиноят зарари моддӣ, маънавӣ ѐ ҷисмонӣ расидааст[16, 148]. Ба ғайр аз 

ин Қудратов Н. дар китоби хеш мафҳуми ҷабрдидаро мутобиқ ба 

қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ пешбинӣ кардааст[15, 62]. Ҳалимов 

Салим зимни муайян намудани тактикаи истинтоқи ҷабрдида вобаста 

ба ҳолати руҳии ҷабрдида мафҳуми онро шарҳ дода қайд менамояд, ки 

ҷабрдида дар натиҷаи содир намудани ҷиноят дорои руҳияи хос 

мебошад, ки он аз тарс ва ҳароси ҷиноят дар ӯ ба вуҷуд меояд[20, 436]. 

Фикри олимони ватанӣ вобаста ба мафҳуми ҷабрдида қобили 

дастгирист. Зеро ки ҳангоми содир намудани ҷиноят ба ҷабрдида ҳам 

зарари ҷисмонӣ, моддӣ ва маънавӣ расониданаш мумкин аст.  
Шахсе, ки аз љиноят зарар дидааст, инчунин њуќуќу манфиатњои ў 

зери тањдиди бевоситаи сўиќасд ба љиноят ќарор гирифтааст, сарфи 

назар аз синну сол, њолати руњї ва љисмонї ѐ дигар маълумотњо доир 
ба шахсияташ, љабрдида эътироф карда мешавад. Љабрдида дар 
мурофиаи судї дорои манфиатњои шахсии худ мебошад, ки барои 

њимояи онњо аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд 
њамчун шахси иштирокчии пешбурди мурофиаи судии љиноятї 
эътироф гардидааст. 

Дар бораи ҷабрдида эътироф кардани шахси воқеӣ ѐ ҳуқуқӣ 

таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор баъди муқаррар кардани 

ҳодисаи ҷиноят ва воқеияти бар асари ҷиноят расидани зарар фавран 

қарор қабул карда, суд таъинот мебарорад. Шахсе, ки ба ӯ дар натиҷаи 

содир кардани ҷиноят зарар расонида шудааст, аз лаҳзаи қабули қарор 

таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, қарор (таъиноти) суд, судя дар 

бораи ҷабрдида эътироф намудан, дорои ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

пешбининамудаи қонуни мурофиавии ҷиноятӣ мегардад. Бояд дар 

назар дошт, ки мавқеи ҳуқуқии шахс ҳамчун ҷабрдида вобаста ба вазъи 

воқеии ӯ муқаррар карда, танҳо ба тариқи мурофиавӣ бо қарор 
(таъинот) ба расмият дароварда мешавад. 

Шахсро дар асоси аризааш, ҳамчунин бо ташаббуси мақомоте, ки 

дар пешбурди он парвандаи ҷиноятӣ қарор дорад, ҷабрдида эътироф 

кардан мумкин аст. Шахсе, ки ҷабрдида эътироф карданаш рад карда 

шудааст, метавонад дар ин бора ѐ ин ки аз амал (беамалӣ) ва қарорҳои 

таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор ѐ суд, шикоят кунад. 

Агар аз рӯи парвандаи ҷиноятии ба суд воридгардида муайян 

гардад, ки ба шахс бо ҷиноят зарар расонида шуда, вале аз рӯӣ 

парванда ҷабрдида эътироф карда нашудааст, суд метавонад ӯро 

ҷабрдида эътироф намуда, дар ин бора ӯро огоҳ карда, ҳуқуқу 

уҳдадориҳояшро фаҳмонида, имконияти бо тамоми маводи парванда 
шинос шуданро таъмин намояд. 
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Дар қарор (таъинот)-и ҷабрдида эътироф намудани шахс бояд 

дарҷ карда шавад, ки ба ӯ бо кадом ҳаракатҳо, кадом намуди зарар аз 

ҷумла, ҷисмонӣ, моддӣ, маънавӣ ѐ шаъну эътибори касбӣ расонида 
шудааст. 

Новобаста аз муқаррар шудани мафҳуми ҷабрдида дар м. 42 КМҶ, 

ки бо қарори муфатишу прокурор ѐ таъиноти суд ба миѐн меояд, воқеан 

қонунгузорӣ ҷабрдидаи дигарро низ муқаррар кардааст. Мутобиқи 

қисми 2 соддаи 2 КҶТ “Дар бораи ҳимояи давлатии иштирокчиѐни 

мурофиаи судии ҷиноятӣ” аз 29 декабри соли 2010 чораҳои ҳимояи 

давлатӣ инчунин метавонанд то оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ 

нисбат ба аризакунанда, шоҳид ѐ ҷабрдида аз ҷиноят ѐ шахсони дигар, 

ки барои пешгирӣ ва кушодани ҷиноят мусоидат мекунанд, татбиқ 
гарданд. 

Барои таносуби мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи 

мурофиавии ҷиноятӣ аввалан алоқамандии онро дида мебароем. 

Аввалан, воситаи муттаҳидкунандаи мафҳуми ҷабрдида дар ин ду 

соҳаи ҳуқуқ, ин бевосита расонидани зарари муайян мебошад, ки ба 
доираи муайяни шахсон расонида мешавад. 

Баъдан, асоси ягонае, ки ба миѐн омадани ҷабрдида дар ин ду 

соҳаи ҳуқуқ мегардад, ин содир намудани ҷиноят аст. Ҷабрдида аз 

ҷиноят дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ‟ ин пеш аз ҳама субъекти муносибатҳои 

муҳофизатшавандаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, бевосита ҷиноят ба он зарар 

мерасонад ѐ таҳти расонидани зарар қарор медиҳад.  

Фарқияти мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиаи 

ҷиноятӣ мумкин аст, аввалан вобаста ба лаҳзаи ба вуҷуд омадани онҳо 

муқаррар карда шудааст. Агар ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ баъди 

содир намудани ҷиноят ба миѐн ояд, пас он дар мурофиаи ҷиноятӣ дар 

баробари содир шудани ҷиноят бо дар назардошти шарти иловагӣ 

баровардани қарор дар доираи ҷабрдида эътироф намудани шахси 

воқеӣ ѐ ҳуқуқӣ ба миѐн ояд.   

Дар вобастагӣ ба ин, баъзе олимони мурофиачӣ талаботи кодекси 

мурофиавии ҷиноятиро зери тозиѐнаи танқид гирифта, аз он изҳори 

нохушӣ мекунанд, ки бояд ҷабрдида эъртироф шудани шахс аз иродаи 

шахси пешбарандаи тафтишоти пешакӣ вобаста набошад [10,15, 18, 8]. 

Аз мантиқи ин андешаҳо чунин хулосабарорӣ кардан мумкин аст, 

ки вобаста ба масъалаи муқаррар намудани ҷабрдида, новобаста аз 

қарори мақомоти давлатӣ, аз лаҳзаи содир намудани ҷиноят 

наздикшавии танзими он дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятӣ 
ба назар мерасад.  

Сониян, ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ дорои хусусиятҳои сирф 

инфиродӣ буда, ба чунин сифат шахсе шуда метавонад, ки дар натиҷаи 
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содир намудани ҷиноят зарар дидааст. Масалан, шахсе, ки дар натиҷаи 

куштор аз ҳаѐт маҳрум шудааст аммо дар ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ 

аз рӯӣ парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба ҷиноятҳое, ки оқибати онҳо 

боиси марги ҷабрдида гардидааст, ҳуқуқҳои ҷабрдида ба яке аз 
хешовандони наздик падару модар, фарзандон, фарзанхондагон, 

фарзандхондшудагон, бародарон ва хоҳарон, бобо, бибӣ, набера, 

инчунин ҳамсар дохил мешаванд. Номгӯӣ ин шахсон ниҳоӣ буда, дагар 
хешовандони шахси фавтида инчунин шахсони дигар (масалан 

ҳамсояҳо, шиносҳои фавтида) наметавонанд ҷабрдида эътироф карда 

шаванд.  

Дар ҳолате, агар ҷабрдида бинобар ноболиғӣ ва ѐ камбудиҳои 

ҷисмонию руҳӣ доштанаш ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худро 

мустақилона ҳимоя карда натавонад, тибқи қисми 2 моддаи 45 КМҶ 

ҳатман намояндаи қонунии ӯ ѐ намоянда барои иштирок дар парвандаи 

ҷиноятӣ ҷалб карда мешавад. Агар асос ба миѐн ояд, ки намояндаи 

қонунии ҷабрдидаи ноболиғ зидди манфиатҳои ӯ амал менамояд, судя 

дар бораи дур кардани шахси мазкур аз иштирок дар парванда қарор 

қабул намуда, тартиби пешниҳоди шикоятро нисбати қарор 

фаҳмонида, бобати ба ҳайси намояндаи қонунии ноболиғ таъин 

кардани шахси дигар ѐ намояндаи мақомоти васоят ва парастории 

чораҳо меандешад.  

Дигар нишонаи фарқкунанда дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиавии 

ҷиноятӣ аз функсияи ҷабрдида дар ин соҳаҳо вобаста аст. Дар ҳуқуқи 

мурофиавии ҷиноятӣ мафҳуми ҷабрдида барои ҷудо намудани он аз 

дигар иштирокчиѐни мурофиаи судии ҷиноятӣ ва ба ӯ додани ҳуқуқу 

уҳдадориҳои муайян барои амалисозии вазифаҳои мурофиаи судии 

ҷиноятӣ зарур аст. Масалан, мутобиқи сархати 3 қисми 1 моддаи 2 

КМҶ яке аз вазифаҳои мурофиаи судии ҷиноятӣ ин ‟ ҳимояи манфиати 

ҷамъият, давлат ва ташкилотҳо, ки аз ҷиноят зарар дидаанд, иборат 

аст. Аммо дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ҷабрдида функсияи дигарро иҷро 

мекунад. Ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ барои муайян намудани асоси 

ҷавобгарии ҷиноятӣ, тавфриқаандозӣ ва фардисозии он зарур аст. Маҳз 

қонунгузор бо ин мақсад рафтори ҷабрдидаҳоро ба сифати аломати 

муайянкунандаи таркиби ҷиноят дар моддаҳои алоҳида пешбинӣ 

намудааст. Масалан, дар моддаи 106 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои одамкӯшӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти руҳӣ 

(ҷунун), ки ногаҳон бо сабаби зӯроварӣ, таҳқир ѐ дашноми қабеҳ ѐ 

рафтори дигари зиддиҳуқуқӣ ѐ бадахлоқонаи ҷабрдида, инчунин дар 

ҳолати давомдори харобкунандаи сабаб бо сабаби рафтори мунтазами 

ғайриқонунӣ ѐ рафтори бадахлоқонаи ҷабрдида ба вуҷуд омадааст, 

пешбинӣ карда шудааст.  
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Аз таҳлили зикршуда чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки 

дар қонунгузории кишвар як истилоҳ дар ду соҳаи ҳуқуқ маънову 

манзалати ҷудогона дорад. Вобаста ба ин аз тарафи олимон роҳҳои 

гуногуни ҳалли он пешниҳод карда мешавад. 

Роҳи аввали ҳалли ин масъала наздик намудани меъѐрҳои моддӣ 

ва мурофиавии ҷиноятии ҷабрдида буда, вақти ба миѐн омадани онро 

аз лаҳзаи содир намудани ҷиноят, новобаста аз қарори мақоми давлатӣ 

муқаррар бояд намуд. Тарафдорони ин тарзи ҳалли масъала П.С. 
Дагел, А.В. Гриненко ва В.В. Иванов мебошанд [7, 10, 15, 17, 18, 8]. 

Аммо якҷоя намудани мафҳуми моддӣ ва мурофиавии ҷабрдида дар 

баробари ҳалли ин масъала, боз ташкилотҳои дигарро ба миѐн 

меоварад. Аввалан, ба мақоми ҳуқуқтатбиқкунанда муқаррар намудани 

ҷабрдида вобаста ба ҳар як ҳолати кор ва ба мурофиаи судии ҷиноятӣ 

роҳ додани он ба мушкилӣ дучор мегардад. Маҳз бо роҳи қабули қарор 

ҷиҳати эътирофи шахс ба сифати ҷабрдида ин ҳолатро мумкин аст 

бартараф намуд. Дуввум, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми набудани 

уҳдадорӣ ҷиҳати қабули қарор барои эътирофи ҷабрдида метавонанд 

ин амалро иҷро накарда, ба амалишавии ҳуқуқҳои шахс монеа эҷод 
намоянд. 

Роҳи дуюми ҳалли масъалаи зикршуда аз ҷониби А.В. Сумачев ва 

П.С. Яни пешниҳод гардидааст [15]. Ба ақидаи ин олимон мафҳуми 

моддии ҷабрдидаро дар қонунгузории ҷиноятӣ “зарардида” 

(пострадавший) ва мафҳуми мурофиавии онро ҷабрдида (потерпевший) 

бояд номгузорӣ кард. Ин изҳори назарро дастгирӣ карда, иловатан 

бояд қайд намуд, ки дар баробари манфиатнокӣ, ворид намудани ҳар 

гуна истилоҳоти нав дар қонунгузорӣ мушкилоти навро низ ба миѐн 

мегузорад. Аз ин сабаб зарур аст, то он аз ҷониби пажуҳишгарон 

мавриди таҳлил илмӣ қарор гирифта, баъдан вориди қонунгузорӣ 
гардад. 

Ҳамин тавр, хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки ҷабрдида аз 

ҷиноят дар ҳуқуқи ҷиноятӣ аз аҳамияти муҳим бархурдор аст. Аввалан, 

ҷабрдида аз ҷиноят чун субъекти муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар 

баробари ҷинояткор ва давлат, дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои муайян 
мебошад. 

Дуввум, мафҳуми ҷабрдида дар моддаҳои алоҳидаи қисми махсуси 

махсуси КҶ истифода гардидааст, ки он ба сифати нишони 

муқарраркунандаи кирдор чун ҷиноят баромад мекунад. 

Сеюм, қонунгузор рафтори баъд аз содир, ҷинояти шахсро 

нисбати ҷабрдида ба эътибор гирифта, ба он баҳои гуногуни ҳуқуқӣ 

додааст. Масалан, ҳаракати шахси ҷиноят содир намударо ҷиҳати 

барқарор намудани зарари расонидашуда ба эътибор гирифта, онро 
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шарти озод аз ҷавобгарии ҷиноятӣ (моддаи 72-73 КҶ) ѐ ҳамчун ҳолати 

сабуккунандаи ҷазо (банди “к” қисми 1 моддаи 61 КҶ) муқаррар 
намудааст. 

Чорум, рафтори зиддиҳуқуқии ҷабрдида, ки сабаби содир 

намудани ҷиноят нисбати ӯ гардидааст, чун ҳолати сабуккунанда 

(банди “е” қисми 1 моддаи 61 КҶ) ѐ бартариятдошта муқаррар карда 

шудааст (моддаи 106, 113 КҶ). 

Панҷум, моддаи 73 КҶ яке аз намудҳои озод кардан аз 

ҷавобгариро бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида муқаррар намудааст. 

Ба эътибор гирифтани ақидаи ҷабрдида дар яке аз масъалаҳои муҳими 

қонунгузории ҷиноятӣ-амалӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ буда, нишонаи 

муносибати нави давлату мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда дар нисбати 

ҷабрдида мебошад. 

Ҳамин тавр, мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ 

ва ҳуқуқи ҷиноятӣ ифодакунандаи як мазмун буда, аз як мафҳуми 

умумӣ сарчашма мегиранд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳуқуқи ҷабрдидаро кафолат дода, ҳимояи онро тибқи қонунгузории 

мурофиавӣ ва моддӣ ба роҳ мондааст. 

Дурнамои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эътироф 

ва ҳимояи ҳуқуқи ҷабрдида самаранок ба роҳ монда шудааст, ки ин 

ҳолат барои таҳкими қонуният ва эҳтирому ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд мусоидат мекунад. 
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1 – уми ихтисоси ҳуқуқшиносӣ 
 

ПРИНСИПИ АДОЛАТИ СУДӢ ДАР ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТӢ  
 

Эъмори ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунѐд, ки кишвари мо дар ин 

самт бо қадамҳои устувор пеш рафта истодааст, қабл аз ҳама, ташаккули 
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шохаҳои мустақили ҳокимият ва ниҳодҳои давлатии мутобиқ ба 

принсипҳои демократии давлатдориро тақозо менамояд. Имрӯз бо 

қаноатмандӣ метавонем изҳор намоем, ки мо дар даврони истиқлолият 

тавассути ислоҳоти амиқи сиѐсиву ҳуқуқӣ заминаҳои мустаҳками 

давлатдории муосири миллиамонро фароҳам овардем [1, 3-4]. 

Ислоҳоти сиѐсӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама 

ҷабҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ, аз ҷумла, дар фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

ва мақомотҳое, ки адолати иҷтимоиро дар ҷамъият барқарор менамояд, 

гузаронида шуда истодааст ва он ба сӯи принсипи демократӣ ва 

ҳуқуқбунѐд, ҳифзи ҳуқуқи инсон равона шудааст. Чӣ хеле ки Асосгузори 

Сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони 

мақомоти прокуратура қайд менамоянд, яъне мақомоти прокуратура яке 

аз ниҳодҳои муҳими давлатдорӣ мебошад, ки фаъолияти онҳо ба ҳифзи 

арзишҳои ҷомеаи демократӣ, қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ҷомеа, ошкору 

пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ 

равона гардидааст. Аз гуфтаҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон чунин 

хулоса кардан мумкин аст, ки мақомоти прокуратура яке аз мақомоти 

бонуфуз ва боваринок мебошад, ки ҳамаи ваколатҳои дар Қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишудаи он ба принсипҳои 

умумиэътирофшуда ва ба принсипҳои конститутсионӣ такя менамояд ва 

ҳангоми амалишавии вазифаҳои ин принсипҳо ба роҳбарӣ гирифта 

мешавад. Мо гуфта метавонем, ки на фақат мақомоти прокуратура, 

балки мақомоти суд, мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва дигар мақомотҳо низ 

дар фаъолияти худ ба принсипҳо ҳамчун таҳкурсӣ ва замина амал 

мекунанд. Масалан: Баамалбарории адолати судӣ доир ба парвандаҳои 

ҷиноятӣ аз рӯи қоидаҳои расмию умумиҳатмӣ ҷараѐн мегирад, ки онҳо 

дар якҷоягӣ принсипҳои муофиаи судии ҷамъиятиро ташкил медиҳанд [2, 
47]. 

Ба фикру ақидаҳои Раҳматулоев А.Э. қоидаҳои умумихатмӣ-

принсипҳои баамалбарории адолати судӣ аз рӯи мазмун ва моҳияти худ 

аз арзиши олӣ доштани ҳуқуқи инсон сарчашма мегиранд. Ба ақидаи 

онҳо принсипҳои баамалбарории адолати судӣ ба ҳам пайвастагии на 

танҳо мазмуни меъѐрҳои ҳуқуқӣ, балки асосҳои ба ҳам алоқамандии 

амалҳои мурофиавӣ, меҳвари мурофиаи ҷиноятиро ташкил медиҳанд. 

Худи истилоҳи принсип аз калимаи лотинӣ “prinsipium” гирифта 

шуда, маънояш ақидаи асосӣ, асоси роҳбарикунанда, ғоя, қоида, 

умумиҳатмӣ, усул, бунѐд, таҳкурсӣ ѐ замина мебошад [3, 400]. 
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Оиди мафҳуми принсипи ҳуқуқ бисѐр олимон ва ҳуқуқшиносон 

таҳқиқот гузаронда, фикру ақидаҳои гуногунро баѐн кардаанд. Ва якчанд 

нуқтаи назари онҳоро таҳлил менамоем. 

Алексиев С.С. бар он ақида аст, ки ҳамон ғояҳо ва асосҳое, ки дар 

меъѐрҳои ҳуқуқӣ мустаҳкам намудаанд, онҳо ба ҳайси принсипҳои ҳуқуқ 

баромад карда метавонад. Аз гуфтаҳои ӯ чунин хулоса бармеояд, ки 

принсипҳои ҳуқуқ ба ҳайси ақидаҳои ҳуқуқӣ, натиҷа ѐ хулосаи илм 

баромад мекунанд, на ин ки принсипҳои ҳуқуқ. Як гурӯҳи олимон таъкид 

менамоянд, ки принсипҳои ҳуқуқ набояд хатман дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ 

инъикос ѐбад. Аммо дигар гурӯҳи олимон ба ақидаҳои онҳо муқобил 

баромада мегӯянд, ки принсипҳои ҳуқуқ бояд дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ 

инъикос ѐбад. Ва онҳо ду назарияи ифодаѐбии принсипҳоро ҷудо 
кардаанд: 

-инъикоси принсипҳо дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ; 

-баровардан аз маънии қонунгузорӣ. 

Мо бештар фикру ақидаҳои гурӯҳи дуюми олимонро дастгирӣ 

менамоем, яъне принсипҳои ҳуқуқ хатман дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ инъикос 

гардаанд. Аз ин бармеояд, ки дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ инъикос ѐфтани 

принсипҳои ҳуқуқӣ худ хусусияти умумиҳатмиро касб мекунад. 

Қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тҷикистон аз 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, барои таъмини 

самаранок иҷро намудани вазифаҳои мурофиаи ҷиноятие, ки дар моддаи 

2 КМҶҶТ [4, мод.2] нишон дода шудааст, пешбинӣ менамояд. 

Принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ-ин ғояҳои роҳбарикунандае, ки дар 

баамалбарории адолати судӣ аз тарафи мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва 

мақомоти суд амалӣ гардонида мешавад. 

Ба таҳқиқи масоили принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ бисѐре аз 

олимону муҳаққиқони ватанию хориҷии соҳаи мазкур машғул шудаанд, 

аз он ҷумла профессор Раҳматулоев А.Э., Қаҳоров М.Н., Раҳматҷонов, 

Оқилова М.М., Белкин И.Б., Лупинская ва дигарон. Дар назарияи ҳуқуқӣ 

бошад, ягона ақида дар хусуси принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ ҳамчун 

баамалбарории адолати судӣ дар парвандаҳои ҷиноятӣ вуҷуд надорад. 

Ақидаи дақиқ ва саҳеҳе, ки боиси эътироф мебошад, аз ҷониби 

профессор Раҳматулоев А.Э. пешниҳод гардидааст ва мазмуни он чунин 

аст: “Принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ гуфта, асосҳои роҳбарикунандаи 

мурофиаи ҷиноятиро меноманд, ки онҳо хусусиятҳои хос, талаботи 

ҳуқуқӣ ва моҳияти мурофиаи ҷиноятиро ифода намуда, таъиноти 

мурофиаи ҷиноятиро дар доираи ташаккули анъанаҳои маънавӣ 

фарҳанги миллӣ таҷассум менамоянд” [5, 17-18]. 
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Аз нигоҳи муаллиф мурофиаи ҷиноятӣ маҷмӯи амалҳоеро дарбар 

мегирад, ки дар асоси принсипҳо-қоидаҳои умумихатмӣ иҷро мешавад. 

Қаҳоров М.Н. бошанд ба мавзӯи принсипи мурофиаи ҷиноятӣ 

чунин менигаранд: “Принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ заминаи иҷтимоӣ-

фарҳангӣ дошта, аз ҳуқуқҳои фитрии инсон, анъанаҳои маънавии миллӣ 

сарчашма мегиранд, ки дар қонунгузории муосири мурофиаи ҷиноятии 

Тоҷикистон аввалин маротиба шакли расмӣ гирифтаанд ва хусусияти 

умумихатмӣ пайдо кардаанд. Бинобар ҳамин, беҳуда нест, ки принсипҳои 

мурофиаи ҷиноятӣ дар меъѐрҳои қонуни асосӣ-Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд” [6, 28]. 

Қаҳоров М.Н. принсипҳои мурофиаи ҷиноятиро чун таҳкурсии 

меъѐрҳои мурофиаи ҷиноятӣ таҳлил намуда, таъкид менамоянд, ки 

принсипҳои адолати судӣ оиди принсипҳои ҷиноятӣ натанҳо дар ягонагӣ 

амал мекунанд, балки ба ҳам пайвастагии меъѐрҳои моддӣ ва мурофиавӣ, 

ягонагии меъѐрҳои ҳуқуқиро низ таъмин менамояд, ки барои мақсаднок, 

бамаврид, асоснок ва аз рӯи адолат татбиқ гаштани меъѐрҳои ҳуқуқӣ 

замина, таҳкурсии боэътимод тайѐр мекунанд. 

А. Раҳматҷонов, Оқилова М.М. бошанд фаҳмишро каме ба тарзи 

дигар ва тағйироти андак шарҳ додаанд. Ба фикру ақидаҳои онҳо 

принсипҳо ин ақидаҳои роҳбарикунандаи сохти мурофиаи ҷиноятӣ 

муайянкунанда мебошанд. Онҳо таъкид менамоянд, ки пинсипҳои 

мурофиаи ҷиноятӣ бояд ҷавобгӯи як қатор амалҳо бошанд, яъне: 

 принсипҳо на ҳама ақидаҳои худсаронаи интихобшуда оиди шакл 

ва тарзи мурофиаи судӣ, балки онҳое мебошанд, ки ҷавобгӯи шароити 

иқтисодӣ-иҷтимоии инкишофи ҷамъиятанд; 

 вазифаи мурофиаи ҷиноятӣ ҳамон вақт амалӣ мегардад, ки агар 

ташкили тафтиш ва баррасии парвандаи ҷиноятӣ дар асоси парвандаҳои 

демократӣ бошанд; 

 принсипҳои мурофиавӣ ақидаҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки 

дар меъѐрҳои ҳуқуқ муқаррар гардидаанд [7, 53-54]. 

Аз гуфтаҳои дар боло зикршуда чунин хулоса бармеояд, ки 

приснипҳои мурофиаи ҷиноятӣ моҳияти хатмӣ, муайянӣ ва 

кафолатнокии риояи онҳоро муайян менамояд. Ҳамин тавр, мафҳуми 

принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ ‟ ин қоидаҳои роҳбарикунандае 

мебошанд, ки сохти демократии мурофиаи ҷиноятиро муайян карда, дар 

меъѐрҳои ҳуқуқӣ инъикос ѐфтаанд. 

Оиди мафҳум ва моҳияти принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ 

таҳқиқотҳои гуногунро ҳамчунин Қудратов Н.А. ва Зокиров З.Х низ ба 

роҳ мондаанд. Тавре онҳо қайд менамоянд: “Принсипҳои мурофиаи 

ҷиноятӣ ‟ ин ғояҳо ва асосҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки дар 
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Қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ифода гардида, мазмуни ҳуқуқи 

мурофиавии ҷиноятиро муайян месозад” [8, 73]. 

Ҳамчунин, мутафаккирон назари хешро ба хусусиятҳои хоси 

принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ равона намуда, чунин меҳисобанд, ки 

принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ ақидаҳое мебошанд, ки хусусияти 

демократӣ дошта, барои ҳалли вазифаҳои мурофиаи ҷиноятии хусусияти 

демократӣ дошта, барои ҳалли вазифаҳои мурофиаи ҷиноятӣ мусоидат 
менамоянд. 

Бинобар ин ба гуфти Раҳматулоев А.Э., Мухторов К.Т., Қаҳҳоров 

М.Н. на ҳама қоидаҳои умумӣ метавонанд чун принсипи мурофиаи 

ҷиноятӣ эътироф шаванд. Принсипҳо бояд ҷавобгӯи як қатор талаботҳо 
бошанд: 

а) принсипҳо на ҳама қоидаҳои худсарона интихобшуда оид ба шакл 

ва тартиби мурофиаи ҷиноятӣ ‟ судӣ, балки қоидаҳое мебошанд, ки 

ифодакунанда ва инъикоскунандаи асосӣ, сохти сиѐсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоии ҳаѐти ҷомеа ҳастанд; 

б) принсипҳо аз ҳуқуқу озодиҳои инсон сарчашма гирифта, 

кафолати боэътимоди риоя, иҷро ва амалӣ гаштани онҳоро таъмин 
менамоянд; 

в) вазифаҳои мурофиаи ҷиноятӣ ҳамон вақт амалӣ мегардад, ки агар 

ташкили тафтишот ва баррасии парвандаи ҷиноятӣ дар асоси қоидаҳои 

умумиэътирофшудаи демократӣ ба роҳ монда шуда бошанд; 

г) қоидаҳои умумиэътирофгашта ҳамон вақт ҳамчун принсип 

эътироф мегарданд, ки агар дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ пешбинӣ шуда бошанд, 

ба ҳам пайвастагии мазмуни меъѐрҳои ҳуқуқии мурофиавии ҷиноятиро 

ифода намоянд, барои иҷрои вазифа ва мақсади мурофиаи ҷиноятӣ 

шароити мусоид фароҳам оварда тавонанд; 

д) меъѐрҳои ҳуқуқӣ бояд дар амал татбиқ гаштани қоидаҳои асосиро 

таъмин намоянд ва набояд мазмуни онҳо ба талаботҳои принсипҳои 

мурофиаи ҷиноятӣ мухолифат намоянд. 

Ҳамин тариқ, принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ ‟ ин қоидаҳои 

умумиҳатмӣ ва асосҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки аз ҳуқуқу 

озодиҳои инсон сарчашма гирифтаанд, моҳият ва таъиноти мурофиаи 

ҷиноятиро муайян карда, дар меъѐрҳои ҳуқуқӣ инъикос ѐфтаанд. Ҳадафи 

асосии принсипи мурофиаи ҷиноятӣ таъмини баамалбарории адолати 

судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ мебошад.  

Асосан принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ аз меъѐрҳои Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, таъмини амалишавӣ ва 

ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷиноят ва ҷинояткорӣ 

мазмун ва моҳияти фаъолияти мурофиавӣ ‟ ҷиноятиро ташкил медиҳад. 
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Ба принсипҳои конститутсионии мурофиаи ҷиноятӣ чунин 

принсипҳо дохил мешавад:  

 принсипи қонуният;  

 принсипи расмӣ ‟ давлатӣ;  

 принсипи ба амал баровардани адолати судӣ танҳо аз ҷониби суд;  

 принсипи баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун ва суд;  

 принсипи дахлнопазирии ҳуқуқу озодиҳои шахс; принсипи қадр ва 
номуси инсон;  

 присипи эҳтимолияти бегуноҳӣ;  

 принсипи баҳодиҳӣ ба далелҳо аз рӯи ақидаи ботинӣ;  

 принсипи мурофиа ба таври мубоҳиса ва дар асоси баробарии 

тарафҳо;  

 принсипи ошкоро, бевосита ва шифоҳӣ баррасӣ намудани 

парвандаҳо;  

 принсипи таъмини забони модарӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ;  
 принсипи озодии шикоят;  

 принсипи иштироки шаҳрвандон дар мурофиаи суди ҷиноятӣ ва 

ғайраҳо. 

Ба ақидаҳои Раҳматулоев А.Э. ва Қаҳҳоров М.Н. принсипҳои 

мурофиаи ҷиноятӣ, ки дар боло зикр шудаанд, дар тамоми давраҳои 

мурофиаи ҷиноятӣ амал мекунанд. Аммо як гурӯҳи ҳуқуқшиносон ба 

монанди Раҳматҷонов А. ва Оқилова М. чунин меҳисобанд, ки баъзеи 

принсипҳои дар боло зикршуда дар давраи тафтиши пешакӣ ва таҳқиқи 

ибтидоӣ амал намекунанд ва ѐ амал кунанд ҳам, танҳо дар чаҳорчӯбаи 

маҳдуд амал мекунанд. Яъне онҳо қайд мекунанд, ки агар қисми асосии 

принсипҳо ба таври пурра ҳам дар давраҳои мурофиаи то судӣ ва судӣ 

амал кунанд, қисми дуюми онҳо бошад асосан дар суд амалӣ мегардад [8, 
54]. 

Аз гуфтаҳои онҳо бармеояд, ки муфаттиш дар тафтиши парванда 

набояд онҳоро ба назар гирад. Онҳо баробари натиҷаи баррасии 

парвандаро дар суд пешбинӣ кардан, бояд принсип ва қоидаҳои 
фаъолияти судиро низ ба назар гиранд.  

Дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

принсипҳои зерин пешбинӣ шудааст:  

 принсипи қонуният;  

 приснипи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;  

 принсипи эҳтироми шаъну шарафи шахс;  

 приснипи баробарии шаҳрвандон дар назди қонун ва суд;  

 принсипи забони мурофиаи ҷиноятӣ;  

 принсипи ҳамаҷониба, пурра ва холисона муқаррар кардани 

ҳолатҳои содир шудани ҷиноят;  
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 принсипи  адолати судӣ;  

 принсипи мустақилияти судяҳо ва танҳо ба қонун итоат кардани 

онҳо;  

 принсипи мубоҳиса ва баробарии тарафҳо дар мурофиаи судӣ;  

 принсипи ҳуқуқ ба ҳимоя;  

 принсипи ошкоро будани мурофиаи судӣ;  

 принсипи расмӣ-давлатӣ будани мурофиаи ҷиноятӣ;  

 принсипи дахлнопазирии озодӣ, манзил, маҳрамият, мукотиба, 

сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот, мухобирот, сирри шахсӣ ва оилавӣ; 

принсипи имконияти шикояти озодона аз болои қарор ва амалҳои 

мақомоти давлатӣ. 

Инчунин, дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ низоми принсипҳои мурофиаи 

ҷиноятиро дар шакли умумӣ вобаста ба мавқеи роҳбарикунанда доштани 

онҳо ва ба ҳам пайвастагии онҳо дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд, инчунин вобаста ба таъмин шудани иҷрои вазифаи мурофиаи 

ҷиноятӣ ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст. Онҳоро шартан вобаста ба 

хусусиятҳои ба худ хос ба чунин гурӯҳҳо ҷудо менамоянд, ки аз тарафи 

иштирокчиѐни мурофиаи ҷиноятӣ ва мақомотҳое, ки ҳангоми 

фаъолияташон онҳоро ба роҳбарӣ мегиранд, нисбатан фаҳмотар ва 

аниқу муфассалтар бошад. 
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ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ҶАВОНОН 
 

Яке аз дастовардњои муњими Истиќлолияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон барои љавонон ин таваљљӯњи бевоситаи ѓамхорона ва 

падаронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
мебошад. 

Солҳои аввалин дар роњи ташаккул ва инкишофѐбии сиѐсати 
давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон ин ќабул гардидани 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатии љавонон» 
13 марти соли 1992 мебошад, ки њамќадами Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон аст.  

Љумњурии Тољикистон дар баробари ба даст овардани 

Истиќлолияти давлатї зарурати ташаккул ва амалї намудани сиѐсати 
давлатии љавононро пеш гирифт.  

13 марти соли 1992 Љумњурии Тољикистон миѐни Иттињоди 

давлатњои мустаќил яке аз аввалинњо шуда, ќонуни  асосии љавононро 
ќабул кард, ки он Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати 
давлатии љавонон» ном дошт. 

«Ҷавонон мояи ифтихор ва сарбаландии Тоҷикистони азиз 
мебошанд. 

Мо ба ҷавонон эътимоди комил дорем, дастгирии самимонаи 

онҳоро аз сиѐсати пешгирифтаи давлату ҳукумат қадрдонӣ мекунем ва 

нақши арзишмандашонро дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаѐти кишвар эҳсос 
менамоем. 

Ман ба ҷавонони кишвар барои дастгириашон аз сиѐсати давлату 

ҳукумат ва хизмати содиқонаашон миннатдории самимӣ баѐн мекунам. 

Имрӯз қисми асосии хизматчиѐни ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқро ҷавонон ташкил медиҳанд. 
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Аз 23 ҳазор нафар бунѐдкорони иншооти азими аср ‟ Нерӯгоҳи 

барқӣ-обии Роғун чил фоизашон ҷавонони то сисола мебошанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷавонон тавассути 

оммавигардонии варзиш, таблиғи тарзи ҳаѐти солим ва омодасозии 

варзишгарони касбӣ аз ҳамаи имкониятҳо истифода мекунад».[1] 
Ин бори дигар собит месозад, ки Љумњурии Тољикистон дар 

тањкими сиѐсати давлатдорї ва пойдории љомеаи демокративу 
њуќуќбунѐд, ташаккул ва инкишофѐбии сиѐсати љавононро яке аз 

самтњо ва њадафњои асоси фаъолият медонад.  
Баъди ба даст овардани ризоияти миллї, вањдат аз тарафи Пешвои 

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 

23 майи соли 1997 вохўрї бо намояндагони љавони кишвар доир гардид 
ва дар ин радиф фармон тањти раќами №727 “Дар бораи баъзе 
тадбирњои бењтар намудани кор бо љавонон” ба имзо расонида шуд. 

Мутобиќи ин фармон ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 
майи соли 1997, №240 «Дар бораи таъсиси Кумитаи кор бо љавонони 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» ба имзо расадонида шуд.  

Бо ин кўшиш марњилаи нави ташаккули сиѐсати давлатии љавонон 

оѓоз гашт. 
Њамин тариќ, кўшиши навбатии ташаккули ќисми ташкилии 

сиѐсати давлатии љавонон бомуваффаќият анљом ѐфта , ќисми 

ташаккули идеологии он оѓоз ѐфт. Таљрибаи таќрибан 20-сола доштани 
Кумитаи кор бо љавонони имрўза шањодати он шуда метавонад, ки 
иќтидори он пурќувват гаштааст ва барои минбаъд нигоњ доштани 

маќоми абадии худ тайѐр мебошад. 
Аввалин маротиба 17 марти соли 1994 мулоќоти Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо 

љавонони мамлакат баргузор гардид, ки маќсад аз он шинос кардани 
љавонон бо вазъи воќеии сиѐсї, иљтимої ва иќтисодии кишвар буд. 

Дар мулоќот аслан масъалањо [3, 23-38] атрофи оќибатњои 
муноќишањои љанги шањрвандї, огоњонии љавонон аз хатоњои гузашта 

ва муттањидии онњо дар роњи бунѐди љомеаи демократї, ташаккул 
ѐфтани њизбу њаракатњои сиѐсї ва љамъиятї, сохтани давлати 
демократию дунявї ва њуќуќбунѐд, риояи урфу одатњо, анъанањо ва 

суннатњои дини ислом, риояи Конститутсияи љумњурї ва дигар 
ќонунгузории љорї, гузариш ба иќтисоди бозоргонї, љалб ва 
фаъолнокии Созмони љавонон дар њаѐти љамъиятии кишвар, омўзиши 

илму њунар, ихтисосњои нав ва техникаи њозиразамон ба љавонон, 
дастгирии кўдакони бепарастор ва мактаб-интернатњо, таъмини 
љавонон ба манзили истиќоматї ва рушди сиѐсати демографї, 
љинояткорї, дуздию ѓоратгарї ва нашъамандии љавонон, тарбияи 

њарбии ватандўстї ва ахлоќии љавонон баррасї гардиданд.  
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Дар натиља аз мулоќоти мазкур таваљљуњ нисбат ба насли љавони 
кишвар зиѐд гардид. Њаракатњо ва ташкилотњои љамъиятии љавонон ба 
ташаккулѐбии устувор оѓоз карданд. 

Мулоќоти навбатии Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо љавонони мамлакат 23 
майи соли 1997 зери мавзўи «Љавонон ояндаи Тољикистони 
соњибистиќлол мебошанд» баргузор гардид, ки хусусияти он дар 

натиљагирї аз кўшишу талошњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
љавонони мамлакат дар ба даст овардани ризоияти миллї ва сулњу 
субот ва таќвияти он равона гардида буд.  

Дар ин вохўрї ба масъалањои ташаккули имкониятњои иљтимоию 
иќтисодї ва фарњангиву сиѐсии мамлакат ќайд карда шуда , таъкид 
карда шуд, ки аксарияти ањолиро (70%) љавонон ташкил медињанд ва 

љавонон ќувваи пешбарандаи љамъият буда, њама чиз аз онњо вобастагї 
дорад. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон љавононро атрофи фароњам овардани шароити 

мусоид ва равона сохтани нерў ва заковатмандии онњо ба сарљамъии 

миллат ва ободии Ватан ҳидоят намуданд. 

Инчунин, ба мавзӯъи дастгирии сариваќтии љавонони боистеъдод, 
рушди сиѐсати кадрї, ба кор таъминкунии љавонони бекор, ки теъдоди 
онњо ба 32 њазор  мерасид, рушди соњибкорї миѐни љавонон, тањсили 

љавонон дар шароити бозори мењнатї, ислоњоти соњаи маориф, ба илму 
њунаромўзї љалб гардидани насли љавон, тањсили духтарон, танзими 
оила, солимии насли љавон, паст гардидани љинояткорї ва 

њуќуќвайронкунї миѐни љавонон, тарбияи љавонон дар рўњияи 
суннатњои ахлоќї, аз худ кардани таърих  ва адабиѐти халќи худ, 
таќвияти сулњу вањдат ва ѓайра таваљљўњи махсус зоњир карда шуд.  

Мулоќоти навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон 16 майи соли 1998 бо љавонони лаѐќатманд баргузор 
гардид ва он бори нахуст буд. 

Маќсади асосии баргузории вохўрї бо љавонони лаѐќатманд, ин аз 
ибрози андешањо оид ба роњи интихобгардида, дурнамои оянда ва 
вазифањои насли љавон дар ин росто иборат буд. 

Ба ќавли дигар, дар шароити дигаргунисозињои сохтори идорї ва 

љамъиятї барои рушду такомул ва ташаккули  пойдевори устувори 
давлатдорї зарур буд, ки ќуввањои љавон ва поянда эњѐ гарданд. Дар 
њамин васила дар мулоќот Президенти кишвар чунин иброз намуданд: 

“Агар љавонон ояндаи миллат бошанд, љавонони боистеъдоду 
лаѐќатмандро метавон мояи ифтихор ва сарбаландии он номид”. 

Дар воќеъ муаррифгари дилхоњ миллату давлат, мањз фарзандони 

боистеъдод ва лаѐќати худ дар пешбарии илму техника мебошад. 



292 

Шањодати ин гуфтањо он аст, ки пас аз њазорсолањо мо аз фарзандони 

миллати хеш, ба мисли Абуабдуллоҳи Рўдакї, Абулќосим Фирдавсї, 
Абурайњон Берунї, Умари Хайѐм ва ѓайра ѐд мекунем. Чаро садсолањо 
гузаштаанду, мањз номи њамин фарзандони баруманди миллати тољик 

љовид мондааст? Чун, мањз њамин фарзандон бо истеъдодњою 
эљодкорињои хеш на танњо ба миллати хеш, балки ба мардум саросари 
љањон хизмат кардаанд ва номи миллати тољикро љовид гардонидаанд.  

Њамин аст, ки номи онњо садсолањо зинда мондаанд ва 

њазорсолањои дигар низ зинда хоњад монд. 
Аз ин лињоз, Тољикистон чун бори дигар эњѐ гардид, зарур аст, ки 

љањонро тавассути фарзандони лаѐќатманди хеш тасхир созад. Вале дар 

солњои нав соњибистиќлолї њанӯз мардум, бахусус љавонон ба худ 
наомада буданд ва ба хубї дарк намекарданд, ки давлату давлатдорї 
чист ва истиќлолият чист?. 

Президенти кишвар дар мавриди мулоќот иброз намуданд, ки 

“Истеъдод, ба назари ман, мисли чашмаест, ки агар пеши роњи онро 
накушоем, чашма дер ѐ зуд хушк мегардад”. 

Бо ин гуфтањо Президенти љумњурї таваљљӯњи масъулинро љињати 
дастгирии пайвастаи лаѐќат ва эљодкорињои љавонон љалб намуда, 

насли љавонро њушдор намуданд, ки дар роњи бунѐд ва эњѐи кишвари 
тамаддунофари хеш камари њиммат банданд. 

Њамчунин, иброз намуданд, ки “Набояд фаромўш кард, ки танњо 

ифтихор кардан аз тамаддуну фарњанги бой ва бузургони гузаштаи хеш 
њанўз кам аст”. Оре, ифтихор хуб, вале кор ва ѐ сањмгузорї ба рушду 
нумўи Ватан ва олам дигар аст. Дар пайвастагї ба ин дар мулоќот 
таваљљуњи масъулин ба бењтар гардонидани вазъи иљтимої, фароњам 

овардани шароит љињати таълиму тарбияи насли наврас, дастгирии 
мунтазами љавонони лаѐќатманд, зиѐд гардонидани теъдоди 
муассисањои тањсилотї ва ѓайра љалб гардид. 

Дар баробари хусусияти эњѐї ва таъкидї доштан, њамчунин 
мулоќот барои фароњам овардан ва ѐ ташкил гардидани иќдом бањри 
дастгирии љавонони лаѐќатманд замина гузошт. Мањз дар заминаи 

њамин мулоќот бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Љоизаи 
ба номи Исмоили Сомонї барои олимони љавон дар соњаи илм ва 
техника таъсис ѐфт. Аз њамин сол иборат барои олимони љавон 6 љоиза 
ба маблаѓи 500 каратаи андозаи маоши њадди аќќал мунтазам њар сол 

таъмин мегардад. 
Дар баробари ин, Президенти кишвар аз муњимият ва роњњои ба 

даст овардани истиќлолияти давлатї ибрози аќида намуда, дар 

пайвастагї ба иштироки љавонон таъкид карданд, ки “Љавонон бояд 
сабаќњои истиќлолиятро њаматарафа омўзанд, аз равандњои солиму 
носолими сиѐсати имрўз огоњ бошанд, таърихи гузаштаву њозираи 
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халќи худро гаштаву баргашта вараќ зананд ва аз Ватан, миллат, забон 
ва фарњанги худ ифтихор намоянд”. 

Таъкидњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Эмомалї Рањмон бар он равона гардида буд, ки љавонон 
доир бадастории истиќлолияти комили сиѐсї, иќтисодї ва фарњангї  
иштироки фаъол дошта бошанд ва ба њар гуна њаракатњои иртиљої 
шомил нагарданд ва аз нуќтаи сиѐсї зираку доно бошанд ва Ватанро 

обод созанд.  
Барои равшанї андохтан ба суханњои боло, дар мулоќот низ њаѐти 

љавонон дар кишвари њамсоя-Афѓонистон мисол оварда шудааст. 

Љавонони Афѓонистон, аксаран бо яроќ хуб шиносанд, аз эњсоси 
соњибватанї, фарњанг, тамаддун, маърифат, лаѐќат ва эљодкорињо 
дуранд. Агар дар шароити љомеаи муосир Тољикистонро бо Синову 

Рӯдакї ва ќуллањои баланди ќатторкўњњои Помир шиносанд, пас 
Афѓонистонро бо нокомї ва љой доштани љангу нооромињо 
мешиносанд. Магар ин ифтихор аст, ватандорї аст, њаргиз на.  

Ба њамин хотир Президенти кишвар дар мулоќот гаштаву 

баргашта муттањидї ва иштироки фаъоли љавононро дар рушду нумўи 
кишвар таъкид намуданд.  

Масъалаи ба вартаи гумроњї кашида шудани љавонон  тавассути 
њаракатњои динї низ дар мулоќоти мазкур мавриди таваљљуњи 

иштирокдорон гардид. Аз љумла, иброз гардид, ки дар кишвар 5000 
масљиди намози панљваќта ва 200 масљидњои љомеъ фаъолият доранд, 
дар њоле ки теъдоди мактабњои тањсилоти њамагонї дар кишвар њамагї 

4379 адад мебошанд. 
Ибрози ин далелњо бар он асос меѐфт, ки новобаста аз шароитњои 

фароњамоварда, норозигии мардум аз давлат нисбат ба дастгирї аз 

иќдомоти соњаи дин идома меѐфт. Дањшатовар он буд, ки  мардуми 
мањаллї, аз љумла љавононро бо истифода аз соддагї ва камсаводї 
њаракатњои иртиљої истифода мебурданд ва њаѐти љамъиятиро 
халалдор мекарданд. 

Дар пайвастагї ба ин Президенти љумњурї иброз намуданд, ки 
“Тамоми мардуми Тољикистон хуб дар хотир доранд, ки дахолати дин 
ва рўњониѐн ба корњои давлат ба чї оќибатњои вазнин боис гардид”. 

Воќеан њам тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки тариќи 
раъйи бевоситаи халќ ќабул гардидааст, Љумњурии Тољикистон 
љумњурии дунявї муќаррар гардидааст, яъне дин ва давлат људо аст ва 

ин равияњо ба якдигар њуќуќи дахл кардан надоранд.  
Вале на њама ваќт ин муќаррарот аз љониби мардум риоя мегардад 

ва пайваста дар бисѐр мавридњо он дар пайвастагї бо њаракатњои динї 

вайрон низ мегардад. 
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Дар самти татбиќи сиѐсати давлатии љавонон дар мулоќот 
масъалаи ба тасвиб расидани Барномаи миллии љавонон аз љониби 
Сарвари давлат баррасї гардид. Њамчунин, иброз намуданд, ки  “Мо 

бояд сиѐсати давлатии љавононро дар ќатори масъалањои стратегии 
давлатї ва амнияти миллии кишвар њисобида, авзои иљтимої ва 
иќтисодии насли наврас, аз ќабили љараѐни демографї ва муњофизати 
љавонон, сатњи саводнокии њуќуќї ва сиѐсї, танзими оила, афзудани 

иллатњои нашъамандї, зўроварї дар байни љавонон ва ѓайраро 
мавриди тањлилу омўзиши љиддї ќарор дињем”. 

Дар радифи ин дастуру супоришњо бо ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 5 октябри соли 1998 №400 “Барномаи миллии љавонони 
Тољикистон барои солњои 1999-2000” ќабул гардид ва амалї гардида 
истодааст [4]. 

Дар анљоми суханронї Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо љавонони лаѐќатманд чунин иброз 
намуданд: “Љавонон ќувваи бузург ва ояндаи миллатанд ва мо ба онњо 
боварии калон дорем. Бо маќсади дастгирии њамаљонибаи онњо ва боз 

њам баланд бардоштани маќомашон дар њаѐти умумии љомеа ман ба 
наздикї ба  Маљлиси Олї мурољиат кардам, ки ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи рўзњои ид” таѓйирот ворид намуда, 23 майро 

Рўзи љавонони Тољикистон эълон намоянд” [5]. 
Њамасола бахшида ба Рўзи љавонони Тољикистон ‟ 23 май дар 

саросари кишвар ба сифати њафтаи љавонон, дањаи љавонон ва ѐ моњи 

љавонон таљлил гирифта мешавад. Садњо чорабинии маърифатию 
фарњангї, илмї-амалї ва варзишию оммавї баргузор гардида, њазорон 
љавонон бо фароѓат ва шуѓлмандии гуногун фаро гирифта мешаванд 

[6]. 
Дар дањсолаи дуввуми бадастории истиќлолияти давлатї 

мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон бо намояндагони љавон 
21 майи соли 2005 сурат гирифт. 

Мулоќоти мазкур бо љавонон бо дарназардошти  дастовардњои 
истиќлолияти давлатї, тањкими давлатдорї, вањдати миллї, сулњу 
субот ва рушди рукнњои иќтисодию иљтимоии кишвар ва бо маќсади 

баррасии љараѐни татбиќи сиѐсати давлатии љавонон, вазъи њаѐт ва 
мушкилоти фарогирифтаи љавонон ва бар ин васила муќаррар кардани 
вазифањо барои солњои оянда баргузор гардид.  

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 

Эмомалї Рањмон таваљљӯњ ва ѓамхории бевоситаи худро бо љавонон 
чунин изњор намуд: “Шумо-љавонони бонангу номуси миллати тољик 
офаранда ва созандаи ин фарњанг мебошед”, “Љавонон муњофизони 

беэътимоди Ватан, амнияти давлату миллат, сарчашмаи ташаббусњо ва 
манбаи асосии кадрњо њастанд”, “Одобу рафтор ва сатњи маънавиѐти 
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наврасону љавонони мо давоми дањ-дувоздањ соли охир хеле баланд 
рафта, эњсоси худшиносї ва нангу номуси миллї дар байни онњо 
торафт густариш ѐфта истодааст, ки ин боиси ќаноатмандист”, “Шумо-

љавонон бояд пайгирона омўзед ва эътимод пайдо намоед, ки миллати 
тољик яке аз халќњои ќадимтарини љањон аст”, “Шумо-љавонон бояд 
ифтихор кунед, ки идомадињандаи њамин таърих, њамин фарњанг ва 
њамин миллати ќадимтарини олам мебошед”, “Шумо-љавонон 

идомадињандаи таъриху фарњанги ќадимаи Ватани худ, сарчашмаи 
ташаббусњои бузург, манбаи ѓояњои нав, эљодкори таќдири имрўзу 
ояндаи Тољикистон соњибистиќлол мебошед”, “Имрўз халќи тољик ва 

њамаи мо боварии комил дорем, ки шумо-љавонон ин масъулияти 
бузурги таърихї ва ќарзи пурифтихори фарзандии худро сарбаландона 
адо хоњед кард” . 

Њамчунин, дар мулоќот масъалањои гуногуни фарогирандаи њаѐти 
иљтимоию иќтисодї ва сиѐсию фарњангии љавонон баррасї гардида, ба 
Њукумати љумњурї ва вазорату идорањои дахлдор дастуру супоришњои 
алоќаманд вобаста ба татбиќи босамари сиѐсати давлатии љавонон ва 

бар ин васила бењдошти њаѐти наврасону љавонони кишвар баррасӣ 

шуд. 
Дар натиља бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июни 

соли 2005 №184 Наќшаи чорабинињо љињати иљрои дастуру 
супоришњое, ки дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон бо 

љавонони кишвар 21 майи соли 2005 баѐн шудаанд, ба тасвиб расид.  
Наќша-чорабинињо дар натиљаи супоришу дастурњое, ки дар 

мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон бо љавонони кишвар 21 

майи соли 2005 баѐн шудаанд, аз се соњаи  афзалиятнок, аз ќабили 
“Тањияи санадњои меъѐрию њуќуќї”, “Омўзиши масъалањо ва 
пешнињоди таклифњо ба Њукумати Љумњурии Тољикистон” ва 

“Масъалањои оммавию ташкилї” иборат буд. 
 

Пайнавишт: 
1. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26.12.2018, ш. Душанбе. www.president.tj Сомонаи расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
2. Эмомалї Рањмон: Љавонон – созандагони фардои  љомеа. – Душанбе: 

Деваштич, 2008. – 223 с. 

3. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, таҳти  № 400 аз 5 октябри 
соли 1998 «Дар бораи Барномаи миллии љавонони Тољикистон барои солњои 

1999-2000». www.president.tj Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи рўзњои Ид‛. таҳти № 753 аз 

02.08.2011.// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2011, № 7-8, 
мод.608 

http://www.president.tj/
http://www.president.tj/


296 

5. Ќиѐмиддин Миралиев. Љавонон ва 20 соли Истиќлолият: - Душанбе, 2012. 
– 280 с. 

 

Раҳматзода А, 
магистранти курси 2-юми 

факултети њуќуќшиносӣ 
 

Роњбари илмї: 

н. и. њ., дотсент 
мудири кафедраи њуќуќи 

конститутсионӣ 

Бобоев А.Х., 
 

НИЗОМИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Ташаккули нигоҳи низомнок дар сохтмони давлатӣ кафолати муҳим 

дар роҳи таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва сӯистеъмолии ҳокимият 

шинохта мешавад. Субъектҳои асосии идораи давлатӣ, ки ба сифати он 

Мақомоти ҳокимияти иҷроия баромад менамояд, асосҳои ташкилӣ-

ҳуқуқӣ ва иқтисодии сиѐсати нави давлатиро инъикос намуда, барои 

рушди иқтисоди бозорӣ муҳити мусоид фароҳам меоранд. Дар ин маврид 

вобастагии ҳамдигарии объект ва субъекти идора, ба ҳам таъсиррасонии 

онҳо зоҳир мегардад18. 

Дар адабиѐти илмӣ зери мафҳуми низом (система) маҷмӯи унсурҳое 

фаҳмида мешавад, ки ба ҳам таъсиррасонии онҳо сифатҳои наверо 

тавлид месозад, ки ба қисмҳои таркибии он дар алоҳидагӣ хос нест. 

Донишҳои андӯхтаи назариявӣ ва ҷамъбасти таҷрибаи маъмурӣ барои 

таҳаввули нигоҳ нисбати масъалаи мавриди баррасӣ асос медиҳад. Аз 

ҷумла, вақти он расида, ки бо назардошти рушди таълимот дар бораи 

ҳокимияти иҷроия тавофут байни низоми идораи давлатӣ ва низоми 

ҳокимияти иҷроия маърифат гардад. Матраҳи дурусти ин масъала ба 

аҳамияти бузурги методологӣ ва амалӣ молик аст. Низоми идораи 

давлатӣ мафҳуми нисбатан васеъ буда, маҷмӯи мақомоти ҳокимияти 

иҷроияро низ дар бар мегирад. Вале дар баробари ин зумра мақомот, ки 

сохторҳои пешбари низоми мазкур маҳсуб меѐбанд, он мақомоти 

давлатии идориро (дар маънии маҳдуд) низ дар бармегирад. Дар натиҷа 

хулосае ҳосил мегардад, ки тибқи он ҳама ҳомиёни ҳокимияти иҷроия чун 
                                                                 
18 Раззоқов Б.Ҳ. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон- сарвари ҳокимияти иҷроия. ‟ 

Душанбе: Ирфон, 2010. С. 27. 
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мақомоти идораи давлатӣ баромад мекунанд, вале на ҳама сохторҳои 

идораи давлатӣ мақомоти ҳокимияти иҷроия шинохта мешаванд. 

Нигоҳи тавсифѐфта барои дарѐфти таносуб байни низоми идораи 

давлатӣ ва низоми ҳокимияти иҷроия хизмат мекунад. Субъектҳои 

идораи давлатӣ зиѐд ва хеле гуногунранг буда, бо мураккабии хеш фарқ 

мекунанд ва мақомоти шомили он зернизоми нисбатан мустақилро 

ташкил медиҳанд, ки яке аз он низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия 

маҳсуб меѐбад. Маҳз ҳамин мақомот асосан функсияҳои (самтҳои 

вазифавии) созандаи идораи давлатиро амалӣ менамоянд. Аз ин рӯ, 

низоми мақомоти ҳокимияти иҷроияро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун 

ягонагии унсурҳои сохтории ба ҳам тобеъ ва таъсири мутақобиладоштаи 

мақомоти давлатӣ тавсиф додан мумкин аст, ки ба ягонагии мақсад ва 

вазифаҳо муттаҳид гаштаанд. Ба сифати хосиятҳои муҳимтарини расмии 

низоми ҳокимияти иҷроия мавҷудияти равобити зич, устувор, воқеӣ ва 

сохтори серҳаракатро номбар кардан мумкин аст. 

Бисѐрҷабҳа ва гуногунранг будани фаъолияти ташкилкунандагии 

давлат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори зиѐд ва гуногунрангии 

сохторҳои иҷроиявиро тақозо намудааст, ки барои таснифи онҳо вобаста 

ба аломатҳои муҳими монандӣ ва фарқият асос медиҳад. Чунин тасниф 

ба муқаррар намудани қонуниятҳои пайдоиш ва инкишофи низом, 

таҳлили хусусиятҳои таъсиррасонии ташкилии дастгоҳи маъмурӣ ба 

равандҳои ҷамъиятӣ аст. Мақомоти ҳокимияти иҷроия аз ҷумла, бо 

чунин асосҳо тасниф мешаванд: ҳудуди фаъолият, шакли ташкилӣ-

ҳуқуқӣ, соҳаи фаъолият, тартиби созмон ва тобеият, тартиби ҳалли 

масоили салоҳият, сарчашмаи таъмини молиявӣ, хислати ваколат ва 

ғайра. Масалан, бо назардошти ҳудуди фаъолият мақомоти ҳокимияти 

иҷроия ба сатҳи пешбар, марказӣ ва маҳаллӣ тақсим мешаванд. Ба 

сифати сатҳи пешбари ҳокимияти иҷроия Президент ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамоянд, ки дар якҷоягӣ моҳиятан 

маъмурияти давлатии кишварро таҷассум менамоянд. Сатҳи марказии 

ҳокимияти иҷроия асосан, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро дарбар 

мегирад. Ниҳоят, ба сатҳи маҳаллии раисони воҳидҳои маъмуриву 

њудудӣ ‟ вилоят, шаҳр, ноҳия дохил мешаванд. 

Вобаста ба шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ фарқ карда мешаванд: ҳукумати 

ҷумҳурӣ, вазорат ва кумитаи давлатӣ. Президенти кишвар ва намояндаи 

президент дар маҳал ‟ раиси вилоят, шаҳр, ноҳия ҳамчун ҳомилони 

ҳокимияти иҷроия ба сифати шахсони мансабдор баромад менамоянд. 

Дигар шаклҳои ташкилӣ ‟ кумита, хадамот, агент, марказ, нозирот, 

саридора (раѐсат), мудирият (департамент), идора, шуъба ва ғ. ба 

сохторҳои идораи давлатӣ шомил мебошанд. Дар сохтмони маъмурии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои ташкилӣ на ҳамеша муайянсозандаи 

нақш, таъинот, хислати ваколат, тартиби ҳалли масоили доираи 

фаъолият мебошанд. Дар ин ҷода, бо назардошти таҷрибаи мусбии 

гузашта, ки шаклҳои ташкилӣ бештар бо хислати ваколат алоқаманданд, 

муфид аст. Дар қонунгузории маъмурӣ нигоҳе ба сифати асос қабул шуда 

буд, ки мувофиқи он вазоратҳо ‟ мақомоти давлатии марказии идораи 

соҳавӣ ҳисобида мешуданд ва барои роҳбарӣ ба соҳаҳои муайян дар 

реҷаи муттамаркази қатъӣ масъул буданд. Кумитаҳои давлатӣ ба иҷрои 

функсияҳои муайяни хислати байнисоҳавӣ ҷалб мешуданд ва барои он 

дар доираи ваколати нисбаташон пешбинигашта, бо салоҳияти 

мутобиқсозии фаъолияти вазоратҳо, дигар кумитаҳои давлатӣ ва 

мақомоти ба онҳо тобеънабуда соҳиб мегаштанд. Дар амалияи сохтмони 

маъмурӣ аз ин қоидаҳои умум истиснои муайян ҷой дошт. Якум, 

вазоратҳое амал менамуданд, ки тарзи фаъолияташон ба кумитаҳои 

давлатӣ шабеҳ буд. Дуюм, кумитаҳои давлатие амал доштанд, ки доираи 

ваколаташон ба вазоратҳо рақобат дошт. Сеюм, мақомоти марказие 

фаъолият доштанд, ки ҳам ба ваколати аҳамияти соҳавӣ ва ҳам 

байнисоҳавӣ соҳиб буданд. Вале ин истисно тавре дар адабиѐти илмии 

ҳуқуқӣ таъкид мегардад, танҳо нишонаи тасдиқи қоидаи умум буд, ки 

тавофути байни шаклҳои ташкилиро муайян мекард. Мавҷудияти қоидаи 

умум ба муқаррарсозии дурусти мавқеи ҳуқуқии мақомоти марказӣ 

мусоидат дошт. Ин таҷриба метавонад дар раванди минбаъдаи такмили 

низоми ҳокимияти иҷроия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта 

шавад. Мутаассифона, ҳоло шаклҳои ташкилӣ аксар ҳолат бе алоқамандӣ 
бо хислати ваколат созмон дода мешаванд. Дар ин самт вазъи бештар 

номуътадил дар сатҳи маҳаллии ҳокимияти иҷроия зуҳур ѐфтааст, ки дар 

он қонунгузор сохтори ҳокимияти иҷроияро мустаҳкам намуда, шакли 

ташкилии онро муайян накардааст. Умуман, таҷрибаи сохтмони 

ташкилӣ ба танзими дақиқи меъѐрӣ-ҳуқуқӣ ва маънидоди салоҳиятнок 
ниѐз дорад. 

Дар партави баѐни боло ѐдраси Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 04 июли соли 2002, №853 «Дар бораи системаи мақомоти 

марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»19 бамаврид 

мебошад. Фармони мазкур бо назардошти таҷрибаи андӯхтаи идорӣ 

бори нахуст дар амалияи меъѐрэҷодсозии маъмурӣ, аввалн, панҷ гурӯҳи 

мақомоти ҳокимияти иҷроияро дар сатҳи марказӣ муайян кард: 

мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ; идораҳои назди Ҳукумати 

                                                                 
19 Манбаи электронӣ. URL:http://www.prezident.tj Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (санаи истифодабарӣ: 17.08.2020). 

http://www.prezident.tj/
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Ҷумҳурии Тоҷикистон; дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия; 

дуюм, равшану возеҳ мафҳум ва таъиноти функсионалии ҳар кадоме аз 

шаклқои ташкилӣ-ҳуқуқии номбурдаро пай дар пай (ғайр аз Ҳукумат) 

баѐн дошт. Масалан, дар он омадааст, ки мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия буда, дар 

доираи салоҳияти муқаррарнамудаи қонунгузорӣ сиѐсати ягонаи 

давлатиро дар соҳаҳои муайяни фаъолият амалӣ менамоянд. Ба ин 

гурӯҳи мақомот сараввал Раѐсати хизмати давлатӣ, Маркази тадқиқоти 

стратегӣ, Горди Миллӣ  ва Агентии назорати маводи нашъадор дохил 

карда шуда буданд. Бо Фармони Президенти ҷумҳурӣ аз 30 ноябри соли 

2006, №9 ва аз 10.01.2007, №14320 номгӯи ин зергурӯҳ дар таҳрири зайл 
баѐн шуд:  

Раѐсати хизмати давлатӣ, Агентии назорати маводи нашъаовар, 

Агентии мубориза бо коррупсия ва назорати давлатии молиявӣ. Бо 

фармони Президенти кишвар аз 09 марта соли 2010, №83221 ба ин номгӯ 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон илова шуд. 

Вазорат дар ин санад чун мақоми марказии ҳокимияти иҷроия тавсиф 

меѐбад, ки татбиқи сиѐсати давлатӣ ва идоракуниро дар соҳаи муайяни 

фаъолият амалӣ намуда, тибқи қонунҳо, фармонҳои Президент ва 

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти мақомоти дигари 

марказии ҳокимияти иҷроияро дар ин соҳа ҳамоҳанг месозад. Кумитаи 

давлатӣ чун мақоми марказии ҳокимияти иҷроия муайян мегардад, ки 

ҳамоҳангсозии байнисоҳавиро оид ба масъалаҳои ба доираи салоҳияташ 

дахлдошта анҷом медиҳад, ҳамчунин батанзимдарории вазифавиро дар 

соҳаи муайяни фаъолият амалӣ менамояд. Идораҳои назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (кумитаҳо, агентҳо, саридораҳо ва ғайра) чунин 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия эътироф меѐбанд, ки вазифаҳои 

махсус (иҷроиявӣ, назоратӣ, иҷозатдиҳӣ ва дигарҳо)-ро дар соҳаҳои 

муқарраргардидаи фаъолият анҷом медиҳанд. Ва ниҳоят, ба сифати 

мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон он 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия номбар шудаанд, ки тибқи 

тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ваколатҳои 

вазифавии худро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти давлатӣ амалӣ 

менамоянд. Дар Фармони Президент аз 30.11.2006, №9 ба зергурӯҳи 

номбурда ду сохтор - Шўрои амният ва Шӯрои адлия шомил дониста 
мешаванд. 

                                                                 
20 Манбаи электронӣ. URL:http://www.prezident.tj Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (санаи истифодабарӣ: 17.08.2020). 
21 Ниг.: ҳамон ҷо. 

http://www.prezident.tj/
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Дар Конститутсия ибораи «мақомоти иҷроияи (маҳаллӣ)» истифода 

шудааст (м.76) ва ин меъѐри конститутсионӣ пурра барои чунин 

гузориши масъала асос медиҳад. Конститутсия ба он ишорат дорад, ки 

дар маҳал таъкиди мутаалиқии ин ѐ он сохтор ба ҳокимияти иҷроия 

чандон аҳамият надорад, муҳимтараш он аст, ки сохтор дар алоҳидагӣ 

номгузорӣ гашта, доираи салоҳият ва сатҳи масъулияташ дар низоми 

идораи давлатӣ расман муайян бошад. Ғайр аз ин дар доираи воҳидҳои 

њудудиву маъмурӣ ва берун аз онҳо сохторҳое амал мекунанд, ки 

бевосита шомили низоми ҳокимияти маҳаллӣ нестанд. Ҳарчанд 

ҳокимияти иҷроия дар маҳал мувофиқи Конститутсия дар асоси 

принсипи яккасардорӣ созмон ѐбад ҳам, барои амалӣ сохтани он маҷмӯи 

мақомоти маҳаллии иҷроиявӣ ҷалб гаштаанд, ки моҳиятан маъмурияти 

давлатии маҳаллиро ташкил медиҳанд ва маҳз он ба мустаҳкамии ҳуқуқӣ 

ниѐз дорад. Сохторҳои дохилии мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия 

саридора, кумита, идора ва шуъбаҳо мебошанд. Байни онҳо мақомоти 

соҳавӣ ва ҳам байнисоҳавӣ фарқ мекунанд. Чун ҳолати қаблӣ номгӯӣ ва 

шакли онҳо ҳанӯз ҳам бо хислати ваколати ҳокимияти маҳаллӣ ва 

хусусияти ҳудуд алоқамандӣ надорад.  
Пеш аз баррасии асоси дигари тасниф ‟ вобаста ба тартиби созмон 

таваққуфи мухтасарро нисбати нишонаҳои тафриқаи мақомоти 

ҳокимияти иҷроия ва идораи давлатӣ мақсаднок медонем. Нисбати 

мақомоти идораи давлатӣ ҳанӯз солҳои 60 асри гузашта классики ҳуқуқи 

маъмурии шӯравӣ Козлов Ю.М. чунин аломатҳои расмиро номбар 
намуда буд:  

 аз номи давлат нашр намудани санадҳои ҳуқуқии барои иҷро 

хатмӣ;  

 таъмини иҷрои ин санадҳо бо истифодаи чораҳои маҷбурсозӣ;  

 ба амал баровардани назорат аз болои иҷрои талаботи санадҳои 

ҳуқуқӣ.  

Дар шароити муосир ҳам ин хулоса ба сохторҳои иҷроия ба ақидаи 

мо аҳамияти худро гум накардааст22. Вале вобаста ба қабули арзишҳои 

нави маъмурӣ он ба мушаххасоти иловагӣ ниѐз дорад: дар фарқият аз 

мақомоти идораи давлатӣ ҳомилони ҳокимияти иҷроия ваколати нашри 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқиро соҳибанд. Мавқеи иброзгашта ба мо имкон 

медиҳад, ки ҳомилони ҳокимияти иҷроияро вобаста ба тартиби созмон 

ба гурӯҳҳои зерин тафриқа созем: 

а) аз ҷониби халқ мустақиман интихобшаванда: 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

                                                                 
22 Ниг.: Козлов Ю.М. Государственное управление: Элементарний курс. - М.: Юрист, 2003. ‟ 
320 с. 
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б) аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо 

мақомоти расмии намояндагӣ таъиншаванда: Ҳукумати Тоҷикистон, 

вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ, раисони вилоят, шаҳр, ноҳия; 

Дар амалияи идорӣ ғайр аз ин мақомоте фаъолият доранд, ки аз 

ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ созмон меѐбанд (кумитаҳо, идораҳо, агентиҳо, 

хадамот) ѐ худ аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳо 

созмон дода мешаванд (сохторҳои дохилии идоравӣ, сохторҳои маҳаллии 

мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия). Дар сатҳи маҳаллии идора 

мақомоте арзи вуҷуд доранд, ки аз ҷониби намояндагони Президент дар 

маҳал раисони вилоят, шаҳр, ноҳия дар мувофиқа бо мақомоти 

намояндагии маҳаллӣ созмон дода мешаванд (сохторҳои мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи раиси вилоят, шаҳр, 

ноҳия). Ин қабил сохторҳо шомили мақомоти идораи давлатӣ мебошанд. 

Таснифи мақомоти ҳокимияти иҷроия аз рӯи ин аломат тавре дар 

адабиѐти ҳуқуқӣ асоснок таъкид мегардад, асоси ҳуқуқии пайдоиш ва 

сарчашмаи ваколати онҳоро муайян менамояд. Аз ин рӯ, хулосаи мазкур 

барои дарѐфти нишонаи дигари фарқият байни мақомоти ҳокимияти 

иҷроия ва идораи давлатӣ имкон медиҳад: ҳомилони ҳокимияти иҷроия 

таввассути расмиѐти муқарраршудаи тасдиқшавӣ «дастур»-и амалро 

бевосита аз халқ, қонунгузор ѐ мақоми намояндагии маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ мегиранд. 

Бояд тазаккур дод, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ба 

ҳамин тарзи масъалагузорӣ илми ҳуқуқи маъмуриро ҳидоят менамояд. 

Таҳлили меъѐрҳои конститутсионӣ тарҳи зерини ҳокимияти иҷроияи 

Тоҷикистонро равшан месозад: Президент, Ҳукумат, вазорат, кумитаи 

давлатӣ, намояндаҳои Президент дар маҳал  раисони вилоят, шаҳр ва 

ноҳия. Тавре мебинем, меъѐрҳои конститутсионӣ на ҳама сохторҳои 

ташкилии идоракунии давлатиро мустаҳкам намудаанд. Дар он зинаҳои 

асосии идораи давлатӣ расмият ѐфтааст. Маҳз ҳамин сохторҳо дар 

маҷмӯъ қисми ҳаҷман калон ва нисбатан мураккаби маъмурияти 

давлатиро ташкил дода, амалан ҳама иттилооти идорӣ ва васоити 

муҳимтаринро доир ба таъмини  фаъолияти муассисоти давлатӣ дар 

ихтиѐр доранд. Сохтори номбурдаи амудӣ, ки ба он Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сарварӣ менамояд, ба фаъолияти расмии иҷроия 

амрдиҳанда дар кишвар нерӯ бахшида, ба равандҳои ҷомеӣ, шуур, 

рафтор ва фаъолияти одамон таъсири бевоситаи самтӣ мебахшад23. 
 

  

                                                                 
23 Ниг: Раззоқов Б.Ҳ. Президенти Љумњурии Тољикистон ‟ сарвари њокимияти 

иљроия. ‟ Душанбе: Ирфон, 2010. С. 20 
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УЗВИЯТИ ВА МАВҚЕИ ЗАНҲО ДАР ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ 

 

Ҳизбҳои сиѐсӣ дар љомеаи Тољикистон нақши муҳим доранд. Онҳо 

баҳри дар амал татбиқ намудан ва ташаккул додани меъѐри 

констутсионии гуногунандешии сиѐсӣ мусоидат менамоянд. Асосҳои 

ҳуқуқи ташкил ва принсипҳои фаъолияти ҳизбҳои сиѐсиро пеш аз ҳама 

Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон24 ташкил медиҳад, ки дар он 

меъѐрҳои заминавии ташкил ва кафолатҳои фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ 

љой доранд. Ба ғайр аз Конститутсия “Қонун дар бораи ҳизбҳои 

                                                                 
24 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бо таѓйироту иловањои солњои 1999, 2003 ва 2016. ‟ 

Душанбе: Ганљ, 2016. 
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сиѐсӣ”25 санади муҳими танзимкунандаи вазъи ҳуқуқии ҳизбҳои сиѐсӣ 

дар Љумҳурии Тољикистон мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо 

ҳизбҳои сиѐсии ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуда метавонанд. 

Ҳизбҳои сиѐсӣ аз тарафи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

озодона, бидуни ҳеҷ як иҷозат дар анҷумани (конференсия, маҷлис) 

муассисон таъсис дода шуда, дар он оиннома қабул мегардад ва 

мақомоти  роҳбарикунандаи ҳизб ташкил карда мешавад. Ҳизби сиѐсӣ 

барои аз қайди давлатӣ гузаштан рўйхати на камтар аз ҳазор нафар 

шаҳрвандони тарафдорашро, ки сокини аксарияти шаҳру ноҳияҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистонанд, пешниҳод менамояд.  

Ҳизб аз рўзи ба қайди давлатӣ гирифта шуданаш ҳамчун ҳизби 

қонунӣ ҳисоб мешавад. Баъди аз қайди давлатӣ гузаштан  ҳизби сиѐсӣ 

дар муддати 3 моҳ бояд дар аксарияти вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо 

ташкилотҳои ибтидоӣ дошта бошад. Дар бораи шаҳр, ноҳия ва санаи 

гузаронидани анҷумани (конференсияи, маҷлиси) муассисон, инчунин 

муқаррароти асосии Оинномаи ҳизб гурўҳи ташаббускор оид ба 

таъсиси ҳизби сиѐсӣ дар воситаи ахбори омма на дертар аз як моҳ пеш 

аз даъват карда шудани анҷумани (конференсияи, маҷлиси) муассисон 

хабар медиҳад. 

Дар фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ ба узвияти занҳо ва мавқеи онҳо дар 

ҳизбҳои сиѐсӣ бояд аҳамияти љиддӣ дода шавад. Таҳкими демократияи 

дохилиҳизбӣ метавонад барои иштироки сиѐсии занон ба ҳайси аъзои 

ҳизб, роҳбар ва номзад ба вазифаҳои давлатӣ мусоидат кунад. Дар 

оинномаи ҳамаи ҳизбҳо бояд принсипи имкониятҳои баробари 

мардону занон муайян карда шавад. Ташкил намудани тартиботи возеҳ 

ва шаффоф барои пешбарӣ ва интихоби номзадҳо ҳам барои қабули 

занон ба узвияти ҳизб ва ҳам барои пешбарӣ намудани онҳо ҳамчун 

номзади ҳизб барои иштирок дар интихобот бояд яке аз авлавиятҳои 

ҳизбҳои сиѐсӣ бошад.  

Ҳизбҳои сиѐсӣ воситаи асосии ҷалб кардани шаҳрвандон дар 

раванди қабули қарорҳо мебошанд. Низоми бисѐрҳизбӣ, ки дар 

Тоҷикистон ташаккул ѐфтааст, барои иштироки васеи занон дар 

фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ ва раванди интихобот мусоидат мекунад. Ба 

амал омадани дигаргуниҳои мусбӣ дар соҳаи сиѐсати гендерӣ дар 

қабули қарорҳо аз қобилият ва омода будани ҳизбҳои сиѐсӣ барои 

дастгирии масъалаҳои гендерӣ дар ҷомеа ва фароҳам овардани 

                                                                 
25 Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
26.12.2019 [манбаи электронӣ]. URL:http://www.prezident.tj Сомонаи расмии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (санаи истифодабарӣ: 01.03.2020). 
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имконият барои иштироки занон дар баробари мардон дар ҳаѐти ҳизбӣ 

вобаста аст. Чи тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат дар Паѐми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин қайд намуданд: «Занону духтарон дар ҷомеаи 

имрӯзаи мо нақши фаъол дошта, дар аксари соҳаҳо, бахусус, дар 

бахшҳои иҷтимоӣ бештар кору фаъолият менамоянд. Ҳоло шумораи 

занон дар соҳаҳои маориф беш аз 70 фоиз, тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ 67 фоиз, фарҳанг 51 фоиз ва дар сафи хизматчиѐни давлатӣ 

23,3 фоизро ташкил медиҳанд. Дар соҳаи кишоварзӣ низ саҳми занону 

духтарон бисѐр арзишманд мебошад. Мо минбаъд низ ҷиҳати амалӣ 

намудани Фармони Президент доир ба баланд бардоштани мақоми 

иҷтимоии занон дар ҷомеа чораҳои зарурӣ андешида, занону бонувони 

лаѐқатмандро ба вазифаҳои давлативу роҳбарӣ ҷалб мекунем. Бовар 

дорам, ки дар интихоботи дар пеш истодаи Маҷлиси намояндагон ва 

маҷлисҳои маҳаллӣ шумораи бонувон бештар мешавад ва онҳо дар 

корҳои ҷамъиятӣ низ фаъолона ширкат хоҳанд кард. Бо қаноатмандӣ 

изҳор медорам, ки занону бонувони мамлакат дар татбиқи сиѐсати 

давлат баробари мардон кору фаъолият намуда, дар рушди ҷомеаи 

демократӣ ва ҳуқуқбунѐду дунявӣ саҳми арзанда гузошта истодаанд. 
Мо минбаъд низ дастгирии занону духтаронро густариш бахшида, 

ташаббусҳои созандаи онҳоро дастгирӣ менамоем»26. 

Иштироки занон дар фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ аз рӯи меъѐрҳои 

зерин баҳо дода мешавад: 

1. Таносуби зану мард дар ҳизбҳои сиѐсӣ; 

2. Таносуби зану мард дар мақомоти роҳбарикунандаи ҳизбҳои 

сиѐсӣ; 

3. Мавҷуд будани ҷиҳатҳои гендерӣ дар ҳуҷҷатҳои оинномавии 

ҳизбҳо; 

4. Мавҷуд будани масъалаҳои гендерӣ дар барномаҳои маъракаҳои 

интихоботии ҳизбҳои сиѐсӣ. 

Ҳизбҳои сиѐсӣ дар арафаи интихоботи парламентӣ барои баробар 

кардани шумораи занон ва мардон дар сафҳояшон кӯшиш мекунанд. 

Мақсад аз ин ба худ ҷалб кардани интихобкунандагон аст. Тавре ки 

натиҷаҳои таҳлилҳои гузаронидашуда нишон медиҳад, ки занон дар 

Тоҷикистон ба раванди қабули қарорҳои муҳими сиѐсӣ дар ҳизбҳои 

сиѐсӣ кам ҷалб карда мешаванд. Сатҳи хеле пасти намояндагии занонро 

                                                                 
26 Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
26.12.2019 [манбаи электронӣ]. URL:http://www.prezident.tj Сомонаи расмии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (санаи истифодабарӣ: 01.03.2020). 
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дар мақомоти болоии роҳбарикунандаи ҳизбҳои сиѐсӣ баръало нишон 

медиҳад. Бинобар ин занон дар қабули қарорҳои муҳими сиѐсӣ таъсири 

воқеӣ расонда наметавонанд, дар таҳияи барномаю нақшаҳои ҳизбҳои 

сиѐсӣ аз мардон хеле қафо мемонанд. 

ҲХДТ ба таври мунтазам таносуби мардон ва занонро дар 

мақомоти роҳбарикунандаи ҳизб ба ҳисоб мегирад. Аз 63 аъзои 

Кумитаи иҷроияи марказӣ 23 нафарро занон (36,5%) ташкил медиҳанд. 

Занон дар 720 ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ (20,6%) роҳбарӣ мекунанд. 

Дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо 6 нафар дар вазифаи раис ва 10 нафар зан дар 

вазифаи муовинони раисони кумитаҳои иҷроия кор мекунанд. 

Мувофиқи маълумоти ҲСДТ 2 нафар зан муовинони раиси ҳизб, 4 

нафар аъзои Шӯрои сиѐсӣ ва Комиссияи назоратӣ-тафтишотӣ 

мебошанд. Дар байни 49 раисони ташкилотҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ 13 

нафар занон (26,5 %) ҳастанд.  

Соли 2009 аз ҷониби вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ 

Рабиева Г.Р. таҳлили ҳуҷҷатҳои таъсисии (оиннома ва барнома) ҳафт 

ҳизби сиѐсии бақайдгирифташуда анҷом дода шуд. Ба ақидаи ӯ 

“оинномаҳои ҳизбҳо оид ба масъалаи гендерӣ бетарафанд, зеро онҳо 

бевосита ба ин масъала дахл намекунанд. Дар оинномаи ягон ҳизби 

сиѐсӣ ба таври мисол муқаррароти махсус дар бораи пешбарии занон 

ба сохторҳои роҳбарикунанда ѐ таъмини намояндагии баробарии 

занону мардон дар мақомоти роҳбарикунандаи ҳизбӣ вуҷуд надорад”27. 

Масъалаи гендерӣ танҳо дар Оинномаи Ҳизби сотсиал-демократии 

Тоҷикистон зикр шудааст. 

Дар он чунин таъкид карда мешавад: «афкори ҷамъиятӣ ва иродаи 

сиѐсии шаҳрвандонро дар роҳи истифодаи судманди ғояҳои сотсиал-

демократӣ, иқтидори инсонӣ ва воситаҳои таъмини мувозинати гендерӣ 

дар ҳаѐти ҷамъиятӣ ва давлатӣ ташаккул бояд дод». 

Дар оинномаҳои ду ҳизби дигар ‟ ҲДТ ва ҲСДТ ҳангоми баѐни 

узвият дар ҳизб дар бораи ҷинсият қайд шудааст, ки ҳар шахс 

новобаста ба мансубияти ҷинсӣ, нажодӣ, миллӣ, забонӣ, эътиқоди динӣ 

ва ҷои истиқомат ва ғайра мувофиқи моддаи 17 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад аъзои ҳизб бошад. 

Дар оинномаҳои ҲХДТ, ҲСТ, ҲСДТ муқаррарот дар барои 

баробарҳуқуқии ҳамаи аъзои ҳизб, аз ҷумла ба мақомоти роҳбарии 

ҳизб “интихоб кунад ва интихоб шавад”, аз тарафи ҳизб барои интихоб 

шудан дар мақомоти намояндагии ҳокимият “пешниҳод намояд ва 

пешниҳод шавад”, пешбинӣ шудааст. 

                                                                 
27 Гендерные вопросы и политические партии. Автор-составитель: Рабиева Г.Р.- Душанбе, 

2009.- С.60. 
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Оинномаи ҲХДТ28 таъсиси сохтори махсус ‟ созмони занонро 

пешбинӣ менамояд. Дар Оинномаи ҲСДТ дар қатори вазифаҳои ҳизб 

чунин гуфта мешавад: «Баланд бардоштани сатҳи дониши сиѐсӣ ва 

фарҳангии шаҳрвандон, бахусус занон ва ҷавонон, аз тариқи 

чорабиниҳои сиѐсӣ барои иштироки онҳо дар фаъолиятҳои сиѐсӣ ва 

умури давлатӣ». Ба истиснои ҲХДТ, дар барномаҳои дигар ҳизбҳои 

сиѐсӣ ҳамаи ҷанбаҳои инкишофи демократӣ дар Тоҷикистон инъикос 

ѐфтааст. Бештар масъалаи баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум 

таъкид гардидааст, вале ба масъалаи баланд бардоштани нақши зан 

дар ин равандҳо диққати лозима дода нашудааст»29. 

Умуман бахши гендерӣ дар барномаҳои ҳизбҳо амалан вуҷуд 
надорад ѐ он дар давраи аввали инкишоф аст. Он асосан дар мазмуни 

демографӣ, аз қабили «ҳимояи модарон, кӯдакон ва оила» ифода 

мегардад. Масъалаҳои гендерӣ, ки дар замони ҳозира дар барномаҳои 

миллӣ ва байналмилалӣ ҷои муҳимро ишғол мекунад, дар ҳуҷҷатҳои 

барномавии аксарияти ҳизбҳои сиѐсӣ инъикос наѐфтааст. Ин натиҷаи 

муносибати анъанавӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ба масоили гендерӣ буда, 

нақш ва муносибати махсуси байни мардону занонро муайян мекунад. 

Аксари занон, ки аъзои ҳизб, номзад ва вакил ҳастанд, оид ба 

масъалаҳои марбут ба занон изҳори ақида намекунанд ва занонеро, ки 

дар ҳаѐти сиѐсӣ иштирок менамоянд, фаъолона дастгирӣ намекунанд. 

Аз ин рӯ, занон нақши мушовир ѐ роҳбари наслҳои ояндаи занон-

пешвоѐни сиѐсии эҳтимолиро иҷро накарда истодаанд. 

Стратегияи инкишофи қобилият ва нерӯи занон – аъзои ҳизбҳои 

сиёсӣ. Азбаски вазифаи муваффақ шудан ба баробарии гендерӣ дар 

ҳуҷҷатҳои ҳизбҳо ҳамчун масъалаи хос ба занон қайд шудааст, дар 

фаъолияти аксар ҳизбҳо кор бо занон ба таври анъанавӣ, чун самти 

ҷудогона, ки онро сохтори алоҳида анҷом медиҳад, ба роҳ монда 

шудааст. Дар ҲХДТ ба ин масъалаҳо Комиссияи кор бо занон машғул 

аст, ки фаъолияти он аз ташкил ва гузаронидани вохӯрӣ бо вакилон, 

доир намудани мизҳои мудаввар ва конференсияҳо оид ба масъалаҳои 

ҳалталаби рӯз, “мактаби занони роҳбар” ва чорабиниҳои фарҳангию 

таълимӣ иборат аст. 

ҲХДТ барои ҷалби бештари занон дар сафҳои худ ва тайѐр 

кардани онҳо барои пеш бурдани фаъолияти сиѐсӣ аҳамияти калон 

медиҳад. Ҳизб бюллетени ахборӣ барои занон нашр менамояд. Дар 

                                                                 
28 Оинномаи Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон [манбаи электронӣ]. 

URL:https://hhdt-sugd.tj/archives/category/doc Сомонаи расмии Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд (санаи истифодабарӣ: 
01.03.2020). 
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давраи маъракаи интихоботӣ ба занон-номзадҳо кӯмаки молиявӣ (ба 

ҷои онҳо маблағи гарави интихоботиро пардохт мекунад) мерасонад. 

Заноне, ки дар ҳайати Шӯрои олии ҳизб ҳастанд, дар байни аъзои ҳизб 

корҳои зиѐди ахборию фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Созмонҳои 

ғайридавлатӣ дар баррасии масъалаҳои гендерӣ дар фаъолияти ҳизбҳо 

бо роҳи гузаронидани маҳфилҳои мубоҳисавӣ бо иштироки 

намояндагони ҳизбҳои гуногуни сиѐсӣ, ташкил намудани тренингҳо ва 

семинарҳо таъсир мерасонанд. 

Имрӯзҳо занон дар қабули қарорҳои муҳимми ҳизбӣ иштироки 

фаъол доранд. Бо сабаби номукаммал будани муқаррароти оиннома ва 

барномаҳо, фаъолияти амалии ҳизбҳо дар масъалаи баробарии 

гендерӣ, одатан на барои дастгирии сиѐсати мувофиқ ва таҳияи 

барномаҳо, балки барои зиѐд кардани иштироки занон (номзадҳо) дар 

интихобот ва мақомоти роҳбарикунанда равона шудааст. 

Бояд таъкид кард, ки иҷрои иқдомоти гузоштани қадами 

мақсаднок барои баланд бардоштани сатҳи иштироки занон дар 

равандҳои сиѐсӣ зарур аст. Чунин иқдомот бояд аз баланд бардоштани 

имконоти занон-аъзои ҳизбҳои сиѐсӣ иборат бошад ва онҳо тавонанд 

ташвишҳои умумӣ ва эҳтиѐҷоти худро ба масъалаи сиѐсӣ табдил 

диҳанд. Ҳамчунин, маҳорати заруриро барои таъсир расондан ба 

мубоҳисаҳои сиѐсӣ ба даст оранд. 
Баробарии гендерї ‟ баробарии вазъи њуќуќии мардону занон ва 

имкониятњои баробари амалигардонии онњо, ки ба њарду љинс озодона 
инкишоф додани ќобилияти тавоної, мањорат ва малакаашонро барои 
иштирок дар раванди сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 

азхудкунии натиљаи он имконият медињад. 
Имконияти баробар ‟ таъмини шароити якхела барои 

амалигардонии њуќуќи мардону занон мутобиќи Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз рўи 
принсипњои умумии эътирофшуда ва меъѐрњои њуќуќии байналмилалї  
менамояд. 

Поймолкунии њуќуќ (дискриминатсия) ‟ њар гуна тафовут, истисно 
ѐ мањдудгардонї аз рўи аломати љинсї, ки ба паст кардан ѐ эътироф 
накардани њуќуќу озодињои мардону занон дар соњаи сиѐсї, иќтисодї, 
иљтимої, фарњанг ва дигар соњањо равона карда шудааст.  

Ба ғайр аз чанд истисно, дар ҳизбҳои сиѐсӣ, гурӯҳҳо ѐ шуъбаҳои 

расмии занон (ба мисли кумитаи занон дар ҲХДТ) вуҷуд надорад. Аз 

як тараф гурӯҳи занон баъзан барои дар канор мондани масъалаи 

занон ѐ хориҷ кардани он аз рӯзномаи кории ҳизбҳо истифода 

мебаранд. Аз тарафи дигар, дар сурати ба таври зарурӣ ташкил ва 

маблағгузорӣ намудан, гурӯҳи занон метавонанд ба василаи пешбурди 
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таҷрибаи сиѐсии занон ва ҷустуҷӯи ҳалли сиѐсии масъалаҳои умумӣ 
табдил ѐбанд. 

То вақтҳои наздик ташаббусҳои байниҳизбӣ мушоҳида намешуд. 

Гурӯҳҳо ѐ фраксияҳое, ки аъзои ҳизбҳои гуногунро барои ҳалли 

масъалаҳои баробарии гендерӣ ва иштироки сиѐсии занон ба ҳам 

муттаҳид намояд низ вуҷуд надошт. Ташаббусҳои байниҳизбӣ 

метавонанд, ҳамон овозҳои стратегии “массаи критикӣ”-ро, ки барои 

ворид кардани масъалаҳои занон ба рӯзномаи кори ҳизбҳо ҳамчун 
авлавият заруранд, ташкил кунанд. Чанд сол чунин платформаи 

байниҳизбӣ дар рафти семинар дар бораи абъоди инсонӣ дар мавзӯи 

“Нақши ҳизбҳо дар раванди сиѐсӣ”, ки дафтари ДИДҲИ/САҲА дар 
Варшава 18-20 майи соли 2011 баргузор намуда буд, созмон дода шуд. 

Занони намоянда аз 7 ҳизби сиѐсии Тоҷикистон дар семинари мазкур 

ин платформаро ҳамчун воситаи мубориза барои баробарии гендерӣ 

дар соҳаи сиѐсат созмон доданд. Платформа ҳамчун механизм 

метавонад ба занон-аъзои ҳизбҳои сиѐсӣ барои фишор овардан бар 

ҳизбҳои худашон имконият диҳад, то ки ба ҳалли масъалаҳои гендерӣ 

даст зананд. Ҳамчунин, занон-аъзои ҳизбҳои сиѐсиро барои пешбарӣ ба 

вазифаҳои интихобӣ дастгирӣ намоянд. Чунин ташаббусҳо метавонанд 

форуми муҳимеро эҷод кунанд ва қобилияти ба рӯзномаи кории сиѐсӣ 

дар соҳаи баробарии гендерӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва 

маҳаллӣ, ҳам дар дохили ҳизбҳои сиѐсӣ ва ҳам дар рафти маъракаҳои 

интихоботӣ таъсир расондан, дошта бошанд30. 

Ба андешаи мо барои ҳалли масъалаи мазкур бояд мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ дар доираи салоҳияти худ вазифадор гарданд: 

- омӯзиши гендерии хизматчиѐни давлатии ҳамаи мақомотро 

тавассути системаи тайѐркунӣ ва азнавтайѐркунии кадрҳои дастгоҳи 

идораҳои давлатӣ мунтазам ба роҳ монанд; 
- барои амалигардонии имконияти баробарии мардону занон, аз 

он ҷумла ба воситаи қабули санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, эҳѐ ва эҷод 

кардани расму оин ва гузаронидани чорабиниҳои дигари мушаххас, 

бартараф намудани сабабу шартҳои ба баробарҳуқуқии комил 
халалрасонанда мусоидат намоянд; 

- барномаҳои махсус ва кафолатҳои рафъи поймолкунии ҳуқуқи 

шаҳрвандонро аз рӯи ҷинс таҳия ва дар ҳаѐт ҷорӣ намоянд ва иҷрои 

онҳоро пурзӯр намоянд; 

- ба барномаҳои давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқҳои 

                                                                 
30 Пресс-релиз, опубликованный на сайте Бюро ОБСЕ в Таджикистане «В политике 
Таджикистана должно быть больше женщин, считают участники Семинара ОБСЕ в 
Варшаве», 20 мая 2011г.  URL:http://www.osce.org/tajikistan/77965 (санаи мурољиат 11. 01. 
2019). 

http://www.osce.org/tajikistan/77965
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конститутсионии шаҳрвандон, мустаҳкам кардани пойдории ҷомеа ва 

нақшаҳои минтақавии амалиѐт оид ба инкишофи соҳаи иҷтимоӣ, дар 

баробари дигар чораҳо, инчунин чораҳои таъмини баробарии 

гендериро ҳамроҳ кунанд. 
Њамин тавр, давлат иштироки баробари мардону занонро дар 

идоракунии давлатӣ кафолат медиҳад. Давлат баробарии мардону 

занонро дар шохаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судии ҳокимияти давлатӣ 

бо тарзу воситаҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва ғайра таъмин менамояд. 
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мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон якчанд чорањои 
пешгириро нишон додааст, ки вобаста аз дараљаи вазнинии љиноят, 
шахсияти љинояткор, оќибати љиноят ва дигар њолатњои дар ваќти 

баррасї љойдошта муфаттиш метавонад, яке аз онњоро нисбати шахси 
гумонбаршаванда ва ѐ айбдоршаванда интихоб ва татбиќ намояд.  

Њама чорањои пешгирии амалкунанда ба ду гурўњ људо карда 
мешаванд: воќеан, мањдудкунандаи озодии шахсии шањрвандон, ба 

монанди ба њабс гирифтан, њабси хонагї, забонхат оид ба аз љои 
истиќомат нарафтан, ба назорати фармондењии ќисми њарбї 

супоридан; танњо таъсиррасонии рўњї ‟ маънавї ба монандӣ: а) амволї 
(гарав, кафолати шахсї); б) ѓайриамволї (ба назорат додани ноболиѓ).  

Дар гурўњи якум, озодии шахсї пурра мањдуд карда мешавад, 
њангоми ба њабси пешакї гирифтани гумонбаршаванда ва ѐ 
айбдоршаванда, њангоми љойгир намудани ноболиѓ ба муассисањои 

махсуси тарбиявї ва танњо њангоми муќаррар намудани манъи тарк 
кардани њудуди шањр ва ѐ ноњия (њабси хонагї, забонхат оид ба аз 
мањалли истиќомат нарафтан) ќисман мањдуд мегардад.  

Чорањои пешгирии дар гурўњи дуюм муттањид карда  шуда, ягон 
манфиатњои иљтимоии айбдоршавандаро мањрум намекунад, њуќуќ ва 
озодињои ўро мањдуд намекунад. Онњо танњо барои тањдиди психологї 
њангоми рафтори номатлуби айбдоршаванда, ки оќибатњои номусоид 

ба вуљуд меояд ба назар гирифта шудаанд. Тањдиди психологї дар он 
њолат натиљанок мешавад агар айбдоршаванда барои аз даст додани 
арзишњои муайян тарс дошта бошад. Њангоми интихоби чорањои 

пешгирии амволї ба айбдоршаванда омилњои моддї таъсир мерасонад. 
Ў намехоњад, аз ягон  предмет, маблаѓњои пулї људо шавад ва ѐ ба 
шахсони дигаре, ки ба ў гарав пардохт намудаанд нохушї оварад. (дар 

ин љо омилњои моддї дар як ваќт мумкин аст, ахлоќї низ бошанд). 
Њангоми ба кафилї ва ѐ ба назорати волидайн, васї ѐ парастор додан 
айбдоршаванда ба ягон мањдудияти њуќуќ дучор намешавад.  

Дар баробари масъалаи баѐнгардида, њамчунин љобаљогузории 

чорањои пешгирї вобаста ба дараљаи вазнинашон ањамияти калонро 
доро мебошад. Он њолате, ки чорањои пешгирии дар ќонун 
пешбинишуда бо пайдарњамии муайян љобаљо карда шудаанд аз он 

шањодат намедињад, ки аз рўи вазнинї онњо яке нисбат ба дигаре 
љойгир карда шудаанд. (м.101 КМЉ ЉТ) [1, 56]. Пешнињод карда 
мешавад, ки барои дуруст љобаљогузории чорањои пешгирї услуби 

бањодињии экспертї истифода бурда шавад. Аз қабули Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумњурии Тоҷикистон 10 сол сипарї гардида 
бошад њам, њанўз ба боби 305 бањодињї гузаронида нашудааст, дар 
асоси њолатњои номбаршуда онро бояд амалї намоем. Аз њама чораи 
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ќатъии пешгирї, бевосита ба њабс гирифтан ба њисоб меравад, ки он бо 
мањрум кардани озодии инсон вобаста  аст. 

Дар љои дуюм бояд њабси хонагї, забонхат дар бораи тарк 

накардани мањалли истиќомат гузошта шавад, ки воќеан , њуќуќи 
шахсро оид ба љойивазкунї мањдуд мекунад. Дар љои сеюм гарав, зеро 
ки дар ваќти интихоби чораи пешгирї ба айбдоршаванда (ва ѐ шахси 
дигар) зарурият ба миѐн меояд, ки ба суратњисоби суд маблаѓи 

муайянро пардохт намояд. Баъдан кафолати шахсї њангоми интихоби 
он соњиби пул ва ѐ сарват будан зарур нест. Чорањои пешгирии 
боќимонда нисбати субъектони махсус татбиќ карда мешаванд: 1) 

тањти назорати фармондењии ќисми њарбї супоридани хизматчии 
њарбї, (онро бо забонхат дар бораи тарк накардани мањалли истиќомат 
баробар намудан мумкин аст, зеро шахсе, ки нисбати ў ин чора татбиќ 

карда мешавад бо баъзе мањдудиятњо рӯбарў мешавад аз он љумла, 

њудуди ќисми њарбиро тарк карда наметавонад). 2). Тањти парасторӣ 
супоридани ноболиѓи гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда (аз 
рўи характер ва вазнинї он ба кафолати шахсї наздиктар мебошад). 3) 
Тањти назорати маъмурияти муассисањои тарбиявї супоридани 

ноболиѓони гумонбаршуда ва ѐ айбдоршаванда [5, 122] (аз сабаби он ки 
ин чораи пешгирї бо мањдуд кардани озодї ва ќисман аз љамъият људо 
намудан вобаста аст, онро баъд аз ба њабс гирифтан љойгир намудан 
мумкин аст).  

Вобаста аз оќибат ва дараљаи вайронкунии талаботи чораи 
пешгирї имконияти натанњо ба чораи пешгирии наздиктарин, балки ба 
њар кадом чораи нисбатан вазнинтар иваз намудани он мумкин аст. 

(масалан, гузариш аз кафолати шахсї ба гарав ва ѐ ба њабс гирифтан). 
Њар кадом таѓйир додани чораи пешгирї бояд асоснок карда шавад. [6,  
245] 

Ба низоми чорањои пешгирї ба аќидаи мо боз ду чораи дигарро, 
ки баъд аз ба њабс гирифтан ва пеш аз забонхат дар бораи тарк 
накардани мањалли истиќомат њамроњ намудан мумкин аст. Дар ин љо 

сухан дар бораи назорати милитсия ва ӯњдадории њозир шудан 
меравад. Дар таљриба ба њабс гирифтан ќариб дар њама њолатњое ки 
эњтимолияти пинњон шудани айбдоршаванда аз тафтишот дида 
мешавад, ба рафти муътадили тафтишот халал мерасонад ва ѐ љинояти 
дигар содир мекунад, истифода бурда мешавад. Забонхат дар бораи 

тарк накардани мањалли истиќомат дар њолатњое, ки умуман ин 
эњтимолиятњо мављуд набошанд татбиќ карда мешавад. Миѐни ин ду 
чораи пешгирї фосилаи калон љой дорад. Яке аз онњо пурра рафтори 

номатлуби айбдоршавандаро пешгирї мекунад ва инро бо арзиши хело 
калон ба даст меорад. (шахсро пурра аз љамъият, аз мењнат, аз оила ва 
ѓайра људо мекунад), дигараш бо моњияти худ ќобилияти фирор 
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кардан, сохтакории далелњо ва содир кардани љинояти нав аз љониби 
айбдоршавандаро надорад. Аз ин хотир, ягон чораи мобайни зарур аст, 
ки њам рафторњои номатлуби айбдоршавандаро пешгирї намояд ва 

њам дар як ваќт озодии ўро мањрум накарда , имконияти дар љои 
пештарааш мењнат намудан ва дар доираи оила буданашро таъмин 
намояд. Ба сифати чунин чора метавонад назорати милитсия баромад 
намояд. 

Ба назорати милитсия супоридани айбдоршаванда дар ќонун бо 
тартиби зайл метавонад ба танзим дароварда шавад: «Шахси дар содир 
намудани љиноят айбдоршаванда, ки нисбати ў љазои мањрум сохтан аз 

озодї таъин карда намешавад, мумкин аст ба назорати милитсия ва 
айбдоршавандаи ноболиѓ ба назорати хадамоти пешгирии 
њуќуќвайронкунї ва кор бо ноболиѓон супорида шавад». Ќарор 

(таъинот) оид ба интихоби ин чораи пешгирї бо иљозати прокурор 
барои иљроиш ба шуъбаи корњои дохилии мањалли зисти 
айбдоршаванда фиристода мешавад. Њамаи шахсони дар назорат буда, 
дар ШВКД ба ќайд гирифта мешаванд. ШВКД уњдадор аст зуд ба 

тариќи хаттї ба шуъбаи кадрњои љои кори айбдоршаванда, 

комиссариати њарбї агар айбдоршаванда ӯњдадории њарбї дошта 
бошад, шуъбаи шиносномадињии мањалли истиќомати айбдоршаванда 
оид ба тањти назорат гирифтани ў хабар дињад. Шахсони зери назорати 

милитсия ќарордошта њуқуқ надоранд бе иљозати шахси 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд аз мањалли доимии 
истиќомати худ берун раванд, љои истиќомати доимї ва муваќќатии 
худро таѓйир дињанд. Ин шахсон уњдадоранд, на камтар  аз ду 

маротиба дар як њафта ба ШВКД мањалли истиќомати доимї ва ѐ 
муваќќатї, ки онњоро ба ќайд мегиранд њозир шуда , аз ќайд гузаранд. 
Онњо мумкин аст, ба ШВКД бо тартиби назорат бурдани рафтори онњо 

даъват карда шаванд. Бо ин маќсад кормандони милитсия њуќуќ 
доранд, ба мањалли истиќомати онњо њозир шаванд ва њуљљатњоро 

тафтиш намоянд. Мӯњлати назорати рафтори айбдоршаванда аз ду моњ 
зиѐд буда наметавонад. Барои он, ки: а) љинояти содиркардаи 

айбдоршаванда бинобар дараљаи начандон зиѐди хавфнокї дорад; б) 
муњлати тафтиши ин љиноятњо аз ду моњ зиѐд нест.  

Хуб мешуд, агар чораи пешгирї дар намуди ӯњдадории њозир 
шудан барќарор карда мешуд. Чунин намуди чораи пешгирї дар ќисми 

5 моддаи 82 КМЉ ЉТ 1961 пешбинї шуда аст. Ӯњдадории њозир шудан 
нисбати шахсони бемории вазнин дошта, калонсолон, занони 
њомиладор ва кудакони хурдсолдошта њангоми мављуд набудани асосњо 
оид ба пинњон шудани онњо аз тафтиш ва суд татбиќ шуданаш мумкин 
аст.  
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Шахсони номбаркардашуда њамчун ќоида њолати пинњон шудан, 
халал расондан ба тафтишот ва содир намудани љинояти навро 
надоранд. Бењтар мешуд ин чораи пешгирї барќарор карда мешуд.  

Ӯњдадории њозир шудан мумкин аст, нисбати дигар шахсон, ки ба 
њабс гирифтани онњо зарурат надорад ва бо баназаргирии характери 
љинояте, ки онњо айбдор њисобида мешаванд, њолати саломатї, маќоми 
онњо дар љамъият ва хизмати онњо дар назди Ватан, шањрвандї ва 
дигар њолатњо татбиќ карда шавад.  

Дар рафти амалисозии ќарор мумкин аст баъзе масъалањо ба вуљуд 
оянд, ки барои њалли онњо маќомоти корњои дохилї ба муфаттиш, 
прокурор ва суде, ки ин чораи пешгириро интихоб намудааст мурољиат 

менамояд. Давомнокї ва тартиби дароз намудани муњлати ин чораи 
пешгирї бояд бо ќоидањои ба њабс гирифтан муайян карда шавад.  

Дар асоси гуфтањои боло ва тањлилњои гузаронидашуда низоми 

чорањои пешгирї бояд чунин пешбинї карда шаванд: 
- Чорањои умумї: 1) ба њабс гирифтан (бо ќарори судя ѐ таъиноти 

суд агар барои љинояти мазкур зиѐда аз ду сол љазои мањруми аз озодї 

пешбинї шуда бошад); 2)њабси хонагї (бо ќарори судя ѐ таъиноти суд 
агар барои љинояти мазкур зиѐда аз як сол љазои мањруми аз озодї 
пешбинї шуда бошад); 3) ба назорати милитсия додани айбдоршаванда 
(бо санксияи прокурор, агар барои љинояти мазкур љазои мањрум 

сохтан аз озодї камтар аз як сол пешбинӣ шуда бошад); 4) гарав; 5) 
забонхат дар бораи тарк накардани мањалли истиќомат ва рафтори 
дахлдор; 6) кафолати шахсї; 

- Чорањои махсус: 1) тањти назорати фармондењи ќисми њарбї 

супоридани хизматчии њарбї (аз рўи љиддият ба банди 5 баробар 

њисобида мешавад); 2) тањти парасторӣ супоридани ноболиѓи 

гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда; (аз рӯи вазнинӣ ба банди 
6 баробар њисобида мешавад). 3) тањти назорати муассисањои кор бо 
ноболиѓон супоридани ноболиѓи айбдоршаванда; (аз рўи вазнинї ба 

банди 3 баробар њисобида мешавад) [2, 7]. 
Дар адабиѐти гуногун низ борњо таъкид гардидааст, ки аз 

шумораи зиѐди чорањои пешгирии дар ќонун пешбинишуда, воќеан, 

танњо ду намуди он истифода бурда мешавад ‟ забонхат дар бораи тарк 
накардани мањалли истиќомат ва ба њабс гирифтан (аз рўи парвандањои 
хизматчиѐни њарбї ‟ тањти назорати фармондењии ќисми њарбї 

супоридани хизматчии њарбї).  
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 



314 

ошкоркунанда, сафедкунанда, сабуккунанда, вазнинкунанда ва асосњои 
љавобгарии айбдоршавандаро муайян намоянд.  

Оид ба интихоб ва татбиқи чорањои пешгирї аќидањое низ ҷой 
доранд, ки «интихоби чораи пешгирї ба мањдуд кардани њуќуќњои 

айбдоршаванда ва пеш аз њама, ба њуќуќи дахлнопазирии шахсї  
алоќаманд аст» [4, 67], аз ин гуфтањо ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст, ки њамаи чорањои пешгирї «наметавонанд аз хусусияти маљбурї 
холї бошанд» [3, 87]. 

Чорањои пешгирии мурофиавї, дар боби 308 маќсади пешгирии 
содиршавии љиноятњои нав, халал нарасонидан ба љараѐни тафтишот, 
таъсир нарасонидан ба шоњидон ва љабрдидагон, несту нобуд 

накардани далелњо интихоб ва татбиќ карда мешаванд, бояд аз рўи 
вазниниашон бояд љобаљо гузошта шаванд. Дар њолатњои пайдо 
шудани зарурияти интихоб ва татбиќ намудани чорањои пешгирї 

маќомоти тафтишї ва судї бояд пеш аз њама чораи пешгириро вобаста 
аз дараљаи хавфнокии љинояти содиршуда, шахсияти љинояткор, 
оќибати ба вуљуд омада интихоб ва татбиќ намоянд, зеро чораи 

пешгирӣ низ њуќуќ ва озодињои инсонро мањдуд ва дар њолати татбиќ 
намудани чораи пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан , њатто њуќуќњои 
инсонро мањрум низ мекунад. 
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ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ИСТЕЊСОЛ, БА ДАСТ ОВАРДАН, 
НИГОЊДОРЇ, ЊАМЛУ НАЌЛ Ё БА МУОМИЛОТ БАРОВАРДАНИ 

МОЛ ВА МАЊСУЛОТИ ТАМЃАНОШУДА 

 
Мутобиќи муќаррароти ќисми 3 моддаи 1 Кодекси граждании 

Љумњурии Тољикистон фаъолияти соњибкорї ‟ ин фаъолияти мустаќил 

ва ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо 
тартиби муќарраркардаи ќонун баќайдгирифташудае мебошад, ки 
барои мунтазам ба даст овардани фоида аз истифодаи молу мулк, 
фурўши мол, иљрои кор ѐ расонидани хизмат равона карда шудааст [1, 

6-15]. 
Аз мафњуми додашуда, олимон чунин аломатњои фаъолияти 

соњибкориро људо менамоянд: 

а) мустаќилияти соњибкор; 
б) таваккали соњибкор; 
в) мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, 

фурўши мол, иљрои кор ѐ расонидани хизмат; 
г) фаъолият кардани шахсоне, ки ба сифати соњибкор ба ќайд 

гирифта шудаанд [2, 8]. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 8 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон барои маќсадњои андозбандї њамчун фаъолияти соњибкорї 
фаъолияти мустаќиле дониста мешавад, ки тањти таваккали худи 
шахсоне, ки мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї бояд ба 

њамин сифат ба ќайди давлатї гирифта шаванд, амалї карда мешавад 
ва барои ба даст овардани фоидаи (даромади, љуброни) мунтазам аз 
истифодаи молу мулк, фурўши молњо, иљрои кор ѐ хизматрасонї 

равона гардидааст [3]. 
Мафњуми «фаъолияти иќтисодї» бошад, новобаста ба истифода 

гардидани он дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дар 

ќонунгузории кишвари мо дода нашудааст [4]. Дар ќонунгузорї ин 
мафњум чун истилоњи муќобилмаънои фаъолияти соњибкорї истифода 
мегардад. Масалан, дар моддаи 262 КЉ ЉТ (ќонунигардонии 

(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда) [5]. Чунин 
тафсири мафњуми «фаъолияти иќтисодї» аз љониби олимон низ 

дастгирї карда мешавад ва он маънои гуногун шарҳ дода шудааст. 
Масалан, Солиев К.Њ. ва Рањимов Р.Њ. ќайд менамоянд, ки фаъолияти 
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иќтисодї ‟ ин фаъолияте мебошад, ки маќсади асосии онњо ба даст 
овардани даромад набуда, вале ин фаъолият харљи маблаѓњои пулиро 
талаб менамояд. Ба монанди њифзи саломатї, расонидани ѐрии њуќуќї, 

ташкил намудании њар гуна фондњо, ташкилотњои хайриявї ва 
фаъолияти сармоягузорї ва ѓ. [6, 177]. Чунин мавќеъро профессор 
Иванов Н.Г. дастгирї намуда, ќайд менамояд, ки ба фаъолияти 
иќтисодї бояд фаъолияти эњсонкорї, ки ба он њар гуна сармоягузорї 

карда мешавад, дохил карда шавад [7, 555]. 
Чунин масъалагузории олимони фавќузикрро дастгирї намуда, 

иловатан ќайд менамоем, ки худи ќонунгузор мафњуми фаъолияти 

иќтисодиро муќобили мафњуми фаъолияти соњибкорї гузоштааст. 
Масалан, дар диспозитсияи ќисми 1 моддаи 262 КЉ ЉТ дар тањрири 
соли 1998 фаъолияти соњибкорї аз фаъолияти иќтисодї тавассути 

пайвандаки «ѐ» људо карда шуда буд. Аз ин хулосабарорї кардан 
мумкин аст, ки агар фаъолияти соњибкорї барои гирифтани фоида чун 
маќсади асосии он равона карда шуда бошад, пас ба фаъолияти 
иќтисодї метавон њама гуна фаъолиятеро ки дар он маблаѓњои муайян 

харљ карда шуда, вале фоида гирифта намешавад, дохил намоем. 
Њамин тавр, ба фаъолияти иќтисодї мутобиќи ќонунгузории 
Тољикистон чунин фаъолиятњоро дохил намудан мумкин аст:   

1. фаъолияти эњсонкорї [8]; 
2. фаъолияти динї. 
Ќайд бояд намуд, ки муносибатњо дар соњаи фаъолияти соњибкорї 

яке аз объектњои муњими њифзшаванда дар ќонунгузории љиноятї 
мебошад. Чунки асоси иќтисоди бозорї ва ташаккул ѐфтани љомеаи 
сармоядориро дар шароити имрўза мањз муносибатњои соњибкорї ва 

муносибатњои ба он алоќамандро ташкил мекунанд [9, 29-32]. 
Муносибатњои љамъиятї дар соњаи фаъолияти соњибкорї ва 

фаъолияти дигари иќтисодї ба сифати объекти намуди љиноятњо дар 
соњаи фаъолияти иќтисодї баромад мекунанд. Аммо дар адабиѐти 

илмї вобаста ба љойгиркунии моддањои муайян дар боби љиноятњо дар 
соњаи фаъолияти иќтисодї аќидањои гуногун љой дорад. Ин масъала ба 
моддањои 258, 261 ва 265 КЉ Љумњурии Тољикистон тааллуќ дорад. 

Вобаста ба ин, И.А. Клепетский ќайд менамояд, ки моддањои зикршуда 
муносибатњои љамъиятиеро њифз мекунанд, ки аз доираи муносибатњои 
иќтисодї берунанд ва љойгир намудани онњо дар боби љиноятњо дар 

соњаи фаъолияти иќтисодї ба принсипи таснифи љиноятњо аз рўйи 
объекти онњо мувофиќат намекунанд. Онњо бояд дар боби љиноятњо ба 
муќобили манфиатњои њокимияти давлатї ва хизмати давлатї љойгир 

карда шаванд [10, 236]. Ю.Г. Васин аз рўйи он, ки дар баъзе аз љиноятњо 
дар соњаи фаъолияти иќтисодї хусусиятњои љинояти мансабї дида 
мешавад, онњоро ба ду гурўњ људо мекунад:  
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1) Љиноятњои мансабї дар соњаи фаъолияти соњибкорї ѐ 
фаъолияти дигари иќтисодї;  

2) Дигар љиноятњо дар соњаи фаъолияти соњибкорї ѐ фаъолияти 

дигари иќтисодї [11, 237]. 
Њамин тариќ, гурўњи љиноятњое, ки ба муносибатњои љамъиятї дар 

соњаи фаъолияти соњибкорї таљовуз мекунанд, чунин таркибњои 
љиноятњоро дар бар мегиранд: 

а) монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии соњибкорї (моддаи 258 КЉ 
ЉТ); 

б) соњибкории ѓайриќонунї (моддаи 259 КЉ ЉТ);  

в) истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл ѐ ба муомилот 
баровардани мол ва мањсулоти тамѓаношуда (моддаи 2591 КЉ ЉТ); 

г) баќайдгирии ањди ѓайриќонунї бо замин (моддаи 261 КЉ ЉТ);  

ѓ) ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда (моддаи 262 КЉ ЉТ); 

д) фаъолияти ѓайриќонунии бонкї (моддаи 263 КЉ ЉТ);  
е) истифодаи ѓайриќонунии воситањои фардикунонии 

иштирокчиѐни ањдњои гражданї, мол, кор ва хизматрасонї (моддаи 275 
КЉ ЉТ); 

ѐ) дидаю дониста додани рекламаи бардурўѓ (моддаи 276 КЉ ЉТ);  

ж) фиреби истеъмолкунандагон (моддаи 294 КЉ ЉТ).  
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар моддаи 2591 КЉ 

љавобгариро барои истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл ѐ 

ба муомилот баровардани мол ва мањсулоти тамѓаношуда муќаррар 
намудааст.  

Мутобиќи муќаррароти диспозитсияи ќисми якуми моддаи 259 1 

КЉ љавобгарї барои истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл 
бо маќсади муомилот ѐ ба муомилот баровардани мол ва мањсулоти 
тамѓаношуда, ки њатман бояд бо маркањои бољи аксизї, маркањои 
махсус ѐ аломатњои мутобиќатии аз сохтакории муњофизатшаванда 

тамѓа карда шаванд, агар он ба миќдори калон содир шуда бошад, 
пешбинї гардидааст. 

Объекти ин љиноят ‟ муносибатњои љамъиятї дар соњаи фаъолияти 

соњибкорї вобаста ба истењсол, нигоњдорї ѐ ба муомилот баровардани 
мол ва мањсулоти тамѓаношуда мебошад. 

Предмети ин љиноятро мол ва мањсулоте ташкил мекунанд, ки 

бояд њатман бо маркањои бољи аксизї, маркањои махсус ѐ аломатњои 
мутобиќатии аз сохтакорї муњофизатшаванда тамѓа карда шаванд, 
ташкил мекунанд. 

Мол ин объектњои њуќуќи гражданї (аз љумла кор, хизматрасонї), 
ки барои фурўш, мубодила ѐ навъи дигари ба муомилоти гражданї 
баровардани он муќаррар шудааст. 
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Тамѓаи молї ѐ хизматрасонї ‟ ин нишондодњое мебошад, ки 
барои фардикунонии молњо, корњои иљрошаванда ѐ хизматрасонии 
шахсонї воќеию њуќуќї, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓуланд, 

истифода бурда мешавад [12, 43]. 
Тарафи объективии љинояти тањлилшаванда дар њаракате, ки ба 

истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл ѐ ба муомилот 
баровардани молу мањсулот, ки њатман бояд бо маркањои бољи аксизї, 

маркањои махсус ѐ аломатњои мутобиќатии аз сохтакорї 
муњофизатшаванда тамѓа карда шаванд, агар он ба миќдори калон 
содир шуда бошад, ифода карда шудааст.  

Талаботи зарурї нисбати тамѓагузории молу мањсулот аз санадњои 
меъѐрию њуќуќї бармеояд. Масалан, мутобиќи муќаррароти моддаи 14 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими давлатии истењсолу 

муомилоти спирти этилї ва машрубот» аз 15 майи соли 1997, №451 дар 
соњаи истењсол ва муомилоти спирти этилї ва машрубот ин корњо манъ 
аст: 

- барои истењсол кардани машрубот истифода кардани спирти 

этилие, ки аз ашѐи хоми ѓайриозуќавї истењсол шудааст; 
- фурўши чаканаи спирти этилї; 
- истењсол ва муомилоти машрубот бе иљозатномањои дахлдор; 

- фурўши машрубот бе сертификатњои мувофиќат ѐ бе тамѓањои 
бољи аксизї;  

- фурўши машруботи иллатноке, ки дар таркибашон омехтањои 

зиѐди зарарнок доранд; 
- фиристодани машрубот дар зарфњое, ки ба талаботи њатмии 

њуљљати меъѐрию техникї мувофиќат намекунанд;  

- реклама кардани машруботи ба талаботи њамин Ќонун 
мувофиќанакунанда. 

Мансабдорони ташкилотњое, ки спирти этилї ва машруботро бе 
риояи талаботњои ин Ќонун истењсол мекунанд ва ба муомилот 

мебароранд, тибќи ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ба 
љавобгарї кашида мешаванд. 

Њамин тариќ, мутобиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи танзими давлатии истењсолу муомилоти спирти этилї ва 
машрубот» аз 15 майи соли 1997, №451 дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон истењсол ѐ ба муомилот баровардани мањсулоти спиртї бе 

тамѓањои акзисї манъ аст [13]. 
Истењсоли молу мањсулоте, ки бояд њатман мавриди тамѓагузорї 

ќарор дода шаванд, љараѐне фањмида мешавад, ки барои тайѐр 

намудани обеъктњое равона карда шудаанд, ки мутобиќи ќонунгузории 
Тољикистон бояд мавриди тамѓагузорї ќарор дода шаванд [14, 79]. 



319 

Ба даст овардан ‟ ин бо њама гуна роњ дар ихтиѐри худ ќарор 
додани молу мањсулоте, ки бояд њатман мавриди тамѓагузорї ќарор 
дода шаванд, фањмида мешавад. 

Нигоњдорї ‟ ин љобаљогузории молу мањсулоте, ки бояд мавриди 
тамѓагузорї ќарор дода шаванд, дар анборхонањо ѐ дигар љойњое, ки 
барои нигоњдории чунин молу мањсулот пешбинї карда шудаанд.  

Њамлу наќл ‟ ин аз як мањал ба мањали дигар интиќоли молу 

мањсулоте, ки бояд мавриди тамѓагузорї ќарор дода шаванд, фањмида 
мешавад. 

Ба муомилот баровардани молу мањсулоти тамѓаношуда дар содир 

намудани њаракатњое ифода меѐбад, ки дар натиљаи он ин молу 
мањсулот ба ихтиѐри шахси дигар мегузаранд. 

Таркиби љинояти тањлилшаванда моддї буда, фаро расидани 

оќибати муайянро дар намуди расонидани зарар ба миќдори калонро 
пешбинї мекунад.  

Барои фаро расидани љавобгарии љиноятї бо моддаи 259 1 КЉ 
зарур аст, ки истењсол, ба даст овардан, њамлу наќл ѐ ба муомилот 

баровардани молу мањсулоти тамѓаношуда ба миќдори калон содир 
карда шавад.  

Мутобиќи муќаррароти эзоњи 1 моддаи 2591 КЉ тањти мафњуми 

зарар ба миќдори калон зараре фањмида мешавад, ки он аз як њазор 
нишондињанда барои њисобњо зиѐд мебошад. 

Тарафи субъективии љинояти тањлилшаванда гуноњ дар шакли 

ќасди бевосита ифода меѐбад. 
Субъекти љиноят ‟ шахси мукаллафи љисмонии ба синни 16 ‟ 

солагї расида мебошад. Ба аќидаи Б.В. Волженкин новобаста аз зикр 

нашудани талаботи иловагї нисбати субъекти ин љиноят, субъекти он 
бояд шахсе дониста шавад, ки уњдадор аст молу мањсулотро 
тамѓагузорї намояд. Ба сифати чунин субъект роњбари корхонаи 
тиљоратї, соњибкорї инфиродї, инчунин шахсоне, ки чунин 

фаъолиятро бе ќайди давлатї ѐ бе иљозатнома ба амал мебароранд, 
метавонанд баромад кунанд [15, 253]. 

Ќисми дуюми моддаи 2591 КЉ љавобгариро барои њамин кирдор, 

агар: а) аз љониби гурӯњи шахсон бо маслињати пешакї ва ѐ гурӯњи 
муташаккил; б) ба миќдори махсусан калон содир шуда бошад, 
пешбинї менамояд. 

Содир намудани истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл 

ѐ ба муомилот баровардани мол ва мањсулоти тамѓаношуда аз љониби 

гурӯњи шахсон бо маслињати пешакї ва ѐ гуруњи муташаккил (б. «а» ќ.2 
м.2591 КЉ). Маълум аст, ки яке аз шаклњои шарикї дар љиноят ин  аз 

љониби гурӯњи шахсон содир намудани љиноят бо маслињати пешакї 
мебошад. Дар маслињат наќши иљрокунандагон, ваќти содиршавии 
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љиноят, тарзи иљрокунии он, дастрас намудани воситаи љиноят ва ѓ. 
мавриди баррасї ќарор мегирад.  

Аломатњои он чунинанд:  

а) љиноятро ду ва ѐ зиѐда шахсон содир мекунанд;  
б) шарикони љиноят пешакї то содир шудани љиноят маслињат 

кардаанд;  
в) њамаи онњо иштироккунандагони љиноят буда, пурра ѐ ќисман 

тарафи объективии љинояти мушаххасро иљро мекунанд ва ѐ ин ки на 
њамаи онњо дар иљро намудани тарафи объективии љинояти мушаххас 
иштирок менамоянд;  

г) маслињати пешакї хусусияти оддиро доро аст. 

Қонунгузор доираи иштирокчиѐни гурўњро вобаста ба наќши 
(роли) иљромекардаашон дар љинояти якљояи пешакї 
маслињаткардашуда, мањдуд наменамояд. Бинобар ин, дар содиркунии 

љиноят, дар баробари њамиљрокунандагон, инчунин, иштирок бо 
таќсими ролњо (наќшњо) мумкин аст. [16, 56] 

Бояд ќайд кард, ки маслињат ќабл аз содиршавии љиноят байни 

иштироккунандагон баста мешавад. Муќаррар намудани мављудияти 
маслињати пешакї (дар куљо ва кай он ба вуќўъ омадааст) барои 
гузаронидани фарќият байни содиркунии љиноят аз љониби гурўњи 
шахсон бо маслињати пешакї аз љониби гурўњи шахсон бе маслињати 

пешакї, ањамияти калон дорад. 
Њаљм ва мазмуни маслињат мумкин аст гуногун бошад: дар он 

аломатњои мушаххаси љиноят ва рафтори њар як шарикон аниќ муайян 

карда мешавад ѐ ин ки маслињат танњо аломатњои умумии љинояти 
банаќшагирифтаро инъикос мекунад. 

Вобаста ба дараљаи маслињати пешакии гурўњи шахсон ва 

устувории гурўњи љинояткор, моддаи 39 КЉ чанд намуди содир 
намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакиро 
муќаррар кардааст:  

а) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї, ки ин намуди оддии он ба шумор меравад;  
б) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи муташаккил;  
в) содир намудани љиноят аз љониби иттињоди љиноятї 

(ташкилоти љиноятї). 
Содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї бо он љанбаи худ хусусияти оддиро гирифтааст, ки гурўњ ва 

маќсади онњо ин содир намудани танњо як амалиѐти љиноятї мебошад, 
ки баъд аз он одатан, чун ќоида гурўњ пароканда мешавад. Мумкин аст 
дар баъзан њолатњо гурўњи шахсон якчанд љиноятњои људогонаро содир 

кунанд. 
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Дар он њолатњое, ки содиршавии љиноят аз љониби гурўњи шахсон 
бо маслињати пешакї дар моддаи Ќисми махсуси КЉ чун њолати 
квалификатсионї (вазнинкунанда) ќайд шудааст, вай ба 

квалификатсияи љиноят таъсир мерасонад. Агар он дар моддањои 
Ќисми махсуси КЉ ќайд нашуда бошад, вале дар содир шудани 
љинояти мушаххас мављуд бошад, он чун њолати вазнинкунанда 
баромад мекунад [17, 47]. 

Содир намудани љиноят аз љониби гурӯњи муташаккил аз содир 

намудани љиноят аз љониби гурӯњи шахсон бо маслињати пешакї, пеш 

аз њама, бо устуворї ва муттањидии гурӯњ фарќ мекунад. Бинобар ин, 

вобаста аз устуворї ва муттањидии гурӯњ, ќонунгузор, мисол, дар 

аксарият њолатњо содир намудани ин љиноятро чӣ аз љониби гурӯњи 

шахсон бо маслињати пешакї  ва чӣ аз љониби гурӯњи муташаккил 
пешбинї намуда, љавобгариро барои он тафриќа (дифференсиатсия) 
кардааст. 

Гурӯњи муташаккил бо маќсади содир намудани љиноят, ки 

тайѐрии дурударозро дар бар мегирад, таъсис шудааст. Гурӯњ 
муташаккилии худро то дергоњ нигоњ медорад.  

Аломатњои ин гурӯњ чунинанд:  

а) ба гурӯњ ду ва ѐ зиѐда шахсон шомил аст;  

б) гурӯњ пешакї бо маќсади содир намудани як ва ѐ якчанд љиноят 
ташкил шудааст;  

в) гурӯњ хусусияти устуворї ва муттањидиро дорост. 
Тарафи субъективии гурўњи муташаккили љиноятиро махсусияти 

маслињат ва ќарордоди гурӯњ ташкил медињад. Аввал ин ки ин паймон 
хусусияти ќаблї ва пешакї дошта, бо маќсади содир намудани љиноят 

баста мешавад. Дуввум ин ки њар як аъзои гурӯњ медонад, ки вай ба 

гурӯњи муташаккили љиноятї бо маќсади содир намудани љинояти 

мушаххас ва ѐ силсилаи љиноятњо њамроњ шудааст. Аъзоѐни гурӯњ наќш 

ва вазифањои ќаблан ба ӯњда гирифтаи худро дар содир намудани 

љиноят хуб медонанд. Таќсими ваколат ва вазифањо дар гурӯњ мумкин 
аст аз рўи зинавї ва ѐ функсионалї ба роњ монда шавад. 

Муташаккилии гурӯњ дар тобеияти дохилї ќарор доштани аъзоѐни 

гурӯњро таќозо дорад [18, 79]. 

Аъзоѐни гурӯњи муташаккили љиноятї барои он љиноятњое, ки дар 
тайѐрї ва амалишавии онњо бевосита иштирок кардаанд, тибќи моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд.  

Шахсе, ки гурӯњи муташаккилро таъсис додааст ва ѐ ба он роњбарї 

мекунад, барои њамаи љиноятњое, ки гурӯњ содир кардааст, ба 
љавобгарї кашида мешавад, агар он љиноятњо дар зери роњбарии 

бевоситаи ў содир шуда бошанд, яъне, агар касди ў љиноятњои 
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содиршударо дар бар гирифта бошад. Умуман, агар љинояти 

содиршуда ба маќсади гурӯњи ташкилшуда ва вазифањои он, ки аз 
љониби роњбар тарњрезї шудааст, мувофиќат кунад, љавобгарии 

роњбарии гурӯњ мављуд аст [19, 92-94]. 
Содир намудани истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл 

ѐ ба муомилот баровардани мол ва мањсулоти тамѓаношуда ба миќдори 
махсусан калон (б. «б» ќ.2 м.2591 КЉ). Мутобиќи муќаррароти эзоњи 1 
моддаи мазкур тањти мафњуми зарар ба миќдори махсусан калон зараре 

фањмида мешавад, ки андозаи он аз ду њазор нишондињанда барои 
њисобњо зиѐд мебошад. 

Њамзамон, тибќи эзоњ ба моддаи 2591 КЉ зарари ба миќдори калон 
ба манфиати шањрвандон расонидашуда чунин зараре њисобида 

мешавад, ки аз андозаи нишондињанда барои њисоб панљсад маротиба 
зиѐд мебошад. 
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факултети њуќуќшиносӣ 
 

ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ МУНОСИБАТЊОИ 

РАЌОБАТЇ 
 

Тањти мафњуми љиноятњо ба муќобили тартиби ќонунии 

фаъолияти раќобатї, инњисорї ва муфлисшавї кирдор (њаракат ѐ 
бењаракати) ба љамъият хавфноки бо ќонуни љиноятї пешбинишудае 
дониста мешавад, ки ќасдан содир шуда, ба тартиби ќонунии 
фаъолияти раќобатї, инњисорї ва муфлисшавї таљовуз меоварад. 

Объекти ин гурўњи љиноятњоро муносибатњои љамъиятї дар соњаи 
раќобат, фаъолияти инњисорї ва муфлисшавї ташкил медињад.  

Мафњуми раќобат ва фаъолияти инњисорї дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 майи соли 2017, №1417 

оварда шудааст [1]. Мувофиќи муќаррароти қонуни номбурда, тањти 
мафњуми раќобат ‟ мусобиќаи озоди субъектњои хољагидор, ки дар он 
амали мустаќилонаи њар яки онњо, имконияти таъсиррасонии 

яктарафаи њар кадоми онњоро ба шароити умумии муомилоти мол дар 
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бозори мол (кор, хизматрасонї)-и дахлдор самаранок мањдуд 
менамояд, фањмида мешавад. 

Зери мафњуми фаъолияти инњисорї бошад ‟ сўиистифода кардани 

субъекти хољагидор (субъекти бозор), гурўњи шахсон аз мавќеи 
њукмфармої, созиш ѐ иљрои амалњои мувофиќашудаи худ, ки бо 
ќонунгузории зиддиинњисории Љумњурии Тољикистон манъ карда 
шудаанд, фањмида мешавад. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимояи 
раќобат” тањти раќобати бевиљдонона ‟ њама гуна амали субъектњои 
хољагидор, ки барои ба даст овардани афзалият дар фаъолияти 

соњибкорї равона шудааст ва хилофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ба дигар субъектњои хољагидор ‟ раќибон зарар 
расонидааст ѐ метавонад расонад ва ѐ ба обрўи кории онњо зиѐн 

расонидааст ѐ метавонад расонад, фањмида мешавад. 
Тарафи объективии љиноятњои мазкур дар кирдор (њаракат ѐ 

бењаракатї), оќибат (расонидани зарар) ва робитаи сабабї байни 
кирдор ва оќибати бавуљудомада ифода мегардад.  

Субъекти љиноятњо ба муќобили тартиби ќонунии фаъолияти 
раќобатї, инњисорї ва муфлисшавї махсус мебошад. 

Ба сифати субъектони љиноятњо ба муќобили тартиби ќонунии 

раќобат ва фаъолияти инњисорї роњбарони субъектони фаъолияти 
тиљоратию ѓайритиљоратї, соњибкорони инфиродї, њамчунин шахсони 
мансабдори давлатї, ки барои мањдуд намудани раќобат дар бозори 

мол бо субъектони фаъолияти иќтисодї созиш кардаанд, баромад 
карда метавонанд. 

Тарафи субъективии љиноят дар гуноњи ќасдона ифода мегардад.  

Њамаи љиноятњое, ки ба муќобили тартиби ќонунии раќобат, 
фаъолияти инњисорї ва муфлисшавї равона карда шудаанд, дар 
моддањои зерини КЉ муќаррар карда шудаанд: 

а) њаракати ѓайриќонунї њангоми муфлисшавї (моддаи 269 КЉ 

ЉТ); 
б) муфлисии бадќасдона (моддаи 270 КЉ ЉТ); 
в) муфлисии сохта (моддаи 271 КЉ ЉТ); 

г) кирдори инњисорї (монополистї) ва мањдуд кардани раќобат 
(моддаи 273 КЉ ЉТ) [2]. 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон барои вайрон кардани 

муносибатњои раќобатї љавобгариро муайян намуда , ба он моддаи 272 
КЉ-ро бахшидаст, ки он кирдори инњисорї (монополистї) ва мањдуд 
кардани раќобат ном дорад.  

Ќисми якуми моддаи мазкур љавобгарии љиноятиро барои 
кирдори инњисорї (монополистї), ки бо роњи муќаррар намудани 
нархњои баланди инњисорї ѐ нархњои пасти инњисорї содир шудаанд, 
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њамчунин мањдуд кардани раќобат бо роњи таќсим кардани бозор, 
мањдуд кардани дохилшавї ба бозор, аз он танг карда баровардани 
дигар субъектњои фаъолияти иќтисодї, муќаррар намудан ѐ нигоњ 

доштани нархи ягона, муќаррар менамояд. 
Ќисми дуюми моддаи мазкур љавобгариро барои њамин кирдор, 

агар: 
а) такроран; 

б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињти пешакї содир шуда 
бошад, пешбинї менамояд. 

Ќисми сеюми моддаи зикргардида љавобгариро барои кирдорњои 

пешбининамудаи ќисмњои якум ѐ дуюми њамин модда, агар: 
а) бо зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он; 
б) бо несту нобуд ѐ вайрон кардани молу мулки ѓайр ѐ тањдиди 

несту нобуд ѐ вайрон кардани молу мулки ѓайр бидуни нишонањои 
тамаъљўї; 

в) бо сўиистифодаи маќоми хизматї; 
г) аз љониби гурўњи муташаккил содир шуда бошад, пешбинї 

менамояд. 
Маќсади пешбинї намудани љавобгарї барои кирдори инњисорї 

(монополистї) ва мањдуд кардани раќобат, њимояи њуќуќи љиноятии 

тартиб ва ќоидаи фаъолияти самараноки бозори мол, пешгирї 
намудани кирдори инњисорї ва раќобати бевиљдононае, ки монеаи ба 
амал баровардани њуќуќ ва имкониятњои дигар субъектњои хољагидорї 

ва инчунин, њимояи њуќуќ ва манфиатњои шањрвандони алоњида ва 
давлат, ки дар наќши субъектњои хољагидорї баромад намекунанд, 
мебошанд. 

Доираи амали моддаи мазкур муносибатњое мебошанд, ки бо 
раќобати озоди бозор алоќаманданд, ки дар онњо субъекти њуќуќи 
умумї ташкилотњои хољагии тиљоратї ва ѓайритиљоратии ватанї ва 
хориљї ва шањрвандон ширкат меварзанд. 

Тавре ки ќаблан ќайд намудем, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њимояи раќобат» аз 30 майи соли 2017, №1417 мафњумњои 

асосии зерин истифода шудааст. Чунончӣ, ‟ мавќеи њукмфармої ‟ 
мавќеи махсуси як ѐ якчанд субъектњои хољагидор (гурўњи шахсон) дар 

бозори моле, ки ивазкунанда ва ѐ молњои боњамивазшаванда (минбаъд 
- моли муайян) надоранд, њамчунин ба вай (онњо) имконият медињанд 
ба шарту шароити умумии муомилот дар бозори моли дахлдор таъсири 

њалкунанда расонанд ѐ ворид шудани дигар субъектњои хољагидорро ба 
бозор мушкил гардонанд; 

- нархи баланди инњисории мол ‟ нархи моли муќарраркардаи 

субъекти хољагидорӣ дорои мавќеи њукмфармо дар бозори мол, агар ин 
нарх аз маблаѓи харољоти истењсол ва фурўши аз љињати иќтисодї 
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асоснокгардидаи мол ва даромад, инчунин аз нархи дар шароити 
раќобат дар бозори моли муќоисашаванда муќаррарнамудаи 
субъектњои хољагидоре, ки бо харидорони (фурўшандањои) мол ба як 

гурўњи шахсон шомил нестанд ва дар бозори моли муќоисашаванда 
мавќеи њукмфармо надоранд, хеле баланд бошад; 

- нархи пасти инњисории мол ‟ нархи моли муќарраркардаи 

субъекти хољагидорӣ дорои мавќеи њукмфармо дар бозори мол, ки агар 

аз маблаѓи харољоти аз нигоњи иќтисодї асоснокгардида ва даромади 
он њангоми истењсол ва фурўши чунин мол камтар аст ѐ нархи моли дар 
бозори мол муќаррарнамудаи субъекти хољагидори мавќеи 
њукмфармоидошта, ки аз нархи дар шароити раќобат дар чунин бозори 

моли муќоисашаванда муайяннамудаи субъектњои хољагидоре, ки бо 
харидорони (фурўшандањои) мол ба як гурўњи шахсон шомил 
намебошанд ва дар чунин бозори моли муќоисашаванда мавќеи 

њукмфармо надоранд, пасттар мебошад; 
- нархи баланди беасоси хизматрасонии молиявї ва нархи пасти 

беасоси хизматрасонии молиявї ‟ нархи хизматрасонии молиявии 

муќарраркардаи субъекти хољагидорӣ дорои мавќеи њукмфармо, ки аз 
нархи дар шароити раќобат амалкунанда дар бозори хизматрасонии 
молиявї фарќият дошта, барои ба бозор ворид гардидани дигар 
ташкилотњои молиявї мањдудият эљод менамояд ва (ѐ) ба њолати 

раќобат дар бозори мол таъсири манфї мерасонад; 
- нишонањои раќобати бевиљдонона ‟ кам гардидани шумораи 

субъектњои хољагидоре, ки дар бозори мол ба як гурўњи шахсон шомил 

нестанд, баланд ва (ѐ) паст гардидани нархи моле, ки бо таѓйироти 
дахлдори дигар шароити умумии муомилоти мол дар бозори мол 

алоќаманд нест, даст кашидани субъектњои хољагидорӣ ба як гурўњи 
шахсон шомил набуда, аз фаъолияти мустаќилона дар бозори мол, 
муайян намудани шартњои умумии муомилоти мол дар бозорњои мол 

бо роњи ноилшавї ба созиши байни субъектњои хољагидор ѐ тибќи 
дастури барои иљро њатмии дигар шахсон ва ѐ дар натиљаи мувофиќаи 

(ањди) амалњои худ дар бозори мол аз љониби субъектњои хољагидорӣ 
ба як гурўњи шахсон шомил набуда, дигар њолатњое, ки ба субъекти 

хољагидор ва ѐ якчанд субъекти хољагидор имконияти таъсиррасонии 
яктарафаро ба шароитњои умумии муомилоти мол дар бозори мол 
муњайѐ месозанд; 

- раќобат ‟ мусобиќаи озоди субъектњои хољагидор, ки дар он 
амали мустаќилонаи њар яки онњо, имконияти таъсиррасонии 
яктарафаи њар кадоми онњоро ба шароитњои умумии муомилоти мол 

дар бозори мол (кор, хизматрасонї)-и дахлдор самаранок мањдуд 
менамояд; 



327 

- раќобати бевиљдонона ‟ њама гуна амали субъектњои хољагидор, 
ки барои ба даст овардани афзалият дар фаъолияти соњибкорї равона 
шудааст ва хилофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мебошад, ба 

дигар субъектњои хољагидор ‟ раќибон зарар расонидааст ѐ метавонад 
расонад ва ѐ ба обрўи кории онњо зиѐн расонидааст ѐ метавонад 
расонад; 

- фаъолияти инњисорї ‟ сўиистифода кардани субъекти хољагидор 

(субъекти бозор), гурўњи шахсон аз мавќеи њукмфармої, созиш ѐ иљрои 
амалњои мувофиќашудаи худ, ки бо ќонунгузории зиддиинњисории 
Љумњурии Тољикистон манъ карда шудаанд. 

Мањдуд намудани раќобат як намуди фаъолияти инњисорї буда, 
бо роњи ќабул намудани санадњои маќомоти иљроияи марказї ва 
мањаллие, ки бевосита њуќуќи иштирокчиѐни бозори молро вайрон 

менамояд ѐ ин ки бо созиши байни субъектњои хољагидорї ба амал 
бароварда мешавад. 

Њаракатњои субъекти хољагидорие, ки расман фаъолияти 

инњисориро ташкил медињанд, дар њолатњои истисноии њуќуќї 
њисобида мешавад, ки агар он самараи мусбии њаракатњои худро, аз он 
љумла, дар доираи иљтимої ‟ иќтисодї исбот намояд, ки онњо аз 
оќибатњои манфї барои бозори молї зиѐдтар мебошанд. 

Тарафи объективии љиноятро муќаррар намудани нархњои 
инњисорї дар бар мегирад: ќабул намудани ќарор дар бораи њаљми 
нарх, 

эълони нарх ѐ таклифи он ба харидорон, пањн намудани нархи 
муќарраршуда дар доираи бозоре, ки дар он мавќеи њукмронро ишѓол 
намудааст, татбиќи воќеии нарх дар ин бозор бе ягон камкунї ѐ имтиѐз, 

ки хусусияти њукмронии онро бартараф менамоянд. Вуљуд доштани 
вазъи њукмрон дар бозор фаро расидани оќибатро талаб намекунад. 

Тарафи объективии мањдуд намудани раќобат бо роњи таќсим 

намудани бозор: 
а) созишнома ѐ њаракатњое, ки аз он мебароянд ѐ ба созишномаи 

махсус њаракатњои њамоњангшудае, ки бањри муќаррар намудани 
њиссањои аниќ дар бозори мол аз рўи принсипи њудудї, аз рўи навъи 

молњои фурўхташаванда ѐ бо доираи фурўшандагон ва харидорон;  
б) оќибате, ки дар шакли таќсим намудани бозор, муќаррар 

намудани њолати њукмрон барои субъекти муайяне, ки њиссаи он аз 

фоизи муќарраргардида зиѐд мебошад ва бартараф ѐ тобеъ намудани 
дигар раќибон;  

в) алоќаи сабаби байни њаракатњои субъектњо ва њолати бозор, ки 

дар таќсимшавии он зоњир мегардад. 
Созишнома ѐ њаракатњои њамоњанг бањри таќсими бозор дар 

шакли муњайѐ намудани шароитњои поймолкунандаи њуќуќии дигар 
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субъектњои хољагидорї ва танг карда баровардани онро аз бозор, манъ 
намудани таъсиси субъектњои нави хољагидорї, танг карда 
баровардани гурўњи алоњидаи харидорон мол ѐ истеъмолкунандагони 

хизмат, таќсим шудани мол (хизмат) байни иштирокчиѐни созишнома 
ва ѓайра мебошад. 

Мањдуд кардани дохилшавї ба бозор њаракатњоеро дар бар 
мегирад, ки мувофиќи онњо монеањои љисмонї барои фаъолияти 

раќибон дар бозор муќаррар намудани манъкунињои беасос, муњайѐ 
намудани рељаи носолими фаъолият, тафтишњои беасос, мањдуд 
намудани озодии њаракати мол ва хизмат, харидкунии маљбурии мол 

њам аз љониби шахсони њуќуќї ва њам аз љониби маќомоти давлатист, 
ки фарорасии оќибатњои љиноятї талаб карда намешавад. 

Танг карда баровардани дигар субъектњои фаъолияти иќтисодї ва 

њаракатњоеро дар бар мегирад, ки монанди мањдуд намудан роњ ѐфтан 
ба бозор, ки оќибати он дар шакли ќатъ шудан ѐ боздоштани 
фаъолияти дигар субъектњо дар бозор ва алоќаи сабаби байни њаракат 
ва оќибат мебошад. Ин њолатњо дар шакли пањн намудани маълумоти 

бардурўѓ дар бораи мол ѐ фурўшанда ва истифодаи дигар шаклњои 
раќобати бевиљдонона ба амал бароварда мешаванд. 

Муќаррар намудани нархи ягона бо созишнома ѐ њаракатњои 

байни субъектњои хољагидорї ва дигар маќомот бо роњи муайян ва 
пешнињод намудани нархњои ягона ба гурўњи мол ва хизмати мушаххас 
дар њолатњое, ки ин бо санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї иљозат дода шудааст. 

Нигоњ доштани нархњои ягона њаракатњои зиддињуќуќиро оид ба 
таъмин намудани риояи нархњои ягона аз љониби субъектњои 
хољагидорї, муњайѐ намудани шароити татбиќи нархњои 

нишондодашуда нисбати харидорон бо роњи мањдуд намудани мол бо 
бозор, истифодаи бардурўѓ ѐ дигар рекламаи бардурўѓ ва ѓайраро дар 
бар мегирад. 

Љиноят дар лањзаи муќаррар намудани нархњои баланд ѐ пасти 

инњисорї хотимаѐфта њисобида мешавад. 
Љиноят бо ќасди бевосита ба маќсади манъ, мањдуд ѐ бартараф 

намудани раќобат ѐ ба маќсади љуброн намудани харољоти беасос ѐ 

гирифтани фоидаи иловагї содир карда мешавад. 
Субъекти љиноят шахси љисмоние, ки ваколати ќабули чунин 

ќарорро доро аст ѐ њама гуна шахси љисмоние, ки аз номи субъекти 

хољагї ѐ маќомоти давлатї њамчун мансабдор ѐ дигар шахси 
ваколатдор баромад мекунад. 

Ќисми дуюми моддаи 273 КЉ ЉТ љавобгариро барои њамин 

кирдор, агар:  
а) такроран;  
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б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї содир шуда 
бошад, пешбинї намудааст.  

Ќисми мазкури моддаи зикргардида ду њолати вазнинкунандаи 

кирдорро муќаррар намудааст. 
Бояд дар назар дошт, ки такрори љиноят мисли маљмўи љиноят 

(м.20) ва ретсидиви љиноят (м.21) навъи сершумории љиноятњоро 
ташкил медињад. Сершумории љиноятњо ин аз љониби як шахс содир 

намудани ду ѐ зиѐда љиноятњое мебошад, ки дар њар яктои он тамоми 
аломатњои ду ѐ зиѐда таркиби љиноятњоро љой дорад. Ба сершумории 
љиноятњо дохил мешаванд, инчунин он њолатњое, ки агар дар яке аз 

љиноятњои содиршуда ва ѐ дар њамаи кирдорњои содиршуда аломатњои 
љинояти нотамом љой дошта бошанд (м.32 ва 33 КЉ). 

Ањамияти такрории љиноят дар он мебошад, ки он:  

1) ба бандубасти (квалификатсияи) љиноят таъсир мерасонад, зеро 
дар як ќатор моддањои Ќисми махсуси КЉ он чун аломати 
вазнинкунандаи таркиби љиноят нишон дода шудааст (масалан, ќ.2 м. 
273 КЉ такроран содир намудани кирдори инњисорї (монополистї) ва 

мањдуд кардани раќобат);  
2) ба таъини љазо таъсир мерасонад, чунки тибќи ќ.1 м. 62 КЉ чун 

њолати вазнинкунандаи љазо эътироф шудааст;  

3) оќибатњои дигари њуќуќии љиноятї дорад, мисол, барои озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї ва озод кардан аз љазо монеа шуда 
метавонад (масалан, м.м.72, 74 КЉ). 

Моддаи 19 КЉ ЉТ ду њолати такрори љиноятро муќаррар мекунад: 
1) агар шахс дар ваќти гуногун як намуди љиноятро ду маротиба ѐ 

зиѐда аз он содир намояд;  

2) агар шахс дар ваќти гуногун ду ва зиѐда  љиноятњои гуногун 
содир карда бошад. Бинобар ин, агар шахс дар як ваќт ду ѐ зиѐда 
љиноят содир намояд, он гоњ онњо такрориро ташкил намедињанд. 

Дар њолати якум љиноят он гоњ такроран эътироф карда мешавад, 

ки агар њамаи љиноятњои дар ваќти гуногун содиркардашуда аз тарафи 
як моддаи КЉ ѐ аз тарафи њамон як ќисми модда пешбинї шуда бошад 
(ќ.1 м.19 КЉ ЉТ). Мисол, ду маротиба ѐ зиѐда аз он содир кардани 

кирдори инњисорї (монополистї) ва мањдуд кардани раќобат (м. 273 
КЉ). Дар њолати дуюм бошад, љиноят ба шарте такроран эътироф 
мешавад, ки агар њамаи љиноятњои дар ваќти гуногун содиркардашуда 

аз тарафи моддањои гуногуни КЉ пешбинї шуда бошад ва ѓайр аз он, 

ин њолат дар моддањои дахлдори Қисми махсуси КЉ ишора гардида 
бошад (ќ.2 м.19 КЉ). Масалан, дар эзоњи м.200 КЉ навишта шудааст: 
«Дар моддањои 200-205 њамин Кодекс њамон ваќт љиноят такроран 

содиршуда эътироф карда мешавад, ки агар шахс ќаблан як ѐ якчанд 
љиноятњои пешбининамудаи њамин моддањоро содир карда бошад». Аз 
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мазмуни ин модда бармеояд, ки дар баъзе њолатњо содир намудани ду 
ва ѐ зиѐда љиноятњои гуногун низ такрори љиноятро ташкил медињад. 

Ќисмњои 3, 5 ва 6-уми моддаи тафсиршаванда се њолатро зикр 

намудааст, ки такрори љиноятро истисно мекунанд:  
1) агар шахс барои љннояти ќаблан содирнамудааш аз љавобгарии 

љиноятї озод шуда бошад (дар асоси м.м.72, 75, 82, 83, 89 КЉ) ѐ доѓи 
судї барои ин љиноят барњам хўрда ѐ бардошта шуда бошад (дар асоси 

м. 84 КЉ);  
2) агар љинояти давомдор љой дошта бошад, яъне, агар якчанд 

кирдорњои љиноятии ба њам монанд ќасди умумї дошта, ба маќсади 

ягона равона шуда бошанд;  
3) агар љинояти дарозмуддат, яъне, дар муддати дароз иљро 

накардани вазифањои ба зиммаи гунањгор гузошташуда љой дошта 

бошад [3, 46-47]. 
Яке аз шаклњои шарикї дар љиноят ин аз љониби гурўњи шахсон 

содир намудани љиноят бо маслињати пешакї мебошад. Дар маслињат 
наќши иљрокунандагон, ваќти содиршавиии љиноят, тарзи иљрокунии 

он, дастрас намудани воситаи љиноят ва ѓ. мавриди баррасї ќарор 
мегирад. 

Аломатњои он чунинанд:  

а) љиноятро ду ва ѐ зиѐда шахсон содир мекунанд;  
б) шарикони љиноят пешакї то содир шудани љиноят маслињат 

кардаанд;  

в) њамаи онњо иштироккунандагони љиноят буда, пурра ѐ ќисман 
тарафи объективии љинояти мушаххасро иљро мекунанд ва ѐ ин ки на 
њамаи онњо дар иљро намудани тарафи объективии љинояти мушаххас 

иштирок менамоянд;  
г) маслињати пешакї хусусияти оддиро доро аст. 

Қонунгузор доираи иштирокчиѐни гурўњро вобаста ба наќши 
(роли) иљромекардаашон дар љинояти якљояи пешакї 
маслињаткардашуда мањдуд наменамояд. Бинобар ин, дар содиркунии 

љиноят, дар баробари њамиљрокунандагон, инчунин, иштирок бо 
таќсими ролњо (наќшњо) мумкин аст.  

Муќаррар намудани мављудияти маслињати пешакї (дар куљо ва 

кай он ба вуќўъ омадааст) барои гузаронидани фарќият байни 
содиркунии љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї аз 
љониби гурўњи шахсон бе маслињати пешакї ањамияти калон дорад. 

Њаљм ва мазмуни маслињат мумкин аст гуногун бошад: дар он 
аломатњои мушаххаси љиноят ва рафтори њар як шарикон аниќ муайян 
карда мешавад, ѐ ин ки маслињат танњо аломатњои умумии љинояти 

банаќшагирифтаро инъикос мекунад. 
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Вобаста ба дараљаи маслињати пешакии гурўњи шахсон ва 
устувории гурўњи љинояткор, моддаи 39 КЉ чанд намуди содир 
намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакиро 

муќаррар кардааст:  
а) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї, ки ин намуди оддии он ба шумор меравад;  
б) содир намудани љиноят аз љониби гурўњи муташаккил;  

в) содир намудани љиноят аз љониби иттињоди љиноятї 
(ташкилоти љиноятї). 

Содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати 

пешакї бо он љанбаи худ хусусияти оддиро гирифтааст, ки гурўњ ва 
маќсади онњо ин содир намудани танњо як амалиѐти љиноятї мебошад, 
ки баъд аз он гурўњ пароканда мешавад. Мумкин аст дар баъзан 

њолатњо гурўњи шахсон якчанд љиноятњои људогонаро содир кунанд. 
Дар он њолатњое, ки содиршавии љиноят аз љониби гурўњи шахсон 

бо маслињати пешакї дар моддаи Ќисми махсуси КЉ чун њолати 
квалификатсионї (вазнинкунанда) ќайд шудааст, вай ба 

квалификатсияи љиноят таъсир мерасонад. Мисоли равшани ин 
гуфтањо ќ.2 м.273 КЉ ЉТ мебошад. Агар он дар моддањои Ќисми 
махсуси КЉ ќайд нашуда бошад, вале дар содир шудани љинояти 

мушаххас мављуд бошад, он чун њолати вазнинкунанда баромад 
мекунад [4, 110-115]. 

Моддаи 273 КЉ ЉТ аз се ќисм иборат буда, дар ќисми сеюми он 

њолатњои махсусан вазнинкунандаи бандубасти љинояти мазкур, аз 
љумла содир намудани кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ѐ 
дуюми њамин модда, агар: а) бо зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он; б) бо 

несту нобуд ѐ вайрон кардани молу мулки ѓайр ѐ тањдиди несту нобуд ѐ 
вайрон кардани молу мулки ѓайр бидуни нишонањои тамаъљўї; в) бо 

сўиистифодаи маќоми хизматї; г) аз љониби гурӯњи муташаккил содир 
шуда бошад. 

Истифодаи зўроварї чунин маъно дорад, ки шахсони гунањгор бо 

маќсади амалї намудани кирдори инњисорї (монополистї) ва мањдуд 
кардани раќобат ба саломатии љабрдида зарари сабук ѐ миѐна 
расонида мешавад. Агар ба саломатии љабрдида зарари вазнин 

расонида шавад, он гоњ кирдори гунањгор бояд дар маљмўъ бо ќисми 3 
моддаи 273 КЉ ва моддаи 110 КЉ бандубаст карда мешавад.  

Зери мафњуми тањдиди истифодаи зўроварї њолатњои зерин 

фањмида мешавад: тањдиди куштан ѐ тањдиди расонидани дараљањои 
гуногуни зарар ба саломатї фањмида мешавад. Тањдид бояд на фаќат 
рўирост, балки дар нияти бетаъхир истифода намудани зўровариро 

нисбат ба худи љабрдида ва ѐ наздикони ў ифода намояд. 
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Зери мафњуми несту нобуд кардани молу мулк чунин кирдорњоеро 
мефањманд, ки дар натиљаи он молу мулк пурра ба њолати корношоямї 
расонида шуда, он тамоман ањамияти хољагї ва арзиши иќтисодии 

худро гум мекунад ва аз рўи таъиноташ истифода бурда шудани он 
номумкин мегардад. 

Зери мафњуми вайрон кардани молу мулк кирдорњое фањмида 
мешаванд, ки дар натиљаи содир гардидани онњо, молу мулк ќисман 

корношоям гардида, бе барќарор (таъмир) кардани он, молумулкро 
мувофиќи таъиноташ истифода бурдан ѓайриимкон намегардад.  

Тањдиду несту нобуд ва ѐ вайрон кардани молу мулки ѓайр низ яке 

аз тарзњои содиркунии љинояти мазкур ба њисоб меравад. Айни њол, 
ањамият надорад, ки сухан дар бораи кадом молу мулк меравад ‟ 
шахсї, љамъиятї ва ѐ давлатї. 

Маќоми хизматї ‟ ин чунин њолате мебошад, ки шахс, вобаста ба 
маќоми дар корхонањою ташкилотњо ишѓолкардааш, новобаста аз 
шакли моликият, бо вазифањои ташкилию амрдињї ва ѐ маъмурию 
хољагидорї ваколатдор карда шудааст ва ў онњоро барои содир 

кардани кирдори инњисорї (монополистї) ва мањдуд кардани раќобат 
истифода мебарад. 

Содир намудани љиноят аз љониби гурӯњи муташаккил аз содир 
намудани љиноят аз љониби гуруњи шахсон бо маслињати пешакї, пеш 

аз њама, бо устуворї ва муттањидии гурӯњ фарќ мекунад. Бинобар ин, 
вобаста аз устуворї ва муттањидии гуруњ, ќонунгузор, мисол, дар 
таркиби кирдори инњисорї (монополистї) ва мањдуд кардани раќобат, 

содир намудани ин љиноятро чи аз љониби гурӯњи шахсон бо маслињати 

пешакї (банди «б» ќ.2 м.273 КЉ) ва чи аз љониби гурӯњи муташаккил 
(банди «б» ќ.3 м.273 КЉ) пешбинї намуда, љавобгариро барои он 

тафриќа (дифференсиатсия) кардааст. 

Гурӯњи муташаккил бо маќсади содир намудани љиноят, ки 

тайѐрии дурударозро дар бар мегирад, таъсис шудааст. Гурӯњ 
муташаккилии худро то дергоњ нигоњ медорад.  

Аломатњои ин гурӯњ чунинанд:  

а) ба гурӯњ ду ва ѐ зиѐда шахсон шомил аст;  

б) гурӯҳ пешакї бо маќсади содир намудани як ва ѐ якчанд љиноят 
ташкил шудааст;  

в) гурӯњ хусусияти устуворї ва муттањидиро дорост. 

Тарафи субъективии гурӯњи муташаккили љиноятиро махсусияти 

маслињат ва ќарордоди гурӯњ ташкил медињад. Аввал ин ки, ин паймон 
хусусияти ќаблї ва пешакї дошта, бо маќсади содир намудани љиноят 

баста мешавад. Дуввум ин ки њар як аъзои гурӯњ медонад, ки вай ба 

гурӯњи муташаккили љиноятї бо маќсади содир намудани љинояти 
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мушаххас ва ѐ силсилаи љиноятњо њамроњ шудааст. Аъзоѐни гурӯњ наќш 
ва вазифањои ќаблан ба уњда гирифтаи худро дар содир намудани 
љиноят хуб медонанд. Таќсими ваколат ва вазифањо дар гуруњ мумкин 
аст аз рўи зинавї ва ѐ функсионалї ба роњ монда шавад. 

Муташаккилии гурӯњ дар тобеияти дохилї ќарор доштани аъзоѐни 

гурӯњро таќозо дорад. 

Аъзоѐни гурӯњи муташаккили љиноятї барои он љиноятњое, ки дар 
тайѐрї ва амалишавии онњо бевосита иштирок кардаанд, тибќи моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд 
(банди «б» ќисми 3 моддаи 273 КЉ ЉТ). 

Шахсе, ки гурўњи муташаккилро таъсис додааст ва ѐ ба он роњбарї 

мекунад, барои њамаи љиноятњое, ки гурӯњ содир кардааст, ба 
љавобгарї кашида мешавад, агар он љиноятњо дар зери роњбарии 
бевоситаи ў содир шуда бошанд, яъне, агар ќасди ў љиноятњои 

содиршударо дар бар гирифта бошад. Умуман, агар љинояти 

содиршуда ба маќсадњои гурӯњи ташкилшуда ва вазифањои он, ки аз 
љониби роњбар тарњрезї шудааст, мувофиќат кунад, љавобгарии 

роњбари гурӯњ мављуд аст. 
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МУАММОЊОИ ИСТEЊСОЛОТИ ЃОИБОНА  
ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ 

 

Бо ќабул гардидани КМГ нави Ҷумњурии Тољикистон дар он боби 
22 «Мурофиаи ѓоибона» дохил карда шуд [3]. Дар боби номбурда асос, 
шарт ва ќоидањои баррасии парванда дар доираи истeњсолоти ѓоибона 
муайян шудааст. Институти номбурда имконияти аз тарафи судњо 

баррасї шудани парвандањои гражданї дар мавриди ба маљлис судї 
љавобгар њозир нашудан, ки оид ба ваќт ва мањаллї баргузор 
гардидани баррасии судї хабардор карда шуда буд, дар назар дорад. 

Бо њамин институти истeњсолоти ѓоибона барои баланд бардоштани 
масъулияти тарафњо барои кирдорњои худ, пeшгирї намудани бeсару 
сомонї ва аз тарафи љавобгар сўистифода нагардидан аз њуќуќњои 
мурофиавии худ мураттаб гардидааст.  

Аксарияти олимони соњаи њуќуќи мурофиавии гражданї ба таври 
мусбї наќши институти истeњсолоти ѓоибонаро дар мурофиаи 
гражданї бањо мeдињанд. Хусусан, Ярков В.В. ба таври асоснок ишора 

мeнамояд, ки дар њуќуќи мурофиавї љорї намудани институти 
истeњсолоти ѓоибона якe аз самтњои асосии њаллї масъалаи  дастрасї ба 
адолати судї ба њисоб мeравад [8, 57-60]. Дар чунин бањодињї алалхусус 

рушди низоми юрисдиксияи гражданї ба самти содагардї ва 
дастрасшавии расмиѐти мурофиаи гражданї, ки барои ноил гардидан 
ба маќсадњои алоњида бо роњи содда гардонии ќисмњои таркибии он 
равона шудааст, мушоњида мeшавад. Рeшeтникова И.В. инчунин дар 

њуќуќи мурофиавии гражданї дохил намудани институти истeњсолоти 
ѓоибонаро ба таври мусбї бањогузорї намудааст [6, 181-183]. Вай ќайд 
намудааст, ки институти мазкур чунин намуди мурофиа ба шакли 

таърихии ба таври босуръат ба амалбарории адолати судї дохил шуда, 

фаъолияти судиро аз хусусиятњои хоси он мањрум намeнамояд. Ҷорї 
намудани институти ишорашуда асоснок мeбошад, зeро имконият 
мeдињад бe паст кардани дараљаи кафолатњои мурофиавї, ки хусусияти 

мусобиќавии мурофиаро таљассум мeнамояд, парвандањо њаллї худро 
ѐбанд.  
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А.В. Сихотский маќсади баамалбарории адолати судї зарурати 
истeњсолоти судии босуръат ќарор гирифта шударо ишора намуда, 
њамчунин љорї намудани институти истeњсолоти ѓоибонаро дар 

мурофиаи гражданї дастгирї намудааст [7, 45-50].  
Таврe ки Аргунов В.Н. ишора мeнамояд, истeњсолоти ѓоибона 

мурофиаи мустаќил намeбошад: вай бо табиати муносибатњои њуќуќи 
моддї, хусусият ва асосњои талаботи баррасии судї таќозо карда 

намeшавад. Истeњсолоти ѓоибона нисбати истeњсолоти умумии даъвогї 
хусусияти интихобї (алтeрнативї) дорад. Баробари ин њалномаи 
ѓоибона баъди ба ќувваи ќонунї даромадан аз њалномањои анъанавї 

ягон фарќият надорад [1, 17-24]. Дар адабиѐти њуќуќї мурофиаи 
ѓоибонаро истeњсолоти содакардашуда номгузорї мeнамоянд. Лeкин 
дигар нуќтаи назар низ вуљуд дорад. И.И. Чeрних мавќeеро љонибдорї 

мeнамояд, ки тибќи он мурофиаи ѓоибона истeњсолоти содашуда ва ѐ 

кӯтоњкардашуда намeбошад, зeро тартиби баррасии ѓоибона ба 
ќоидањои умумии истeњсолоти судии гражданї тобeъ мeбошад, лeкин 
баробари ин баъзe хусусиятњоро доро аст. Асоси истeњсолоти ѓоибона 

факти њозир нашудани љавобгар ба маљлиси судї баромад мeнамояд.  
Баробари ин суд њуќуќ дорад парвандаро ба тариќи мурофиаи 

ѓоибона дида барояд, ба шартe ки мурољиати љавобгар доир ба 
баррасии парвандаи вай дар ѓоибии ў пeшнињод нашуда бошад. Ба 

ѓайр аз ин даъвогар бояд розигии худро барои баррасии парвандаи 
гражданї дар доираи истeњсолоти ѓоибона баѐн намояд. Чунин њолат 
бо он маънидод карда мeшавад, ки њангоми баррасии парванда ба 

тариќи истeњсолоти ѓоибонаи ќонун мањдудиятро барои даъвогар 
муќаррар мeнамояд, ки мумкин вайро ќонeъ накунад: даъвогар 
намeтавонад мавзўи бањс ва ѐ асоси даъво; њаљми даъворо таѓйир 

дињад. Ба ѓайр аз ин барои љавобгар тартиби содакардашудаи бeкор 
намудани њалномаи ѓоибона муайян карда шудааст [2, 32-37]. 

Дар КМГ нави Ҷумњурии Тољикистон нисбат ба кодeксии ќаблї 
истeњсолоти ѓоибона дар доираи боби 22 ба танзим дароварда шудааст. 

Лeкин ба ин нигоњ накарда, ба татбиќи институти мазкур кам мурољиат 

мeнамоянд. Масалан, дар таљрибаи судии суди шањри Бӯстони вилояти 
Суѓд дар ду соли охир, солњои 2019-2020 намуди мазкури истeњсолоти 
судї ба амал бароварда нашудааст [5]. Ба андeшаи мо чунин њол 
гирифтани масъала ба таври дахлдор коркард нагардидани институти 

мурофиаи ѓоибона ва мављуд набудани муносибати якхeла дар 
маънидод намудани мeъѐрњои боби ишорашуда ба њисоб мeравад. Дар 
ин љо баъзe муаммоњои бо баррасии парвандањои гражданї дар доираи 

истeњсолоти ѓоибона алоќаманд будароҳал менамоем. 
Дар назарияи мурофиаи гражданї ва таљрибаи байналмилалї 

шаклњои гуногуни мурофиаи ѓоибона вуљуд дорад. Онњо вобаста бо 
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дорои чи ќадар њуќуќ дар мурофиаи ѓоибона доро буданашон, байни 
њам фарќ мeкунанд. 

1) њуќуќи мазкур ба њар ду тараф мутааллиќ мeбошад; 

2) њуќуќи мазкурро танњо даъвогар доро мeбошад;  
3) чунин њуќуќро ягон тарафи мурофиа доро намeбошад.  
Дар њолати якум ва сeюм принсипи баробарњуќуќии тарафњо 

мушоњида карда мeшавад. Дар ќонунгузории амалкунандаи мурофиавї 

шакли дуюм амал мeнамояд. Қонун имконияти ба тариќи ѓоибона 

баррасӣ намудани парвандаи гражданиро имконият мeдињад, ба шартe 

ки љавобгар њузур надошта бошад. Қонун имконият намeдињад, ки дар 
мавриди њозир нашудани даъвогар баррасии парванда ба тариќи 
мурофиаи ѓоибона ба амал бароварда шавад. Дар њолати њозир 
нагардидани даъвогари хабардор кардашуда ба маљлиси судї бe нишон  

додани сабабњои узрнок, дар ќонун умуман танзим нагардидааст, 
даъвогар мeтавонад ба мурофиаи судї њозир нашавад ва дар ин њолат 
ќонун нисбати вай ягон оќибатњои манфиро таврe ки нисбати љавобгар 

муќаррар намудааст, пeшбинї намeкунад. Дар ин хусус С. Лонская 
таклиф намудааст, ки мeъѐрe муайян гардад, ки даъвогарро боинтизом 
мeгардонад. Вай ишора мeнамояд, ки бинобар ба суд бо сабабњои 

узрнок њозир нашудани даъвогар ва бо ин нисбати маљлиси судї 
њавасманд набудани худро нишон мeдињад, пас баррасии баъдинаи 
парванда маънї надорад ва парванда бояд ќатъ карда шавад [4, 10-14]. 

И.И. Чeрних бо аќидаи С. Лонская розї намeбошад. Ў ишора 
мeнамояд, ки чунин асоси боздоштани истeњсолот нисбати парвандаи 
гражданї ба моњияти бeвоситаи он мухолифат мeкунад. И.И. Чeрних 
чунин мeњисобад, ки дар ќонунгузории мурофиавии гражданї муайян 

шудани ќоидањо доир ба нисбати даъвогари ба мурофиаи судї 
њозирнашуда пeшбинї нашудани муљозот дуруст аст. 

Мавќeи дигар низ нисбати ин масъала вуљуд дорад. И.В. Уткина 
чунин мавќeъро љонибдорї мeнамояд, ки дар ќонунгузории 

мурофиавии гражданї бояд на танњо дар мавриди њозир надоштани 
љавобгар, балки боз дар мавриди њозир набудани даъвогар низ, ки бо 
тартиби муайяншуда, оид ба мањал ва ваќти баргузоршавии мурофиа 

њабардор карда шуда бошаду бо маљлиси судї њозир нашавад, 
муќаррар карда шавад. И.В. Уткина барои љонибдории мавќeи 
ишорашудаи худ асос мeоварад, ки ба назари мо дуруст бањо додан 

мумкин аст. Дар асоси он принсипи баробарии тарафњо гузошта 
шудааст: дар ваќти вайрон намудани уњдадорињои якхeла, муљозотe, ки 
ќонун барои тарафњо, њам даъвогар ва њам љавобгар муайян намудааст, 
набояд аз якдигар фарќ намояд. 

Ҳамин тариќ, дар хулоса ќайд кардан ба маврид њаст, ки ба доираи 
муаммоњои мурофиаи ѓоибона њолати бисѐр будани субъeкт аз тарафи 
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даъвогарро ишора намудан мумкин аст. Мeъѐрњои КМГ Ҷумњурии 
Тољикистон њолатeро танзим намудааст, ки баровардани њалномаи 
ѓоибона дар мавриди њамиштирок аз тарафи љавобгарро ба инобат 
гирифтааст. Имконияти баровардани њалномаи ѓоибона дар мавриди 

дар парванда иштирок намудани як чанд даъвогарон аз тарафи ќонун 
ба инобат гирифта нашудааст. Шарикии мурофиавї аз тарафи 
даъвогар бинобар он мушкил бањо дода мeшавад, ки мањз даъвогар 
бояд розигиро барои моњиятан баррасии парванда бо тартиби ѓоибона 

баѐн намояд. Агар дар парванда якчанд даъвогарон иштирок намоянд, 
пас гирифтани розигии њар яктои онњо оид ба ба таври ѓоибона 
баррасї гардидани аризаи даъвогї пeшнињод гардиданаш лозим аст. 

Баробари ин агар якe аз даъвогарон барои ба таври ѓоибона баррасї 
гардидани аризаи даъвогї зид бошанд, суд њуќуќ надорад истeњсолоти 
ѓоибонаро доир намояд. И.И. Чeрних чунин мeњисобад, ки дар чунин 

маврид суд бояд моњиятан баррасии парвандањоро то њозиршавии 
љавобгар мавќуф гузорад ва бо њамин дигар даъвогар бо тартиби 
ѓоибона хоњиш намударо аз чунин хуќуќ мањрум нанамояд.  
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ТАВСИФИ ҶИНОЯТЇ – ЊУҚУҚЇ ВА КРИМИНАЛИСТИИ 
ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ 

 
Љиноятњои экологї дар боби 24 Кодекси љиноятии Љумњурии 

Тољикистон муттањид карда шудаанд [1]. 
Хавфнокии љамъиятии ин љиноятњо дар он ифода меѐбад, ки дар 

натиљаи содир намудани онњо ба муносибатњо дар соњаи таъмини 

амнияти экологї ба муњити табиат зарар расонида мешавад. 
Ба сабабњои асосии расонидани зарар ба муњити зист инњо дохил 

мешаванд: 

- нигоњдории нодуруст, моддањои радиоактивї, бактериологї, 
химиявиро истифода ва ѐ интиќол додан; 

- моддањои зањролудро ба об ва ѐ њаво партофтан; 
- технологияи истењсоли ягон намуди корро вайрон кардан; 

- ѓайриќонунї шикор намудан, моњидорї кардан, дарахтњоро 
буридан; 

- муносибати беэњтиѐтона бо сўхтор, ки боиси оташ гирифтани 

љангал мегардад; 
- нодуруст истифода бурдани замин, ки боиси фарсудашавии 

замин ва эрозияи хок мегардад; 

- бо дастгоњњои корношоям истифода намудани  корхонањо ва 
наќлиѐт; 

- аз љониби маъмурияти корхона ва њам бозрасињои гуногуни 

давлатї ва идоравї набудани назорати зарурї ва ѓайра [2, 493]. 
Ба сифати объекти љиноятњои экологї обњои бањр, дарѐ, кўл, њавз, 

обанбор, канал, обњои зеризаминї, пиряхњо, сарчашмањои оби 
ошомиданї, олами набототу њайвонот, объектњои муњити зист, фазои 

њавої дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, замин, сарватњои 
зеризаминї баромад мекунанд. 

Субъекти љиноятњои экологї шањрвандон ва шахсони мансабдоре 

мебошанд, ки барои риояи ќоидањои њифзи муњити зист масъулият 
доранд (масалан, директори корхона, сармуњандис, шахсоне, ки барои 
кор дар ин соња масъул мебошанд, шахсоне ки ба истифодаи иншооти 

табобат ва ташкили фаъолияти шуъбањои махсуси њифзи муњити зист 
дар корхона масъуланд ва ѓайра). 

Љиноятњои экологї мумкин аст њам дар шакли њаракат ва њам дар 
шакли бењаракатї содир карда шаванд. (масалан, аз меъѐр зиѐд нигоњ 

доштани бори иљозатшуда дар иншооти нигоњдорї, партофтани 
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ѓайриќонунї ѐ дафн кардани моддањои ифлоскунанда) ѐ бењаракатї 
(масалан, рад кардани сохтмони иншооти партовтозакунї, 
наадешидани чорањо оид ба пешгирии партовњои ифлоскунанда) [3, 

417]. 
Дар рафти тафтиши љиноятњои экологї, муайян кардани корхонае, 

ки партовњои он об, хок ѐ њаворо ифлос мекунанд, мушкилињои 
муайянро ба вуљуд меорад. Дар чунин њолат муайян кардани ваќти 

содир шудани љиноят ањамияти калон дорад, ки он имкон медињад 
сарчашмаи бевоситаи ифлосшавї ва шахсони дар он гунањгор муайян 
карда шаванд. 

Љиноятњои экологї бештар дар чунин тарзњо содир карда 
мешаванд: 

„ ѓайриќонунӣ шикор кардан, моњидорї намудан, дарахтонро 
буридан; 

„ сўхтори љангал; 

 аз корхонањои саноатї, наќлиѐтї, энергетикї ва коммуналї ба 
обанборњо партовани партовњо; 

 мањсулоти сўзишвории тозакарданашударо ба атмосфера 
партовтан; 

„ дар парвариш ва истењсоли мањсулоти кишоварзї 
зархимикатњоро истифода намудан. 

Њангоми пешбурди тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи 
парвандаи љиноятї мутобиќи моддаи 85 Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон њолатњои зерин бояд муайян ва исбот 

карда шаванд: 
- њодисаи љиноят (ваќт, љой, тарз ва дигар њолатњои содир 

намудани љиноят); 

- њолатњое, ки шахсияти айбдоршавандаро муайян мекунанд;  

- њолатҳое, ки љиноят будани кирдорро истисно мекунанд;  
- њолатњое, ки метавонанд боиси аз љавобгарии љиноятї ва љазо 

озод кардани шахс гарданд; 
- њолатњое, ки гунањгории айбдоршавандаро дар содир кардани 

љиноят ва мусоидат намудан ба он, дараљаи гуноњ ва ангезаи онро 
муайян мекунанд; 

- њолатњои ба дараља ва хусусияти љавобгарии айбдоршаванда 

таъсиррасонанда, ки дар моддањои 61 ва 62 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, инчунин дигар њолатњое, ки 
шахсияти айбдоршавандаро арзѐбї мекунанд; 

- њолатњое, ки хусусият ва андозаи зарари аз љинояти содиршуда 
расидаро муайян мекунанд; 

- њолатњое, ки боиси содиршавии љиноят гардидаанд [4, 294]. 
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Њангоми тафтишоти љиноятњои экологї дар баробари њолатњои 
умумии дар Кодекси мурофиавии љиноятї нишон додашуда њолатњои 
зерин низ бояд муайян ва исбот исбот карда шаванд:  

1) њодисаи вайрон кардани ќоидањои њифзи муњити зист; 
2) хусусият, њолатњои вайрон кардани ќоидањои њифзи муњити 

зист; 
3) сабабњои вайронкунии ќоидањои њифзи муњити зист;  

4) ваќт ва љои вайрон кардани ќоидањои њифзи муњити зист, кадом 
объект бевосита зарар дидааст; 

5) кадом ќоидањои њифзи муњити зист вайрон карда шудаанд;  

6) шахси мансабдор ѐ шањрванде, ки ќоидањоро вайрон кардааст, 
гуноњи онњо дар содир намудани љинояти экологї ва њолатњои 
тавсифкунандаи шахсияти гунањкор;  

7) нишонањои ифлосшавї, вайрон кардани муњити зист (ќисми 
моддањои зарарнок дар хок, набототи љойгиршуда; оби ифлос; 
фавтидагон дар натиљаи зањролудшавї, шикори ѓайриќонунии 
њайвонот, паррандагон, моњї ва ѓайра);  

8) хусусият ва андозаи зарари аз љинояти экологї расонидашуда 
(шумораи беморшудагон, шахсони фавтида, њайвонот, паррандагон, 
моњиѐн, растанињо; њудуди мањалле, ки аз моддањо ѐ партовњо ба 

касалињои зараровар сироят ѐфтааст ва ѓайра); 

9) њолатҳое, ки љиноят ва сазовори љазо будани кирдорро истисно 
мекунанд, инчунин њолатњои сабуккунанда ѐ вазнинкунандаи љазо;  

10) ҳолатҳои ба содир намудани љиноят мусоидаткунанда. 
Оќибатњои вайронкунии ќоидањои њифзи муњити зист, чун ќоида, 

њудуди васеъро дар бар мегиранд, ки андозаи љинояти экологиро 
муайян мекунад ва тафтиши ин категорияи парвандањои љиноиро 
душвор мегардонад. 

Асос ва сабабњои оѓози парвандањои љиноятї оид ба љиноятњои 
экологї ин ба маќомоти њифзи њуќуќ ворид шудани маълумот дар 
бораи вайронкунии ќоидањои њифзи муњити зист: хадамоти санитарї ‟ 

эпидемиологї, маќомоти минтаќавии гидрометеорология ва 
мониторинги муњити зист, шуъбањои хољагии об ва њифзи об, 
агентињои њифзи моњипарварї, агентињои њифзи љангал ва ѓайра. 
Њамчунин парвандањои љиноятї њангоми аз љониби кормандони 

маќомоти њифзи њуќуќ бевосита ошкор намудани аломатњои љиноят, 
маълумоти ташкилотњои љамъиятї, воситањои ахбори омма, 
шањрвандони алоњида оѓоз карда мешаванд. 

Бо пайдо гаштан ва гирифтани маълумот дар бораи вайрон 
кардани ќоидањои њифзи муњити зист, муфаттиш амалњои санљиширо 
барои муайян намудани њолатњое, ки барои оѓоз кардани парвандаи 

љиноятї заруранд мегузаронад. Дар рафти санљиши маълумоти 
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воридгардида мављудияти нишонањои вайронкунии ќоидањои њифзи 
муњити зист, яъне; сабабњо ва сарчашмаи ифлосшавї; хусусият ва 
андозаи зарари ба саломатии инсон, њайвонот, наботот, захирањои 

моњї, кишоварзї расонидашуда муайян карда мешаванд.  
Дар мавриди аз љониби маќомоти њифзи муњити зист санљиши 

идоравї гузаронида шуда бошад, пас маводњои онро (санад оид ба 
вайрон кардани ќоидањои њифзи муњити зист; санад оид ба натиљањои 

тањлили намунањои партовњо, хок, њаво; маълумот дар бораи миќдори 
ифлоскунандањо ѐ партовњои партофташуда; тавзењоти гумонбаршуда) 
муфаттиш меомўзад, ба онњо бањогузорї мекунад дар мавриди мављуд 

будани аломатњои таркиби љиноят масъалаи оѓози парвандаи 
љиноятиро њал менамояд. 

Банаќшагирї ва интихоби амалњои тафтишї ва дигар амалњо, 

тартиби гузаронидани онњо аз вазъияте, ки дар лањзаи оѓози парвандаи 
љиноятї ба вуљуд меояд вобаста аст. Њолатњои тафтишї дар давраи 
аввали тафтиши ин намуди љиноятњо метавонад ба таври зайл муайян 
карда шавад:  

1. Парвандаи љиноятї оид ба вайрон кардани ќоидањои њифзи 
муњити зист бо гузашти ваќти зиѐд оѓоз карда шудааст.  

2. Парвандаи љиноятї фавран пас аз вайрон кардани ќоидањои 

њифзи муњити зист оѓоз карда шудааст. 
Дар њолати аввали тафтишот, маљмўи амалњои аввалиндараљаи 

тафтишї ва дигар амалњо гузаронида мешаванд: 

а) пурсиши аризадињанда, ки дар бораи вайрон кардани ќоидањои 
њифзи муњити зист хабар додааст; 

б) азназаргузаронии љойи њодиса ва андешидани чорањо оид ба 

боздоштани раванди ифлосшавї, харобшавї, зарари муњити зист; 
в) муайян кардани сарчашмаи ифлосшавї, нобудшавї; муайян 

кардани механизм ва шиддатнокии ифлосшавї;  
г) азназаргузаронии њудуди корхонањои саноатї, кишоварзї, 

биноњои алоњида, иншооти табобатї, дастгоњњои истењсолї бо маќсади 
шинос шудан бо равандњои технологї; 

д) азназаргузаронї ва дарѐфт кардани њуљљатњои тавсифкунандаи 

њолати иншоот то ифлосшавї ва ѐ фарсудашавии он, санади санљиши 
ќаблии њолати кор бо маќсади андешидани чорањои экологї ; 

е) азназаргузаронї ва дарѐфти кардани њуљљатњои дорои маълумот 

дар бораи сабаб ва хусусияти вайронкунии ќоидањои њифзи муњити 
зист;  

ж) пурсиши шоњидон, љабрдидагон, инчунин шахсони мансабдор, 

ки барои риояи ќоидањои њифзи муњити зист масъуланд [5, 473]. 
Дар њолати дуввум, аввалан азназаргузаронии љои њодиса бо 

маќсади пайдо кардан, гирифтани изњои љинояти содиршуда баамал 
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бароварда мешавад; барои пешгирї намудани раванди ифлосшавї, 

харобшавї, зарар ба муҳити зист чораҳо андешида мешаванд; 

шоҳидони ҳодиса муайян карда шуда, пурсиш карда мешаванд; 
экспертизањои дахлдор таъин карда мешаванд. 
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ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР БАЙНИ 

ЉАВОНОН: МУШКИЛОТ ВА РОЊЊО МУБОРИЗА БО ОНҲО 
 

Мо ‟ тоҷикон мероси гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз беш аз ҳазор 

сол қабл ба ѐдгор гузоштаи ниѐгони худро бе ягон мушкилӣ мехонем, 

мефаҳмем, барои тарбияи наслҳои навраси халқамон истифода мебарем 

ва ба мардуми олам муаррифӣ мекунем [1]. 

Рӯзноманигори радиои «Озодӣ» Зарангези Наврӯзшоҳ дар 

мақолаи худ «Ду зани тоҷикро “Давлати Исломӣ” ба шавҳар додааст», 

қайд кардааст, ки 2 апрели соли 2015 бо ибтикори Кумитаи кор бо 

ҷавонон варзиш ва сайѐҳӣ ва Вазорати корҳои дохилии ЉТ ҳамоиш дар 

мавзӯи “Ҳамкориҳои ҷавонон бо мақомоти дохилӣ дар мубориза бар 

зидди ифротгароӣ” баргузор гашт. Дар он масъулини мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ, Кумитаи дин ва дигар ниҳодҳои ҷамъиятӣ бо ҷавонон 

суҳбат оростанд. 

Дар доираи масъалаи ҷалби ҷавонон ба созмонҳои тундрав аз 

ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар соли 

гузашта алайҳи 110 нафар барои ифротгароӣ ва терроризм ва нисбати 

74 нафар ҳам барои ширкат дар ҷангҳои Сурияву Ироқ парвандаи 
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ҷиноӣ боз шудааст. Ҳамчунин, зикр гардид, 30 нафар ҷавони тоҷик дар 

ин ҷангҳо кушта шудаанд. 

Дар Љумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузорӣ фаъолияти чунин 

созмонҳои экстремистӣ мисли «Ал-Қоида», «Толибон», «Бародарони 

мусалмон», «Ҳаракати исломии Узбекистон», «Ҳизб-ут-Таҳрир», 

«Салафия», «Ҷамоати таблиғ», «Ҷамоати Ансоруллоҳ», «Ҷабҳат Ан‟ 

Нусра», «Гурӯҳи-24» «Њизби Нањзати Исломи Тољикистон» 

ғайриқонунӣ эълон карда шуда, фаъолияти онҳо дар қаламрави кишвар 
манъ карда шудааст. Аммо новобаста аз ин, бинобар маълумоти 

Раѐсати Вазорати корҳои дохилӣ дар мубориза бо ҷиноятҳои 

созмонѐфта, то имрӯз аз сӯйи ин ниҳод 85 нафар барои узвият бо Ҳизби 

Исломии Узбакистон, 64 нафар узви Ҷамоати Ансоруллоҳ, 3 нафар узви 

Толибон, 4 нафар узви Ҷабҳат Ан-Нусра, 10 нафар ‟ Давлат-ул-Ислом, 

7 нафар ‟ Мусалмонони Солеҳ, 11 нафар ‟ Ҳизб-ут-Таҳрир, 35 нафар 

Салафия, 2 нафар ‟ Гурӯҳи 24, 14 нафар барои ҳамкорӣ бо Ҷамоати 

Таблиғ боздошт шудаанд [2]. 

Таҳлили сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки бештар ҷавонон, ки аз 

қишри осебпазири ҷомеа ҳадафи асосии гурӯҳҳои экстремистӣ ва 

террористӣ мегарданд [3]. 

Ба андешаи мо, барои фаҳмиши дурусти ин масъала бояд худи 

мафҳуми «ҷавонон» ва сабабҳои шомил гардидани онҳо ба ин ҳизбу 

ҳаракатҳо мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирад. 

«Ҷавонон ‟ ин гурӯҳи иҷтимоию демографӣ мебошанд, ки дар 

асоси маҷмӯи хусусиятҳои синну сол ҷудо карда шуда, аз хусусиятҳои 

вазъи иҷтимоӣ ва аз дигар хусусиятҳои иҷтимоӣ-равонӣ вобастагӣ 

доранд. Ҷавонӣ ҳамчун марҳалаи муайяни давраи зиндагии биологӣ 

гуногунпаҳлӯ аст, вале доираи мушаххаси синнусолии он, ки бо мақоми 

иҷтимоӣ ва хусусиятҳои иҷтимоӣ-равонӣ алоқаманд аст, дорои 

хусусияти иҷтимоӣ-таърихӣ буда, аз сохтори ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва 

қонуниятҳои ҷомеакунонии он вобастагӣ дорад». [4] 

Шароити мусоид барои онҳо ин дараҷаи кофии имконияти 

иқтисодии ҷомеа мебошад, ки барои ба камол расидани ҷавонон, 

рушди малакаи онҳо, азхуд намудан ва дарѐфти мақоми хосаи худ дар 

ҷомеа соҳаҳои гуногунро таъмин менамояд. 

Муҳити ҷавонон бо хусусиятҳои иҷтимоии худ ва дарки муҳити 

атроф яке аз қисми ҳассоси ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки дар он иқтидори 

манфӣ барои эътироз босуръат ба амал меояд. Зери таъсири омилҳои 

иҷтимоӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ ва ғайра дар муҳити ҷавонон онҳое, ки 
бештар ба ин таассурот гирифтор дучор мешаванд, ташаккули 

ақидаҳои радикалиро ба вуҷуд меоранд.  



344 

Ҳамин тариқ, шаҳрвандони ҷавон сафи созмонҳои экстремистӣ ва 

террористиро зиѐд менамоянд, ки дар ин раванд ҷавонони тоҷик ҳам 

истисно нестанд. Ҳамаи гурӯҳҳои экстремистии ҷавонон характери 

ғайрирасмӣ доранд. Барои ҳамин ҳам аксар вақт ҷавонон дар бораи 

заминаи идеологӣ доштани ин гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои ифротӣ 

тасаввурот надоранд ва онҳо зери таъсири шиорҳои баланд, 

хусусиятҳои зоҳирӣ ва ҷузъиѐти дигар қарор мегиранд. 

Дигар воситаи таъсиррасон ба шомилгардии ҷавонон ба гурӯҳҳои 

ифротӣ ин истифодаи васеи сомонаҳои интернетӣ мебошад. Созмонҳои 

экстремистӣ ва террористӣ аз ин усул бо паҳн кардани сабтҳои видеоӣ, 

наворҳои таблиғотӣ ба равони ҷавонон таъсир карда, тарафдорони 

худро зиѐд намуда, ҳатто ба ҷиҳод ва ҷанг даъват менамоянд. 

Яке аз хислатҳои ҷавонон ҳамчун субъекти муносибатҳои сиѐсӣ ин 

хусусияти вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад, ки аз ноустувории нисбӣ, 

тағйирѐбии мавқеи ҷавонон дар сохтори ҷамъиятӣ, мақоми иҷтимоии 

начандон баланди онҳо, маҳдудияти алоқаи иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва 

иштироки сиѐсӣ муайян карда мешавад. Ин вазъият ҷавононро бо 

мавқеи нобаробар бо дигар гурӯҳҳои бештар ташаккулѐфтаи иқтисодӣ 

ва иҷтимоӣ мегузорад. Бо ҳамин муҳити мусоиди низоъҳои гуногуни 

иҷтимоӣ, таъсири омилҳои идеологии беруна дар тафаккури сиѐсии 

ҷавонон пайдо шуда, аксар вақт тобиши сиѐсӣ мегирад. 

Хусусияти дигари ҷавонон ҳамчун субъекти иҷтимоии 

муносибатҳои сиѐсӣ аз хусусиятҳои шуури ҷавонон, ки на танҳо бо 

синну сол, балки ба вазъи иҷтимоию иқтисодии ин гурӯҳ вобаста аст, 

алоқаманд мебошад. Бояд қайд намуд, ки мафкураи ҷавонон хеле ба 

осонӣ зери таъсири омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, динӣ мемонад. 

Аз ин рӯ, сарнавишти ҷавонон аз он қувваҳои сиѐсие, ки бештар ба 

ташаккули ҷаҳонбинии онҳо таъсир мерасонад, вобастагии калон 
дорад. 

Тоҷикистон аз назари демографӣ дар ҳоли рушди доимӣ қарор 

дорад ва аз нисф зиѐди аҳолӣ, яъне қувваи асосии пешбарандаи онро 

ҷавонон ташкил медиҳанд. Бинобар ин, Президенти кишвар муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, масъалаи наврасону ҷавонон ва ҳалли мушкилоти 

ҳаѐти онҳоро яке аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати иҷтимоии давлат 
эълон кардааст. 

Ба хотири таъмини шароити донишомӯзии наврасону ҷавонон 

солҳои охир аз тарафи давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

корҳои зиѐде ба сомон расонида шуданд. Ба монанди таъмиру таҷдиди 

мактабҳо, сохтмони муассисаҳои таълимии наву замонавӣ, сифати чопи 

китобҳои дарсӣ ва дастрасии онҳо, компютерикунонии муассисаҳои 
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таълимӣ амалӣ гардонида шуда, Китобхонаи миллӣ бо таҷхизоту 
технологияи пешрафтатарин ба истифода дода шуд. 

Сардори Раѐсати Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 

дар вилояти Суғд мегӯяд, ки аз ҳисоби дастгиршудаҳо 82 нафар 

сокинони шаҳру навоҳии Истаравшан, 58 тан аз Исфара, 17 нафарӣ аз 

Конибодому Панҷакент, 11 кас аз Хуҷанд, 2 нафар аз Чкаловск, 54 кас 

аз Бобоҷон Ғафуров, 20 нафарӣ аз Ашту Спитамен, 12 кас аз 

Шаҳринав, 10 тан аз Мастчоҳ, дунафарӣ аз Зафарободу Ғончӣ, 

якнафарӣ аз Қубодиѐн, Ҷаббор Расулов, Айнӣ ва Душанбе мебошанд. 

Номбурда зимнан таъкид намуд, ки 153 тан аз дастгиршудаҳо 

ҷавонони синни то 30 ва 158 нафар шаҳрвандони аз 30-сола боло буда, 

зиѐда аз 70 дарсади онҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ берун аз марзи 

Тоҷикистон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро шомил гаштаанд: “10 

нафар аъзои ин ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро дар ҷараѐни гузаронидани 

амалиѐтҳои муштарак ва нишон додани муқобилияти мусаллаҳона 
безарар гардонида шуданд” [5]. 

Сардори Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон 

Саймуъмин Ятимов дар сӯҳбати расмияш бо донишҷӯѐни Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб, ки 11 апрели соли 2015 баргузор гашт, аз ҳузури 

тоҷикон дар ҷангҳои Сурия гуфта гузашт.  

Аз ҷумла қайд карда шуд, ки ҳоло аз минтақаи Кӯлоб дар ҷангҳои 

Сурия 33 тан кушта шуда, дар ҳоли ҳозир 10 нафар бо зану 

фарзандонашон дар майдони ҷанг қарор доранд [6]. 

Ба андешаи мо сабаби чунин рух додани ҳодисаҳо пеш аз ҳама дар 

сатҳи паст қарор доштани тарбияи њуќуќї-сиѐсии ҷавонон, робитаи 
нокифояи падару модарон бо мактаб, риоя нагардидани талаботи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд», ки боиси ба дарсшиканӣ роҳ додани 

ҷавонон ва афзоиши ҷинояткорӣ оварда мерасонад, дида мешавад. 

Илова бар ин, баъзе наврасону ҷавонон баъди хатми мактаби 

миѐна барои идомаи таҳсил ва соҳиби ягон касбу ихтисос шудан 

кӯшиш ба харҷ намедиҳанд, бе шуғл мемонанд, аз хизмати ҳарбӣ низ 

саркашӣ менамоянд, баъзе аз онҳо ба бемории нашъамандӣ мубтало 

мегарданд, аксари оилаҳои ҷавон бо сабабҳои гуногун пош мехӯранд, 

ки ин омилҳо низ боиси шомил гардидани онҳо ба равияҳои бегона 

мегарданд. Ҷавонону наврасон набояд фирефтаи дасисаҳои гурӯҳҳои 

ифротгаро шуда, ҳаѐти худро қурбони нақшаҳои ғаразноки онҳо 
гардонанд. 

Ташкили кор оид ба пешгирӣ намудани ҷавонон аз шомилшавӣ ба 

гуруҳҳои экстремистӣ зина ба зина якчанд марҳаларо дар бар мегирад. 

Ба андешаи мо хуб мешавад, ки дар асоси барномаҳои махсус бо 
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ҷавонон ва наврасон дар муасиссаҳои таҳсилоти миѐна ва олӣ чорабинӣ 

ва вохӯрию, маҳфилҳо, мизҳои мудаввар бо иштироки намояндагони 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 

кормандони ҷомеаи шаҳрвандӣ мудом ба роҳ монда шаванд. 

Дар ин робита, мувофиқи мақсад шуморида мешавад, ки амалҳо 

оид ба паст намудани зуҳуроти экстремистӣ дар муҳити ҷавонон ба 

самтҳои зерин равона карда шаванд: 

 ба муносибгардонӣ ва беҳтар намудани муҳити иҷтимоии 

ҷавонон, дар он ташкил намудани фазои мусоид барои ҳамкориҳои 

созанда, тарғиби эҳсосоти мусбат аз иштирок дар амалишавии 

лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва ҳавасманд гардонидани ҷавонон аз натиҷаи ба 

даст овардаи он, инчунин аз таҷрибаи ҳалли масоили насли ҷавон; 

 ташаккули механизмҳои таҳлили ифротгароии ҷавонон, коркард 

намудани усулҳо барои нест кардани он ва дар ҷои он ташкил 

намудани соҳаҳои иҷтимоии созанда; 

 ба вуҷуд овардани механизмҳои пурмаҳсули таъсир ба раванди 

сотсиаликунонии ҷавонон ва ворид намудани онҳо ба фазои иҷтимоӣ-

фарҳангии ҷомеа; 
 баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар оила, мактаб ва 

муассисаҳои олӣ; 

 ба ҷои кор ва музди хуб таъмин кардани ҷавонон; 

 баланд бардоштани ҳамкории мақомоти давлатӣ бо ҷавонон; 

 таъсис додани марказҳои ѐрии равонӣ ба ҷавононе, ки бо 

мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд;  

 баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ. 

Натиҷаи ин кор бояд чунин бошад: 

 ташаккули шахсияти таҳаммулпазир, пурмасъул, бомуваффақият, 

ки ба пос доштани арзишҳои миллӣ, шаҳрвандӣ ва ватандустӣ 
нигаронида шудааст; 

 рушди корҳои равонӣ, ки барои пешгирии хушунат равона карда 

шудааст, ташаккули маҳорати ҳамгироии иҷтимоӣ, малакаи 

таҳаммулпазирии рафтор, баромадан аз пайравӣ ба динҳо ва 

созмонҳои харобиовар; 

 баланд бардоштани таъсири шуури иҷтимоии зиѐиѐни пешқадам, 

боистеъдод, асарҳои бадеӣ ва мустанад, ки моҳияти одамбезории 

табиати экстремизм (ифротгароӣ)-ро ошкор сохта, барои ташаккули 

муносибатҳои дӯстона ба муҳити сермиллат таъсири мусбат 

менамоянд; 
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 танзими сиѐсӣ-ҳуқуқӣ ва татбиқи ҳамаҷонибаи чораҳои 

пешгирикунанда, бо усулҳои сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва маъмурӣ дар ҳамбастагии мураккаби онҳо; 

 маҳдудияти иҷтимоии гурӯҳҳои террористӣ, маҳрум намудани 

онҳо аз дастгириҳои дохилӣ ва берунӣ, ошкор ва нест кардани онҳо аз 

сарчашмаҳои маблағгузорӣ, аз ҷумла даромадҳои қонунӣ ва ҷиноятии 

террористон ҳам дар дохил ва ҳам хориҷи кишвар, аз ҷумла, маҳдуд 

кардани террористон аз манбаъҳои пурра кардани силоҳ ва воситахои 

техникӣ, воридот ва фурӯши яроқ; 

 ошкор ва бартараф намудани сабабҳо ва шароити пайдоиши 

терроризм, рушди сиѐсати давлатии мубориза бо терроризм ҳамчун 

падидаи иҷтимоию сиѐсӣ, ҳамоҳангсозии қувваҳои сохторҳои ҳифзи 

ҳуқуқ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, идоракунии марказонидашуда оид ба 

тамоми фаъолият барои пешгирӣ ва мубориза бар зидди терроризм, 

инчунин дастгирии ҳамаҷонибаи амалишавии чорабиниҳои ҳарбӣ, 

махсус ва идеологӣ. 

Ҳамин тариқ, стратегияи пешгирии фаъолияти экстремистӣ бояд 

ба таҳким ва ҳамгироии таъсири тарбиявии оила, мактаб, муассисаҳои 

таълимии касбии сатҳи гуногун, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва васоити 
ахбори омма равона карда шавад. 

Сохтори давлатӣ оид ба пешгирии экстремизм ва терроризм ин 

мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. Асоси бунѐди сохтори ташкилӣ 

барои пешгирии ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ 

дошта, системаи амалкунандаи давлатӣ оид ба ошкор, пешгирӣ, 

боздошти амалҳои террористӣ мебошад. Субъектҳои бевоситае, ки ба 

мубориза бар зидди терроризм машғуланд, аз ҷумла амнияти зидди 

террористиро дар доираи салоҳияти худ тибқи муқаррароти 

Конститутсия, Қонуни ЉТ «Дар бораи мубориза зидди терроризм», 

«Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм» ва дигар қонунҳо ва 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд, аз 

инҳо иборатанд: 

„ Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

„ Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

„ Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

„ Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо Коррупсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

„ Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

„ Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Бо дарназардошти стратегияи мубориза бар зидди терроризм ва 

экстремизми динӣ, ҷомеаи байналмилалӣ ҳамкориҳои худро бо мақсади 
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пешгирӣ ва решакан кардани амалҳои террористӣ тақвият дода, 

механизми муқобилиятро бар зидди он дар асосҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ такмил медиҳанд. 
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муаллими калони кафедраи 

њуќуќи љиноятї,киминалистика 
ва пешгирии коррупсия 

 

ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ 

МУБОРИЗА БО ОНҲО 
 

Вазъи тағйирѐбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо 

намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму 

экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 

киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки башариятро ба 

ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини 

амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа диҳем. 

Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои 

ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани 

низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш карда, барои гумроҳ сохтани 

сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда ҷалб 

намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода мебаранд. 

Таъкид месозам, ки хоинони миллат ва хоҷаҳои хориҷии онҳо то 

ҳанӯз аз нақшаҳои нопоку ғаразноки худ, ки ибтидои солҳои 90 ‟ ум 
доштанд, даст накашидаанд. 
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Онҳо то ба ҳол аз хориҷи кишвар бо тамоми роҳу воситаҳо кӯшиш 

карда истодаанд, ки ҷомеаи моро ноором сохта, фарҳангу мазҳаби 

бегонаро ба сари мардуми мо таҳмил кунанд. 

Мардуми шарифи Тоҷикистон, махсусан, ҷавонони бонангу 

номуси кишвар инро набояд фаромӯш кунанд ва бояд ҳамеша ҳушѐру 
зирак бошанд. 

Тавре ки ман борҳо таъкид карда будам, фаъолияти чунин 

равияҳои экстремистӣ, радикалӣ ва хурофотпарастӣ яке аз омилҳои 

асосии хатарзо барои имрӯзу фардои Тоҷикистон ва дигар кишварҳои 

минтақа ба шумор меравад ва аз мо андешидани чораҳои муштаракро 
талаб менамояд. 

Бо мақсади идомаи корҳо дар ин самт, Прокуратураи генералӣ 

вазифадор карда мешавад, ки лоиҳаи нави «Стратегияи миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба терроризм ва экстремизм 

барои солҳои 2021 ‟ 2025»‟ро таҳия ва ба баррасии Ҳукумат пешниҳод 
намояд. 

Мо борҳо эълон намудаем, ки Тоҷикистон дар арсаи мубориза бар 

зидди терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир, 

киберҷинояткорӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ шарики 

табиии давлатҳо ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ мебошад [1]. 

Пас аз пош хурдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар кишварҳои мустақили 

минтақаи Осиѐи Марказӣ, фазои холии идеологӣ ба вуҷуд омад ва дар 

байни мардум бештар равияҳои гуногуни динӣ рӯ ба афзоиш ѐфт. 

Тақвият ѐфтани ташкилотҳои радикалии исломӣ ва террористӣ, ки 

тарсонидан ва хушунатро ҳамчун як воситаи муҳим барои татбиқи 

манфиатҳои худ пайгирӣ мекарданд, боиси нигарониҳои ҷиддӣ гашт. 

Шаклҳои зиѐди экстремизм ба монанди: сиѐсӣ, миллатгароӣ, динӣ, 

наврасон ва ҷавонон, экологӣ, зиддиҷаҳонишавӣ, маънавӣ ва ғайра 
муайян карда шудаанд. 

Экстремизми миллатгароӣ ‟ ин ғояҳои радикалӣ, 

таҳаммулнопазирӣ ва амалҳои зидди намояндагони дигар гурӯҳҳои 

этникӣ, миллатҳо, гурӯҳҳои нажодӣ, кӯшиши бартарафкунии сиѐсӣ ѐ 

ҷисмонии онҳо, хушунат дар шаклҳои шадид ‟ терроризм зидди 

мардуми гурӯҳҳои дигари этникӣ мебошад. 

Экстремизми динӣ ‟ ин қатъиян эътироф накардани ғояҳои динии 
дигар, муносибат ва рафтори хашмгинона нисбат ба пайравони 

мазҳабҳои дигар, таблиғоти ақидаҳои устувор, «ҳақ будани як 

таълимоти динӣ», кӯшиши решакан кардан, бартараф намудан ва то ба 

ҳалокат расонидани намояндагони динҳои дигар мебошад. 

Экстремизми наврасон ва ҷавонон ‟ ин назар ва навъи рафтори 

ҷавонон мебошад, ки аз рӯи принсипи қувва, хушунат нисбати дигарон, 
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то ба таҷовуз ва куштор асос ѐфтааст. Ӯ адоват ба гуногунандешӣ 

(махсус нисбат ба ҳаракатҳои муайяни ҷавонон), инчунин хоҳиши 

бунѐди ҷомеаи тоталитариро дар асоси тобеият пешниҳод менамояд. 

Экстремизми экологӣ ‟ ин назари радикалӣ нисбат ба ташкилот ва 

корхонаҳои ба таназзули муҳити зист мусоидатунанда мебошад. Он дар 

амалҳо ва намоишу эътирозҳо барои ҳифзи муҳити зист бар зидди 

гунаҳкорони ҷиноятҳои экологӣ зоҳир мегардад. Чораҳои радикалӣ 

ҳатто нисбати шахсоне, ки либосҳои аз пашми ҳайвонот ба бар 

кардаанд, метавонанд зоҳир шаванд. 

Экстремизми зиддиҷаҳонишавӣ ‟ ин назари радикалӣ ва рафтори 

бераҳмона нисбати ташкилотҳои ба фазои ҷаҳонишавии иқтисодӣ, 

сиѐсӣ ва фарҳангӣ таъсиркунанда мебошад. Ифротгароѐн дар ҳаракати 

зидди ҷаҳонишавӣ ба ташкили бетартибиҳои оммавӣ, истифодаи 

зӯроварии бевосита дар мубориза бо ширкатҳои трансмиллӣ, ниҳодҳои 

байналмилалии иқтисодӣ ва сиѐсии характери ҷаҳонишавидошта 
иштирок мекунанд. 

Экстремизми ахлоқӣ ‟ ин таҳаммулнопазирии шадид ба навъи 

муайяни меъѐрҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои рафторӣ, роҳ додан ба зӯроварӣ 

барои таблиғи маҷмӯи талаботҳои маънавӣ, накӯкорӣ ва аҳкоми динӣ 

аст. Намунаҳои он танқиди бадахлоқӣ, суханони қабеҳ, пӯшидани 

либосҳои бегона, риоя накардани қоидаҳои шарафи динӣ ва дунявӣ ва 

ғайра мебошад. 

Ҳар яке аз ин шаклҳо дорои хусусияти худ мебошад, аммо онҳоро 

зуҳуроти харобиовар, таҷовузкорона, бераҳмона, ки ҳадафи равшан 

надорад, бо ҳам мепайвандад. 

Амалиѐтҳои сиѐсии экстремизм дар шаклҳои гуногуни фаъолияти 

экстремистӣ оғоз шуда, дар шаклҳои хавфноки иҷтимоӣ чун шӯриш, 
фаъолияти исѐнгарона ва терроризм хотима меѐбад [2].  

Терроризм ҳамчун падидаи мураккаби иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва ҷиноӣ аз 

зиддиятҳои дохилӣ ва берунаи рушди иҷтимоӣ вобаста мебошад. 

Терроризм ин таҳдиди бисѐрҷониба ба манфиатҳои ҳаѐтан муҳими 

шахс, ҷамъият ва давлат, ки яке аз навъҳои аз ҳама хатарноки 

ифротгароии сиѐсӣ дар тарозуи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мебошад, муайян 

карда шудааст. 

Экстремизм ва терроризм дар маҷмӯъ хатари воқеӣ ҳам ба ҷомеаи 

ҷаҳонӣ ва ҳам барои кишвари мо ба ҳисоб меравад. 

Сабабҳои пайдоиши экстремизм мисли шаклҳои он гуногун аст. 

Ин сабабҳоро метавон чунин баѐн кард: 

„ сатҳи пасти дониши динӣ ва дунявӣ, маърифати ҳуқуқӣ; 

„ моддӣ; 

„ идеологӣ; 
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„ хоҳиши табаддулот ва норозигӣ аз вазъи воқеӣ; 

„ пайдо намудани шавқ ба фаъолияти нав; 

„ ҷой доштани камбудиҳо дар тарбияи оилавӣ; 

„ коҳиш ѐфтани сатҳи зиндагӣ; 

„ хусумати шахсии роҳбарони ҳизбҳои сиѐсӣ, байни шахсиятҳои 

сиѐсӣ; 

„ поймол намудани ҳуқуқҳои динӣ ва этникӣ; 

„ дар сатҳи паст қарор доштани фарҳанги иттилоотӣ; 

„ фаъолияти динии мубаллиғони хориҷӣ ва ғайраҳо. 

Дар ҳар як дин (на танҳо дар Ислом) эҳтимолияти падидаи 

экстремизм дида мешавад. Оинҳои динӣ рафтори муайян, ҳисси 

тобеият, дарки масъулиятро дар шакли амрҳои динӣ дастур медиҳанд. 

Аз ин рӯ, экстремизми динӣ дар давраҳои гуногуни инсоният дар 

кишварҳои гуногун, дар қаъри мазҳабҳои гуногун ба вуҷуд омадааст. 

Мақсади экстремизми муосир таъсиси давлате мебошад, ки ҳудуди 

байни кишварҳои мусулмониро эътироф намекунад. Фаъолияти онҳо 

ҳамаи ҷаҳони исломиро фаро гирифта, мақсадашон бошад, барпо 

намудани ҳокимият аз болои ҷаҳони ислом ва сипас бар тамоми ҷаҳон 

мебошад. Воқеаҳои ҷаҳонӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки айни замон 

бузургтарин таҳдид ин фақат экстремизм не, балки экстремизми динӣ 

мебошад. Оғози онро мо дар мисоли фаъолияти ба ном Давлати 

исломии Ироқу Шом, ки тамоми Ховари Миѐнаро бахусус: Ироқ, 

Сурия, Либия, Яман ва ҳоло бошад таҳдиди вай ба Афғонистон ва 

давлатҳои ҳамсарҳади Осиѐи Миѐна дида мешавад, метавон 
хотиррасон кард. 

«Давлати исломӣ» як гурӯҳи тундравест, ки дар як соли пеш аз 

шуъбаи ироқии шабакаи «Ал-Қоида» ҷудо шуда, дар як муддати кӯтоҳ 

қаламравҳои бузурге дар Ироқу Сурияро ишғол кард. Ин гурӯҳ дар 

сарзаминҳои таҳти назораташ “Хилофати исломӣ” таъсис дода, 

мехоҳад хилофати воҳиди исломиеро, ки дар асрҳои аввали зуҳури 

Ислом вуҷуд дошт ва тамоми сарзаминҳои мусалмониро муттаҳид 

мекард, барқарор ва дар қаламрави он меъѐрҳои шадиди шариатро 

ҷорӣ кунад. Дар харитаҳои «Давлати исломӣ», аз ҷумла тамоми Осиѐи 

Марказӣ ҳамроҳ бо шарқи Эрон ва Афғонистону Покистону Ҳинд дар 

як «устон»-и воҳид бо номи «Хуросон» мунъакис шудаанд.  

Тибқи гузориши Гурӯҳи байналмилалии бӯҳроншиносӣ (ICG) 

таҳти унвони «Бонги изтироб аз Сурия: Тундгароӣ дар Осиѐи Марказӣ» 

шумораи афзояндаи ҷангиѐн аз ин минтақа дар сафҳои созмони 

тундрави «Давлати исломӣ», «мушкили печида» барои ҳукуматҳои ин 

қаламрави собиқи Шӯравӣ номида шудааст. 
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Дар ин гузориш, ки рӯзи 20 январи соли 2015 нашр шудааст, гуфта 

мешавад, ки «маргинализатсияи сиѐсат ва ояндаи тираи иқтисодӣ» 

танҳо дар 3 соли охир тақрибан аз 2 то 4000 нафарро таҳрик додааст, 

«то ба ҳукуматҳои дунявии ин кишварҳои пасошӯравӣ пушт гардонида, 

дар созмонҳои тундгаро ягон алтернатива биҷӯянд». 

Созмони «Давлати исломӣ», бино ба ин гузориш, «на фақат 

онҳоеро, ки ҷанг меҷӯянд, балки ҳамчунин онҳоеро, ки диндору 

эътиқодманд ва ба ҳаѐти мазҳабии бунѐдгароѐна бартарӣ медиҳанд, ба 

худ ҷалб мекунад» [3]. 

Бинобар гуфти Маликов Қодир, директори маркази мустақили 

таҳлилии “Дин, ҳуқуқ ва сиѐсат” аз Қирғизистон рӯзи 20 январ дар як 

нишасти хабарӣ дар Бишкек гуфт, ки созмони “Давлати исломӣ”, ки 

дар Сурияву Ироқ бо ҳадафи таъсиси хилофати воҳиди исломӣ 

меҷангад, барои ба ҳам задани вазъ дар кишварҳои Осиѐи Марказӣ 70 

миллион доллар ҷудо кардааст. Инчунин, Маликов Қодир чунин қайд 

менамояд: “Давлати исломӣ” дар ҳайаташ гурӯҳи ҷангии алоҳидае бо 

номи “Мовароуннаҳр” созмон додааст, ки ҷангиѐн аз кишварҳои Осиѐи 

Марказиро муттаҳид мекунад. 

Ӯ таъкид кард, ки ин 70 миллион бояд барои ташкили шуъбаҳо, 

ҷалби афрод ва ҳатто анҷоми ҳамлаҳои террористӣ дар минтақаи водии 

Фарғона истифода шавад» [4]. 

Тибқи маълумоти роҳбари маъмурии Ироқ Фуад Ҳусейн шумораи 

аъзоѐни ин созмон то моҳи ноябри соли 2014 зиѐда аз 200 000 нафар 
муайян карда шудааст [5]. Дар асоси маълумоти Хадамоти федералии 

амнияти Федератсияи Росия (800 то 1700 нафар шаҳрвандони рус) [6], 

узви Ҳизби Лейбории Великобритания Холид Маҳмуд (наздики 1500 

нафар шаҳрвандони Великобритания) [7], роҳбари Вазорати корҳои 

хориҷии Олмон Томас де Мезьер (650 нафар шаҳрвандони Олмон)-ро 
муайян намуданд.[8] 
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МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ СИЁСАТИ  
ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар фаъолияти соњибкорї 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. Дар натиљаи 
фаъолияти инноватсионї, натиљаи охирини љараѐни фаъолияти 
хољагидориест, ки бо маќсади ба даст овардани фоида аз љорї 

намудани натиљањои фаъолияти илм ба истењсолот ва то 
истеъмолкунанда равона карда мешавад.  

Љараѐни ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї ва тиљоратї, 

рушди фаъолияти хољагидорї дар шароити имрўза бе истифодабарии 
васеъи намудњои инноватсия ѓайриимкон аст. Дар адабиѐти њуќуќї 
ќайд карда мешавад, ки мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон, санадњои муњими давлатї самти стратегии рушди 
соњибкорї дар асри XXI, ки ба љорї кардани технологияњои 
инноватсионї, аз лињози экологї пок ва бе партов нигоњ доштан, 

инчунин, барои њифзи захирањо нигаронида  шудааст, ба паст 
фаровардани харољоти истењсолот, њисобгирии талаботи бозори 
љањонї, таъмини раќобатпазирии миллї мусоидат менамояд [6, 273; 7, 
198]. Албатта, дар ин мафњум на танњо инноватсияи хусусияти 

техногенї, балки технологияњои идоракунї, бозорї, таълими 
соњибкорї низ ба назар гирифта мешавад. 

Маълум аст, ки дар тамоми дунѐ соњибкорї таъминкунандаи 

асосии љорї намудани технологияњои нави муосир, инноватсияњо дар 
амалия истењсолот мебошад, яъне ќисми муњими пешбарандаи рушди 
илму техника ва илми иќтисод ба њисоб меравад.  

Инноватсия натиљаи охирони раванде дониста мешавад, ки барои 
ба даст овардани фоида аз љоригардонии натиљањои фаъолияти илм ба 
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истењсолот ва бурда расонидани он то ба истеъмолкунанда равона 
гардидааст.  

Инноватсия ва рушди фаъолияти инноватсионї њамеша тањти 

диќќати давлату њукумат ќарор дорад. Дар Паѐми худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон аз санаи 26 январи соли 2021 чунин таъкид намудаанд: 

«Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, 

маориф ва илм дар самти ташкили низоми самаранокӣ, тайѐр намудани 

мутахассисон ва бозомӯзии онҳо дар дохил ва хориҷи кишвар, инчунин, 

оид ба таъсиси маҷмааҳои саноатии илмӣ, аз ҷумла паркҳои 

инноватсиониву технологӣ чораҷӯӣ намоянд» [2]. 

Рушди фаъолияти инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон дар 
асоси санадњои меъѐрї-њуќуќї асоснок ба танзим дароварда шудааст. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон №822 аз санаи 16 апрели соли 2012 «Дар 

бораи фаъолияти инноватсионї» [3] асосњои ташкилї, њуќуќї, 
иќтисодї, шартњои ташаккулѐбї ва татбиќи сиѐсати давлатии 
инноватсиониро муайян ва муносибатњои љамъиятиро дар ин соња 

танзим  менамояд. 
Дар радифи њамин, сиѐсати давлатии инноватсионї ќонунан 

муќаррар карда шудааст. Дар асоси меъѐрњои боби 3-юми ќонуни 
мазкур, яъне моддаи 7 Асосњои сиѐсати давлатии инноватсиониро 

ташкил медињанд:  
‟ стратегияи рушди инноватсионї;  
‟ 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 

давлатї ба субъектњои фаъолияти инноватсионї пешнињод мегарданд;  
‟ иттилоот оид ба натиљаи фаъолияти инноватсионї, барои њар як 

барномаи алоњида асоси низоми мониторинги татбиќи сиѐсати 
инноватсионї ба њисоб меравад.  

Дар татбиќи сиѐсати давлатии инноватсионї чунин омилњоро 
ќонунгузор муќаррар намудааст, ки бояд масъалањои рушди 
инноватсионї татбиќ гардидаанд. Ба инњо дохил шудаанд: принсипњои 

асосии ташаккулѐбии стратегияи рушди инноватсионї; усулњои татбиќ, 
механизм ва манбаъњои маблаѓгузории стратегияи рушди 
инноватсионї; самтњои афзалиятноки фаъолияти инноватсионї; 

намудњои афзалиятноки мањсулоти инноватсионї. 
Мувофиќи сиѐсати давлатї дар соњањои рушди фаъолияти 

соњибкории инноватсионї, дар асоси моддаи 11-уми Ќонун дар бораи 
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фаъолияти инноватсионї, сиѐсати давлатии инноватсионї ба 
принсипњои зерин асос меѐбад:  

‟ таъсис, нигоњдорї, рушд ва истифодаи самараноки иќтидори 

инноватсионї;  
‟ эътирофи афзалиятнокии 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 ва татбиќи 
барномањо ва лоињањои инноватсионие, ки ба манфиати давлат амалї 

карда мешаванд;  
‟ њамгироии фаъолияти инноватсионї, сармоягузорї, илмї, 

илмию техникї ва илмию таълимї;  

‟ мутамарказонии захирањо бо маќсади рушди фаъолияти 
инноватсионї;  

‟ махфияти натиљањои инноватсионие, ки аз рўи моњияти худ 
сирри давлатї мебошанд; 

‟ њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти 
инноватсионї ва моликияти зењнї.  

Љолиби ќайд аст, ки ќонунгузор маќсади асосї ва вазифањои 

сиѐсати давлатии инноватсиониро муайян намудааст, ки дар асоси 
меъѐрњои моддаи 10-уми ќонуни фаъолияти инноватсионї бармеояд. 
Яъне, 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.  

Баробари њамин, вазифањои асосии сиѐсати давлатии 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон аз инњо иборатанд:  

‟ фароњам овардани шароити мусоиди иљтимоию иќтисодї, 
ташкилї ва њуќуќї бо маќсади баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот, бо истифода аз иќтидорњои инноватсионї, технологияњои 

аз љињати энергетикї каммасраф ва аз љињати экологї тозае, ки барои 
истењсоли мањсулоти раќобатпазир мусоидат мекунанд;  

‟ ташаккули заминаи меъѐрии њуќуќї, ки рушди фаъолияти 

инноватсионї ва њимояи манфиатњои субъектњои фаъолияти 
инноватсиониро таъмин менамояд;  

‟ дастгирии давлатии субъектњои фаъолияти инноватсионї ва 

ташаккули  инфрасохтори инноватсионї;  
‟ љалби субъектњои соњибкории хурд ва миѐна ба фаъолияти 

инноватсионї;  
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‟ таъмини њамкории илм ва истењсолот;  
‟ мусоидат ба њамкорињои байналмилалї дар соњаи фаъолияти 

инноватсионї, њифзи манфиатњои миллї ва моликияти зењнї;  

‟ љалби сармояи бонкњо, дигар сохторњои молиявї ва 
маблаѓгузорињои шахсї барои таъсис ва дар амал љорї намудани 
инноватсия;  

‟ мусоидат ба ташаккули низоми тайѐр кардани мутахассисон, 

бозомўзї ва такмили ихтисоси онњо дар соњаи фаъолияти 
инноватсионї.  

Аз рўйи моњияти худ, оид ба муњимияти фаъолияти инноватсионї 

дар рушди иќтисодиѐти кишвар аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон санадњои асосї тањия ва ќабул карда шудаанд. Ба монанди, 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №227 аз 30 апрели соли 2011 

«Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011‟2020»[4], «Стратегияи милли рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030»[5] ва ѓайра.  

Њамин тавр, мувофиќи меъѐрњои ќонунгузории љорї вазифањои 

Барнома њавасмандгардонии фаъолияти илму техника ва инноватсионї, 
ташаккули заминањои меъѐрию њуќуќии фаъолияти инноватсионї, љалби 
имкониятњои илму техникаи мамлакат дар равандњои инноватсионї, 

истифодаи самараноки коркардњои илмию технологї ва ихтироот, 
таъсису равнаќи сохторњои инноватсионї мебошад.  

Тавре бармеояд, 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. 

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 мешавад.  
Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон аз 

љониби маќоми ваколатдор дар соњаи фаъолияти инноватсионї 

(минбаъд ‟ маќоми ваколатдор) дар асоси барномањои дарозмўњлати 
рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон тањия гардида, ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад.  Баъди 

анљоми муњлати татбиќи стратегияи рушди инноватсионї маќоми 
ваколатдор оид ба татбиќи он бо тартиби муќаррарнамудаи 
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ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њисоботи љамъбастї пешнињод менамояд.  

Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон таъмини сиѐсати 

давлатии фаъолияти инноватсионї аз рўйи чунин самтњо бояд 
фаъолият барад:  

а) таъсироти мустаќими (бевосита) давлат:  
- таъминоти њуќуќи фаъолияти инноватсионї;  

- таъсис додани сохторњои махсус, ки бо ташкили фаъолият дар 
соњаи инноватсия машѓул мебошанд;  

- маблаѓгузории бевоситаи давлат аз њисоби буљети фаъолияти 

илму техника дар шакли кўмакпулињои давлат, фармоиш ва ѓайра;  
- тањияи барномањои маќсадноки давлатии илму техника ; 
- таъсис додани минтаќањои махсуси иќтисодї;  

- таъсис додани паркњои технологї дар соњаи технологияњои 
аълосифату навтарин;  

б) ба танзимдарории ѓайримустаќим (иќтисодї):  
- њавасмандгардонї ба воситаи сиѐсати истењлокї;  

- љубронпулии мустаќими буљет ба ширкатњое, ки мањсулоти нави 
истењсолиро ба роњ мондаанд;  

- њавасмандгардонии андозбандишавї. 

 Пеш гирифта шудани сиѐсати давлатии инноватсионї , баланд 
бардоштани самаранокии истењсолот, таъмини раќобатпазирии 
истењсолкунандагон, пањн кардани дастовардњои замина, рушди 

устувори иљтимоию иќтисодї, ноил гардидан ба њадафњои миллии 
стратегї мебошад.  

 

Пайнавишт: 
1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, Ганљ, 2016.  
2. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон», аз 
26 январи соли 2021 // www.president.tj (санаи мурољиат 22.02.2021с.). 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» 
//www.mmk.tj (санаи мурољиат 10.12.2020) 

4. Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011–2020, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №227 аз 30 апрели 
соли 2011. // www.president.tj (санаи мурољиат 17.12.2019с.) 

5. Стратегияи милли рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 // www.president.tj; www.mehnat.tj/mehnat/wp-
content/uploads/files/Strategiya_tojik-.pdf (санаи мурољиат 20.12.2020с.) 

6. Самадов Б. О. Њуќуќи соњибкорї. Китоби дарсї, ќ.2. – Хуљанд, Ношир, 
2019, 440с;  

http://www.president.tj/
http://www.president.tj/
http://www.mehnat.tj/mehnat/wp-content/uploads/files/Strategiya_tojik-.pdf
http://www.mehnat.tj/mehnat/wp-content/uploads/files/Strategiya_tojik-.pdf


358 

7. Самадов Б. О., Юсупова М. А. Предпринимательское право. Краткий 
учебный курс. – Худжанд, Ношир, 2019, 266с.  

8. Фарњанги истилоњоти њуќуќ / Зери тањр. проф. М. А. Мањмудов. 
Душанбе.: ЭР-граф, 2012, 660с. 

 
 

Рауфов М.М., 
ассистенти кафедраи 

назария ва таърихи 

давлат ва ҳуқуқ 

 

МУАММОҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҲАДДИ ҲУҚУҚИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ЗЕҲНИ (ИНТЕЛЛЕКТИ) СУНЪӢ 
 

Дар айни замон, технологияҳои зеҳни сунъӣ аллакай дар соҳаҳои 

гуногуни ҳаѐти инсон фаъолона истифода мешаванд аз тиб ва саноати 

вазнин то рушди бозиҳои компютерӣ ва офаридани филмҳо. Аллакай 

мо метавонем итминон дошта бошем, ки пас аз чанд муддат зеҳни 

сунъӣ тақрибан дар ҳама гуна фаъолият, эҳтимолан дар ҳама ҳолат 

бидуни истисно истифода хоҳад шуд ва бо ин ѐрдамчии боэътимоди 

инсон дар иҷрои як қатор вазифаҳо ‟ аз содатар то мураккабтарин 
рафта мерасад. 

Асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии 

худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қайд намуданд: 

“...вакилон вазифадоранд, ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти 

татбиқкунандаи қонунҳо ҷиҳати ба талаботи рӯз мутобиқ намудани 

онҳо саҳм гузоранд ва бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ 

лоиҳаи қонунҳои ба талаботи рушду пешрафти ҷомеа мувофиқро омода 

ва пешниҳод намоянд” [1]. 

Масъала оид ба зарурати такмили танзими ҳуқуқӣ дар соҳаи зеҳни 

сунъӣ мубрамияти худро солҳои нисбатан наздик пайдо кард. Танҳо 

дар асри XXI лоиҳаҳое пайдо шуданд, ки ба ҳалли масъалаҳои этикии 

робототехника ва ҷанбаҳои гуногуни ҷавобгарии коркардкунандагони 

роботҳо ҳамчун дорандаи зеҳни сунъӣ равона гардидаанд. Таҳлили 

таҷрибаи хориҷӣ дар соҳаи мазкур ба ошкор кардани якумин амсоли 

ҳимояи ҳуқуқи роботҳо дар ИМА с.1999 имкон дод. Ин амал аз ҷониби 

ҷамъияти Америкоӣ оид ба пешгирии бераҳмӣ нисбати роботҳо 

(ASPCR) ба анҷом расонида шуд, ки мақсади ин ташкилот ҳимояи 

ҳуқуқи “робот”-ҳо мебошад [2, 14]. 
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Т.С. Заплатина дар мақолаи худ дуруст нишон медиҳад, ки зеҳни 

сунъӣ, ҳатто бо дараҷаи муайяни мустақилият наметавонад комилан 

мустақил бошад, зеро “барномаҳои зеҳни сунъӣ метавонанд ғарази 

барномасозони худ ва дигар одамонро, ки бо онҳо робита доранд, дар 
бар гирад” [3, 165]. 

Аммо бояд эътироф кард, ки технологияҳои зеҳни сунъӣ 

метавонанд ба сифати ассистент аз ҷониби адвокатҳо ба пешбурди 

тиҷорати онҳо таъсири мусбат расонанд. Масалан, В.А. Жилкин, дар 

мақолае, ки истифодаи зеҳни сунъӣ ва технологияҳои рақамиро дар 

илми ҳуқуқӣ бо истифода аз мисоли Финляндия тавсиф мекунад, қайд 

мекунад, ки аллакай дар замони мо зеҳни сунъӣ қодир аст таҳлили 

ҳуҷҷатҳои ҳуқуқиро ба ӯҳда гирад ва бо вазифаҳои маъмулии ҳуқуқӣ 

мубориза барад. Ғайр аз он, ӯ инчунин қайд мекунад, ки бинобар 

гузариш ба васоити электронӣ ҳангоми омодасозии парвандаҳои судӣ, 

ҳаҷми ҳуҷҷатҳои коғазӣ ба таври назаррас коҳиш ѐфтааст [3, 18]. 

Зарурати таҳияи илмӣ ва амалии ин мушкилотро тамоюли 

афзоиши мустақилияти зеҳни сунъӣ, инчунин афзоиши шумораи фавтҳо 

дар натиҷаи “тасмимгирӣ” аз ҷониби чунин зеҳн тасдиқ мекунад. Ба 

сифати мисол, мо метавонем як садамаи нақлиѐтиро дар Иѐлоти 

Муттаҳида дар натиҷаи баҳои нодурусти воқеа аз тарафи автопилоти 

Tesla, вақте ки мошини сабукрав бо мошини боркаш бархӯрд ва 

ронанда ҳангоми идоракуниро ба даст гирифта натавонистан фавтид, 
орем [9]. 

Дар ин робита, бояд қайд кард, ки асосгузори ширкати “Tesla” 

Илон Маск изҳор дошт, ки на садамаҳои нақлиѐтӣ, на садамаҳои 

ҳавопаймоҳо, на набудани доруҳо ва ѐ ғизои бесифат ба сатҳи хатар бо 

рушди зеҳни сунъӣ баробар шуда наметавонанд ва барои ҷорӣ 

намудани назорати давлатӣ аз болои татбиқи технологияҳои дахлдор 
даъват ба миѐн овард [10]. 

Дар талабот оид ба таҳия ва истеҳсоли ин синфи роботҳои саноатӣ 

аз ҷумла, гуфта мешавад, ки ҳангоми таҳия (тарроҳӣ) -и мошин ва (ѐ) 

таҷҳизот бояд намудҳои эҳтимолии хатар дар ҳама марҳилаҳои давраи 

ҳаѐт муайян карда шаванд [9]. Дар айни замон, дар Тоҷикистон 

масъулияти оқибатҳои ғайриқонунии фаъолияти роботҳои саноатӣ ба 

таврӣ кофӣ танзим нашудаанд. 

Аммо мо илова мекунем, ки азбаски пешрафти илмӣ-техникӣ 

муттасил рушд мекунад, зеҳни сунъӣ дар ҳаѐти мо дар маҷмӯъ ва 

алалхусус дар ҳуқуқшиносӣ нақши торафт назаррас хоҳад дошт ва аз ин 

рӯ ба омӯзиши мушкилоти эҳтимолӣ бо диққати зарурӣ муносибат 
кардан лозим аст, ки ногузир дар раванди истифодаи минбаъдаи он ба 
миѐн меояд. 
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Дар байни муҳаққиқони муосир дар бораи он, ки чи гуна 

натиҷаҳои амалҳои зеҳни сунъӣ бояд зарар расонанд, ягонагие вуҷуд 

надорад. Се мафҳуми асосӣ мавҷуд аст: аввалан, эътирофи масъуле, ки 

зеҳни сунъиро истифода кардааст (масалан, корманди ташкилоте, ки 

барои иҷрои баъзе вазифаҳо бо истифодаи зеҳни сунъӣ ваколатдор аст) 

ва дуввум, барномасоз агар хато рух дода бошад бинобар иштибоҳ ѐ 

нокомӣ, сеюм, шахсе, ки ҳуқуқи зеҳни сунъиро дорад [5, 24]. 

Дар байни муҳаққиқони консепсияҳои мазкур тадқиқ гардида, 

муаммои ҷавобгарии зеҳни сунъӣ чунин зикр карда мешавад. П.М. 

Морхат қайд мекунад, ки дар бисѐр ҳолат созандагони барномаҳо 

барои роботҳо худашон субъекти ҷавобгарӣ мебошанд [7, 45]. Аммо 

дар баъзе ҳолатҳо бо сабаби хатоҳои техникӣ на натиҷаи дилхоҳ, балки 

натиҷаи негативӣ ба миѐн меояд. Пас суоле ба миѐн меояд, ки ҳангоми 

халалдор гаштани ҳуқуқҳои шаҳрвандон аз ҷониби чунин намуди зеҳн 

кӣ ҷавобгар хоҳад буд? То имрӯз ба ин савол ҷавобе нест. Ҳадди аққал, 

мо метавонем бо итминон изҳор кунем, ки имрӯз қонунгузор шахсияти 

ҳуқуқии зеҳни сунъӣ ва ҳамчунин қобилияти деликтии онро эътироф 
намекунад. 

Баъзе шартҳо барои додани ҳуқуқ ба шахсони электронӣ дар 

ҳолатҳое гузошта шуда буданд, ки ғайримуқаррарӣ ҳамчун субъектҳои 

ҳуқуқ ҳисобида мешуданд. Масалан, дар Зеландияи Нав қонунӣ 

муқаррар карда шудааст, ки ҳайвонот махлуқи зирак ҳисобида 

мешаванд. Дар Иѐлоти Муттаҳида ва як қатор кишварҳои дигар 

муҳофизат аз ҳабс, озмоиш ва сӯиистифода ба намудҳои алоҳидаи 

ҳайвонот, аз ҷумла маймуни одамшакл, фил, кит ва делфин паҳн 

мешавад ва таъкид ба ҳифзи “фардият” ва “шахсият”-и онҳо, ки бо 

қобилиятҳои муайяни маърифатӣ, аз ҷумла худогоҳӣ тавсиф карда 
мешавад. 

Имкониятҳои махсуси зеҳни сунъӣ дар соҳаи таҳлили миқдори 

зиѐди маълумот ва пешгӯии равандҳои гуногун, набудани танзими 

ҳуқуқии истифодаи онҳо як мушкили ҷиддии ҷаҳонӣ ба вуҷуд меорад, 

ки моҳияти он дар ҷолишҳои бамиѐномада, аз ҷумла нисбати 

шаффофият, махфият, баробарӣ ва ҳисоботдиҳӣ, ки бояд аллакай барои 

башарият муқовимат нишон дода шавадаст. Масалан, аз сабаби 

коркарди мураккаби ботинӣ ва қобилиятҳои мустақили алгоритмҳои 

омӯзиши машина, алгоритмҳои омӯзиши он метавонанд ба натиҷаҳое 

ноил шаванд, ки одамон тавзеҳ дода наметавонанд. Шаффоф набудани 

технологияҳои нав, инчунин аз он сабаб вобаста аст, ки бисѐре аз 

онҳоро корпоратсияҳои тиҷоратӣ дар доираи алгоритмҳои пӯшида 

таҳия мекунанд. Барои рафъи ихтилофоте, ки дар соҳаи танзими 

ҳуқуқии зеҳни сунъӣ ба вуҷуд омада истодааст, ҳамчун яке аз роҳҳои 
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ҳалли имконпазире, ки мо онро дастгирӣ мекунем, пешниҳод карда 

шуд, ки алгоритмҳо ва додаҳои алоҳида танҳо моликияти давлат 
бошанд, то шаффофият афзоиш ѐбад [8]. 

Мо эътимод дорем, ки дар ҷараѐни як мубоҳисаи васеи илмӣ, аз 

ҷумла дар сатҳи байналмилалӣ, масъалаи ташаккули равишҳои ягона 

барои фаҳмидани ҷойгоҳи зеҳни сунъӣ дар низоми муосири дониш ва 

муносибатҳои байналмилалӣ ва бо назардошти он натиҷаҳои 

бадастомада ‟ дар бораи имкони муттаҳидсозӣ дар ҳуқуқи 

байналмилалӣ ва татбиқи минбаъдаи он дар ҳуқуқи миллӣ принсипҳои 

асосии тақсимоти масъулият дар байни шумораи зиѐди субъектҳои 

марбут ба таҳия ѐ истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ баррасӣ карда 

шавад. Дар асл, чунин тақсимоти масъулият бояд робитаи ҳақиқии 

амалҳо ва беамалии субъект ва зарари минбаъдаро инъикос кунад. Ва 

тавре ки як қатор коршиносон пешниҳод мекунанд: ба қадри имкон 

истифода бурдани воситаҳои ҳимоявӣ ва пешгирии тақсимоти аз ҳад 

зиѐди масъулият дар байни субъектҳо бояд риоя гардад. Ҳалли чунин 

вазифаи душвор метавонад таҳияи усулҳои ҳамаҷониба ва инчунин 

ҷалб дар раванди қонунгузорӣ на танҳо фаъолони давлатӣ ва хусусӣ, 

балки намояндагони рӯҳониѐнро низ талаб кунад. 

Дар ин робита коркарди вазифаҳои зерин айни муддаост: таҳияи 

муносибатҳо ба стратегияи оянда ѐ консепсияи танзими ҳуқуқии зеҳни 

сунъӣ; доираи шахсияти ҳуқуқии ӯ ва эҳтимолияти масъулиятро муайян 

кардан; пешниҳод намудани самтҳои рушди онҳо ҳам дар ҳуқуқи миллӣ 

ва ҳам байналмилалӣ; таҳқиқи масъалаҳои муҳими ҳуқуқие, ки вобаста 

ба рушди нави зеҳни сунъӣ ба вуҷуд меоянд, инчунин онҳое, ки бо 

истифодаи намудҳои аллакай мавҷудаи системаҳои мустақили 

интеллектуалӣ, аз ҷумла нақлиѐт, алоқа, амният ва ғайра алоқаманданд. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОДНА ИЗ 

ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

      В современном мире, в условиях рыночной экономики,  одной из 
форм розничной продажи товаров выступает именно дистанционная 
торговля. Особенность данной формы торговли заключается в том, что 

продавец и потребитель находятся в удаленном порядке друг от друга. 
Так как между ними не происходит непосредственного контакта, а 
потребитель конкретного вида товара имеет возможность 

https://doi.org/10.14258/izvasu(2018)6-03
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ознакомиться с его потребительскими свойствами на расстоянии, то 
есть по коммуникационным каналам1.  

Отметим, что наиболее отличающейся чертой дистанционной 

формы торговли, стал отказ от прямого взаимодействия с покупателем 
и переход к заключению сделки по каналам связи (изначально ‟ при 
помощи традиционной почтовой связи). Здесь необходимо сделать 
существенное уточнение. Как правило, при анализе дистанционной 

торговли ограничиваются лишь констатацией того, что покупатель и 
клиент общаются по каналам связи, а не «вживую». Однако такая 
оценка произошедшего фактического изменения во взаимодействии 

участников сделки неполна. Произошел отказ от непосредственного, 
личного, корректируемого и непрерывного общения с покупателем в 
пользу общения удаленного (т. е. опосредованного каналами связи), 

обезличенного, некорректируемого и дискретного. Традиционная 
торговля предполагала, что клиент общается при личной встрече с 
конкретным продавцом (работающим самостоятельно или в качестве 
представителя компании), при этом общение происходит в диалоговом 

режиме в реальном времени (т. е. в течение определенного промежутка 
времени общение ведется непрерывно)2.  

Покупатель может задать продавцу уточняющие вопросы и 

немедленно получить ответ, в свою очередь, продавец может 
попытаться повлиять на покупателя с целью убедить его совершить 
покупку (т. е. скорректировать исходное предложение), и сразу же 

проанализировать,  увидеть реакцию клиента. При этом большое 
значение имеет то впечатление, которое продавец произвел на 
покупателя (личностный фактор), и как продавец сумел уловить 

пожелания потребителя и выбрать правильную манеру общения с ним 
(именно это понимается под личным характером общения). В случае 
описанной выше формы дистанционной торговли, ситуация 
радикально меняется. Каталог рассылается клиенту от лица фирмы, а 

не от конкретного продавца, и даже если отправителем выступает 
индивидуальный предприниматель или представитель компании, 
личное общение между продавцом и покупателем отсутствует. 

Взаимодействие с фирмой для покупателя становится обезличенным, 
личностный фактор устраняется. Далее, общение происходит не 
непрерывно в режиме реального времени, а пошагово с задержкой на 

пересылку сообщения (не стоит забывать, что из-за технических сбоев в 

                                                                 
1 Марчук М.А. Правовое регулирование дистанционной торговли в законодательстве России 
и Евросоюза// Ленинградский юридический журнал. 2007. № 4 (10). С. 191 -197. 
2 Котляров И.Д. Эволюция форм торговли: традиционная, дистанционная, электронна я// 
Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011. № 14 (87). С. 
85-96. 
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канале связи коммуникация между продавцом и покупателем может 
прерваться, что чревато потерей покупателя). Продавец лишен 
возможности влиять на покупателя (первоначальное предложение 

покупки не корректируется), клиент не может запросить 
дополнительную информацию. Таким образом, изменения коснулись не 
только канала связи между продавцом и покупателем, но самого 
механизма их взаимодействия в принципе. Следствием этого изменения 

стал отказ как от торговой точки, так и от штата торговых 
представителей, посещающих клиентов (т. е. отказ от торговых 
площадей и торгового персонала). Здесь важно подчеркнуть именно 

экономическое значение данной формы торговли, так как экономятся 
средства на содержание персонала, непосредственно осуществляющего 
контакт с покупателем. 

Таким образом, возникли две отличительные черты 
дистанционной торговли: 

‟ Взаимодействие покупателя и продавца происходит не 
непосредственно, а по каналом связи (допустимо личное общение в 

момент доставки товара, если таковая осуществляется силами самого 
продавца); 

‟ Решение о покупке принимается покупателем на основе 

ознакомления с текстовой, графической или какой-либо иной 
информацией о товаре, а не непосредственного тестирования 
потребительских свойств товара. 

Эта модель может функционировать в двух вариантах: 
‟ продавец заказывает у своего поставщика товар только в случае 

получения заказа от покупателя; 

‟ продавец поддерживает у себя склад наиболее ходовых позиций.  
Хотя второй вариант представляет собой с качественной точки 

зрения шаг назад, к поддержанию складских запасов, однако именно он 
стал наиболее популярным, поскольку он позволяет сократить время 

ожидания заказа клиентом и повысить его удовлетворенность, и, как 
следствие ‟ увеличить вероятность повторных заказов. При первом 
варианте срок ожидания доставки товара, и без того достаточно 

продолжительный, становится еще длиннее, что может вызвать 
недовольство у клиента. 

В отдельных случаях компании также сохраняли точки выдачи 

заказов, где клиенты могли самостоятельно получать приобретаемый 
ими товар. Эта схема удобна в том случае, если почта работает не очень 
надежно (как это было, например, в нашей стране в начале 1990 -х гг.), 

или если покупатель находится в том же городе и не желает оплачивать 
пересылку. 
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Отказ от полноценной торговой точки даже при сохранении 
складских запасов и пункта выдачи заказов позволяет компании 
существенно снизить издержки. 

Для удобства потребителей компания может предусмотреть 
возможность отказа покупателя от не устроившего его товара в момент 
получения или в течение установленного срока. Безусловно, для 
клиентов это удобно, однако у компании из-за этого возрастают 

издержки на пересылку и возврат товар (по этой причине компании 
посылочной торговли часто требует оплаты почтовых расходов, 
связанных с возвратом товара, самим покупателем ‟ по такой модели, 

например, работает компания Bon Prix). Кроме того, это также 
представляет собой шаг назад ‟ решение о покупке в данном случае 
покупатель принимает на основе тестирования товара, присланного 

ему продавцом, а не ознакомления с предоставленной ему 
информацией. В силу этого, в частности, можно уточнить характерные 
признаки дистанционной торговли, указав, что покупатель на основе 
информации о товаре принимает решение не о покупке, а о заказе (с 

возможной последующей покупкой). Для снижения своих затрат 
компания посылочной торговли может не заниматься рассылкой 
каталогов потенциальным клиентам, а публиковать рекламные 

объявления, содержащих приглашение заинтересованным покупателем 
обращаться в компанию за информацией ‟ и высылать каталоги только 
тем лицам, кто сам вступил в контакт с ней. Это означает, что 

компания отказывается от инструментария прямого маркетинга и 
использует иные способы маркетинговых коммуникаций. Эффект от 
такого подхода к ведению посылочной торговли неоднозначен ‟ с 

одной стороны, компания действительно получает возможность 
сократить издержки, с другой стороны, как показано исследователями, 
посылочная торговля наиболее эффективно сочетается именно с 
прямым маркетингом3. 

В последующем эволюция дистанционной торговли шла по 
направлению использования для взаимодействия продавца и 
покупателя новых каналов связи. Такими каналами для отправки 

сообщения от продавца к покупателю стали телефонная связь и 
телевидение, а для доставки товара к покупателю ‟ курьерские службы 
(в том числе и организованные самим продавцом)4. 

                                                                 
3 Хомич И.Н. Эволюция форм дистанционной торговли// Философия социальных 
коммуникаций. 2012. № 2 (19). С. 149-155. 
4 Крутякова А.С. Развитие и регулирование дистанционной торговли. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санкт-Петербургский торгово-
экономический институт. Санкт-Петербург, 2011. 149 с. 
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Таким, образом сегодня в определенной степени наметился 
процесс систематизации правовых источников, регулирующих 
отношения, которые складываются в рамках дистанционной торговли. 

Когда мы говорим о дистанционной торговле, то преимущественно 
подразумеваем отношения по принципу В2С (Business to Consumer). В 
данном случае речь идет о розничной торговле каким-либо товаром в 
пользу потребителя, но этот самый товар приобретается у продавца 

(какого-либо хозяйствующего субъекта) не в месте своего нахождения, 
а доставляется потребителю по месту жительства или иное место, 
которое им указано. Итак, на наш взгляд одним из видов развития и 

поддержки дистанционной формы торговли является порядок 
регламентации на основе действующего законодательства, также 
разработка новых нормативов в Республике Таджикистан.  
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