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САРСУХАН 
 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, сиёсати давлатии 

ҷавононро яке аз рукнҳои аввалиндараҷаи сиёсати Ҳукумати мамлакат 

маҳсуб дониста, таъкид медоранд: “Ҷавонон нерӯи фаъолу боғайрат, қувваи 

созандаи ҷомеаи моро ташкил медиҳанд. Онҳоро хуб тарбия кардан ва ба роҳи 

дурусти зиндагӣ ҳидоят кардан вазифаи муқаддаси ҳамаи аъзои ҷомеа аст, 

зеро ҷавонон ободгарони Ватан, соҳибони ояндаи Тоҷикистони мустақилу 

демократӣ ва такягоҳи боэътимоди давлати соҳибистиқлол мебошанд”.  

Пайваста ба ин гуфтаҳо, баҳри пешрафт ва омода намудани 

мутахассисони варзида дар мамлакат Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон», «Барномаи миллии ҷавонони 

Тоҷикистон», «Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони 

Тоҷикистон», «Барномаи рушди саломатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», «Барномаи рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018», «Консепсияи миллии сиёсати давлатии 

ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон 

то соли 2020» қабул гардид, ки дар асоси он Њукумати мамлакат ташаббусу 

пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҷиҳати рушди соҳаҳои мухталифи 

ҷамъият, ҳаматарафа дастгирӣ намуда, барои амалӣ гардидани онҳо 

имконият фароҳам меорад. 
Маврид ба зикр аст, ки  дар рушди љомеаи демократию њуќуќбунёд илму 

фарњанг ва маориф нақши муҳим дошта, забон, адабиёт, таърих, 
сарчашмањои хаттї, ёдгорињои таърих, барномањои телевизион ва  радио, 

шабакањои иҷтимоӣ ва васоити ахбори умум дар тарбияи ахлоќию маънавии 

љавонон аҳамияти хоса дорад.  
Тавре аз Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
Олї (22.12.2016) бармеояд: «Наврасону љавонони моро зарур аст, ки љавобан ба 
ин ѓамхорињо тамоми саъю талоши хешро ба донишандўзї, интихоби касбу 
њунарњои муосир, ободиву пешрафти сарзамини аљдодї, њимояи Ватан, рушди 
илму техника ва бунёдкорї равона созанд.  

Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз наслњои пешина бо 
савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ 
фарќи куллї доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебошад». 

Аз рӯзҳои аввали бадастории истиқлолияти давлатӣ яке аз масъалаҳои 

аввалиндараҷаи Ҳукумати кишвар таъмин намудани рағбатҳои манфиатовар 

барои ҷавонон, соҳибкасб намудани насли ҷавон, бо ҷойи кор таъминкунӣ, 

ташкили шароити мусоид барои тақвиятдиҳии қобилият, фарогир намудани 

донишандӯзон бо маълумотҳои замонавӣ, дастгирии оилаҳои навбунёд ва 

ғайраҳо ба ҳисоб меравад.  

Доир ба ин ғамхориҳо ҷавонон фаъолияти вусъатбори инноватсиониро 

ба вуҷуд меоранд ва барои рушди ҷомеаи демократию ҳуқуқбунёд бо 
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патенсиали эҷодӣ, аз ҷумла  фикрронӣ, пешниҳодҳо, ташкилотҳо, иттифоқҳо, 

маҳфилҳо вобаста аз имкониятҳои эҷодии худ саҳмгузорӣ менамоянд.  

Љавонон пайваста кӯшиш менамоянд, ки қуллаҳои баланди илмро фатҳ 

намуда, он дастуру супоришҳоеро, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам 

Эмомалӣ Раҳмон барои ҷавонон дода мешавад, бо тамоми ҳастӣ  

сарбаландона ба иҷро расонанд. 

Дар ин радиф, мо-устодон ҷавононро ҳамчун нерӯи пешбаранда, 
ворисони арзандаи миллату давлат, бунёдкору созанда тарбия намуда, бо 

Ватан, миллат, фарҳангу забон ва аз таърихи ниёгони сарбаланди хеш 
ифтихор мекунем.  

Боиси хушнудист, ки баҳри иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон  аз љониби раёсати донишгоњ “Шўрои олимони 

љавон”-и донишгоњ таъсис дода шуда, муҳаққиқони ҷавон фаъолона ширкат 
меварзанд. Махсусан, баргузории муттасили мањфили “Олимони љавон”-и 
донишгоњ, ки мавзуъњои мубрами муосирро баррасї менамояд, шоистаи 

тањсин мебошад. Боиси зикр аст, ки ин мањфилро дар факултетњои донишгоҳ 
љоннок намоем, зеро мањз ин гуна мањфилњо имкон фароњам меорад, то 

љењрањои нави илмӣ аз байни донишљӯён пайдо шаванд. 

Соли равон раёсати илм ва инноватсияи донишгоҳ тибқи нақшаи 

чорабиниҳо конфронсу мизњои мудаввар ва њамчунин мусобиќањои илмиро 

дар факултетҳо беш аз пеш ба роњ монда, дар мавзўи “Усул ва равишњои 

тадќиќоти илмї” бо магистрантону унвонҷӯён семинари илмиро баргузор 

намуд, ки  барои муњаќќиќони љавон дар самти таҳияи корҳои илмӣ - 

таҳқиқотӣ такони ҷиддӣ мебахшад. 

Ҳамчунин, раёсати илм ва инноватсияи донишгоҳ ҷиҳати рушд ва 

таҳкими  ҷанбаҳои зеҳнии  муҳаққиқони ҷавон,  дуруст ва самаранок ба роҳ 

мондани раванди корҳои илмию тадқиқотӣ  соли чорум аст, ки дар донишгоҳ 

маљмӯаи мақолаҳои илмии аспирантон, магистрантон ва унвонљўёнро бо 

номи “Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ” аз нашр мебарорад. 

Маќолањои илмӣ аз ҷониби муњаќќиќони љавон дар самти њуќуќшиносї, 
сиёсатшиносї, инноватсия ва телекоммуникатсия, молия, бањисобгирї ва 
андоз, бизнес ва идоракунї омода карда мешаванд. 

Маљмўае, ки алњол дар даст доред, мақолаҳои илмии олимони љавони 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон буда, хўшае аз 
хирмани пажўњишоти онњо аст.  

 

Ризоқулов Т.Р., 
муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор 
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ТАРБИЯИ ҶАВОНОНИ МАМЛАКАТ ДАР РУҲИЯИ 

ХЕШТАНШИНОСӢ, ВАТАНДӮСТӢ ВА ВАҲДАТИ МИЛЛӢ 
 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи моро дар оянда 

муайян сохт. Худшиносии миллӣ, дарки ватандорӣ, ҳаллу фасли 

мустақилонаи масоили иқтисодию иҷтимоӣ, бунёди ҷомеаи демократӣ аз 

муҳимтарин рукнҳову суннатҳои даврони истиқлолият аст.  

Дар шароити имрўз таваҷҷуҳи аҳолӣ ба ҳаёти сиёсӣ ва талошу кўшиши 

онҳо дар дигаргунсозиҳои ҳаёти ҷомеа яке аз омилҳои муҳимтарини рушду 

инкишофи кишвар маҳсуб мегардад. Ташаккулу боло бурдани маърифати 

сиёсӣ аз масъалаҳои муҳими рўз ба ҳисоб меравад. Ташаккули маърифати 

сиёсӣ моро водор месозад, ки ба ҳар як падидаву ҳаводисе, ки дар 

кишварамон ва тамоми кишварҳову минтақаҳои мухталифи олам ба вуқўъ 

меоянд, баҳои воқеӣ дода, мавқеи худ ва кишвари худро дар онҳо дақиқ 

муайян намоем. Оид ба ин масъала Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар вохӯрӣ бо ҷавонони кишвар чунин қайд намуданд:"Сатҳи 

тараққиёт ва эътибори байналмилалии кишвар аз он вобаста аст, ки ҷавонон 

то чӣ андоза дорои маърифати сиёсӣ буда, ҳадафу вазифаҳои худро вобаста 

ба бунёди давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ дарк менамоянд"[10,2]. 

Пўшида нест, ки яке аз сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ бо сабаби нокифоягии 

савияи идроки сиёсӣ ба вуқўъ пайваст. Дар навбати аввал, мо - ҷавонон бояд 

аз он ҳодисаҳои пурфоҷиа, ки асосан ҷавононро дар гирдоби ҳалокатбори 

худ қарор дод, сабақ гирем, хулосаҳои зарурӣ барорем ва дар оянда бо 

маърифати баланди сиёсӣ ба чунин камбудиҳои ҷиддӣ роҳ надиҳем. Талқини 

фарҳанги сиёсӣ аз омилҳои асосии пешрафти кишвар ба ҳисоб меравад. Дар 

ин самт мавқеи воситаҳои ахбори умум ниҳоят арзишманд мебошад. 

Тавре Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохўрӣ бо 

намояндагони ҷавонони кишвар 21 майи соли 2005 қайд намуда буданд: 

"Шумо - ҷавонон барои тақдири имрўзу ояндаи давлату миллат, рушду 

ободии мамлакат, дар арсаи ҷаҳон ва миёни давлатҳои мутамаддини олам 

мақоми шоиста ёфтани Тоҷикистони азиз масъулияти бузург бар дўш 
доред"[11,1]. 

Амалигардонии дастуру супориш ва қонуну қарорҳо аз ҳар як 

шаҳрванди кишвар ва махсус  мо - ҷавонони  баору номуси ин Ватани 

сарбаланд вобаста мебошад, зеро ин ҳама қонуну қарорҳо барои баланд 
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бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва минҷумла ҷавонон равона 
гардидааст.  

Ҳанўз 6 сол муқаддам, дар мулоқот бо намояндагони ҷавонони 

мамлакат - 21-уми майи соли 2005, дар суханронии худ  Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон  як қатор андешаҳои ҷолиб баён дошта буданд, ки барои ҷавонони 

соҳибиродаи Тоҷикистон қобили таваҷҷуҳ аст. Аз ҷумла, Пешвои миллат 

таъкид намуданд: "Мо ба масъалаи ҷавонон барои он таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

менамоем, ки онҳо ояндаи миллату давлатанд ва ҳамзамон, Тоҷикистон аз 

ҷумлаи кишварҳои аҳолиаш ҷавон буда, синни миёнаи сокинони он 24 сол 

мебошад ва 35 фоизи аҳолиро ҷавонони синни аз 14 то 30-сола ташкил 

медиҳанд"[11,1]. 

Агар бевосита ба рақамҳои болої  мутаваҷҷеҳ шавем, чунин хулоса 

бармеояд: аз нўњ миллион нафар аҳолии Тоҷикистон беш аз миллион 

нафарашро нерўи ҷавон, нерўи қобили меҳнат, тафаккури солиму навдошта 

ташкил мекунад, ки он 35 фоиз мебошад ва ин теъдоди ҳудуди миллион 

нафараи ҷавонони тоҷик метавонанд кишварро ба пеш баранд, рушд диҳанд 

ва соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқро тараққӣ бахшанд. Масъалаи ҷавонон 

чанд паҳлўи баҳснок дорад. Вақте ки Президент "ҷавонон бояд ба омўзишу 

такмили донишу малакаи худ диққати ҳамаҷониба диҳанд, чунки 

Тоҷикистон ба мутахассисони соҳибтаҳсилоту ташаббускоре ниёз дорад, ки 

мувофиқи талаботи иқтисоди бозорӣ вусъати рушди иқтисодию иҷтимоии 

кишварамонро таъмин менамоянд" мегўянд, пеш аз ҳама ҳукумат бояд 

шароити арзандаю созгорро барои зисту эҷоди ин қишри ояндасози ҷумҳурӣ 

фароҳам оварад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон, воқеан, имрўз ба кадрҳои баландихтисос ниёз 

дорад, чун қариб дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим мавзўъҳои 

баррасинашуда ва конҳои кашфнагашта он қадар зиёданд, ки метавон дар ин 

бобат садҳо варақ навишт. Сарвари давлат дуруст мегўянд: "Ҳар як ҷавон 

бояд дар хусуси дар ҷомеа пайдо намудани мавқеи сазовори худ андеша 

карда, ба таври возеҳ дарк намояд, ки бо меҳнати ҳалол натанҳо зиндагии 
шоистаи худ, балки рушду ободии Ватани хешро таъмин созад". 

Мо хеле хуб дарк мекунем, ки дар Тоҷикистон бо мақсади фароҳам 

овардани муҳит ва шароити мусоид барои рушду камоли ҳамаҷонибаи 

ҷавонон ҳанўз дар солҳои нахустини Истиқлолияти давлатӣ Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон" қабул гардида 

буд. Ин қонуни барои мо муҳим дар ҳамон шабу рўзе ба тасвиб расид, ки 

мамлакат ба вартаи мушкилоти дохилӣ ғўта зада, проблемаҳои басо 

мураккаб, аз қабили таъмини амнияти кулли тоҷикон, барқарор намудани 

сулҳ дар кишвари соҳибистиқлол, ба поён бурдани ҷанги хонумонсўзу 

бародаркуш ва мустаҳкам кардани қувваҳои мусаллаҳи худро ҳаллу фасл 

мекард. 13-уми марти соли 1992 қонун бо фарогирии 6 боб ва 28 модда қабул 

гардида, вобаста ба тақозои замон соли 2004-ум бо таҳрири нав қабул гардид, 

ки барои ҳалли масъалаҳои марбут ба ҷавонон заминаи мусоид фароҳам 
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овард. Инчунин, барои татбиқи самарабахши сиёсати давлатии ҷавонон дар 

назди Ҳукумати кишвар кумитаи махсус – кор бо ҷавонон, ки мақоми 

идоракунандаи давлатӣ аст, таъсис дода шуд. Дар баробари ин, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони 

Тоҷикистон ва Барномаи миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои то 

2015-ро қабул намуд, ки барои татбиқи чорабиниҳои онҳо аз буҷети давлатӣ 

маблағ ҷудо мегардад ва айнан аз ҳамин гуна барномаи мукаммал - Барномаи 

"Ҷавонони Тоҷикистон" дар кишвар тарҳрезӣ мешавад. Ба ҳар сурат, тавре 

роҳбари кишвар мегўянд, бо вуҷуди татбиқи нақшаҳои барномавии давлатӣ 

ва тадбирҳое, ки Ҳукумати мамлакат вобаста ба беҳбудии вазъи ҳуқуқиву 

иҷтимоии ҷавонон пайваста амалӣ месозад, ҳанўз дар ҳаёти мо камбудиву 

норасоиҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд.   

Вақте ки роҳбарияти олии мамлакат дар симои Президент муњтарам 

Эмомалӣ Раҳмон "ба андешаи ман, одобу рафтор ва сатҳи маънавиёти 

наврасону ҷавонони мо дар давоми даҳ-дувоздаҳ соли охир хеле баланд 

рафта, эҳсоси худшиносӣ ва нангу номуси миллӣ дар байни онҳо торафт 

густариш ёфта истодааст" мегўянд, ин албатта боиси хушҳоливу 

қаноатмандист, ки ҳамаи моро ба ояндаи боз ҳам дурахшон  ҳидоят мекунад.  

Инчунин, дар яке аз баромадҳои худ Эмомалӣ Раҳмон ҳукумат ва 

Кумитаи телевизион ва радиоро муваззаф намуд, ки бо мақсади баланд 

бардоштани сатҳи маърифати фарҳангӣ ва завқи бадеии мардум масъалаи 

таъсис додани барномаи дуюми телевизиони марказиро то ҷашни 

истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ҳаллу фасл намоянд. Масъалаи маориф 

дар ҳар давру замон мавзўи баҳснок буд ва ҳамин тавр боқӣ мемонад. Бо 

назардошти он ки Ҳукумат ба таҳкими низоми таҳсил дар кишвар 

ҳамаҷониба мусоидат мекунад, проблемаҳои ҳаллу фасл нашуда дар ин самт 
хеле зиёданд.  

Аз ин лиҳоз, инкишофи соҳаи маориф ҳадафи стратегии сиёсати давлати 

Тоҷикистон мебошад. Самти асоситарини рушди маориф аз нигоҳ доштани 

фазои ягонаи таълим, ҳамчунин бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 20-уми марти соли 1998 "Дар бораи таъсис додани ҷоизаи ба 

номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавоне, ки дар соҳаи илм корҳои 

намоён анҷом додаанд", бо мақсади рушду инкишофи иқтидори илмии 

кишвар ва ҳавасманд намудани фаъолияти эҷодии олимони ҷавон таъсис 
дода шудааст. 

Ҳамасола дар арафаи ҷашнвораҳои бузург ин ҷоизаҳо ба соҳибонашон 

тақдим мегарданд ва ҷиҳати идомаи силсилаи пажўҳишҳо заминаи мусоид 

фароҳам меоранд. Вале ҳамаи ин чорабиниву тадбирҳо дар шароити имрўза 

кофӣ набуданд ва натиҷа ҳамин шуд, ки бо супориши махсуси Эмомалӣ 

Раҳмон миқдори стипендияи президентӣ барои хонандагони мактабҳои 
миёна 3 баробар зиёд гардид[7,9].  

Имрўз замоне фаро расидааст, ки моҳият ва мақоми андешаи миллии 

тоҷиконро мавриди омўзиш ва баррасӣ қарор диҳем. Андешаи миллиро бояд 

ҳамчун шакли тафаккур, маҷмўи ғояву шуур, унсурҳои ваҳдату ризоият, 
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ҳувият ва ифтихори миллӣ арзёбӣ карда, ба он таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуд, 

зеро маҷмўи дастовардҳои маънавӣ, ғояҳо ва арзишҳои миллӣ, ки тоҷиконро 

дар тўли асрҳо аз нобудшавӣ раҳо сохта, ба ваҳдату эҳёи Тоҷикистони 

соҳибистиқлол мусоидат намудааст, тараққиёти бемайлони иҷтимоию 

иқтисодӣ ва фарҳангии моро таъмин мекунад. Воқеан, таркиб, моҳият ва 

мазмуни андешаи миллиро муҳаббат ва садоқат ба Ватан, ифтихор аз 

таърихи гузашта, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои истиқлолият, 

бунёди ҷомеаи пешрафта ва мутамаддини шаҳрвандӣ ва дар маҷмўъ ғояи 

асосии давлати миллиро ташкил медиҳад. Сарвари давлат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон андешаи миллӣ ва равандҳои дохилии иттиҳоди миллатро 

ташаккул дода, ҷавононро ба худшиносиву худогоҳӣ ҳидоят менамояд, ба 

онҳо рўҳияи озодихоҳӣ, ватанпарастӣ ва ифтихори миллӣ мебахшад.  

Имрӯз мову шумо дар асри XXI зиндагӣ дорем ва илму техника, 

технологияи муосир бо суръати кайҳонӣ пеш меравад. Бинобар даъвати 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар чунин шароит бояд мо - 

ҷавонон  аз қатораи асри нав қафо намонем, бо асосҳои илму дониши 

замонавӣ мусаллаҳ гардем, дар баробари забони модарӣ якчанд забонҳои 

хориҷиро омӯзем, техникаву технологияи ҳозиразамонро истифода бурда 
тавонем. 

Бояд гуфт, ки мутахассиси имрўза бо илму дониши навтарин мусаллаҳ 

ва аз техникаву технологияи муосир огоҳӣ дошта бошад ва на камтар аз ду-

се забонро дар сатҳи баланди касбӣ азбар намояд. Ин талаботи имрўзаи 

давлат ва ҳукумат аз ҷавонон мебошад. Агар мо ба сифати таълими кадрҳои 

ҷавон таваҷҷуҳ зоҳир накунем, сатҳи касбии мутахассиси ояндаро баланд 

набардорем ва онҳоро бо маълумоти мукаммали замонавӣ мусаллаҳ насозем, 
рушди устувори ояндаи кишварро таъмин намудан номумкин аст. Мо-

ҷавонон то чӣ ҳадд будани зарари амалии табиб ва муаллими бедонишро 

барои ҷомеа хуб медонем. Маҳз бо назардошти оқибатҳои ногувори 

дарозмуддати ин воқеият Ҳукумати ҷумҳурӣ ба танзими ҷиддии сохтори 

таҳсилоти олии кишвар кӯшиш дорад. Минбаъд ин кор хислати муназзам, 

санҷида ва масъулонаро касб намуд.  

Дар суханронии хеш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 10-умин солгарди таъсиси 

Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон, ки дар таърихи 26-уми сентябри 

соли 2006 ба вуқўъ пайваста буд, чунин изҳор дошт: "Мо бояд ҳамеша дар 

хотир дошта бошем, ки мақсадамон на танҳо тарбияи мутахассис, балки 

тарбияи шахсиятҳои ҳамаҷониба рушдёфта ва аз нигоҳи иҷтимоӣ 

масъулиятнок - созандагони шоистаи ҷомеаи демократӣ мебошад. Фароҳам 

овардани муҳити камолоти маънавӣ, рушди ҷисмонӣ, тарбияи эҳтироми 

фаъолияти шаҳрвандӣ ва ватандўстӣ бояд дар ташаккули шахсияти 

мутахассиси оянда мақоми зиёде дошта бошад"[9,1]. 

Бо мақсади пешрафт ва такони ҷиддӣ бахшидан ба рушди илму маориф, 

техника ва технологияи нав, беҳтар гардидани шароити кору зиндагии 

муҳаққиқон ва тарбияи насли нави олимони соҳа дар кишвар Ҳукумати 
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мамлакат соли 2010-ро "Соли маориф ва фарҳанги техникӣ" эълон намуд. 

Ҳадаф аз ин иқдом фароҳам овардани заминаи рушду такомули тафаккури 

техникиву технологӣ аст, ки таҳкурсии он дар муассисаҳои таълимии зинаҳои 
гуногун гузошта мешавад. 

Дар вохўриҳои Сарвари давлат бо ҷавонони мамлакат масъалаҳои 

тарбияи ватандўстӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб дар байни ҷавонон, аз 

қабили экстремизм, шомил шудан ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, 

нашъаҷаллобӣ, ҷинояткорӣ ва ғайра мавриди баррасии махсус қарор гирифт. 

Дарвоқеъ, Тоҷикистон чун воҳиди том ва кишвари ҷавон дар ҳоли ҳозир беш 

аз пеш ниёз ба азму иродаи қавии аҳолӣ ва бахусус насли ҷавон дорад. Маҳз 

ҷавонони ватандӯст метавонанд ҳимоятгари асили кишвар бошанд ва ба 

рушду нумўи он мусоидат намоянд. Пайваста ба ин, бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-уми октябри соли 2005 таҳти №421 “Барномаи 

давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2006-

2010” қабул гардид. Ҳамзамон, бо мақсади танзим ва рушди фаъолияти 

сохторҳо ва ташкилотҳои алоқаманд дастурҳои методии "Сиёсати давлатии 

ҷавонон ва масоили ватанпарастӣ", "Маҷмўи санадҳои меъёрию ҳуқуқии оид 

ба тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон" ва адабиётҳои илмӣ оид ба 

Қаҳрамонони миллӣ (Спитамен, Муқаннаъ, Темурмалик, Абўмуслими 

Хуросонӣ, Сарбадорони Самарқанд) чоп ва паҳн гардиданд[10,9].  

Бо мақсади тарбияи сарбозон дар рўҳияи ватандўстӣ ва эҷодкорию 

фарҳангдўстӣ дар доираи барномаҳои давлатии соҳаи кор бо ҷавонон 

мунтазам чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва маърифатию эҷодӣ баргузор 

мегарданд. Аз ҷумла, ҳамасола дар арафаи даъвати ҳарбӣ ва ҷашни Рўзи 

қувваҳои муссаллаҳ дар ҳафтаномаи “Ҷавонони Тоҷикистон” рубрика таҳти 

унвони «Сарбози Ватан» бо фарогирии мақолаҳои рангин нашр мегардад. 

Соли 2005 иштирокчиёни Фестивали “Дўстии ҷавонон” аз якчанд қисмҳои 

низомӣ дидан намуданд ва сӯҳбату мулоқотҳои вакилон бо сарбозон 

хизматчиёни ҳарбиро рўҳу илҳоми тоза бахшид. 

Соли 2006 бо фармони Раиси Кумита дар мақомоти давлатии кор бо 

ҷавонон моҳи октябри соли равон «Моҳонаи ҳарбӣ – ватандўстӣ» эълон 

гардид, ки дар доираи он чорабиниҳои гуногун дар самти тарбияи ҳарбию 

ватандўстии ҷавонон ташкил ва баргузор шуд. Кумита бо иштироки васеи 

афсарону сарбозони мақомотҳои қудратии кишвар ва донишҷўёни 

муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ фестивал – озмуни «Суруди сарбоз»-ро 
ташкил намуд. Соли 2007 фестивал – озмуни «Суруди Сарбоз» бо иштироки 

санъаткорони ҷавони тамоми минтақаҳои мамлакат аз мақомотҳои 

қудративу низомӣ бо шукўҳу шаҳомати хоса барпо гардид. 

Соли 2008 бо ташаббуси Кумита саёҳати хонандагони мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ ба қисмҳои низомии вазоратҳои мудофиа, корҳои дохилӣ, 

адлия, ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, Кумитаи ҳифзи сарҳади 

давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. Аз 

ҷумлаи чорабиниҳои мазкур Фестивал - озмуни «Суруди Сарбоз» аз тариқи 
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се шабакаи телевизионӣ ва шаш шабакаи радиоӣ сабт гардида, тариқи 
телевизиони «Сафина» дар зарфи якуним соат намоиш дода шуд.  

Соли 2011 Фестивал - озмуни сурудҳои ватандўстонаи «Суруди сарбоз» 

миёни дастаҳои худфаъолияти бадеии қисмҳои ҳарбии вазорату идораҳои 

қудратӣ шурўъ аз 5-уми май баргузор гардид. Фестивал 19-уми май дар Кохи 

«Ҷомӣ» ҷамъбаст гардида, ғолибон бо тўҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ 

гардиданд. Ҳамин тариқ, баргузории Фестивали “Суруди сарбоз” дар кишвар 

ба ҳукми анъана даромадааст, ки онро ҳамасола дар давраҳои таҷлили 

санаҳои таърихии алоқаманд тамоми сарбозон пазмон мешаванд. 
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МАВЌЕИ ДАВЛАТҲОИ АБАРҚУДРАТ ДАР ҶАНГИ ИТТИЛООТЇ 
 

Дар охири асри XX  ба пайдоиши силоҳи нав ишора карда шуд, ки он ба 

ном аслиҳаи иттилоотӣ мебошад. Муборизаҳои иттилоотӣ, албатта, пеш аз 

асри ХХ  дида мешуданд, вале бо вуҷуди ин, мардум дар  муоширати байни 

ҳамдигар бе истифодаи ягон технология ба рӯҳияи якдигар зарар 

http://www.prezident.tj/
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мерасониданд. Имрӯз бо истифодаи технологияҳои нав таъсирот ба рӯҳияи 

одамон ҳамчун воситаи асосии пешбурди муносибат ба ҳисоб меравад. Аз ин 

рӯ, ҷанги иттилоотӣ – роҳи асосии ба ҳадаф расидан аз болои рақиб  бе  

истифодаи яроқ  ва  бе харҷи ниҳоят зиёд   мебошад. 

Иртиботи ин мавзӯъ, албатта,  дар савияи воло дар ҳама давлатҳои 

мутараққӣ бояд истод, чунки заминаҳои асосии ҳамаи вазъияти ҷомеаро  

имрӯз бо истифода аз технологияҳои муосир метавон идора кард. Ба гуфти 

муҳаққиқи рус В. Г. Афанасев матбуот, радио ва телевизион силоҳи муҳими 

таъсиррасонӣ ба мафкураи одамон аст, ки онро наметавон бо чизи дигар 

муқоиса кард. Воқеан, бо воситаи тарғиботи сартосарӣ, ки тавассути матбуот 

ва воситаҳои электронии ахбор сурат мегирад, ба ҷомеа афкори муайяне бор 

гардида, ҳамзамон ахлоқи ҷамъиятӣ, сохторҳои нигоҳдорандаи он вайрон 

карда мешаванд. Ҳамзамон, гуфтан ҷоиз аст, ки дар раванди таърихӣ  низ  

намудҳои  гуногуни   ғолиб омадан аз болои рақиб  бо истифодаи иттилоъ  
нишон дода шудааст. Масалан, сарлашкари бузург Юлий Сезар  якчанд 

маротиба бо методи таъсироти психологӣ ба рақиб дар ҷараёни ҷангиаш бо 

Галҳо ва Африқоиҳо истифода намуда буд. Дигар сарлашкари номдори 

мамлакати Чин  Сун Сзи (VI-V пеш аз мелод) изҳор менамуд, ки асли ғолиб 

дар ҷанг  методи “ҷанг бе ҷанг” -ро бояд истифода кард, зеро бо истифода аз 

ин усул метавон бе яроқ  ва ҳалокшавии лашкарон  бо ҳалок кардани рӯҳияи 

рақиб ғолиб гардид. 
Феълан, дар шароити имрўзаи љанги иттилоотї, ки дар як ваќт њам 

хабари воќеї ва њам хабари дурўѓ аз љониби ВАО пањн мешавад, амнияти 
љомеа зери хатар аст. Маълумоти дурўѓро дар љанги иттилоотї 
дезинформация мегўянд, ки ба маќсадњои гуногун пањн карда мешавад. 
Њадафи иттилоъ – ин ба аудитория расонидани њаќиќат, некиву кўмак кардан 
дар баромадан аз вазъият аст. Њадафи иттилои дурўѓ бошад, фиребгарї ва 
тахрибкорї аст. Дезинформатсия, яъне маълумоти дурўѓ чунон устокорона 
истифода мешавад, ки ба њаќиќат будани вай шубња намемонад. Баъзан 
муаллифи воќеии дезинформатсия ва манбаи онро муайян кардан хеле 
мушкил аст.  

Дезинформатсияро барои табаќањои љомеа ба таври хоса омода 
мекунанд, зеро ба њамон як хабари дурўѓ на њама бовар мекунанд. Хабари 
дурўѓу тахрибкор тавассути каналњои гуногун пањн карда мешавад. Масалан, 
агар баъзе хабарњо тавассути овоза пањн карда шаванд, иттилои дигар аз 
тариќи ВАО-и давлатї ва ё хусусї пахш мегардад.   

Дар давраи Љанги дуюми љањон аксари кишварњо аз дезинформатсия 
хеле хуб истифода мекарданд ва ба натиљањои дилхоњ њам ноил мешуданд. 
Масалан, Япония ба 22 забони хориљї барномаи радиої пахш карда, бо 
иттилои дурўѓ Америкаро бовар кунонд, ки нерўњои вай ягон амалиётро 
тарњрезї намекунад. Вале дар њамин њол соли 1941 ба базаи њарбии ИМА дар 
Пирл-Харбор њуљум карда, нерўњои бањрии онро торумор намуд. Њамон ваќт 
дар худи Япония бошад, шунидани радиоњои хориљї мамнўъ буд. Ана аз 
њамин хосияти дезинформатсия кишварњои абарќудрат барои расидан ба 
ањдофи худ тавассути ВАО истифода мешавад. 
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Бо пайдо шудани алоќаи кайњонї имрўз дар кураи замин минтаќае нест, 
ки мављњои радиої ба он љо нарасанд. Аз ин рў, радио бо нишондоди пањн 
кардани мављ, арзон будани истифодаи он ва дастрасї ба мардум яке аз 
бењтарин воситањои суханпарокандагї мањсуб мешавад.  

Пас аз Љанги дуюми љањон кишварњои абарќудрат барои тањмили 
ѓояњои худ ба ањолии СССР ба тарѓиботи густурда шурўъ карданд. Шўрои 
амнияти миллии ИМА 18 августи соли 1948 ќарори № 20/1-ро ќабул кард. Дар 
он изњороти Президент Г. Трумэн чунин омадааст: «Њукуматро мебояд, ки ба 
манфиати љанги сиёсие, ки њоло пањн шуда истодааст, ба зидди Россия 
њадафњои муайяну љангї пеш гузорад. Њадафи мо - барњам задани Њукумати 
Шўравї мебошад. Кори мо бояд ба он равона шавад, ки он љо, дар СССР 
њодисањои дохилї ба вуќўъ пайвандад. Сухан дар бораи он меравад, ки 
Иттињоди Шўравї дар соњаи сиёсї, низомї ва муносибатњои психологї суст 
карда шавад» [2,54]. Ќарори мазкур ба тарѓиботи густурдаи ИМА нисбати 
СССР тавассути ВАО, аз љумла радио оѓоз бахшид ва «љанги сард» шурўъ 
гардид. Њоло Ољонсии амнияти миллии ИМА яке аз маќомоти кории бурдани 
љанги иттилоотї мањсуб мешавад. Дар он беш аз 120 њазор нафар 
мутахассисон љамъ омада, љанги иттилоотї мебаранд. Аз љониби онњо 
амалиёт оид ба дигар кардани маънавиёту фарњанги миллї, тахриф кардани 
мафњумњои хотираи таърихї ва табодули онњо ба «арзишњои башарї», 
пайравї ба динњои ѓайримањаллї ва ѓайра сурат мегирад. Љанги иттилоотї 
барои Америка таърихи зиёде дошта бошад њам, он њамчун истилоњ танњо 
соли 1993 дар њуљљати махфии Вазорати дифои ИМА пайдо шудааст. 

Ба ќавли муњаќќиќи љанги иттилоотї Н. А. Бруснитсин дар давраи 
«љанги сард» Департаменти давлатї, Раёсати марказии кашшофї, Ољонсии 
амнияти миллии ИМА, Бюрои федеролии тањќиќот, садњо рўзномаву 
маљалла, радиову телевизион шабонарўзї зидди Иттињоди Шўравї кор 
мекарданд. 

Аз рўи њадаф воситањои иртибот дар 3 самт метавонанд истифода 
шаванд:  

- дар мубориза бар зидди нуќтаи назари бегона; 
- коњиш додани ин нуќтаи назар;  
- расонидани тафсири худ.  
Набояд фаромўш кард, ки дар ваќти љанги иттилоотї аввал фазои 

иттилоотї ё чи хеле ки мегўянд, ќудрати иттилоотї ба даст гирифта мешавад 
ва баъд ќудрати воќеї (њукумат)-ро мегиранд.  

Н. А. Бруснитсин менависад, ки дањњо радиостансияњои хориљї ва дар 
навбати аввал «Озодї», «Садои Америка», Си-Би-Эс, Би-Би-Си, «Мављи 
Олмон» шабонарўзе беш аз 100 соат барои СССР ба забони русї ва дигар 
забони халќњои он барнома пахш мекарданд. Њоло ин барои кишварњои 
ИДМ идома дорад. Онњо дар кори худ нуќтаи назари расмиро тањриф 
намуда, ба шунавандањо фањмиши худро оид ба раванди руйдодњо бор 
мекунанд. Дар байни кормандони ин радиоњо љосусони идорањои кашшофї 
дар ниќоби журналистон фаъолияти худро пеш мебаранд. Яъне, хадамотњои 
кашшофї воситањои ахбори оммаро њамчун олоти сиёсати худ истифода 
мекунанд. 
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Ба аќидаи узви кумитаи амнияти давлатии Думаи давлатии Россия, 
генерал лейтенанти КАД СССР, доктори илми таърих Н. С. Леонов он 
дигаргунињои сиёсї, аз ќабили инќилобњои махмалин, ки њоло дар 
кишварњои ИДМ ба вуќўъ пайваста истодаанд, ба фаъолияти Ќасри сафед ва 
Раёсати марказии кашшофии ИМА њамбастагии зич доранд. Аз љумла, њоло 
маълум шудааст, ки «инќилоби садбаргњо» дар Гурљистон, «инќилоби 
норанљї»-и Украина ва «инќилоби лолањо»-и Ќирѓизистон дар Ќасри сафед 
тарњрезї шудаанд. Конгрессмен Р. Пол 7 декабри соли 2004 изњор дошт, ки 
ба хазинаи интихоботии президенти феълии Украина В. Юшенко нињодњои 
ИМА дањњо миллион доллар гузаронидаанд. Сарпарастони «инќилоби 
норанљї» Хазинаи миллии дастгирии демократия, Ољонсии рушди 
байналмиллї, Хазинаи Ч. С. Мотт, Хазинаи Форд, Хазинаи Сорос ва 
созмонњои дигари америкої буданд. Ба ќавли коршинос оид ба проблемањои 
амният ва мудофиа Есен Калиев дар «инќилоби лолањо»-и Ќирѓизистон 
сањми созмони «Freedom House» (хонаи озод)-и ИМА ва бахши ќирѓизии 
Радиои «Озодї» зиёд аст. 

Ба ќавли коршиносон воќеањои моњи майи Андиљони Ўзбекистон низ 
идомаи наќшаи тарроњони Раёсати марказии кашшофии Америка мебошад. 
ИМА чунин як инќилобро мехост, ки моњи марти соли 2006, дар ваќти 
интихоботи президентии Љумњурии Белорус амалї намояд, вале хадамоти 
амниятии Белорус ба ин роњ надоданд.  

Муњаќќиќи љанги иттилоотї Н. А. Бруснитсин аз он изњори нигаронї 
мекунад, ки солњои охир ба фазои иттилооти дохилии Россия ВАО-и хориљї 
роњ ёфтаанд. Аз љумла, радиоњои «Озодї» ва Би-Би-Си тавассути 
радиостансияњои «Маяк», Радиои «Россия» барномањои худро пахш 
мекунанд. Дар њамин њол «Маяк» њаќ надорад, ки барномањояшро дар 
дохили ИМА пахш намояд. Воќеан њам, дар ИМА ба пахш кардани 
барномањои радиоњои Россия аз дохили кишвар иљоза намедињанд. 

Ба гуфти Валерий Коновалов, собиќадори Радиои «Озодї» маќсади 
ИМА аз кўмак ба муљоњидини Афѓонистон ин суст кардани иќтидори низомї 
ва иќтисодиёти шўравї, љалби СССР ба муноќишаи њарбии тўлонї буд. 
Натиљаи ин албатта, боиси номуътадилии сохтори сиёсиву давлатии СССР 
мешуд [7,69]. 

Љонибдорї аз нерўњои зиддињукуматї барои Радиои «Аврупои озод» ва 
Радиои «Озодї» нав нест. Ваќти ошўби соли 1968-и Чехословакия ин баръало 
эњсос мешуд. Ваќте ки 21 августи соли 1968 нерўњои давлатњои узви 
Созишномаи Варшава вориди Чехословакия шуданд, Радиои «Озодї», 
Радиои «Аврупои Озод» ва «Садои Америка» фавран ба пахши шабонарўзии 
барномањо гузаштанд. Радиостансияњои дигари ѓарбї низ њаљми 
барномањояшонро зиёд карданд. Њадафи њамаи онњо бо пахши ахбори дуруѓў 
тањрифшуда муташанниљ кардани вазъияти мамлакат буд. 

Аз гуфтањои боло вобаста ба љанги психологї метавон чунин 
натиљагирї кард:  

- аввалан, воситаи асосии бурдани љанги психологї ин тарѓиботи 
империалистї мебошад. Бинобар ин, васоити ахбори омма бояд дар њар як 
давра ба њаљм ва характери вазифањои љанги психологї мувофиќат бикунад;  
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- дуввум, тарѓибот дар ваќти љанги психологї бо тадбирњои зиёди 
иќтисодї, њарбї ва ѓайра пурра карда мешавад. Яъне, ин алоќаи мустаќими 
тарѓиботи сиёсиро бо тахрибкории гуногун дар бар мегирад; 

- сеюм, љанги шадиди психологии он давра, пеш аз њама ба љамоњири 
Иттињоди Шўравї ва кишварњои сотсиалистї равона шуда буд. Феълан 
сиёсати мазкур нисбати баъзе аз собиќ давлатњои сотсиалистии Аврупои 
Шарќї дигар шуда бошад њам, барои собиќ љамоњири Иттињоди Шўравї аз 
байн нарафтааст; 

- чањорум, љанги психологї барои њадафњои истилогарї бурда мешавад.  
Мисоли рўшани ин гуфтањо он аст, ки моњи январи соли 1994 Радиои 

«Аврупои озод»/Радиои «Озодї» ба пахши барномањо барои Югославия 
шурўъ кард. Пас аз чор сол бошад, нерўњои НАТО вориди ин мамлакат 
шуданд. Ё ин ки соли 1998 дар Радиои «Озодї» барои бурдани тарѓиботи 
густурда ба Ироќ бахши «Ироќи озод» таъсис ёфт. Соли 2003 ИМА ба Ироќ 
њуљум карда онро ѓасб намуд.  

Собиќ директори Раёсати марказии кашшофии ИМА Аллен Даллес, ки 
солњои 1953-1961 ба ин идора роњбарї мекард, њанўз соли 1942 чунин навишта 
буд: «Миллатгарої ва бадбинии халќи русро мо моњирона тарѓиб мекунем… 
Мо одамонро аз хурдсоливу наврасиашон ба даст гирифта, ба љавонон такя 
мекунем. Мо онњоро фосиќу беор ва космополит мекунем».  

Муњаќќиќи љанги иттилоотї Н. А. Бруснитсин аз он изњори нигаронї 
мекунад, ки солњои охир ба олоти бурдани љанги иттилоотї ба монанди 
Радиои «Озодї» фаъолият кардан дар дохили Россия иљозат дода шудааст. 
«Вай бо пули Америка фаъолият дорад. Бинобар ин табиист, ки вай ба 
манфиати онњову бар зарари Русия кор мекунад» [7,68]. 

Дар Тољикистон низ муносибат ба расонањои хориљї чунин аст. 
Масалан, Радиои Би-Би-Си аз моњи сентябри соли 1996 дар Тољикистон бо 
истифода аз ретрансляторњои Тољиктелеком барномањояшро бо мављи миёна 
пахш мекунад. Аз моњи июни соли 2004 то 10 январи соли 2006 бошад, 
барномањои Би-Би-Си шабонарўзе 24 соат бо мављи FM пахш мешуданд. 
Њоло аз надоштани иљозатнома пахши барномањо ба мављи FM муваќќатан 
ќатъ гардидааст, вале њукумат метавонад ба ин иљоза бидињад. Рекламањое, 
ки ба шунидани барномањои Радиои «Озодї» даъват мекунанд, дар кўчаву 
хиёбонњои Душанбе хеле зиёд насб шудаанд. Њатто чунин як лавња дар 50 
метр аз Ќасри Президент насб гардидааст.  

Сармуњаррири њафтаномаи «Миллат» Адолати Мирзо дар бораи бе 
њадаф набудани пахши барномањои Радиои Би-Би-Си чунин мегўяд: 
«…модоме ширкати Радиои Би-Би-Си тўли мављудияти 65-солааш (бахши 
форсї. М.М.) ин иддаоро дорад, ки як расонаи мустаќили хабаррасон аст ва 
мавзеъгирї намекунад, пас талош аз саргирии пахши барномањои Би-Би-Си 
рўи мављи FM дар Тољикистон аз сўи сафорати Бритониё ба чї далел аст?». 

Журналисти тољик Бењрўзи Забењулло низ аз пахши барномањои Радиои 
Би-Би-Си изњори нигаронї кардааст: «… пахши барномањои шабонарўзии 
Радиои Би-Би-Си рўи мављи FM, пахши барномањои мўди урупої, 
рўзномањои мухталиф ба забони ѓайридавлатї ва ѓайраву њоказоро метавон 
худ як навъ мусоидат ва њамбастагињои нерўњои дохилї дар раванди 
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тањољуми фарњангии бегонагон арзёбї кард»[31]. Таъсиррасонии ахбор ва 
сиёсат имрўз яке аз воситањои асосии бурдани љанги иттилоотї мањсуб 
мешавад, зеро бо ин усул метавон ба шуури мардум таъсир карда, тафаккури 
онро дигар кард. Масалан, ваќте ки як ќишри љомеа аз ягон ќарори њукумат 
норозї аст, онро тавссути ВАО нишон дода, ин норозигиро устувор кардан 
мумкин аст. Дар ин њол ВАО бевосита ба њукумат фишор меорад. Њамин аст, 
ки радиоњои «Озодї» ва Би-Би-Си аксаран ба мухолифини њукумат минбар 
медињанд, то ки онњо озодона аќидаи худро баён намоянд. Ин амал дар 
давраи љанги њамватанї хеле рўшан ба назар мерасад. Солњои 1993 пас аз 
Тољикистон фирор кардани роњбарони мухолифин сараввал мањз Радиои Би-
Би-Си мусоњибаро бо Њољї Акбари Тўраљонзода, Муњаммадшариф 
Њимматзода, Саид Абдуллоњи Нурї ва дигарон пахш карда буд. Њоло низ 
нафарони аз њукумат норозї бе ягон мушкилот метавонанд аз ин радиоњо 
истифода кунанд. 

Ба ќавли профессори украинӣ Георгий Почепсов, ки технологияњои 
иттилоотии сиёсиро пажўњиш кардааст, маъракањои иттилоотї њамеша ду 
њадафи ба њам мувозиро пайгирї менамоянд:  

а) нигоњ доштани таваљљўњ ба интерпретатсияи воќеањои рўйдода;  
б) пешгирї кардани пахши иттилои интерпретатсияшудаи раќиб [1,85]. 
Як фактро метавон чанд хел тафсир кард ва афкори љомеаро ба вуљуд 

овард. Масалан, ѓасби Ироќ аз љониби нерўњои ИМА дар ВАО-и Америка 
чун воќеаи зарурї барои барњам задани нерўњои ањриманї, ки ба амнияти 
кишвар хатар эљод мекунад ва барпо кардани демократия тараќќї мешавад. 
Њамин факт дар ВАО-и Россия, Белорус ва ѓайра чун таљовуз ба хоки Ироќ 
дониста шудааст.  

Бояд гуфт, ки ВАО метавонад аудиторияи худро муддати дарозе зери 
таъсири ягон рўйдод нигоњ дорад. Масалан, пешакї дар бораи ба вуќўъ 
пайвастани ягон њодиса хабар дода, таваљљўњи аудиторияро ба он љалб 
мекунад. Баъдан дар бораи ба вуќўъ пайвастани худи ин њодиса хабар дода 
мешавад. Сипас дар охир муддати тўлонї метавон ба натиљаи ин рўйдод 
баргашт. Бањси барномаи њастаии Эрон аз чунин мавзўъ аст, ки дер боз 
мавриди таваљљўњи расонањои хабарии олам аст. Њамин мавзўъ дар ВАО-и 
ИМА ва кишварњои ба вай наздик ду хел тафсир мешавад: яке ба фоидаи 
ИМА ва дигаре ба љонибдории ИМА.  

Барои бо аудитория кор кардан хадамоти тарѓиботии ИМА чунин 
намудњои фаъолиятро муайян кардааст:  

1) истифодаи ВАО-и ба аудитория наздик;  
2) истифодаи сарчашмаи иртибот, ки аудитория ба вай бештар эътимод 

дорад;  
3) нишон надодани мавќеи иртиботгиранда ва аудитория; 
4) пайдо намудани нуќтањои бањамої бо истифодаи калимањои ба 

аудитория наздик ва рўйдодњои ба вай ошно; 
5) мавќеи иртиботгирандаро чунин бояд нишон дод, ки вай мавќеи 

њамагон аст; 
6) истифодаи мушаххасгардонии гурўњњои иљтимої, динї, синну солї, 

касбї ва ѓайра.  
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Бо истифода аз ин усулњо наздикшавии максималии аудитория ва 
иртиботгирандаро ба даст овардан мумкин аст.  

Ваќте ки ИМА ба ягон кишвар љанг карданї мешавад, пеш аз оѓози 
њамла љанги иттилоотиро нисбати ин мамлакат шурўъ мекунад. Масалан, 
пеш аз ѓасби Афѓонистон дар соли 2001 Радиои «Садои Америка» њаљми 
барномањояшро ба забони дарї ва пашту афзоиш дод. Њамзамон, Радиои 
«Озодї» низ ба пахши барномањо барои Афѓонистон шурўъ кард. Ширкати 
телевизионии америкоии CNN дар љанги Халиљи Форс ва Афѓонистон бо 
нерўњои Пентагон њамкории зич дошт ва дар бурдани љанги психологї 
кўмаки зиёд кард [4,64]. 

Бинобар ин, љанги психологиро дар Афѓонистон фронти дуюм 
номиданд. Барои баланд кардани нуфузи низомиён Пентагон аз Голливуд низ 
истифода кард, то ки синамогарон дар бораи низомиёни ИМА филмњои 
«хуб» офаранд ва образи сарбози америкоиро њамчун њомии сулњу 
демократия нишон дињанд. 14 октябри соли 2001 рўзномаи «Ню-Йорк таймс» 
навишта буд, ки љанги нуфузњо дар њама љо  аз мурољиати президент Буш оид 
ба љамъ кардани якдолларї барои бачањои Афѓонистон шурўъ карда, бурда 
мешавад. Агар асоси љанги иттилоотї факт ва баъд тафсири вай бошад, дар 
љанги нуфузї (имиљї) љузъи асосї тафсир буда, факт барои рўйпўш намудани 
интерпретатсия (тафсир) хизмат мекунад. Њамин аст, ки њоло кино, 
телевизион ва рекламаи ИМА барои баланд бардоштани имиљи кишварашон 
саъй доранд, то ки Америкаро мардуми олам њамчун сарчашмаи бадї 
нахонанд.  

ИМА ваќти љанги психологї аз чунин ќонуниятњои таъсиррасонї ба 
аудитория истифода мекунад:  

1. Факт бояд бо тафсир якљоя истифода шавад. Масалан, ваќти љанги 
Афѓонистон ВАО-и ИМА онро мубоиза бо терроризми љањонї номиданд. 
ВАО-и Русия бошад, размандањои чеченро «муљоњид» ва ё «дастањои бандит» 
меноманд.  

2. Пайдоиши факти манфї бояд бо тафсири мусбат ислоњ карда шавад. 
Масалан, факти марги шањрвандони осоишта њини љанг дар ВАО гуфта 
намешавад ва агар дар ин бора сухан равад, њатман гуфта мешавад, ки аз 
амалиёти террористї дар ИМА 5 њазор нафар шањрвандон кушта шуданд.  

3. Пайдо шудани як факти манфї имкон медињад, ки факти дигари 
манфї пахш карда шавад. Масалан, ваќте ки маркази савдо дар шањри Ню-
Йорк инфиљор шуд, факти дигари манфиро оид ба бархўрдани тайёра ба 
бинои Пентагон низ пахш карданд, зеро мардуми аз хабари аввал ба шок 
расида, хабари дуюмро низ ќабул мекунад.  

4. Дар як ваќт дар мадди назари аудитория будани факти манфї ва 
мусбат пайдоиши муносибати амиќи шахсро оид ба рўйдод мушкил мекунад. 
Масалан, аз як тараф, Афѓонистонро бомбаборон карданд ва аз тарафи 
дигар, бо тайёрањо ба мардум кўмаки башардўстонаи ѓизої партофтанд. 

5. Собит кардани фикр на ба факт, балки сохтани он бо интерпретатсия. 
Дар ин њолат усули таъсиррасонї бо интиќоли факт ба намуди 
интерпретатсияи ба худ мувофиќ сурат мегирад. Масалан, Би-Би-Си филме, 
ки канали «1+1» намоиш дода буд, такроран пахш мекунад. Дар он 
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биотеррор ба Усомаи бини Лодан ва ё Ироќ нисбат медињанд. Њоло 
америкоињо хуб медонанд, ки сарчашмаи сирояти бемории сўхтанї аз дохили 
кишвар будааст. Вале, он лањза аз ин факт интерпретацияи ба худ зарурї ва 
мувофиќро барои аудитория талаќќї доданд.  

6. Бояд каналњои иртиботии ба аудитория наздикро барои таъсиррасонї 
истифода кард. Масалан, ИМА аксари маводи тарѓиботии худро тавассути 
каналњои арабии ВАО пахш мекунад. Ё бењуда нест, ки Би-Би-Си аз соли 2007 
канали телевизионї ба забони арабї роњандозї мекунад. 

7. Бояд ба афкори љомеа диди характеристикаи раќиб, образи вай 
тањмил карда шавад. Масалан, олами виртуалї нисбат ба воќеї дар пахши 
ахбор мавќеи муњимро мегирад. Аудитория танњо онро медонад, ки ба вай 
гуфтаанд. Аз ин рў, интерпретатсия нисбат ба факти воќеї мавќеи асосиро 
мегирад.  

8. Тањмили аќида метавонад тавассути руљўи таърихї сурат бигирад. 
Масалан, барои ба аудитория тањмил кардани аќида чун дар ИМА мегўянд, 
ки «Саддом Њусейн ин Гитлери њозиразамон аст». Албатта, мардум кї 
будани Гитлерро медонанд ва оќибати сиёсати ѓосибии вайро фаромўш 
накардаанд. Дар ин њол аудитория Саддомро бо Гитлер муќоиса карда, ба 
хулоса меоянд, ки бояд Саддом барканор карда шавад. Зеро вай њам чун 
Гитлер хоњад буд.  

9. Њар ќадаре ки аудитория дар бораи объекти тафсиршаванда аљзои 
зиёди мусбат ё манфї гирад, объект барои вай наздик мешавад. Масалан, дар 
бораи ягон њодисае, ки мехоњанд афкори мардумро ба вуљуд оранд, бештар 
менависанд. Дар давраи љанги Афѓонистон соли 2001 ВАО-и ИМА дар бораи 
њаракати толибон иттилои зиёди манфї пахш карданд ва њатто бо бањонае, 
ки баромади Усомаи ибни Лодан шояд хабари шифршудае ба ёронаш дошта 
бошад, мурољиати ў ё мусоњибаи вайро пахш накарданд.  

10. Ѓолиб он касест, ки аввалин шуда худро ѓолиб эълон кардааст. Љанги 
истилогаронаро низ метавон љанги боадолат номид, агар тавассути тарѓибот 
чунин афкори љомеа ба вуљуд оварда шавад. Дар оѓози ѓасби Ироќ дар моњи 
марти соли 2003 ВАО-и ИМА ин ѓосибиро љанги боадолатона талаќќї 
мекарданд.  

11. Ягон нафар одами ањмаќ ё сабукфикр, вале барои аудитория љолиб 
барои саргарм кардани мардум интихоб карда мешавад. Масалан, барои 
афкори љомеаро аз воќеаи асосї дур кардан ба ягон њодисаи сеюмдараља 
таваљљўњи зиёд дода мешавад. Масалан, дар ВАО-и Ѓарб шодравон шоњзода 
Диана ё овозхон М. Љексон барои љалби таваљљўњи аудитория истифода 
мешаванд. Дар ин њол мардум дар бораи воќеаи асосї камтар фикр карда, 
таваљљўњашонро ба дигар сў равона мекунанд.  

12. Тањти назорат гирифтани ќиссањо дар шабакаи тарѓиботї, зеро дар 
ќиссањо њаќиќати воќеї нињон аст ва аз он раќибон метавонанд истифода 
кунанд. Масалан, дар ВАО-и кишварњои Ѓарб дар бораи Усома ибни Лодан 
аксаран ќиссаву иттилои манфї пахш мешавад. Дар сурати ба ин шабакањо 
даст ёфтани Усома ибни Лодан ва шариконаш албатта, иттилову ќиссањо 
мусбат мешуданд. Аз њамин нигоњ хадамоти амниятии Россия сайти 
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размандањои чеченро дар Интернет мебандад, то ки онњо худро тарѓиб 
накунанд.  

Пањн кардани иттилои дурўѓ, рекламаи ѓаразнок аз љињати молиявї 
зарар дорад. Масалан, рекламаи бардурўѓи ягон маводи хўрокаи пастсифат 
метавонад ба саломатии ањолї зиён расонад. Солњои охир ба бозори 
истеъмолии кишвар мањсулоти пастсифат ва ё мўњлати истифодааш 
тамомшуда ворид карда мешавад.  

Ќањрамон он касест, ки душмани арзанда дорад. Бинобар ин, дар љанги 
иттилоотї барои ањолии худ раќибро зўру тавоно ва берањму љоњил нишон 
медињанд, то ки ѓолибро ќањрамон намоянд. Дар њамин њол барои душман 
нерўи худро зўру тавоно ва маѓлубнопазир нишон дода, баръакс раќибро 
хору залил ва нотавон инъикос мекунанд, то ки ба афкори мардуми душман 
таъсири психологї мерасонанд. 

Ба навиштаи рўзномаи «New York Times» (2002.-2 декабр) ғалаба дар 
љанг маънои ѓалаба дар оламро надорад. Дар ин љанг танњо дар њолати ба 
сару ќалбњои одамон роњ ёфтан метавон ѓолиб омад [5,73].  

Муборизаи иттилоотиро метавон њамчун омодагии иттилоотї ба ягон 
амали оянда баррасї кард, ки дар шароити воќеї ва ё виртуалї мегузарад. 
Муборизаи иттилоотиро метавон зидди ањолии осоишта ва ё низомиён анљом 
дод. Тавассути вай аз як њолат метавон ба њолати дигар гузашт. Масалан, аз 
њолати иќтисодї ба сиёсї, низомї ё баръакс гузаштан мумкин аст. Ин њолат 
аввал дар фазои иттилоотї ба вуљуд оварда мешавад ва баъд ба њолати воќеї 
мегузарад. Аз ин рў, муборизаи иттилоотї чунин њадафњо дорад:  

 хуб (мусбат) нишон додани объект;  
 бад (манфї) нишон додани объект; 
 ноором кардани вазъият;  
 ором кардани вазъият. 
Ин њама тавассути пањн кардани овозањо, дурўѓу тўњмат, таърифи 

беасос, барои баррасии мардум пешнињод кардани ягон мавзўъ, тањрифи 
факт ва ѓайра ба даст меояд. Масалан, ВАО-и Ѓарб дидаву дониста барои 
баррасї мавзўи барномаи њаставии Эронро бардоштааст ва дар атрофии он 
њангомањо месозад. 

Соли 1956 дар Венгрия медиа-кризис одамонро ба тазоњурот бархезонд. 
Комиссияи СММ соли 1957 пас аз пажўњиши ин њодиса ба хулоса омад, ки 
радио эњсоси дастгирии тазоњуротгаронро ба вуљуд овардааст [2,53]. 

Радиоњои «Европаи озод», «Садои Америка» ва Би-Би-Си дар Венгрия 
медиа-кризисро ба вуљуд оварданд ва мардум ба тазоњурот хест, вале баъдан 
он аз љониби нерўњои Артиши Шўравї ва мањаллї пахш карда шуд. 

Мисоли дигари љанги иттилоотї ин барканор кардани президенти 
Индонезия мебошад. Соли 1965 хадамоти махсуси ИМА ва Британия барои 
сарнагун кардани президенти Индонезия Сукарно, ки аз њизби коммунистї 
буд, (он ваќт ин њизб 10 миллион нафар аъзо дошта нерўи бузурге њисоб 
мешуд) амалиёти густурдаи тарѓиботиро шурўъ карданд. Соли 1965 гурўњи 
махсуси IRD (Департаменти иттилоотї ва пажўњишї) ва разведкаи британия 
MI 6 гурўњи махсусро барои бурдани тарѓиботи сиёњ ба Сингапур 
фиристоданд. Мутахассис оид ба тарѓибот 100 њазор фунт стерлинг гирифт, 
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то барои аз президент Сукарно халос шудан аз њамаи имкониятњо истифода 
бикунад [1,23].  

Дар ин амалиёт аз медиа-кризис хеле хуб истифода намуданд. Ба 
мамлакат иттилои Радиои Би-Би-Си фаъолона ворид мешуд. Дар ВАО-и 
дохилї низ иттилои тањрифшуда, аз ќабили бемор будани президент ва 
вазифаашро иљро карда натавонистани вай талаќќї мегардид. 
«Тарѓиботгарон фактњоро аз дохили кишвар гирифта ба Лондон 
мефиристоданд ва аз он љо онњо тавассути Радиои Би-Би-Си пас мегаштанд. 
Њамин тавр, дар кишвар афкори мардум таѓйир дода шуд ва президент 
маљбур шуд, ки 10 марти соли 1966 вазифаашро ба генерал Сухарто бидињад». 
Ин усули љанги иттилоотї имрўз њам ањамияти худро гум накардааст ва зиёд 
истифода мешавад. 

 
Адабиёт: 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 
геостратегические императивы).-М.: Международные отношения, 1998.-112 с. 

2. Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 
геостратегические императивы).-М.: Международные отношения, 1998.-
112 с.Бурмистенко А. Н., Щербаков А. С. Сколько стоит «собственное 
мнение»? За кулисами американской журналистики.- М.: Знание, 1977.-112 с. 

3. Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и 
проблемы формирования, М., 2002.Попов В.Д. Информациология и 
информационная политика. М.: Изд-во РАГС, 2001. 

4. Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и 
проблемы формирования, М., 2002. 

5. Почепцов Г.Г., «Информационные войны и будущее», 2002. 
6. Брусницын Н. Информационная война и безопасность.- М.: Вита -Пресс, 

2001.- 280 с.  

7. Лайнбарджер П. Психологическая война. – М., 1962. 
8. Муким Дж. Радио «Свобода»: ложь и правда.-Душанбе: Деваштич, 2005. 
9. Бурмистенко А. Н., Щербаков А. С. Сколько стоит «собственное мнение»? За 

кулисами американской журналистики.- М.: Знание, 1977.-112 с.  

10. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 2000. -С.87-88. 
11. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба МО ЉТ. Д., 2006. -С.37. 
12. Якубов Љ.К. Њокимияти чањорум. –Хуљанд: Ношир, 2017.-180 с.  
13. Амри Президенти ЉТ «Оид ба консепсияи амнияти иттилоотї». Asia plus. 

№ 21 от 23 мая 2007г. 

 
 



20 
 

Шокиров Ѓ. А.,  

  н.и.ҳ., дотсенти кафедраи назария  
ва таърихи давлат ва њуќуќ, 

 ДДҲБСТ 
 

Расулзода Нигора, 
 магистранти бахши 2-юми  

ихтисоси ҳуқуқшиносӣ 
 

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ: ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ 
 
Танзими њуќуќӣ ин раванди мураккаб ва гуногунест, ки бо ёрии 

воситањои муайяни таъсиррасонии њуќуќї ба муносибатњои љамъиятї ба 

амал бароварда мешавад. Падидаи мазкури иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ё давлатӣ-

ҳуқуқӣ натанҳо тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ, яъне қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, ҳамчунин тавассути дигар воситаҳои ҳуқуқӣ аз қабили ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳо, фактҳои ҳуқуқӣ, санадҳои татбиқи ҳуқуқӣ, шартномаҳо ва ғайра 
низ сурат мегирад. 

Дар таҳқиқоти илмӣ омадааст, ки танзимоти ҳуқуқиро чун 
батартибдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ бо ёрии воситаҳои ҳуқуқӣ муайян 
кардан мумкин аст. Ба ақидаи муаллиф, мафҳуми батартибдарорӣ дар ҳолати 

мазкур мазмуни асосӣ ва мақсади раванди танзимкунии ҳуқуқиро дар худ 
дошта, минбаъд чун намуди танзимкунии иҷтимоӣ баромад намуда, вай бо 
ёрии воситаҳои махсусӣ ҳуқуқӣ амалӣ гардонида мешавад.    

Проблемаи илмии мазкур тӯли чанд даҳсолаҳо аст, ки дар пеши назари 

таҳқиқотчиёни соҳа меистад. Новобаста ба чунин мӯҳлатгузорӣ, на ҳамаи 

ҷанбаҳои илмии ин падидаи илмӣ дар пуррагӣ мавриди таҳкиқ қарор дода 
шудааст. Тавре дар адабиёти илмии ҳуқуқшиносӣ таъкид шудааст, вобаста ба 
тағйиротҳое, ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ рух дода истодаанд, кулли 

муносибатҳои анъанавӣ ба фаҳмиши танизимоти ҳуқуқӣ ва татбиқкунии 
ҳуқуқ, таҳлилҳои навро талаб менамояд.  

Ба ақидаи муаллиф, дар замони муосир танзимоти меъёрии 
муносибатҳои ҷамъиятӣ, тибқи теъдоди зиёди меъёрҳои иҷтимоӣ аз қабили 

ахлоқӣ, динӣ, корпоративӣ, ҳуқукӣ, одатҳо ва анъанаҳо амалӣ гардонида 
мешавад.  

Ҳамин тавр, он ҳодисоти давлатӣ-ҳуқуқие, ки бо ёрии меъёрҳои ҳуқуқӣ 
ва дигар воситаҳои ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир расонида 
мешавад, танзимоти ҳуқуқӣ номида мешавад. Оиди чунин фаҳмиши ҳуқуқӣ 
дар назарияи ҳуқуқ ақидаҳои мутахассисони соҳа ба назар мерасад, ки чанде 

аз онҳоро мавриди таҳлил қарор медиҳем. 
Проблемаи илмии мазкуро мавриди таҳқиқ қарор дода, Р.Ш. 

Сотиволдиев таъкид менамояд, ки ҷамъияти инсонӣ бидуни қонунҳои 
муайяни худ вуҷуд дошта ва инкишоф ёфта наметавонад. Ба ақидаи муаллиф, 

яке аз ин қонунҳо – таъмини муташаккиливу муназзамӣ дар ҷомеа мебошад, 
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ки ҳанӯз дар ҷамъиятӣ тодавлатӣ, дар шароити тарзи ҳаёти ибтидоӣ амал 
мекард ва ҷомеа идора карда мешуд. Ҳамчунин ба ақидаи муҳаққиқ, бо 
пешрафти ҷомеа, мураккабгардии ҳаёти ҷамъиятӣ, сатҳи муташаккилии 

ҳаёти одамон боз ҳам мураккаб гардида, воситаҳои ҳуқуқии нав ба нави 
муназзамгардонии муносибатҳои воқеии иҷтимоӣ истифода мешаванд. Аз 
рӯи таҳлилҳои додаи Р.Ш. Сотиволдиев, танзими ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз 
воситаҳои таъмини  муташаккиливу муназзамӣ инъикоси бевоситаи 

муносибатҳои воқеии ҷамъият ба ҳисоб меравад. 
Ба ақидаи В.Н. Хропанюк бошад, предмет ва методи танзимкунии 

ҳуқуқӣ – ин асоси хеле муҳими ҷудокунии низоми ҳуқуқ ба соҳаҳо буда, худ 
предмети танзимоти ҳуқуқӣ – ин чизест, ки ба он ҳуқуқ таъсир мерасонад. 

Муаллиф дар идомаи таҳқиқоти худ таъкид намудааст, ки ҳуқуқ ба 
муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонад ва онро танзим менамояд. Ба 
ақидаи ӯ, агар ба пердмети танзимоти ҳуқуқӣ намудҳои якхелаи 
муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ба онҳо меъёрҳои муайяни соҳаи ҳуқуқ таъсир 

мерасонанд, фаҳмида шавад, пас дар зерм методи танзимоти ҳуқуқӣ – тарзҳои 
таъсиррасонии соҳаи ҳуқуқ ба намуди муайяни  муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки 
предмети танзимкунии онҳо ба ҳисоб мераванд, фаҳмида мешавад. 

И.Е. Сенников ақидаҳои пешниҳод намудаи С.Н. Братус,  В.Б. 

Шейндлин ва В.М. Гореневро мавриди таҳлил қарор дода, таъкид менамояд, 
ки онҳо нишонаҳои муҳим ва куллӣ чунин ҳодисоти давлатӣ-ҳуқуқии 
омӯхташаванда, яъне танзимоти ҳуқуқиро кушодаанд, вале онҳо ин падидаро 
чун фаъолияти давлат ва мақомоти ваколатдори давлатӣ оиди сохтан ва 

татбиқкунии меъёрҳои ҳуқуқӣ хислат додаанд. Ба ақидаи муаллиф, дар 
ҳолати чунин фаҳмиши мафҳуми танзимоти ҳуқуқӣ, фаъолияти субъектони 
ҳуқуқии ғайриҳокимиятӣ, ки ба амаликунии меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 

нишондодҳои санадҳои татбиқи ҳуқуқӣ равона карда шудаанд, берун аз ин 
мафҳум мемонад. 

Ба ақидаи гурӯҳи муаллифон бошад, танзими ҳуқуқӣ аз нашри меъёрҳои 
ҳуқуқӣ, ки аз онҳо ҳуқуқ пайдо мешавад, сар шуда, аҳамияти онҳо дар он аст, 

ки ин меъёрҳо рафтори одамонро муқаррар менамояд. Дар таҳлилҳои 
минбаъдаи худ муаллифон мафҳуми танзими ҳуқуқиро дар иртибот бо 
меъёрҳои ҳуқуқӣ, муносибати ҳуқуқӣ, фактҳои муайяни ҳуқуқӣ, механизми 
танзими ҳуқуқӣ ва унсурҳои асосии он ва мақсади олии танзими ҳуқуқиро дар 

ҳаёти ҷамъиятӣ мавриди таҳлил қарор додаанд. 
Илми њуќуќшиносї фарќи байни мафњумњои таъсиррасонии њуќуќї ва 

танзими њуќуќиро муайян кардааст. Ин маънои муайяне дорад, чунки њуќуќ 
бо мављудияти худ аллакай ба рафтору кирдори одамон таъсири калоне 
мерасонад. Њуќуќ чун арзиши маданї ва иттилоотї самти фаъолияти 
инсонро муайян намуда, онро ба доираи умумии муносибатњои љамъиятии 
мутамаддин ворид мекунад. Мањз ба њамин маъно таъсиррасонии њуќуќї дар 
фарќият аз танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї васеътар аст. 

Дар таҳлилҳои мутахассисони соҳа хусусиятҳои хоси танзими ҳуқуқӣ 

таъкид карда шудааст. Чунончӣ, ба ақидаи Р.Ш. Сотволдиев, танзими ҳуқуқӣ 
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функсияи муҳими ҳуқуқ буда, дар шаклҳои танзими меъёрӣ ва арзишӣ ба 
сомон расонида шуда, хусусияти иттилоотӣ дошта, яке аз самтҳои 
таъсиррасонии ҳуқуқӣ, як намуди танзимоти иҷтимоӣ, таъсиррасонии 

ҳуқуқии мақсаднок, самаранок ва меъёрии муташаккил ба ҳисоб меравад. 
Ҳамчунин ба ақидаи муаллиф, раванди мазкур функсияҳои зеринро иҷро 
менамояд: 

1) мустаҳкам намудани муносибатҳои ҷамъиятии танзимгашта, таъмини 

инкишофи минбаъдаи онҳо; 

2) таъмини асосҳои меъёрии ҷомеа, ки тавассути онҳо муташаккиливу 

низоми устувор дар ҳаёти ҷомеа таъмин мегарданд; 

3) таъмини озодӣ, мустақилият, фаъолнокӣ ва ташаббускории инсон; 

4) ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятии танзимгашта.  
Бо вуљуди ин, воситањои ќатъиян муайяншудаи таъсиррасонии њуќуќиро 

аз муносибатњои љамъиятї фарќ кардан лозим аст, ки барои танзими 
бевоситаи онњо махсус таъин шудаанд. Ин воситањо механизми яклухти 
низомноки њуќуќиро ташкил медињанд, ки танзими тамоми маҷмўи 
муносибатњои љамъиятиро таъмин менамоянд ва онњо предмети танзими 
њуќуќӣ мебошанд. Дар таҳлили мутахассисони соҳа омадааст, ки худ 
предмети танзими ҳуқуқиро он муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, 
ки дар ҷараёни таъсиррасонии муташаккилонаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ танзим карда 
мешавад. Ҳамчунин дар таҳлилҳо омадааст, ки ҳуқуқ ҳамаи муносибатҳои 

ҷамъиятиро танзим намекунад, чунки дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ 
ҳамчунин ахлоқ, дин, одатҳо, анъанаҳо ва меъёрҳои дигар низ истифода 
мешаванд ва онҳо низ муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти 
инсонӣ танзим намуда, аҳамияти муҳим доранд. 

Механизми танзими њуќуќӣ низоми воситањои њуќуќие мебошанд, ки бо 
ёрии онњо муносибатњои љамъиятї мувофиќи маќсад ва вазифањои давлат ба 
танзим дароварда мешаванд.  

Унсурњои асосии сохтори механизми танзими њуќуќӣ инњоянд: 
Меъёрњои њуќуќ ќоидањои умумињатмии рафтори он иштирокчиёни 

муносибатњои љамъиятиро муќаррар мекунанд, ки онњо дар соњаи танзими 
њуќуќӣ мебошанд. Онњо дар санадњои меъёрию њуќуќии аз ҷињати эътибори 
њуќуќиашон гуногун ифода карда мешаванд ва дар як ваќт њатмї будани 
худро гум намекунанд. Таъсири танзими умдаи меъёрњои њуќуќ ба 
муносибатњои љамъиятї аз он иборат аст, ки онњо доираи субъектњои дар 
зери таъсири он бударо муайян мекунанд; вазъиятеро ба вуљуд меоранд, ки 
субъектњо нишондодњои онро ба роњбарї мегиранд; мазмуну мундариҷаи 
худи ќоидањои рафторро мекушоянд; чорањои љавобгарии њуќуќиро барои 
вайрон кардани ќоидањо муќаррар мекунанд. Меъёри њуќуќ унсури аввалини 
механизми њуќуќ мебошад, ки асоси вай, самтњои рафтори њуќуќиро муайян 
менамояд ва онњо дар муносибатњои њаќиќии љамъиятї ба барнома табдил 
меёбанд. 

Дар илм ва таљрибаи њуќуќї меъёрњои њуќуќ комилан адолатмандона 
асоси меъёрии механизми танзими њуќуќӣ њисобида мешавад, чунки дар онњо 
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он тарзи муносибатњои љамъиятї таљассум ёфтааст, ки ба талабот ва 
манфиатњои шањрвандони давлат мувофиќат мекунад. 

Нишондодњои меъёрњои њуќуќ дар ахлоќу рафтори одамон ба воситаи 
дигар унсурњои механизми танзими њуќуќии  муносибатњои љамъиятї ба амал 
бароварда мешаванд. 

Муносибатњои њуќуќї  унсури муњим ва заруртарини њаёти воќеии њуќуќ 
мебошад. Дар он њуќуќ ва вазифаи (ўњдадорињои) умумии дар меъёрњои њуќуќ 
мустањкамшуда ба њуќуќ ва вазифањои (ўњдадорињои) мушаххасу байни њам 
вобастаи субъектњои фардӣ (шахс ё ташкилот) табдил меёбад, ки мувофиќи 
он шахсони номбаршуда бояд рафтори худро мувофиќ кунанд. 

Муносибати њуќуќї меъёри рафтори имконпазир ва бояду шояди 
иштирокчиёни муносибатњои љамъиятиро муќаррар мекунад. Дар сурати 
ворид гардидан ба соњаи таъсири њуќуќии мушаххас татбиќи амали озод дар 
њудуди назардошт мумкин аст. Ба муносибати њуќуќї гузаштани њуќуќ ва 
вазифањои умумї, ки дар меъёрњои њуќуќї мављуданд, ба механизми танзими 
њуќуќӣ «имконият» медињад вазифањои танзимкунандаи худро (яъне танзими 
ҳуқуқӣ) ба охир расонад, яъне њуќуќ ва ўњдадорињои субъектњои 
муносибатњои њуќуќї ба муносибатњои њаќиќии љамъиятї табдил дода 
шаванд. Тавре дар адабиёти илмӣ таъкид шудааст, танзими ҳуқуқӣ бо 

истифода аз воситаҳои ҳуқуқӣ ба сомон мерасад. Маҷмӯи воситаҳои ҳуқуқӣ 
бошад, механизми танзими ҳуқуқӣ номида шуда, мафҳуми мазкур, яъне 
механизми танзими ҳуқуқӣ аз теъдоди муайяни воситаҳои ҳуқуқӣ иборат 
буда, вай барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ кофӣ мебошад. 

Санадњои амалї гаштани њуќуќ ва ўхдадорињои њуќуќї  ин рафтори 
амалии субъектњои муносибати њуќуќї доир ба татбиќи амалии њуќуќ ва 
ўњдадорињои онњост. Ба воситаи ин санадњо танзими њуќуќӣ ба маќсад 
мерасад, манфиатњои мушаххаси ќонунии шахсони њуќуќу ўњдадорї дошта, 
ќонеъ гардонда мешавад. Чуноне ки болотар ишора шуд, шаклњои асосии 
амалї гаштани њуќуќ ва ўњдадорињо истифода бурдани имкониятњои 
пешнињодкардаи меъёрњои њуќуќ, иљрои дастури њуќуќии ўњдадоркунанда ва 
риоя кардани манъкунињои њуќуќї мебошад. 

Агар барои субъектњои њуќуќ татбиќи мустаќилонаи њуќуќ ва 
ўњдадорињои њуќуќии пешнињодшуда имконнопазир бошад, давлат дар 
шахсияти маќомоти босалоњияти худ фаъолияти њуќуќистифодабариро ба 
амал мебарорад, ки пурра амалї гаштани онњоро бояд таъмин кунад 
(андозњоро меситонад, нафаќа таъин мекунад, суди боадолатро ба роњ 
мемонад). 

Даќиќ будан ва самаранокии механизми танзими њуќуќии муносибатњои 
љамъиятї ба дуруст маънидод кардани меъёрњои њуќуќ ва дараљаи 
њуќуќдонии субъектњои танзими њуќуќ вобаста мебошад. Чуќур донистани 
мазмуни њаќиќии меъёрњои њуќуќ, донистани шарњу эзоњи расмии мазмуни 
ќонунњои дар амалбуда, сифати танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятиро 
хеле бењтар мекунанд ва бешубња, дараљаи њуќуќдонии иштирокчиёни 
муносибатњои љамъиятии дар соњаи таъсири њуќуќ буда, њар ќадар баланд 
бошад, механизми танзими њуќуќ њамон андоза боэътимодтар амал мекунад. 
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Маќсади олии танзими њуќуќ дар њаёти љамъиятї барќарор намудани 
чунин тартиботе мебошад, ки он ба нишондодњои меъёрњои њуќуќ, 
принсипњои дар нињоди онњо љойдодашудаи адолати иљтимої њарчї 
пурратар бояд мувофиќат кунад. 
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АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ солҳои 

охир аҳамияти муҳим пайдо намуд, зеро зиёд гардидани шумораи аҳолӣ, 

вобаста ба ин афзун гардидани талаботи ҳарӯза, аз ҷумла ба озуқаворӣ 
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Ҳукумати мамлакатро дар назди масъалаи андешидани чораҳои таъхирнопазир 

гузошт. Чунин ҳолат аз бандҳои алоҳида ва нуктаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон, ки дар Паёми навбати ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

декабри соли 2019 ироа гардида буд, бармеояд: “Аз ҳамин сабаб, дар назди худ 

мақсад гузоштем, ки масъалаи асосҳои ҳуқуқии таъмини амнияти озуқаворӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар доираи мақолаи илмии мазкур матлаби таҳлил 

қарор диҳем”[1]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ 

расидан ба амнияти озуқаворӣ ва таъмини бехатарии онро яке аз ҳадафҳои 

стратегии худ эълон кардааст. Ҳукумати мамлакат дар ин давра барои расидан 

ба ин мақсад санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла даҳҳо барномаҳои давлатиро 

қабулу амалӣ гардонид. Яке аз онҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» мебошад, ки 15 майи соли 1997 қабул 

карда шудааст. Қонуни мазкур дар таҳрири нав 9 декабри соли 2004 мавриди 

амал қарор гирифт, ки он муносибатҳои байни истеъмолкунандагон ва 

истеҳсолкунандагон, иҷрокунандагон, фурӯшандагонро ҳангоми фурӯши мол 

(иҷрои кор, хизматрасонӣ) ба танзим дароварда, ҳуқуқи истеъмолкунандагонро 

ҳангоми хариди моли дорои сифати муносиб ва барои ҳаёту саломатии 
истеъмолкунандагон бехатар, гирифтани маълумот оид ба мол ва 

истеҳсолкунандагони (иҷрокунандагони, фурӯшандагони) он, ҳимояи давлатӣ 

ва ҷамъиятии манфиати онҳоро муқаррар ва тарзи татбиқи ин ҳуқуқҳоро 
муайян мекунад, ба танзим дароварда шуд.   

Тибқи ин қонун, истеъмолкунандаҳо ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ аз зарари 

мол (кор, хизматрасонӣ), бехатарии мол, ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ, 

маълумот доир ба мол, маърифатнокӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон, ҷуброни пурраи зараре, ки бинобар нуқсони мол 

расидааст, бехатарии муҳити зист дар мавриди истеҳсол ва муомилоти мол, 

изҳори назари худ оид ба мол ва муроҷиат ба суд ва дигар мақомоти 

ваколатдори давлатӣ барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои худро доранд. 

Мутобиқи моддаи 20-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон» нуқсони ошкоргардидаи молро истеҳсолкунанда 

(фурӯшанда) ё ташкилоте, ки дар асоси шартномаи байни худ вазифаи 

истеҳсолкунанда (фурӯшанда)-ро иҷро мекунад, агар тибқи созишномаи 

тарафҳо муҳлати дигари бартараф сохтани нуқсони мол муайян нашуда бошад, 

бояд фавран бартараф созад. Муҳлати ниҳоии бартараф намудани нуқсони мол 

аз рӯзи бартараф намудани онро талаб кардани истеъмолкунанда аз чаҳордаҳ 

рӯз дарозтар буда наметавонад. Нисбат ба моли истифодааш дарозмуддат 

истеҳсолкунанда (фурӯшанда) ё ташкилоте, ки дар асоси шартномаи байни худ 

вазифаи истеҳсолкунанда (фурӯшанда)-ро иҷро мекунад, ӯҳдадор аст ҳангоми 

аз ҷониби истеъмолкунанда пешниҳод гардидани талабот дар давраи таъмир 

моли ҳаммонандро ба истеъмолкунанда бемузд пешниҳод намуда, дар муддати 

се рӯз аз ҳисоби худ ба ӯ расонад[3]. Номгӯи молҳои истифодаашон 

дарозмуддатро, ки талаботи мазкур ба онҳо дахл надорад, Ҳукумати Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон муқаррар менамояд. Инчунин, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу 

сифати молу маҳсулот ва хизматрасонӣ зарур аст, ки  пешгирии воридот, 

истеҳсол ва фурӯши молу маҳсулоти бесифату бехатар  ва ҷорӣ намудани 

низоми нави идоракунии сифат аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ, инчунин 

мусоидат намудан ба корхонаҳои истеҳсоли молу маҳсулоти 

воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашудаи ватанӣ  мутахассисони он 
пайваста талош кунанд, ки бехатарии бозори истеъмолиро таъмин намоянд. 

Бояд зикр намуд, ки яке аз самтҳои асосии мақомоти Кумитаи бехатарии 

озуқаворӣ ва дигар зерсохторҳои онро таъмини бехтарии маҳсулоти озуқаворӣ, 

ташхису назорати он бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ташкил 

медиҳад, зеро мақсад аз таъсис додани Кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ҳалли ҳамин мушкилот ва кам кардани 

такроршавии вазифаҳои хизматии ба ҳам монанд, ҳамоҳангии санҷишҳо, 

сарфаи маблағҳои буҷа ва кам гардидани монеаҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ 

ва ҳамчунин пешгирӣ намудани фаъолияти соҳибкоронест, ки мехоҳанд бо роҳу 

воситаҳои гуногун ба мамлакат маҳсулоти пастсифати озуқаворӣ ворид 

намоянд. Кумитаи бехатарии озуқавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки аз таъсисаш беш аз ду сол сипарӣ мегардад, бо мақсади таъмини 

бехатарии озуқаворӣ дар доираи қабули барномаҳои давлатӣ, махсусан дар 

заминаи тадбиқи бехатарии озуқаворӣ дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон барои солҳои 

2019-2023» фаъолияташро дар самти байторию зотпарварӣ, фитосанитарӣ, 

карантини растанӣ ва тухмӣ ба роҳ монда, тамоми маҳсулотеро, ки дар кишвар 

истеҳсол карда мешаванд ва ё аз хориҷи мамлакат ворид карда мешаванд, таҳти  

санҷиш ва назорати доимии худ қарор додааст. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 

худ 22-юми декабри соли 2019 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид 

доштанд, ки намудани аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат ва бехатари озуқаворӣ, ки 

шарти асосии солимии мардум мебошад, яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб 

меравад». Бо назардошти ин гуфтаҳо соҳибкорону истеҳсолкунандагони 

ватаниро зарур аст, ки дастгириҳои давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

махсусан Сарвари давлатро дарк намуда, кӯшиш намоянд имкониятҳои 

мавҷударо баҳри истеҳсоли молу маҳсулоти босифат ва дар бозори ҷаҳонӣ 

рақобатпазир равона намуда, тавонанд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ баҳри 

истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда 

фаъолияти худро ба роҳ монанд.Таъминнамоии аҳолӣ  бо маҳсулоти ғизоӣ ҳама 

вақт барои аксарияти кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла барои Тоҷикистон низ 

масъалаи муҳим ба ҳисоб мерафт [2]. Дар рушди назария ва амалияи асосҳои 

ҳуққуқии таъмини бехатарии амнияти озуқаворӣ  олимони Федератсияи Россия 
А.В.Гордеев, А.Алтухов, И.Г.Ушачев В.В.Алексев, М.М. Макеенко ва дигарон 

саҳми наззаррас гузоштаанд. Инчунин, дар байни олимони ватанӣ 

иқтисодонҳо, ҳуқуқушиносон, бо омӯзиши ҳолати муосири  бозори бехтарии  

озуқаворӣ  дар ҳамаи ҷанбаҳо  он машғул шуданд, ки  Н.Карлова, Т.Набиева, 
Самадов Б.О., С.С.Икромов, С.Паризода, Л.П.Силаева, И.Хирамов, 

З.Элмуродов ва дигаронро  қайд намудан мавриди зикр аст. Яке аз фишангҳои  
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давлатии танзимкунандаи фаъолияти бозорҳои яклухти озуқаворӣ ин 

литсензиякунонӣ ба  шумор меравад, ки як қатор  талаботҳоро аз  маъмурияти 

бозорҳои яклухт  ва хизматрасониҳои он  оиди беҳтаркунии сифат ва бехатарии 

молҳои ба бозор воридшуда пешниҳод менамояд. 

Мутобиқи принсипҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030 ва Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар Барномаи амнияти 

озуқавории барои давраи то соли 2030 се афзалияти асосии барномави муайян 
карда шудааст: 

- таъминоти мавҷудияти озуқаворӣ ва дастрасӣ  ба он (дастрасии воқеӣ ва 

иқтисодӣ) дар асоси рушди устувори соҳаи кишоварзӣ; 

- таъмини амнияти озуқаворӣ ва таъминоти аҳолӣ бо озуқаи солим (аз 

ҷумла, дар гурўҳҳои осебпазири аҳолӣ);  таъмини мўътадили озуқаворӣ. 

Тибқи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нуќтањои бехатарии 
хўрокворї (зањрхимикатњои истифодашаванда, хўрок ва иловагињои 
хўрокворї, чорвои зинда, ашёи хоми хўрокворї, иловагињои хўрокворї, 
маводе, ки бо маводи хўрокворї пайвастагї доранд, маводи хўроквории тайёр, 
инчунин равандњои технологї, љамъоварї, њамлу наќл, нигоњдорї, 
истифодабарї) бояд ба талаботи регламентњои техникї ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар доираи чорабинињои санитарию 
байторї ва фитосанитарию карантинї мутобиќ бошанд. Тайи солњои охир аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тањия ва ќабули регламентњои 
техникї барои мањсулоти озуќаворї корњои назаррас амалї карда мешаванд. 
Дар Љумњурии Тољикистон 11 регламенти техникї мављуд аст [7]. Дар  бисёр  
мавридњо  муњтавои санадњои  меъёрии њуќуќї хусусияти мањдуд ва ё соњавї 
доранд ва љузъиёти људогонаро дар худ таљассум менамоянд. Ба ин намуд дар 
регламентњои ќабулгардидаи техникї талабот оид ба таъмини назорат ва 
мушоњидањо муќаррар карда нашудааст, ки хатари таъмини бехатарии 
мањсулоти озуќавориро зиёд мекунад. Сатњи баланди хатар дар марњилаи 
истењсоли мањсулоти озуќаворї њангоми истифодаи зањрхимикат, маводи 
дорувории њайвонот, хўрокањо ва иловањои хўрокаи њайвонот  мушоњида карда 
мешаванд. Новобаста ба ин, дар фаъолияти марказњои таъминоти бехатарии 
озуќаворї дар шањру ноњияњо мушкилоти зиёд мављуданд. Њамчунин, барои 
гузаронидани чорабинињои байторї, аз он љумла эмгузаронї ва дигар чорањои 
профилактикї маблаѓгузорињо нокифоя мебошанд. [4]. 

Дар моддаи 8-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолкунандагон» муносибатњои байни истеъмолкунандагон ва 
истењсолкунандагон, иљрокунандагон, фурўшандагонро њангоми фурўши мол 
(иљрои кор, хизматрасонї) ба танзим дароварда шудааст,  ки  њуќуќи 
истеъмолкунандагонро барои харидани моли (кори, хизматрасонии) дорои 
сифати муносиб ва барои њаёту саломатии истеъмолкунандагон бехатар, 
гирифтани маълумот оид ба мол (кор, хизматрасонї) ва истењсолкунандагони 
(иљрокунандагони, фурўшандагони) он, њимояи давлатї ва љамъиятии 
манфиати онњоро муќаррар ва тарзи татбиќи ин њуќуќњоро муайян мекунад. 
Агар барои бехатарии истифодаи мол (кор, хизматрасонї) нигоњдорї, интиќол 
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ва нобудкунии он риояи ќоидањои махсус (минбаъд – ќоидањо) зарур бошад, 

истењсолкунанда (иљрокунанда) уҳдадор аст ин ќоидањоро дар њуљљатњои 
њамроњикунандаи мол (кор, хизматрасонї) дар тамѓакоѓаз, зикр намояд, 
нишонагузорї кунад ё ба дигар тарз зикр намояд ва фурўшанда (иљрокунанда) 

уҳдадаро аст, ки ин ќоидањоро ба маълумоти истеъмолкунанда расонад.  
Инчунин  ба мол (кор, хизматрасонї) тибќи ќонунњо ё бо стандартњо талаботи 
њатмї муќаррар шуда бошад, ки бехатарии онро барои њаёт, саломатии 
истеъмолкунандагон, муњити зист ва пешгирии зарарро ба амволи 
истеъмолкунанда таъмин мекунанд ва њамчунин воситањое, ки бехатарии њаёт 
ва саломатии истеъмолкунандаро таъмин менамоянд, бояд бо тартиби 
пешбининамудаи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон њатман сертификатсия карда шавад[5]. Номгўи мол (кор, 
хизматрасонї), ки бояд њатман сертификатсия карда шаванд, аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. Зараре, ки ба 
истеъмолкунанда дар натиљаи бозпас гирифтани мол (кор, хизматрасонї) 
расидааст, бояд аз тарафи истењсолкунанда (иљрокунанда) пурра љуброн карда 

шавад. Ҳамзамон,  муќаррар карда шавад, ки фурўшанда (иљрокунанда) молеро 
мефурўшад (кореро иљро менамояд), ки барои њаёт, саломатї ва амволи 
истеъмолкунанда зараровар мебошад, чунин мол (кор) бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун аз фурўшанда (иљрокунанда) бозпас гирифта мешавад 
[8]. Дар сурати ошкор шудани нуќсони љиддии мол, аз љумла нуќсонњои 
истењсолї, сохтї, дастурї ва нуќсонњои дигаре, ки бо фарсуда, кўњна шудани 
мол ва дигар равандњои физикии он алоќаманд нестанд, истеъмолкунанда њуќуќ 
дорад ба истењсолкунанда талаботи пешбининамудаи моддаи 18 њамин 
Ќонунро пешнињод кунад, ба шарте исбот намояд, ки он мол то рўзи ба 
истеъмолкунанда фурўхта шуданаш ва ё ба сабабњои то ин лањза нуќсондор 
шуда бошад. Агар нуќсони мол баъди ба истеъмолкунанда фурўхта шудан дар 
давоми мўњлати хизмати дар мол муќарраргардида ва ё дар давоми дањ соли 
фурўхта шуданаш ошкор гардида бошаду мўњлати хизматаш муќаррар карда 
нашуда бошад, ин талаботро пешнињод кардан мумкин аст. Истеъмолкунанда 
њуќуќ дорад дар давоми чањордањ рўзи таќвимии ба ў супурдани моли 
ѓайриозуќавї, ба шарте, ки фурўшанда мўњлати аз ин дарозтарро таъкид 
накарда бошад, моли харидаашро дар љои харидааш ё худ дар љойњои дигари 
таъкиднамудаи фурўшанда ба чунин моли андоза, сохт, хурд ё калон, дўхту 
шакл, ранг ва ё комплекти дигар иваз намуда, дар сурати фарќ кардани нархаш 
онро бо фурўшанда аз нав њисобу китоб кунад. 

Талаби харидор дар бобати иваз кардан ё баргардонидани мол бояд ќонеъ 
гардонида шавад, ба шарте, ки мол мавриди истифода ќарор нагирифта, 
хосиятњои истеъмолиаш осеб надида, далеле дар даст бошад, ки он мањз аз 
њамин фурўшанда харидорї шудааст 

Номгўи молњоеро, ки тибќи асосњои зикргардидаи моддаи мазкур иваз 
карда намешаванд,  Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамояд. Агар 
моли њаммонанд дар рўзи ба фурўшанда мурољиат намудани истеъмолкунанда 
дар фурўш набошад, истеъмолкунанда њуќуќ дорад моли харидаашро ба 
фурўшанда баргардонда, маблаѓи барои моли мазкур пардохташударо талаб 
кунад. Бояд дар назар дошт, ки дар мавриди таъмин намудани талаботи 
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физиологии организми инсон бо моддањои ѓизої ва энергияњо, дар як маврид 
вазифањои пешгирикунанда ва табобатї иљро карда мешавад [6]. Мояи 
ѓамхории махсус бояд ташкили ѓизои солим, бахусус барои табаќањои 
осебпазири ањолї: кўдакон, одамони пиронсол ва ѓайра бошад. Њалли ин 
вазифањо таъмини дастрасии љисмонї ва иќтисодиро барои 
истеъмолкунандагони мањсулоти ѓизої ба миќдор ва навъњои зарурї таќозо 
мекунад. Њамзамон масъалањо марбут ба ислоњоти идоракунии давлатї дар 
соња, таѓйироти институтсионалї, рушди бахши хусусї ва љалби 
сармоягузорињо ва рушди потенсиали инсонї дар дењот аз масъалањои муњими 
барномаи татбиќшуда буданд, ки ба пуррагї њалли худро наёфтаанд. Аз ин рў 
зарур аст, ки дар љумњурї пеш аз њама Стратегияи бехатарии озуќаворї (барои 
мисол то давраи соли 2030) тањия ва татбиќ карда шавад, то ки њадафњо ва 
масъалањо аз рўи принсипи умумї муайян карда шуда, роњњои ноилшавї даќиќ 
карда шаванд: 

Ба сифати афзалиятњои асосии Стратегия масоили зерин муайян 
мегарданд:  

- ташкили низоми таъминоти ањолї бо ѓизо ва таъмини дастрасии озуќа 
(дастрасии иќтисодї ва љисмонї);  

- таъсиси кластерњои истењсолї-илмї-инноватсионї барои таъмини ањолї 
бо озуќаворї ва тањќиќот дар ин самт;  

- ташкили кластерњои истењсолї барои иттињоди истењсолкунандагон дар 
асоси тањќиќот ва мониторинги бозори истеъмолї;  

- рушди устувори сектори аграрї дар асоси истифодаи технологияи муосир 
ва усулњои муосири инноватсионии агротехникї ва принсипњои дастгирии 
давлатии он;  

- таъмини амнияти озуќаворї ва ташкили низоми истењсол ва содироти 
ѓизои солим;  

- ташкили низоми захиранамоии ѓизо ва такмили минбаъдаи он;  
- муайян намудани механизмњои молиявии инкишофи низоми таъминоти 

ањолї бо ѓизои хушсифат;  
- њифзи бозори истеъмолї аз ѓизои пастсифати ватанию хориљї бо роњи 

баланд бардоштани стандартњои истењсол, нигоњдорї, хамлу наќл, воридкунї 
ва фурушї мањсулоти ѓизої;  

- истифодаи механизмњои тарифию гумрукї барои таъмини амнияти 
озуќаворї ва таъмини ќаишии он;  

- мониторинги доимии фаъолияти низоми таъминоти ањолї бо ѓизои 
хушсифат ва институтњои он.  

Ба ибораи дигар, бо маќсади бењтар гардонидани фазои соњибкории хурду 
миёна, љалби сармояи дохилию хориљї, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо 
татбиќи стратегияи бехатарии озуќаворї як силсила тадбирњоро дар самти 
бењтар намудани имкониятњои дастрасии ќарзњои хурд ба соњибкорону тољирон 
ва дигар масъалањои вобаста ба инкишофи соњибкорї ба анљом мерасонад [10, 
с. 271].  

Дар Тоҷикистон заминаи қонунгузорӣ оид ба ташкил ва фаъолияти бозори 

озуқаворӣ дар давраи барќароршавї ќарор дорад. Он бо набудани стратегияи 

ташаккулёбии умумӣ, табъиз ва  санадҳои меърёрию ҳуқуқии қабулшуда, 
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тақсим кардани вазорату идораҳои инфиродӣ ва нақши сусти Вазорати 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъули истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ, ашёи хом ва мањсулоти хӯрока, хос мебошад[9]. Барои амалисозии 

муносибати ҳамаҷониба ба ташаккули бозори озуқавории кишвар зарурати аз 

сиёсати пулию моликияти зеҳнӣ гузаштан зарур аст. Бинобар ин, бастани 

санадҳои ҳамаҷонибаи меъёрию ҳуқуқие, ки барои давраи пешгӯӣ ва танзими 

давлатии комплекси озуқавории кишвар пешбинӣ шудаанд, қабул карда 
мешаванд. 

Барои ташкили тадбирҳои нисбатан самаранок барои ноил шудан ба 

нишондиҳандаҳои стратегӣ, то соли 2025 истеҳсоли маҳсулоти истеъмолии 

мањсулоти озуқаворӣ аз ҷониби аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 
шудааст. 
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ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАВЇ ДАР НИЗОМИ 

ИДОРАКУНИИ КОРХОНА 
 

Дар шароити иќтисодиёти бозоргонї њисобгирї бо пуррагї талаботи 
дохилии идоракунии корхонаро таъмин карда наметавонад. Барои 
самаранок њал намудани масъалањои хољагї маълумоти зиёди фаврї зарур 
аст, ки ин гуна маълумотњоро њисобгирии бухгалтерї-молиявї пешнињод 
карда наметавонад. Аз ин рў, дар низоми маълумотдињии корхона љорї 
намудани њисобгирии идоракунї талаботи  айём аст. 

Иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон њоло давраи гузаришро ба 
иќтисодиёти бозоргонї аз сар гузаронида истодааст. Самаранокии ислоњоти 
иќтисодї ба маљмўи низоми маълумотдињї талаботњои нави ќатъї гузошта 
истодааст.  

Дар шароити имрўза бањисобгирї яке аз мафњуми асосии фаъолияти 
хољагидории њамаи корхонањо дониста шудааст. Бањисобгирии бухгалтерї 
яке аз функсияњои асосии идоракунї ба њисоб меравад. 

Бањисобгирии идоракунї-ин доираи илмњо буда, дар муњити фаъолияти 
дохилии њар як корхона хизмат мекунад. Њисобгирии идоракунї 
иќтисодчињо, менељерњои корхона, маъмурияти корхонаро бо иттилооти 
зарурии иќтисодї таъмин мекунад. 

Муаммои асосии имрўзаи бањисобгирии идоракунї дар он аст, ки дар 
корхонањо шўъбаи идоракунии алоњида вуљуд надорад. Аз ҳамин сабаб, 
шўъбае бояд таъсис дода шавад, ки мањз бо корњои идоракунї сарукор дошта 
бошад, яъне шахсони масъули ин шўъба маълумотњои заруриро љамъ намуда, 
бањри идоракунї истифода баранд. Дар ин шўъба буљети солонаи асосии 
корхона сохта шавад ва мониторинги буљетї ба роњ монда шавад. Дар асоси 
буљети сохташуда арзиши аслии мањсулоти корхона муайян карда шуда, 
назорат карда шавад.  

Њисобгирии идоравї њамчун љузъи таркибии маљмўи ахбории корхона 
ба њисоб меравад. Маълумотњое, ки аз шўъбањо ва ќисмњои људогонаи 
корхонаи истењсолї ирсол мешаванд, самаранокии идоракунии фаъолияти 
истењсолиро таъмин менамояд. Њисобгирии идоравї вазифадор аст, ки чунин 
маълумотњоро барои роњбарони дараљањои гуногуни маъмурияти корхона 
тайёр намояд ва он асоси ќабули дурусти ќарордодњои идоравї гардад. 
Мазмун ва мундариљаи њисобгирии идоравї аз маќсадњои пешгузошта 
таѓйир ёфтанаш мумкин аст. 

Пайдоиши њисобгирии идоравї асосњои ба њисобгирии калкуятсионї 
вобастагї дорад. Аз ин рў, моњияти онро њисоб кардани харољотњои 
истењсолї, ки ба даврањои гузашта ё ки пешоянда тааллуќ доранд, аз 
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таснифотњои гуногун ташкил меёбад. Ин њолат дар муайян намудани 
моњияти «њисобгирии идоравї» дар адабиёти иќтисодии ватанї ва 
байналхалќї њис карда мешавад. 

Моњияти њисобгирии идоравї аз маљмўи нишонањое, ки онро њамчун 
низоми мукаммали ахбори назоратии корхона нишон медињад, муќаррар 
карда мешавад. Яъне пуррагии таъминоти ахборот ва муайян намудани 
ќонунњои иќтисодии объективии љамъият, таъсири таѓйирёбии шароитњои 
дохилї ва хориљии бемайлонии њисобгирї мебошад. 

Њамин тариќ, моњияти њисобгирии идоравиро њамчун низоми 
мукаммали њисобкунии харољот ва даромад, меъёргузорї, банаќшагирї, 
назорат ва тањлили фаъолияти хољагї, ки барои ќабули ќарорњои фаврии 
идоракунї ва њалли муаммоњои дарпешистодаи корхона равона карда 

шудааст, ҳисобидан мумкин аст. 
Оид ба амалиёти хољагии корхона њисобгирии молиявї маълумот 

медињад. Ќайд кардан зарур аст, ки њисобгирии молиявї ва њисобгирии 
идоравї умумият ва фарќиятњо доранд. Дар асл њисобгирии истењсолї дар 
замони њозира њамчун њисобгирии идоравї номида мешавад, чунки муњосиб 
ба фаъолияти корхона њамчун роњбар менигарад ва натиљаи кори 
ташкилкунандагони истењсолот (менељерњо) аз маълумотњои бухгалтерї 
вобастагї дорад. Низоми њисобгирии бухгалтерї низоми асосии ахбории 
корхона мебошад. Ахбороте, ки њисобгирии бухгалтерї муњайё месозад, 
барои тартиб додани њисоботи дохилї ва берунї истифода мешавад. 

Маълумотњои њисоботи дохилї бо маќсадњои наќшагирї, назорат, 
бањодињї, ќабули ќарорњо ва интихоби сиёсати корхона истифода карда 
мешавад. Њисоботњои беруна барои тайёр намудани маълумотњо барои 
сањњомон, муассисањои њукуматї, маблаѓгузорон, назорати њисобкунии 
андозњо зарур аст. Тартиб додани њисоботњои беруна вазифаи њисобгирии 
молиявї буда, ба принсипњои меъёрї-стандартї такя менамояд. Тартиб 
додани њисоботи дохилї вазифаи њисобгирии идоравї буда, нисбатан дар 
истифодаи тарз ва усулњои њисобгирии корхона мустаќил аст.  

Њисобгирии идоравї-ин њаммонанд намудан, ченкунї, ѓункунї, 
гурўњбандї кардан, тањлил ва шарњ додани маълумотњоро барои идора 
намудани объектњои муайян маънидод кардан мебошад. Бо тарзи дигар 
њисобгирии идоравиро њисобгирии дохилї номидан мумкин аст.  

Маќсади асосии њисобгирии истењсолї њисоб намудани (калкулятсия) 
арзиши аслии мањсулот ва хизматрасонї мебошад. Ин гуна маълумотњоро 
барои муќаррар кардани нарх, бањодињии захирањо, њисоб кардани фоида 
истифода менамоянд, яъне ин гуна маълумотњо барои истифодабарандагони 
њам дохилї ва њам беруна заруранд. Аз ин љињат, њудуди њисобгирии идоравї 
фаррохтар аст. 

Њар як корхона дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї ба 
ахборотњои таркибї, ки истифодабарии захирањои истењсолї, маќсаднок 
будани маблаѓгузориро нишон медињанд, эњтиёљ дорад. Ин эњтиёљоти 
корхона бо ташкили њисобгирии идоравї ќонеъ гардонида мешавад, дар ин 
бора таљрибаи мамлакатњои тараќќикардаи љањон шањодат медињад. 
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Захирањаи истењсолии корхона дар њамаи марњилањои гирдгардиши 
воситањои хољагї, љараёни тайёр ва таъминкунии корхона бо ашёи хом, 
марњилаи истењсолї ва марњилаи фурўши мањсулот ба њисобгирии 
бухгалтерї инъикос карда мешаванд. Ин тарзи инъикос хусусияти ба худ хос 
ва њолати захирањоро нишон медињад. Масъулияти нигоњдории захирањои 
истењсолї ва фондњои асосї ба дўши шахсони алоњида гузошта шудааст, 
аммо барои самаранок истифода намудани захирањои истењсолї масъулияти 
шахсњои алоњида пешбинї нашуда аст.  

Њисоботи молиявии корхона дар бораи харољотњои моддї, мењнатї ва 
молиявии умумии корхона, мувофиќи намуд ё гурўњњои мањсулот маълумот 
медињад. Камбудии љиддии њисобгирии истењсолии амалкунанда дар он аст, 
ки њиссагузории њаќиќии њар як марњила ё худ ќисмати истењсолї дар натиљаи 
умумии фаъолияти корхона аниќ њисоб карда намешавад. Ин камбудии 
њисобгирї бо роњи азнавташкилкунии њисобгирии истењсолї ба шакли 
њисобгирии идоравї њалли худро ёфтанаш мумкин аст. 

Дар њолати ба роњ мондани њисобгирии идоравї нишондињандаи асосии 
он бояд мувофиќи соњањои фаъолият бошад, яъне диќќати асосии њисобгирї 
бояд ба зинањои алоњида аз халќаи умумии истењсолї нигаронида  шавад. Аз 
ин рў, ќисмњои таркибии њисобгирии идоравї чунин мебошад: 

 фаъолияти харид ва таъмини истењсолот бо ашёи хом ва предметњои 
зарурї; 

 фаъолияти истењсолии корхона; 
 бањисобгирии харољотњои истењсолї ва арзиши аслии мањсулот; 
 бањисобгирии фаъолияти фурўши мањсулот ва натиљањои молиявї; 
 њисобгирии идоравии фаъолияти корњои ташкилї; 
 контроллинг. 

Фаъолияти харид ва таъмини истењсолот  дар низоми њисобгирии 
идоравї мавќеи ибтидоиро ишѓол менамояд. Дар ин љода афзун намудани 
хариди яклухт, зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулотњои људогона, 
интихоби тарзи харидкунии маводњо, самаранокии маблаѓгузорї ба 
воситањои гардон ва маблаѓгузории асосї ба соња ва ќисматњои истењсолот, 
ки бо намуди фаъолияти машѓуланд, дар њисобгирї  инъикос карда шавад. 

Мавќеи марказии њисобгирии идоравї фаъолияти истењсолии корхона 
мебошад. Дар зинаи њисобгирї маълумот оид ба харољотњо мувофиќи 
маќсадњои муайяншуда, меъёрмуќарраркунии  моддї, мењнатї ва харољотњои 
иловагї тарзњои инъикос намудани харољотњои њаќиќї ва меъёрї гирд 
оварда мешаванд. Дар ин марњилаи њисобгирї њисобкунии харољот ва 

арзиши аслии маҳсулот њамчун як љараён ташкил карда шудааст. Њисобгирии 
фурўш ва натиљањои молиявї бо ѓункунї ва коркарди маълумотњо оиди номи 
мањсулотњои истењсолшуда ва фоиданокии он, таркиби харидорон, рафти 
бозор, харољотњои реклама, молпечонї, мўњлати нигоњдорї ва миќдори 
мањсулоти тайёр дар анборњо, раќобати бозор ва ѓайрањо машѓул мешавад.  
Дар ин ќисми њисобгирї мањсулотњои барои  истењсол нисбатан 
фоиданоктар, омилњои ба фоида таъсиррасонанда ба њисоб гирифта 
мешаванд. 
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Контроллинг бошад, маљмўи идоракунии  љараёни маќсадњои нињоии 
корхонаро  ифода менамояд. Контроллинг  њамчун пешбаранда ва 
танзимкунандаи фаъолияти соњибкории корхона баромад намуда, вазифањои 
ахборї, идоракунї ва назоратиро иљро менамояд. 

Хулоса, њар як ќисми таркибии њисобгирии идоравї ба њам алоќамандї 
дошта, дараљаи ташкилотчигї ва мукаммалии њисобгирии идоравї ва 
умуман низоми идоракуниро нишон медињад. 

Миќёси тањкими низоми њисобгирии идоравиро тавоногии истењсолї ва 
њаљми њаќиќии истењсолот муайян менамояд. Низоми њисобгирии идоравї 
вобаста ба њаљми маълумот, маќсадњои ба пеш гузошташуда, меъёр, восита 
ва роњњои ба маќсад ноил гаштан, таркиб ва алоќамандии љузвњои алоњида 
сифат карда мешавад. Нишонаи таснифоти низоми њисобгирии идоравї 
маљмўи маълумотњо, дараљаи њампайвастагии њисобгирии молиявї ва 
идоравї, бо пуррагї инъикос намудани харољотњо дар арзиши салии 
мањсулот ифода меёбад. 

Вобаста аз маљмўи маълумотњо, намуди фаъолият, таркиби ташкилии 
истењсолоти корхона ва намудњои мањсулот низоми пурра ва низоми 
маќсадноки ќисмњои таркибиро фарќ менамоянд. Низоми пурра аз 
њисобгирии систематикї ва низоми муаммовї иборат аст. 

Њисобгирии низоми систематикӣ харољотњо-њисобгирии молиявии 
харољотњо барои истењсолот бо батартибандозии таркиби харољотњо, тарзи 
баќайдгирї, њаммонанд ва гурўњбандї кардан ва инчунин дар њисобот 
пешнињод намуданро мефањмонад. Ќисматњои алоњидаи њисобгирии низоми 
систематикї чунинанд: 

1. Ченкунї ва бањодињии  харољотњо оиди харид ва истифодабарии 
захирањои истењсолї; 

2. Бо ченакњои аслї (натуралї) љорї намудани назорат оиди љараёни 
таъминот, истењсолот ва фурўши мањсулот; 

3. Гурўњбандї намудани харољотњо мувофиќи боб ва ќисматњои харољот, 
мавќеи ба вуљуд омадан, мувофиќи намуди иљроиши кор ва хизматрасонї, 
услуби ба арзиши аслии мањсулот ворид намудани харољотњо; 

4. Њисоботи дохилї ва берунї, ки ба истифодабарандагон ва мўњлатњои 
муайяншуда пешнињод карда мешавад. 

Низоми муаммовии њисобгирї ба корњои ташкилї, иќтисодї, технологї 
ва конструктории тайёрии истењсолот, доир ба нарх ва фурўши мањсулот 
захирањои истењсолї маълумот љамъ менамояд. 

Њисобгирии проблемавї чунин маълумотњоро муњайё месозад: 
1. Банаќшагирї ва пешгирї намудани харољот ва даромад, меъёрсозї ва 

тартибдињии наќшаи харољотњо (смета); 
2. Тањлили харољотњо ва фарќиятњо аз меъёрњои тасдиќшуда, тањлили 

даромаднокии истењсоли мањсулот; 
3. Бањодињии фаъолияти ќисматњои алоњидаи корхона ва умумии 

корхона ба мутаќобилагузории харољотњо ва даромад, ки дар љараёни 
истењсолот ва фурўши мањсулот ба даст омадааст; 
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4. Ќабули бисёртариќаи ќарорњои идоракунї бо ояндаи наздик ва дур 
оиди истењсол, фурўш, воридот ва содирот, номгўи мањсулотњо ва дигар 
муаммоњои корхона; 

5. Тарњрезї намудани шаклњои идоракунии захира ва харољотњо, 
мувофиќати харољот ва даромадро таъмин менамояд. 

Вобаста аз дараљаи алоќамандии њисобгирии молиявї ва идоравї 
мамлакатњои хориљї дар таљрибаи худ ду тариќи (вариант) низоми 
њисобгириро истифода менамоянд: монистикї ва автономї. 

Низоми монистикї ин низоми якљоякардашудаи њисобгирии низомтикї 
ва проблемавї мебошад, ки он бо алоќаи бевоситаи счетњои бухгалтерї асос 
ёфтааст. Њисобгирии систематикї бо роњи инъикос намудани харољотњои 
истењсолот, мањсулоти тайёр ва фурўши он имкон медињад, ки ба њолати 
молиявии корхона  ва фаъолияти он бањо дода шавад. Маълумотњои 
молиявиро ба њисоботњои дохилї пурра намуда, маъмурияти корхона 
самаранокии ташкили истењсолотро дар зинањои алоњидаи истењсолї бањо 
медињад. 

Ташкили автономии низоми њисобгирї ба таври људогона ба роњ 
мондани њисобгирии низоматикї ва проблемавиро ифода менамояд.  

Вобаста аз характери фаврї доштани харољотњо низоми њисобгирии 
идоравї ба низоми њисобгирии меъёрии харољотњо таќсим мешаванд. 
Низоми њисобгирии њаќиќии харољотњо дар тайёр намудани ахборот барои 
њисоб кардани  арзиши аслии мањсулот ва фоида, муайян намудани арзиши 
њаќиќии мањсулот ва даромад аз фурўши њар як воњиди номгўи мањсулоти 
муайян ифода меёбад. 

Низоми њисобгирии харољотњои меъёрї бошад, тањрезї намудани 
харољотњоро оид ба харид ва истифодабарии масолењњо,  фондњои асосї, 
харољотњои мењнат, харољотњои иловагї, тартиб додани калкулятсияи 
арзиши мањсулот мувофиќи меъёрњо ва њисобгирии њаќиќии харољотњоро бо 
људо намудани фарќиятњо аз меъёр ва ѓайрањоро дар назар дорад. Дар 
таљрибаи љањонї ин низом «стандарт-кост» ном дорад. Ин низом ба фаврї 
будани назорат оиди пайдоиши арзиши мањсулот ва дар њолати зарурї ба 
тартиб андохтани љараёни он нигаронида шудааст. 

Дар таснифоти низоми њисобгирї пуррагии ба арзиш њамроњ намудани 
харољотњо нишони алоњида мебошад. Аз ин љињат, ду низом - пурра ва ќисман 
ба њисоб гирифтани харољотњо мављуд аст. Њар як тариќи номбаршуда дар 
њисобгирии идоравї ба маќсадњои алоњида љавобгў мебошанд. 

Тариќи якум, яъне пурра ба њисоб гирифтани харољотњо ба услуби 
анъанавї-њисобгирии харољотњои истењсолї ва њисоб кардани арзиши 
мањсулот асос ёфтааст. Дар ин услуб харољотњо ба харољотњои бевосита: 
мустаќим ва ѓайримустаќим таќсим карда мешаванд. 

Тариќи дуюм, яъне ќисман ба њисоб гирифтани харољотњо ба ду намуд 
људо карда мешаванд: харољотњои таѓйирёбанда ва доимї. Он харољотњое, ки 
ба истењсоли мањсулот характери бевосита доранд ба арзиши намуди 
алоњидаи мањсулот њамроњ карда мешаванд. Дар ин низоми њисобгирии 
харољотњо аз њаљми истењсолот вобастагї доранд, ин гуна харољотњо 
харољотњои таѓйирёбанда номида мешаванд. Ба ин гурўњи харољотњо фаќат 
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харољотњои истењсолї дохил мешаванд. Он харољотњое, ки характери доимї 
ва ѓайримустаќим доранд, байни њамаи намуди мањсулотњо таќсим карда 
мешаванд. Харољотњои ѓайримустаќим аз суммаи умумии пули мањсулоти 
фурўхташуда пардохт карда мешавад. 

Љињати фарќкунандаи тарзи ќисман ба њисоб гирифтани харољотњо-ин 
ба ду гурўњ таќсим кардани харољотњост, ки харољотњои ба арзиши мањсулот 
дохилшаванда ва харољотњои аз њисоби фурўши мањсулот пардохтшаванда 
мебошад. Дар мамлакатњои хориљї ин тарзи њисобгирї «директ-костинг» 
ном дорад. 

Аз ин рў, моњияти њисобгирии идоравї њамчун низоми ягонакардашудаи 
њисобгирии харољот ва даромад, меъёргузорї, банаќшагирї, назорат ва 
тањлилро ифода менамояд, ки он маълумотњоро барои ќабули фаврии 
ќарорњои идоракунї ва мутобиќ намудани муаммоњои пешравии корхона 
муттањид месозад. 
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МАВҚЕИ ҶАВОНОН ДАР ГУСТАРИШИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ 

ДАВЛАТӢ ВА СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Дар таърихи навини тоҷикон пас соҳиб гардидан ба истиқлолияти 

давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷрои дигар дохил гардид. Аммо бо баъзе 

сабабҳо Тоҷикистон ба вартаи ҷанг кашида шуд ва дар муддати начандон дур 
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ҳолати бедавлативу бесарусомонӣ ба миён омад. Маҳз баъди Иҷлосияи XVI 

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки “Иҷлосияи тақдирсоз” ба ҳисоб 

меравад ба арсаи давлатдорӣ шахсияти таърихӣ Эмомалӣ Раҳмонро ба миён 

овард ва Ҳукумати конститутсионӣ ба фаъолият оғоз кард. Аз рӯзҳои 

аввалини давлатдорӣ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми 

саъю кӯшиши хешро баҳри хотима бахшидани ҷанги шаҳрвандӣ ва бунёди 

ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва озоду дунявӣ равона намуд [7,78].  

Маҳз истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил шудан 

ба дастовардҳои муҳим дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву фарҳангии 

ҷавонон нақши босазо гузошта, ба ташаккули фарҳанги сиёсии ҷавонон ва 

тадриҷан фароҳам овардани имкониятҳои васеи рушду такомули ҷавонон 

дар шароити мураккаби тағйирёбии сохториву ҷамъиятӣ мусоидат намуд, ки 

саҳми ҷавонон дар ин раванд хеле самарабахш арзёбӣ мегардад. Вазъияти 

сиёсӣ дар ҳама давру замон ба нерўҳои гуногуне, ки онҳо дар ҳаёти сиёсиву 

иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат нақши муассир доранд, такя мекунад.  

Вохӯриҳои пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  бо намояндагони ҷавонони кишвар 

собит месозанд, ки Сарвари давлат ба нерӯи созанда ва пешбарандаи ҷавонон 

боварии зиёд доранд. Аз ин рӯ, ҳар мулоқоти Пешвои миллат бо ҷавонони 

кишвар аз падидаи ҷолиб ва ташаббуси наҷиб оғоз меёбад. Маҳз дар заминаи 

ташаббуси қонунгузории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22-юми майи соли 1998  23-юми май 

«Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон» эълон гардид. Аз соли 1998 инҷониб дар 

кишвар 23 май ба таври расмӣ ҳамчун Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон қайд 

мегардад, ки ин аз мақоми хоса доштани ҷавонон гувоҳӣ медиҳад. Инчунин, 

Консепсияи миллии сиёсати ҷавонони Тоҷикистон қабул гардида, Ҷоизаи ба 

номи Исмоили Сомонӣ  барои олимон ва муҳаққиқони ҷавон, Ҷоизаи Кумита 

дар соҳаи адабиёт, рӯзноманигорӣ, санъат ва меъморӣ, Шўрои олимон ва 

муҳаққиқони ҷавон, Фонди махсуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷиҳати омода кардани мутахассисон дар давлатҳои хориҷӣ ва грантҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон дар 

самти ватанпарастӣ таъсис ёфтаанд. Теъдоди квота ва стипендияҳои 

Президентӣ зиёд гардида, барномаҳои соҳавии «Ҷавонони Тоҷикистон», 

«Тарбияи ватандӯстии ҷавонони Тоҷикистон» ва рушди саломатии ҷавонони 

Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул гардидаанд. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳоли гузариш аст, беҳдошти 

вазъи иҷтимоию иқтисодии ҷомеа нақши аввалиндараҷаро касб намудааст. 

Нақши аввалиндараҷа доштани соҳаи иҷтимоиёти кишвар, пеш аз ҳама 

тақозои ҷомеаи муосир буда, ба тақдири халқи тоҷик, мавқеи ҷуғрофӣ ва 

имконоти заифи иқтисодии кишвар асос меёбад. Тоҷикистон кишвари 

кўҳистон аст (дар ҳоли ҳозир бештар на кўҳу саҳро, балки ҷангалу об, 

тавлидгари нафту газ сарвати бебаҳо мебошанд) ва он дар минтақае ҷойгир 

аст, ки имконияти маҳдуди коммуникатсия ва кафолати бехатарӣ дорад. 

Маҳз коммуникатсия (рафтуомади бемонеа, роҳи нақлётӣ ба чор тараф) ва 
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кафолати бехатарӣ (барои фаъолият ва ҷалби маблағгузорон ба иқтисодиёт) 

дар шароити имрўза нишони муҳими пешрафти давлат муайян 
гардидааст[2,98]. 

Имконоти заифи иқтисодӣ, яъне Тоҷикистон айни ҳол 

истеъмолкунандааст на истеҳсолкунанда ва воқеист, ки аз давлатҳои 

истеҳсолкунанда вобастагӣ дорем. Дар баробари ин, 1-2 корхонаҳои 

истеҳсолӣ кор мекунанду халос, боқимонда, гарчанде кам ҳам бошад, 

бинобар сабаби ҷанги шаҳрвандӣ ва кўҳна шудани дастгоҳҳои техникӣ аз кор 

мондаанд. Дигар ин, дар тӯли 20 соли охир шумораи ҷавонони 14-30 сола 

60,3% зиёд гардидааст ва дар ҳамбастагӣ ба ин шумораи никоҳ 78,4%, аҳолии 

синнусоли қобили меҳнат 75%, ҷавонони бекор 297,2% ва ҷавонони ба таҳсил 

фаро гирифта шуда (14-24 сола) 32% афзоиш ёфтаанд. Арқоми боло водор 

месозад, ки ҳарчӣ бештар таваҷҷўҳро ба ҷавонон равона созем, аз ҷумла дар 

самти таъмини кор, ки нисбатан мубрам арзёбӣ мегардад. Сиёсати иҷтимоии 

ҷавонон, маҷмўи тадбирҳое мебошад, ки ба таъминоти иҷтимоии ҷавонон, 

мутобиқат ба бозори меҳнат, таҳсилот, беҳдошти вазъи саломатӣ, камолоти 

комил ва эмин нигоҳ доштани (пешгирии) насли ҷавон аз хатари рафтору 

кирдорҳои номатлуб равона гардидааст. Рафтору кирдорҳои номатлуб маҳз 

дар ҳамон қишри ҷавононе дида мешавад, ки қобилияти тобоварӣ, яъне дурӣ 

ҷустан ё малакаи худмуҳофизиро нисбат ба онҳо надоранд. Сабаби ин 

тамоюлнокӣ, пеш аз ҳама каммаълумотӣ ва камфаъолии насли ҷавон нисбат 

ба пешгирии ин омилҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ, инчунин шахсӣ мебошад [2,53]. 

Мо аз он шукргузор ҳастем, ки дар давлати соҳибистиқлол зиндагӣ, 

таҳсил ва кор мекунем, фарзанди миллати сарбаланду соҳибтамаддун ва 

Ватани ободу мустақил ҳастем. Ин давлати соҳибистиқлол барои имрўзу 

ояндаи мо ба қадри имкон шароит муҳайё сохтааст ва ҳамчунин барои рушду 

нумўи рўзафзуни кишвар тадбирҳо меандешад.    Дар баробари ин, мо низ 

мехоҳем, ки фарзандонамон - насли навраси имрўза ва созандагони фардои 

Ватан баробари омўхтани забони модарӣ, азбар намудани забонҳои хориҷӣ, 

истифодаи моҳиронаи технологияи муосир ва дастовардҳои соҳаи 

компютерӣ, аз таърихи куҳан, мероси гаронбаҳо ва анъанаҳои пурарзиши 

фарҳанги миллии тоҷикон огоҳ бошанд, аз миллати қадимаву сарзамини 

аҷдодии худ ифтихор намоянд ва ҷиҳати анҷом додани ихтирооту кашфиётҳо 

кўшиш ба харҷ диҳанд. Ин ҳама танҳо дар натиҷаи омўзиши мудовим, 

хондани пайваста ва пажўҳиши арзанда ба мурод мерасонад. 

Бояд гуфт, мо садсолаҳост, ки бо ашъори пурғановат, нодиру беҳамто ва 

оламшумули асосгузорони забону адабиётамон Рўдакиву Фирдавсӣ, Хайёму 

Ҳофиз, Саъдиву Аттор, Балхиву Ҳамадонӣ, Айниву Турсунзода ва дигарон 

ифтихор мекунем, меболем, аммо ҳамакнун фурсатест, ки бо ибораи устод 

Лоиқ "Ҳофизи худ, Хайёми худро созем". Барои насли наврас ва ҷавонони 

имрўзаи тоҷик идеали нав, яъне нобиғаи беҳамтои худодод, олими доно, 

сиёсатмадори тавоною обрўманд, муҳаққиқи пуркору ҳамадон, шахси 

ҳалиму мушфиқ, соҳибэҳтиром, қавиирода, матин, ғаюр, ҷасур зарур аст. Ин 

аст орзуи мо. Муболиға ва иштибоҳ нахоҳад шуд, агар гўем, ки ҳама 
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хислатҳои дар боло зикршударо мо - ҷавонон дар симои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қаҳрамони миллат Эмомалӣ Раҳмон мебинем. Дирўз, 

имрўз ва ояндаи кишвар ва нуфузу эътибори давлати мо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 

аз ҷаҳонбинии солим, маърифати баланди сиёсӣ, дониши замонавӣ, 

омодагии касбӣ, соҳибмаърифативу соҳибфарҳангӣ ва эҳсоси гарми 

ватандўстиву худшиносии Эмомалӣ Раҳмон, мисли ў ва ба насли эҷодкори 

ҷавон вобаста аст [1,125]. 

  Бигзор азму иродаи қавӣ ва нерўи созандаи халқи азизамон моро ба 

сўи кору пайкорҳои оянда ва фатҳу нусратҳои тоза ҳидоят намояд. Бигзор 

Тоҷикистони азизи мо бо низоми пешрафтаи давлатдорӣ ва симои хоси 

миллӣ дар сафи кишварҳои мутамаддини олам ҷой гирад! 

Мо, ҷавонони бо нангу номуси тоҷик, нерўи пешбаранда ва 

такондиҳандаи ҷамъият барои тақдири имрўзу ояндаи давлату миллат, 

рушду ободии мамлакат, дар арсаи ҷаҳон ва миёни давлатҳои мутамаддини 

олам мақоми шоиста ёфтани Тоҷикистони азиз масъулияти бузург бар дўш 

дорем. Мо идомадиҳандаи таъриху фарҳанги қадимаи Ватани худ, 

сарчашмаи ташаббусҳои бузург, манбаи ғояҳои нав, эҷодкори тақдири 

имрўзу ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳастем. 

  Чуноне ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор медоранд, мо аз ҷавонони 

ғайратпешаву соҳибифтихори Ватан, ки талошу таҷриба, донишу истеъдоди 

худро баҳри саҳмгирӣ дар таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон равона кардаанд, умеду эътимоди калон дорем. 

Дар баробари ин, мо-ҷавонон, нерўи ояндасози миллати тоҷик ваъда 

медиҳем, ки ҳамеша дўсту иттифоқ бошем.  
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ПРОБЛЕМАҲОИ ИЛМИИ НАЗАРИЯИ ҲУҚУҚИИ  

ФИТРӢ-ҲУҚУҚӢ 

 

Дар назарияи ҳуқуқ тасаввурот дар бораи њуќуќ аз рўи самтњои муайяни 
илмї ва тамоюлњо тасниф карда мешавад. Оид ба фаҳмиши аслии ҳуқуқ ва ё 
дарки маънии аслии ҳуқуқ дар фалсафаи ҳуқуқ нуқтаҳои назари гуногун мавҷуд 

мебошанд. Тибқи пешниҳоди ин мактабҳо байни онҳо ҳамдигарфаҳмӣ тамоман 
дида намешавад. Тавре дар адабиёти илмӣ таъкид шудааст, одамон дар тӯли 
садсолаҳо кӯшиш менамуданд, ки оид ба мафҳуми ҳуқуқ тасаввуроти амиқ пайдо 
кунанд. Дарки ҳуқуқ ҷузъи фаҳмиши ҳуқуқ буда, таърихи тӯлонӣ дорад [8, с. 352]. 

Дар заминаи гуногунии фаҳмиши ҳуқуқ дар назарияи ҳуқуқ назарияҳои 
гуногуни ҳуқуқӣ оид ба мафҳум ва моҳияти ҳуқуқ пешиҳод шуда, арзи вуҷуд 
дошта ва ин тамоюл дар рӯзҳои ҳозира низ идома дорад. 

Тавре дар адабиёти илмӣ таъкид ёфтааст, сершумории назарияҳои фаҳмиши 

ҳуқуқӣ бо анъанаҳои гуногуни миллӣ ва минтақавӣ, бо ҷаҳонбинии фалсафавӣ ва 
мафкуравӣ, таърихӣ ва махсусияти иҷтимоӣ-психологӣ вобастагӣ дошта, 
проблемаи мазкур дар рӯзҳои ҳозира низ муҳимияти хешро гум накардааст [5, с. 
149]. 

Дар таҳқиқотҳои илмӣ, дарки ҳуқуқ чун ҷузъи фаҳмиши ҳуқуқ ҳисобида 
шуда, худ фаҳмиши ҳуқуқ чун фаъолияти ақлонаи инсон буда, дар натиҷаи он 
тасаввурот, ақидаҳо оид ба мафҳум, моҳият ва таъйиноти ҳуқуқ муайян ва 

пешбарӣ карда шудааст [8, с. 352].  
Умуман, дар назарияи ҳуқуқ нисбати назарияҳои ҳуқуқ ё фаҳмиши ҳуқуқ 

мавҷуд будани теъдоди зиёди консепсияҳо ба назар мерасад. Теъдоди зиёди 

муҳаққиқони соҳа асосан вуҷуд доштани назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ, назарияҳои 
позитивӣ-ҳуқуқӣ, ҳуқуқшиносии сотсиологӣ ва дигар назарияҳои ҳуқуқиро 
пешниҳод намудаанд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз байни ин консепсияҳо назарияњои зерини 

асосиро људо кардан мумкин аст: табиӣ-ҳуқуқӣ, позитивӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-
ҳуқуқӣ, материалистӣ-ҳуқуқӣ, психологӣ-ҳуқуқӣ, сотсиологӣ-ҳуқуқӣ ва ғ. [7, с. 270-
282; 8, с. 354-355; 2, с. 379; 3, с. 53-57; 4, с. 319-332].  

Дар таҳлили илмии мазкур моро зарур аст, ки бо моҳияти яке аз назарияҳои 

ҳуқуқӣ, ки назарияи фитрӣ-ҳуқуқӣ ном дорад, аз наздик шинос гардем. 
Маќсади ин назария аз он иборат аст, ки ѓайр аз њуќуќи позитивии 

созмондодаи давлат боз њуќуќи табиии барои њамаи одамон умумї мављуд буда, 
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вуҷуд дорад, ки он аз њуќуќи позитивї авлотар аст. Тибқи талаботи фаҳмиши 
ҳуқуқии мазкур, асоси њуќуќи позитивї бояд мањз ба талаботҳои њуќуќи табиї 
такя намояд (њуќуќ барои зиндагї, озодона тараќќї кардан, мењнат кардан, 
истироҳат кардан, таҳсил кардан, иштирок дар корњои љамъиятї ва ѓ.). 

Проблемаи илмии назарияи ҳуқуқии мазкурро мавриди таҳқиқ қарор дода, 
А.Н. Нечаев таъкид менамояд, ки барои тарафдорони ғояҳои табиӣ-ҳуқуқӣ – ин 

ҳуқуқӣ ягонаи воқеӣ ба ҳисоб рафта, вай дар табиати объективӣ, табиати 

худованд ва инсон, дар табиати ҷисмонӣ, иҷтимоӣ ва ё ботинӣ, дар табиати 

“ашёҳо” ва ғ. ҷой дорад. Ҳамчунин муаллиф дар он ақида аст, ки тарафдорони ин 

мактаб,  дар мутаносибат нисбат ба ҳуқуқи позитивӣ, онро чун ҳуқуқи сунъӣ, 

хато ва ё гузориши худсаронаи одамон (ё ҳокимияти расмӣ) меҳисобанд [6, с. 292]. 
Назарияи њуќуќи табиї дар асарњои илмии Локк, Руссо, Монтескйе, Голбах, 

Радишев ва дигар мутафаккирон тарњрезї шудааст. Ѓояњои дар асарњои онњо 
баёншуда минбаъд дар Эъломияи истиќлолияти Амрико (с. 1776), дар Эъломияи 

њуќуќ ва озодии шањрвандони Фаронса (с.1789) ва дигар санадњои меъёрӣ-

ҳуқуқии давлатҳои диг. мустањкам карда шудаанд [8, с. 355; 5, с. 150; 9, с. 204-205]. 

Ғояҳои асосии ин назарияро таҳқиқ намуда, кулли муаллифон оиди 

хусусиятҳои зерини ин фаҳмиши ҳуқуқӣ истода гузаштаанд: 
1) дар ҳаҷми ин таълимот ё ақидаи мазкур ҳуқуқ ва қонун ҷудо карда шуда, 

дар қатори ҳуқуқи позитивӣ, яъне қонун, ки онро давлат қабул менамояд, 

ҳамчунин ҳуқуқи олии “табиӣ” вуҷуд дошта, он ба инсон аз рӯи таваллуд дода 
шуда, ҳуқуқ ба ҳаёт, озодӣ, моликият, оила ва ғайра ташкил медиҳад; 

2) моҳиятан ҳуқуқ бо ахлоқ шабоҳат дода мешавад ва тибқи ақидаи 
намояндагони ин ҷараён, чунин арзишҳои абстрактию ахлоқӣ чун адолат, озодӣ, 

баробарӣ ҷанинӣ ҳуқуқро ташкил дода, раванди ҳуқуқэҷодкунӣ ва 
ҳуқуқтадбиқкуниро муайян менамоянд [5, с. 150; 9, с. 204-205]. 

Аз нигоҳи О.И. Власова, назарияи ҳуқуқи фитрӣ онро дар назар дорад, ки 

ғайр аз ҳуқуқи позитивӣ, ки аз ҷониби давлат сохта мешавад, ҳамчунин ҳуқуқи 

табиӣ вуҷуд дорад, ки дар болои он истода, тибқи ғояҳои озодӣ, ахлоқ, адолат 

бунёд ёфта, вай ҳуқуқҳои ҷудонашавандаи инсон ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи 

муаллиф, асосгузори назарияи ҳуқуқи позитивӣ И. Бентам ба ҳисоб рафта, ӯ 

таълимоти ҳуқуқи табииро танқид намуда, таъкид менамояд, ки ҳуқуқ – ин 

меъёрҳое мебошад, ки аз ҷониби давлат сохта шуда, талаботҳои инсонро қонеъ 
мегардонад [1, с. 224]. 

Проблемаи илмии мазкурро мавриди таҳлили қарор дода, С.А. Комаров 

таъкид менамояд, ки фарқияти асосии ду навъӣ фаҳмиши ҳуқуқӣ дар ҷудо 

намудани ҳуқуқ ва қонун мебошад. Аз нигоҳи муаллиф, дар мутаносибат аз 
фаҳмиши ҳуқуқии легистӣ (позитивӣ), ки ҳуқуқи воқеан вуҷуд доштаро (ҳуқуқи 
давлатиро) ҳуқуқ меҳисобад, ҳуқуқи табиӣ он ҳуқуқеро дар назар дорад, ки он 

объективӣ ва мустақил буда, аз иродаи қонунгузор вобаста намебошад, табиати 
худ, моҳият, хусусият ва принсипҳои худро дорад. Ҳамчунин муаллиф оиди 
хусусиятҳои худи ҳуқуқи позитивӣ истода мегузарад [3, с. 54]. 

Муҳимияти мактаби фитрӣ-ҳуқуқиро М.М. Рассолов низ мавриди таҳқиқ 

қарор додааст. Ба ақидаи муаллиф, фаҳмиши мазкури ҳуқуқӣ ҳанӯз дар Юнон ва 
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Рими қадим ташаккул ёфта, бо номи Суқрот, Арасту ва ҳуқуқшиносони юнонӣ ва 
римӣ алоқаманд аст. Аз нигоҳи муҳаққиқ, феълан ташаккулёбии мактаби 
мазкури ҳуқуқӣ асосан ба давраи аз байн рафтани феодализм ва оғозёбии 

инқилобҳои буржуазии асрҳои XVII-XVIII дар Аврупо рост омада, 
намояндагони барҷастаи он, Г. Гротсий, Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Волтер, Ш. 
Монтеске ва  Ж-Ж Руссо ба ҳисоб мераванд [7, с. 272]. 

Р.Ш. Сотиволдиев низ проблемаи илмии мазкурро мавриди таҳлил қарор 

дода, таъкид менамояд, ки худ дар назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ назарияи ягона 
вуҷуд надорад ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар марҳилаҳои гуногуни 
таърихии инкишофи худ, вай дар шаклҳои гуногун зоҳир гардидааст. Ӯ низ мисли 
дигар муҳаққиқони соҳа, таърихи ташаккулёбии мактаби ҳуқуқии мазкурро 

мавриди таҳлил қарор додааст. Муаллиф як нуқтаро таъкид менамояд, ки баъди 
Ҷаги дуюми ҷаҳон назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ аз нав эҳё гардида (Штаммлер), дар 
ҳамин замина мактабҳои неотомистҳо (Ж. Маритен, Ж. Дабен ва диг.), 
неопротестантҳо (К. Барт, Э. Волф ва диг.), намояндагони назарияҳои фитрии 

дунявӣ (Г. Райнер ва диг.) инкишоф меёбад. Ҳамчунин ба ақидаи Р.Ш. 
Сотиволдиев, минбаъд назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ ҷузъи фалсафаи ҳуқуқ эътироф 
гардида, дар шакли назарияҳои фалсафавии ҳуқуқ, аз ҷумла дар мактабҳои 
гегелчиёни ҷадид, кантчиёни ҷадид ва диг. рушту нумӯъ меёбад. Ғайр аз он, 

муаллиф оиди назарияи антропологии фитрӣ-ҳуқуқӣ (Й. Меснер, А. Ауэр ва диг.) 
истода мегузарад, ки тибқи ин назария фитрати инсонӣ сарчашмаи асосии ҳуқуқи 
фитрӣ ҳисобида шуда, қадри инсон бошад, маҳаки қонуни позитивии давлат 
эълон мегардад [8, с. 355]. 

Дар љамъияти мутамаддини муосир барои ба њам муќобил гузоштани 
њуќуќи табиї ва позитивї асосе нест, чунки њуќуќи позитивї њуќуќи табиии 
инсонро таќвият дода, муњофизат мекунад, низоми ягонаи умумибашарии 
танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятро ташкил медињад. 

Тавре дар адабиёти илмии ҳуқуқшиносӣ таъкид гардидааст, дар нимаи 
дуввуми асри XX ва аввали асри XXI дар инкишофи назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ 
тамоюлҳои нави инкишоф мушоҳида мегардад. Яъне ҳуқуқҳои фитрии инсон дар 

санадҳои байналмилалӣ ва конститутсияҳо расман эътироф карда мешавад. 
Чунончӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҳуқуқҳои фитрии 
инсон ва шаҳрванд дар бобҳои 1-ум ва 2-юми он мустаҳкам карда шудаанд. Ғайр 
аз он, бо чунин тағйротҳои куллӣ, минбаъд зиддияти байни назарияҳои фитрӣ-

ҳуқуқӣ ва назарияҳои ҳуқуқии позитивӣ, ҳамчунин зиддияти байни ҳуқуқи фитрӣ 

ва ҳуқуқи позитивӣ аз байн меравад. Тавре аз матни Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бармеояд, инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ дошта, ҳаёт, қадр, 
номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазир ҳисобида шуда (қ.2 м.5), 

тибқи ин санад, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва 

ҳифз менамояд (қ.3 м.5). Ҳамчунин тибқи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳуқуқҳои фитрии инсон аз қабили адолат, озодӣ, баробарӣ, 
хирадмандӣ ва чанде диг. дар матни худи Конститутсия ва диг. санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ба ҳайси маҳаки боадолатона будани қонунҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

расман эътироф карда шудааст (қ.1 м.14). 
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 ДАР ЉОИ КОРИ АВТОМАТИКУНОНИДАШУДА 
 

Дар њисобгирии бухгалтерї як ќатор амалиётњои пайдарњам вуҷуд 

доранд, ки бояд ба таври муназзам иҷро карда шаванд. Аз љумла, њисоб 

кардан ва пардохтани музди мењнат, њисоб кардани њиссаҷудокунињои 

амортизатсионї ва азнавбањодињии асъор. Ин амалиётњо дар аксар 

барномањои бухгалтерї ба таври автоматї иҷро мегарданд. 

Махсусан, барои муњосиботи корхонањои калон муњим аст, ки барномаи 
бухгалтерї барои дар як ваќт кор кардани якчанд муњосибон бо як манбаи 
ахборотї мусоидат намояд. Аксарияти барномањои бухгалтерї ин талаботро 

иҷро мекунанд, аммо дар ин њолат версияи нисбатан гарони барномаро 
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истифода бурдан лозим аст. Њангоми кор бо њаҷми зиёди ахборот суръати 

ќобили ќабули коркарди он фавќулодда зарур аст. Барои он ки якчанд 

муњосибон бо як манбаи ахборотии њаҷман калон кор карда тавонанд ва 

суръати кор дар ин њолат суст нагардад, барнома бояд барои чунин кор фаъол 
гардонида шуда бошад. Мутаассифона, њангоми кор бо якчанд барномањо бо 

афзудани шумораи истифодабарандагон миќдори њуҷҷатњои аввала ва 

мукотибот мавќуфгузорињо хеле зиёд мешавад. 
Муњосиб дар кори худ њисобкунак (калькулятор) ва таќвим (календарь) 

– ро зуд-зуд истифода мебарад. Бояд ќайд кунем, ки њисобкунаки рӯимизї ва 

ё таќвими деворї нисбати шакли дар барнома сохташуда хеле ќулай 

мебошад. Инчунин, баъзе барномањо ба сохтани њуҷҷатњои матнї мусоидат 

мекунанд, аммо барои ин маќсадњо истифодаи муњаррири матнии Word хеле 

ќулай аст. Агар барнома ба сохтани ҷадвалњои электронї имкон дињад, он 

гоњ онњо нисбати ҷадвалњои электронии Excel муносибии хеле кам доранд. 

Дигар имкониятњои иловагии дар барномањои бухгалтерї мавҷудбуда дар 

таҷриба хеле кам истифода бурда мешаванд. 

Фаъолияти гурўњњои гуногуни кормандон дар самти идоракунии 
ташкилї-иќтисодї дар асоси истифодабарии васеи љои кори 
автоматикунонидашуда њамчун омилњои асосии самаранокии мењнати онњо 
ба роњ монда шудааст. 

Љои кори автоматикунонидашуда њамчун маљмўи захирањои иттилоотї-
барномавї-техникї муайян мекунад, ки ба истифодабаранда коркарди 
иттилоот ва автоматизатсияи амалњои идоравиро дар самти зарурї таъмин 
мекунанд.  

Таъминоти технологии ЉКА намудњои зеринро дарбар мегирад: 
ташкилї, техникї, иттилоотї, математикї, барномавї, лингвистї, њуќуќї ва 
эргономї. Таъминоти ташкилї бо маљмўи њуљљатњо ташаккул дода мешавад, 
ки фаъолияти мутахассисонро дар ваќти истифодабарии ЉКА мувофиќи 
ўњдадорињои вазифавии худ танзим менамояд. Таъминоти техникии ЉКА 
барои иљроиши бевоситаи њамаи амалиётњо дар доираи истифодабарии 
технологияњои иттилоотї бо кафолати коркарди њаљми додашудаи иттилоот 
дар ваќти талабшаванда таъин шудааст. Ѓайр аз ин, таъминоти техникї асоси 
амалигардонии мабодилаи иттилооти босамар дар шабакањои локалї ва 
глобалї аст. Ќисми асосии таъминоти техникии ЉКА –ро компютерњои 
фардии таъиноти умумї бо њолати «мизољи ѓафс» бо иќтидори баланди 
њисобкунї ташкил медињанд. Дар компютерњои фардї  истифодабарии 
протсессорњои Pentium 4 (суръати протсессорњояш ба  4 МГц наздик шудааст) 
васеъ пањн шудааст. Таљрибаи истифодабарии ноутбукњо, аз тарафи 
истифодабарандагони мобилї васеъ пањн шудааст. 

Тамоюли устувори рушди ЉКА дар таркиби низоми корпоративии 
иттилоот гузариши мунтазам аз амалигардонии љои корї дар намуди 
«мизољи ѓафс» ба намуди одитар «мизољи борик» бо њаљми минималии 
кифояи имкониятњои амалиёт дар асоси Windows-терминалњо, X-
терминалњо, њар гуна таљњизотњои Java) мебошад. 
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Таъминоти иттилоотии ЉКА барои дастгирии истифодабарандагони 
ибтидої равона карда шудааст. Њалли шаклии ин масъала ин таъмини 
дастрасии истифодабарандагон аз њар гуна ЉКА ба низоми иттилоотї- 
маълумотдињї ба монанди «Консультант Плюс». 

Таъминоти забонї маљмўи воситањои забониро барои ташаккулдињии 
забони табиї муттањид мегардонад, ки сохтор ва мувофиќати воњидњои 
иттилоотї барои самараноки амалигардонии интерфейси истифодабаранда 
равона карда шудааст.   

Таъминоти математикї - ин маљмўи усулњои математикї, моделњо ва 
алгоритмњое мебошад, ки коркарди иттилоотро бо бадастории натиљањои 
талабшавандаро дар назар дорад.  

Таъминоти барномавии математикї воситањоеро дарбар мегирад, ки 
воситањои моделиронии љараёнњои идоракунї, усулњои мувофиќгардонии 
љараёнњои тадќиќшаванда ва ќабули ќарорњоро таъмин мекунанд. Вай барои 
коркарди таъминоти махсуси барномавї хизмат мекунад. 

Таъминоти барномавї бо маљмўи барномањое ташаккул меёбад, ки 
њалли масъалањоро дар компютер имконият медињад. Бо њамкорї бо 
воситањои техникї њалли ин ё он масъаларо таъмин мекунад, ки дар љараёни 
он таъминоти барномавии низомї ва замимавї истифода бурда мешаванд. 
Асоси таъминоти барномавии низомї барои ЉКА – и таъиноти гуногун, 
асосан низомњои амалиётии оилаи Windows ташкил медињанд. Дар аксари 
њолатњо тахассусмандии муайяни ЉКА аз тарафи барномањои замимавї дода 
мешавад.  

Азнавтахассусноккунии ЉКА ба дигар соња чун ќоида бо таѓйирдињии 
таркиби таъминоти барномавї  амалї мегардад. Чун анъана замимањои 
таъминоти барномавии  MS Office бо таркиби редактори Word, љадвалњои 
электронии Excel, СУБД Access, низоми тайёркунии презентатсияњо Power 
Point, барномањои почтавии Outlook Express амалї мегардад.  

Таркиби таъминоти барномавии ЉКА бо самти фаъолият муайян карда 
мешавад. Њамин тавр, ЉКА - и муњосиб њатман бо барномаи 
автоматикунонии бањисобгирии муњосибї таъмин аст; дар солњои охир дар 
соња тафсири шабакавии оилаи барномањои 1С: Корхона 8 афзалият дорад. 
Дар соњаи менељменти молиявї дар таркиби ЉКА барномаи Project Expert 
истифода бурда мешавад, ки барои тањлили гурўњи лоињањо ва коркарди 
бизнес - наќшањо мувофиќ гардонида шудааст. Барои кор дар ваќти воќеї 
(рељаи on-line) дар бозорњои молиявї пакети тањлили техникии MetaStock 
истифода бурда мешавад. Дар таљрибаи бонкии ЉКА чун ќоида барномањои 
зерин истифода бурда мешавад 5NTe BANK, ки ивази иттилоотро бо низоми 
байнибонкї ва филиалњо бо воситаи низоми «Мизољ-Бонк» дастгирї 
менамояд. 

Аксаран таркиби таъминоти барномавии замимавї аз њолати 
истифодабаранда дар иерархияи идоракунї вобаста аст. Њамин тавр, сатњи 
иљрокунандагон аксаран истифодабарии ЉКА - ро бо таъмини имконияти 
дохилкунии иттилооти ибтидої, тафтиши онњо ва сохторашон дар асоси 
иттилоот, њалли масъалањои мунтазам ба вуљудоянда дар назар дорад. ЉКА 
– и роњбарони сатњи болої (директорон, љонишинњо, мутахассисони асосї) 
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дар сатњи асосї барои дастгирии њалли масъалањои асосии банаќшагирї, 
љустуљўи захирањои молиявї, ташаккули сиёсати сармоягузорї, ташкили 
равандњои нави фаъолият, ки ташаккули њисоботи фавриро дар назар 
доранд, равона карда шудаанд. 

Дар ваќти муайян намудани таркиби таъминоти барномавї амнияти 
ЉКА ањамияти хос дорад, ба монанди (мадофиа бо антивирусњо, ќоидаи 
дастрасї ба захирањо, нусхагирии захиравї, рамзмонї, имзои электронии 
раќамї ва ѓ.). 

Таъминоти њуќуќї - ин маљмўи меъёрњои њуќуќї мебошанд, ки 
муносибатњои њуќуќиро дар ваќти ташкил ва истифодабарии низоми 
иттилоотї ва технологияи иттилоотї танзим менамояд. 

Таъминоти эргономиро ташаккули маљмўи усулњои фароњамории 
шароити мусоид барои фаъолияти истифодабаранда дар бар мегирад. Ба 
чунин масъалаи риояи талаботњои эргономї дар ваќти лоињакашии ЉКА 
ањамияти хоса дода мешавад:  риояи меъёрњои санитарї дар ваќти кори 
дарозмуддат бо компютер, ки эњтимоли ба касалии чашм дучор шудан, 
бемории низоми устухону мушакњо, бемории пўст, афзоиши аллергия ва 
бавуљудоии њолатњои афсурдахотириро доранд.  

Компютерњо ва дисплейњои фурўхташаванда бояд ки сертификати 
гигиенї дошта бошанд, зеро ки дар ваќти супоридани онњо чунин 
нишондињандањо тафтиш карда мешаванд: иќтидори нурњои рентгенї, 
шиддати майдонњои магнитї ва электрикї, сатњи овозгузаронї. Ба 
стандартњои таъминоти бехатарии таљњизоти компютерї стандартњои 
байналхалќии ТСО'95 ва ТСО'99 дохил мешаванд. 

Ба пасткунии сатњи мондашавии истифодабаранда инњо мусоидат 
менамоянд: истифодабарии дисплей бо экрани њамвор, дуруст љойгиршавии 
сарчашмаи равшанї, нигоњдории фосила байни экран ва чашмон 40 -50 см, 
танаффус 15-20 даќиќа пас аз ду соати корї.  

Дар њисобгирии бухгалтерї як ќатор амалиётњои пайдарњам вуҷуд 
доранд, ки бояд ба таври муназзам иҷро карда шаванд. Њисоб кардан ва 

пардохтани музди мењнат, њисоб кардани њиссаҷудокунињои амортизатсионї 
ва азнавбањодињии асъор. Ин амалиёт дар аксар барномањои бухгалтерї ба 
таври автоматї иҷро мегарданд ва дар ин њолат њамаи мукотиботњои зарурї 
њосил карда мешаванд. 

Бояд як хусусияти бањисобгирии бухгалтериро дар мамлакати мо ќайд 

намуд, ки  қоидањои бањисобгирї доимо иваз мешаванд, њама ваќт ќонунњои 
нав, фармонњо, ќарорњо ва дастурамалњои нав мебароянд. Барномаи 
бухгалтерї бояд њамаи тағйиротњоро тањќиќ намояд, бинобар ин, онро 
њамеша дигаргун кардан лозим аст. Агар барнома дар муддати тулонї ба 
дараҷаи кофї дигаргун карда нашавад, бисёр амалњои ба таври автоматї 
иҷрошаванда ғалат мегарданд ва шумораи зиёди амалиётњоро ба таври дастї 
иҷро кардан лозим меояд. Ғайр аз ин, барои кори муваффаќонаи барнома он 
бояд ба хусусиятњои фаъолияти корхонаи муайян мутобиќ гардонида шавад. 
Аксаран хароҷотњо барои бадастории барномањо нисбати хароҷотњо барои 
мутобиќгардонї ва азнавкунии онњо хеле каманд. Аксарияти барномањои 
муосир воситањои пуриќтидори мувофиќгардониро ба хусусиятњои 
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бањисобгирї дар корхонаи муайян доро мебошанд. Барнома забони 
барномасозиро, ки дар он амалан тамоми амалиётро тасвир кардан мумкин 
аст, нигоњ медорад. Аммо барои њалли масъалањои мураккаб мутахассиси 
баландихтисоси донандаи натанњо хусусиятњои барномарезї дар забони 
барномасозї, балки донандаи тамоми нозукињои бањисобгирии бухгалтерї 
низ талаб карда мешавад. Мутахассиси бемањорат ба хатогї роњ доданаш 
мумкин аст, ки дар натиҷа бањисобгирии бухгалтерии нодуруст ба 
талафотњои моддї оварда мерасонад. Сохтани барномањои мураккаб дар 
забони барномасозї ваќти зиёдро талаб мекунад, бинобар ин, ба таври дастї 
иҷро намудани баъзе амалиётњои ба барнома мутобиќнашаванда осонтар 
аст. Барномањои муосири бухгалтерї аз доираи автоматикунонии фаъолияти 
муњосибї баромадаанд. Ширкатњои истењсолкунандаи барномањои 
бухгалтерї барномасозии иловагиро оиди автоматикунонии бањисобгирии 
кадрњо, бањисобгирии анборї, фаъолияти тиҷоратї ва ғайраро пешнињод 
менамоянд. Дар ин њолат њамаи барномањо зич алоќаманданд ва барои дар 
фазои ягонаи иттилоотї кор кардани ќисматњои мухталифи корхона имкон 
фароњам меоваранд. Барномањои бухгалтерии алоњида метавонанд бевосита 
бо якчанд таҷњизотњои савдої ва анбории автоматикунонидашуда кор 
кунанд. 

Њамин тариќ, маълумот аз мошинањои назоратию хазинавї, аз сканери 
(муоинаи) штрих - кодњо (рамзњои хаттї) ва дигар таҷњизот ба таври 
автоматї ба манбаи ахборотии барнома дохил мешавад. 

Амалан тамоми барномањои бухгалтерї ба пешбурди на фаќат 
бањисобгирии синтетикї, балки ба пешбурди бањисобгирии аналитикї низ 
мусоидат менамоянд. Њисоботњои гуногуни дар асоси маълумотњои 
объектњои бањисобгирии аналитикї тартибдодашаванда, боиси осон шудани 
пешбурди бањисобгирии анборї ва бањисобгирии муносибатњои дуҷониба бо 
контрагентњо мегарданд. 

Баъзе камбудињоеро, ки ба тамоми барномањои муосири бухгалтерї хос 
њастанд, ќайд намудан лозим аст. Онњо ба барномањои муосири универсалї 
тибќи интерфейси истифодабарандагї, яъне дар принсипњои ташкили 
муоширати одам бо компютер ба таври назаррас гузашт мекунанд. 
Ширкатњои машњури истењсолкунандаи барномањои универсалї, ба монанди 
Microsoft, Corel, Lotus, Adobe, Sumantec то њадди охирин интерфейси 
барномаи худро њаматарафа, ботадриҷ усулњои ягонаи кор бо барномаро 
пайдо мекунанд. Ба истифодабаранда аз худ кардани барномаи нав осон аст, 
агар дар он ќоидањои умумии муошират истифода шуда бошад. 

Ғайр аз интерфейси на он ќадар босифат, аксарияти мутлаќи барномањо 
маросимњои мураккаби мувофиќгардонї ва дигаргунсозиро пешбинї 
менамоянд. Дар аксари њолатњо барои кор кардани ин барномањо ҷалби 
мутахассисон зарур аст.  

Њамин тариќ, ба њамаи камбудињо нигоњ накарда, ғайр аз 
истифодабарии барномањои автоматикунандаи бањисобгирии бухгалтерї 
дигар чорае вуҷуд надорад. Ба таври дастї пеш бурдани бањисобгирї дар 
муњосиботи муосир агар имконпазир бошад њам, он гоњ он боз њам камсамар 
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аст. Асосаш, интихоб кардани барномаи нисбатан мувофиќ ва кўшиши 
бењтар аз худ намудани он мебошад. 
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РАВАНДИ ҶАҲОНИШАВӢ ВА МУАММОҲОИ  

АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ 
 
Дар шароити имрўза мавзўи бањсталаб ва муосирро ба монанди 

љањонишавї  пайдо намудан душвор аст. Барои тањлилу ошкорнамоии он 
дањњо конфронс ва симпозиумњо, садњо китоб ва њазорњо маќола бахшида 
шудааст. Нисбати љањонишавї  муњаќќиќон, сиёсатмадорон, тољирон, 
фаъолони дин, санъаткорон, журналистон бањсњо намуда, нуќтаи назари 
гуногунро пешнињод намудаанд. Мавзўи бањсњои доманадор асосан чї 
будани љањонишавї, кай оѓоз гардидани он, муносибати он ба дигар 
равандњои њаёти љамъиятї, натиљањои наздик ва дури онро фаро мегиранд. 
Мављудияти аќидањои гуногун, муносибатњо ва бањодињињо худ 
наметавонанд коркарди асосноки масъаларо кафолат дињанд. Љањонишавї  

на танњо барои шуури љамъиятї, балки барои тамоми мухаќќиқон мавзўи 
душвор ва гуногунљабња ба њисоб меравад.  

Љањонишавї  дар марњилањои алоњидаи инкишофи таърихї љой дошт, 
лекин он феномени асри ХХ ба њисоб меравад. Аз чунин нуќтаи назар 
садсолаи кунуниро метавон чун асри љањонишавї  муайян намуд. Аз ин 
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хотир, ба инобатгирии њодисаву воќеањои садсолаи ХХ, таѓйироту 
дигаргунињо дар соњањои мухталифи њаёти љамъиятї барои даркнамоии 
дурнамои он, махсусан муњим ва дорои ањамияти хоса мебошад.  

Љањонишавї  дар њаќиќат яке аз мавзўњои гуногунљабња ва пурихтилоф 
ба њисоб меравад. Муњаќќиќони ватаниву хориҷӣ, аз ќабили Питер 
Катсенштейн, Роберт Кохэн, Стивен Краснер, Љозеф Най, Збигнев 
Бжезинский, Самуэль Хантингтон, Љеймс Розенау, Г.Г. Дилигенский, Роберт 
Гилпин, У. Бек,  А.И. Уткин, З. Бауман, И. Валлерстайн пањлўњои гуногуни 
ин раванди њаёти љамъиятиро њаматарафа тањќиќу тањлил намудаанд [24,25]. 

Мавзӯи љањонишавї  дар охири солњои 1990-ум дигар чун предмети 
бањсњои назариявї ва аќидаронињои сиёсї баррасї намегардид. Он дигар чун 
ривоят ё услуби риторикї бањо дода намешуд. Љањонишавї  ба воќеияти 
иљтимої мубаддал гардид, ки диќќати њаматарафаро талаб менамуд. Ин 
воќеият дар баъзе њолатњо пањлўњои гуногуни љањонишавиро фарогир 
набуданд ва метавон хусусиятњои зерини онро махсусан ќайд намуд: 
марњилаи таърихї, ки баъд аз итмоми љанги сард оѓоз гардид; инќилоби 
технологї бо натиљањои зиёди иљтимої; гузариши иќтисоди љањонї; 
интенсификатсияи байнисарњадии алоќањои  иќтисодї иљтимої ва фарњангї; 
заифии давлатњои миллї оиди њалли масъалањои глобалї [3,63].     

Љањонишавї  дар нимаи дуюми асри ХХ дар соњаи иќтисодї оѓоз 
гардида, дар ин љода нисбатан инкишоф ёфт ва дар охири садсола аз 
чањорчўбаи он берун шуда, ба ќувваи пешбарандаи сиёсии инкишофи 
љамъиятї табдил ёфт. Он дар сатњњои гуногун ин ва ё он минтаќаро фаро 
гирифта, ба муќобилияти тезутунд оварда расонид. Дар натиљаи 
«равшаншави»-и сарњадоти байни давлатњо, тасаввуроти пешина оиди 
бехатарї, мољаро ва роњу воситаи њалли онњо, мутобиќати сиёсати дохилї ва 
берунї, дипломатия ва дигар масъалањои заминавии инкишофи сиёсии 
мамлакатњо, минтаќањо ва љањон дуюминдараља гардиданд.   

Дар шароити муосир дар њолатњои гуногун давлат бояд ба 
таъсиррасонии ќуввањои транснатсионалї љавоб гўяд. Дар заминаи чунин 
муносибат метавон раванди љањонишавиро ба тариќи панљ «фазої» 
«фарњангњои љањонї» тавсиф намуд. Якум, фазои воситањои ахбори умум-
босуръат боло рафтани ќобилияти инсон оиди љамъоварї, коркард, 
нигоњдорї ва пањннамоии иттилоот; болоравии таъсиррасонии технологияи 
иттилоотї ба тамоми соњањои фаъолияти инсон; инкишофи воситањои ахбори 
умуми электронї ба њисоб меравад [3,58]. Дуюм, ин фазои этникї ба њисоб 
меравад, ки болоравии омили этникї ва самтњои  инкишофи муњољириро дар 
сатњи байналхалќи фаро мегирад. Сеюм, фазои технологї, ки љойивазнамоии 
технологияи инкишофёфта ва кўњнашудаи иттилоотї ва механикиро аз 
тариќи сарњадоти давлат дар бар мегирад. Чорум, фазои маблаѓї, ки бо 
болоравии ивазнамоињои иќтисодї муайян карда мешавад. Дар чунин њолат 
фаъолияти корпоратсияњои транснатсионалї, сармоягузорї, амалинамоии 
њуќуќи моликиятї берун аз ќаламрави давлат дар назар дошта шудааст. 
Панљум, фазои идеологї, ки бунёди идеология ва контридеологияро, ки аз 
арзишњои ѓарбии давраи Эњё ва «периферияи» фарњанг, фундементализми 
динї, болоравии миллатгарої, бархўрд дар заминаи динї, забон, маданият, 
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арзишњо; пањншавии стандартњои ѓарбии рафтор, тарзи зиндагї, талабот, 
ташаккули идеологияи «љањонишавї»-ро  фаро мегирад. Дар чунин њолат 
идеологияи «љањонишавї» кўшиш менамояд, ки зарурияти таѓйиротњо ва 
характери мусбии онњоро асоснок намояд ва инчунин мувофиќаи афкори 
умум ва иштироки фаъоли ќуввањои васеъи иљтимої ва сиёсиро дар 
ташаккули тартиботи нави љањонї зери роњбарии Ѓарб ва наќши сарварии 
Амрико таъмин намояд. Чї тавре ки  А. Богатуров ќайд намудааст: 
«Љањонишавї  ин на танњо изест, ки дар воќеият вуљуд дорад, балки он изе ба 
њисоб меравад, ки ба мардум фикр карданро пешнињод менамояд ва онњо 
оиди воќеият ва дурнамои он ин гуна аќидаронї менамоянд» [9,48]. 

Таъсиррасонии љањонишавиро тањлил намуда, Љ. Най, ва Р. Кохэн ќайд 
намудаанд, ки пайдоиши он дар њаракати иттилоот, маблаѓ, ашё, одамон ва 
дигар объектњои моддї ва маънавї тариќи сарњадоти давлат зуњур меёбад. 
Дар заминаи чунин муносибат, онњо чор навъи таъсиррасонии глобалиро 
људо менамоянд:  

1. Иттилоотдињї, ки њаракати ахбор ва инчунин пањннамоии ѓоя ва 
доктринањоро фаро мегирад;  

2. Наќлиёт, ки  ба њаракати объектњои моддї, яроќ, моликияти хусусї ва 
молњо мусоидат менамояд;  

3. Маблаѓ, ки фарогири њаракати арз ва кредитњо мебошад;  
4. Саёњат, ки фарогири харакатї одамон, муњољирати ањолї берун аз 

ќаламрави мамлакат мебошад.  
Мафњуми «љањонишавї» дар лексикони сиёсати байналхалќї ва илмї 

дар солњои 1960-ум пайдо шудааст. Лекин ба аќидаи сиёсатмадори америкої 
Р. Робертсон-яке аз ташаббускорони коркарди назарияи љањонишавї, дар 
тадќиќоти академикї танњо дар солњои 1960-ум ањамият пайдо кардааст 
[16,78]. 

Бо гузашти ваќт мавзўи љањонишавї  на танњо дар назарияи 
муносибатњои байналхалќї, балки дар тамоми илмњои иљтимої ба яке аз 
масъалањои пањнгардида мубаддал гардид. Њар яке аз онњо, албатта, диќќати 
асосиро ба он пањлўњо ва хусусиятњои љањонишавї  равона менамоянд, ки 
бештар ба объекти тадќиќи онњо алоќаманд аст. Дар ин њолат дар заминаи 
тавсифи «љањонишавї» номбарнамоии ќисматњои таркибї ё људонамоии 
ќисмаињои муњими он љой дода шудаанд.  Номбарнамої дар бисёр њолатњо 
аз рўи тартиби ањамиятнокии њамон зуњуроти љањонишавї  амалї мегардад, 
ки моњияти онро таљассум менамояд.  

Љањонишавї - навъи сиёсате мебошад, ки барои пањнкунии таъсири 
маданияти худ аз љониби як ё якчанд давлат дар тамоми олам равона 
шудааст. Дар муќобили љањонишавї  муборизањои антиглобалисткї ќарор 
доранд. Маќсади онњо муќобилият кардан ба љањонишавї  мебошад. 
Глобализм идеологияи љањонишавї  ва антиглобализм идеалогияи 
муборизањои  антиглобалистикї мебошад. Агар љањонишавї  ва муборизањои 
антиглобалистикї дар худ амалияи сиёсиро таљассум кунанд, глобализм ва 
антглобализм бошанд назарияи онро инъикос мекунанд. 

Мафњуми «љањонишавї» маљозї буда, барои муайянкунии маънї ва 
фањмиши табиати сармоядории муосир  кор карда шудааст. Ин мафњум 
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интихоби бошууронаи  равандњо ва падидањои намоёни тањлилро тахмин 
мекунад. Аз рўи муайяноти Бонки байналхалќии асъор љањонишавї-ин 
зиёдшавии дараљаи њамљояшавии (интеграция) бошиддати њам бозори мол, 
њам хизмат ва њам сармоя мебошад [19,89]. 

Ба аќидаи тадќиќотчии америкої Т. Фридман љањонишавї – ин 
њамљояшавии беисти бозорњо, миллатњо-давлатњо ва технологияњо мебошад, 
ки ба индивидњо, корпоратсияњо ва давлатњои миллї имконият медињад то ба 
тамоми нуќтањои љањон тез, зиёдтар, амиќ ва арзонтар нисбат ба пештара 
дастрасї ёбанд… Љањонишавї  маънии пањнкунии бозори озоди сармоя дар 
тамоми мамлакатњоро дорад. Љањонишавї  ќоидањои ба худ хоси иќтисодиро 
дорад, ки дар зербинои кушода, беназорат ва ѓайридавлатии иќтисодиёти 
миллии давлатњо асос гирифта, маќсади  раќобатнок шудан ва љалб кардани 
сармояи хориљиро дорад[19,73]. Љањонишавї  ќоида  ва ўњдадорињоеро 
пешнињод мекунад, ки бояд аз љониби давлатњои миллї риоя  шаванд. 

Дар баробари ин раванди љањонишавї  маљмўи се тавозун (баланс)- ро 
пешнињод мекунад. 

1. Тавозуни анъанавии геополитикии давлатњои миллї. Мувофиќи ин 
дар системаи глобализатсионї ИМА дар арсаи байналхалќї абарќудрати 
ягона ва њукмрон мебошад ва боќимонда давлатњо бо ин ё он тарз аз он 
вобастагї доранд. Масалан, ин дар њамаи амалњои иљрокардаи ИМА 
намудор мешавад, ба мисли дахолати он дар Афѓонистон, Ироќ, Шарќи 
Наздик ва ѓ. 

2. Тавозун байни  давлатњои миллї ва бозорњои  глобалї, ки ба воситаи 
онњо миллионњо сармоягузорон сармояњои зиёдро дар тамоми љањон барќвор 
пањн карда истодаанд. 

3. Тавозун байни индивидњо ва давлатњои миллї. Дар асри љањонишавї  
индивидњо метавонанд, ки хеле фаъол бошанд. Худи мафњуми «љањонишавї» 
ба як олоти боварикунонї мубаддал мешавад, ки нисбат ба дигар падидањои 
дохилии сиёсат алтернатива надорад. Љањонишавї  бо хусусияти 
диќќатљалбкунанда ва баланд бардоштани сатњи зиндагї, ќариб ки раќобат 
намебинад. Ба ќадри њол ягон давлати бузурги љањон мавќеи 
антиглобалистиро нагирифтааст. Баръакс, љањонишавї  бо ин давлатњо бисёр 
таъсири худро расонидааст. Бо баробари вуруд шудани ин ё он давлат ба 
системаи глобализатия элита ояндаи њамљошавии онро тањлил карда мавќеи 
худро дар он мељўяд. Барои ќисмати поёнии ањолї таъминоти маишии он 
диќќатљалбкунанда мебошад. Масалан, фирмањои хориљї дар худи ИМА ба 
њисоби миёна 6% аз фирмањои дохилї зиёдтар маош медињанд.  

Чунин таъсири манфї ва тањдиди раванди љањонишавї ба шуур ва 
маънавиёти љомеа тавассути васоити ахбори оммавї, ки  дорои нерўи  
бузурги таъсиррасонанда аст,  эњсос мегардад. 

Раванди љањонишавї ба забони тољикї низ таъсир мерасонад. Бинобар  
поку беолоиш нигоњ доштани забон ва салоту шевоии онро њифз кардан 
вазифаи аввалиндараљаи ВАО мањсуб меёбад. Бо назардошти раванди 
љањонишавии тамаддуни иттилоот бояд чорањо андешид, ки рўзноманигории 
тољик бо забонњои русї ва њам англисї низ вусъат ёбад ва раќобатпазир 
бошад. 
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 Тамоюли  вусъатёбии мубодилаи бењадду марзи иттилоотї, рушди  
Интернет, коркарду пахши барномаю ахборот ва густариши алоќаи 
моњворавї, имкониятњои шабакаи телевизионї ва тењнологияи компутерї 
чуноне ки Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид кардааст: 
"Фосилаи фазою ваќт ва макону замонро кўтоњ карда, чун ќосиди 
љањонишавї ба мо аз бурду бохти иќтисоду сиёсат, илму фарњанг, техникаву 
тењнологияи муосир ва соири риштањои дигари фаъолияти башарият 
маълумот мерасонад». Чунин вазъият, бешубња, раќобати пурзўрро дар 
байни расонањои њабарї бањри ба даст овардани фазои иттилоотї фароњам 
сохтааст. Воситањои ахбори оммаи Тољикистонро зарур аст, ки худро ба 
шароити нав мутобиќ намояд. Бояд дар тањаввулоти муосири илмиву 
техникї, бахусус, дар робита ба амалї кардани технологияи нави 
иттилоотию коммуникатсионї фаъолона ширкат варзид. 
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тањлил ва аудит 

 

ФАРЗИЯТҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ ҲИСОБГИРИИ 

БУХГАЛТЕРӢ – МОЛИЯВӢ 

 

Қоидаҳои асосии бурдани ҳисобгирии бухгалтерӣ, ки Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» ва 

Дастурамал «Дар бораи бурдани ҳисобгирии бухгалтерӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» муайян намудаанд, инҳо мебошанд: 

 Дутарафа, инъикоскунии амалиёти хоҷагидорӣ дар нақшаи ҳисобҳои 

кории дар асоси нақшаи ҳисобҳои аз ҷониби Вазорати молия тасдиқшуда, 

тартиб додашуда; баҳисобгирии амвол, ӯҳдадориҳо ва амалиёти хоҷагидорӣ 

(далелҳои ҳаёти хоҷагидорӣ) бо пули миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон - сомонӣ. 

Ҳуҷҷатноккунии амвол, ӯҳдадориҳо ва дигар ҳодисаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, 

бурдани сабткунакҳои ҳисобгирӣ ва тартибдиҳии ҳисобот бо забони давлатӣ бо 

тарҷумаи зери сатрии ҳатмӣ бо забони русӣ; дар ҳисобгирии бухгалтерӣ дар 

алоҳидагӣ баҳисобгирии хароҷотҳои ҷории барои истеҳсоли маҳсулот, 

иҷроиши корҳо ва расонидани хизматҳои амалишуда, аз хароҷотҳои хусусияти 

гузоришоти сармоявӣ ва молиявӣ дошта; ба таври ҳатмӣ ҳуҷҷатноккунии 

амалиётҳои хоҷагидорӣ. Ҳуҷҷатҳои ибтидоии ҳисобгирӣ бояд дар замони ба 

амалоии амалиёти хоҷагидорӣ ва ё дар ҳолати пас аз ба анҷомрасии амалиёт 

тартиб дода шаванд. Онҳо бояд дорои нишондиҳандаҳои ҳатмӣ бошанд ва дар 

шаклҳои типпӣ ва шаклҳои махсуси аз ҷониби роҳбари ташкилот (корхона) 

тасдиқшуда тартиб дода шаванд. Масалан, роҳбарияти корхона (ташкилот), 

ҳамчунин низоми гардиши ҳуҷҷатҳо ва технологияи коркардабарории 

маълумоти ҳисобгириро тасдиқ намояд; 

 Ба низомандозӣ ва ҷамъоварии маълумоти дар ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ 

ҳисобҳои ҳисобгирӣ ва ҳисобот мавҷудбуда, истифодабарии сабткунакҳои 

ҳисобгирӣ, шаклҳои махсус, ки аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар мақомоти ваколатдори танзимкунандаи ҳисобгирии 

бухгалтерӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроия ва ё худи корхона кор карда баромада 

шудаанд. Мундариҷаи сабткунакҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи 

дохилии бухгалтерӣ сирри тиҷоратӣ мебошад ва дар ҳолатҳои дар 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда сирри давлатӣ ба њисоб 
меравад; 

 Баҳодиҳии амвол, ӯҳдадориҳо ва дигар далелҳои фаъолияти хоҷагидорӣ 

бо нишондиҳандаҳои пулӣ. Баҳодиҳии амволе, ки тавассути пардохткунӣ ба 
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даст оварда мешавад, бо роҳи ҷамънамоии ҳамаи хароҷотҳои ҳақиқии хариди 

ин амвол гузаронидашуда амалӣ карда мешавад; амволи бебозгашт 

даромадшуда аз рӯи арзиши бозорӣ баҳо дода мешавад; амволе, ки дар дохили 

худи корхона барпо ё истеҳсол карда мешавад аз рӯи арзиши тайёркуниаш - 

хароҷоти ҳақиқї аз ҷумлаи бо роҳи захиранамоӣ, танҳо дар ҳолатҳои дар 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳо, ба онҳо ҳуқуқи танзими ҳисобгирии 

бухгалтерӣ дода шудааст, роҳ дода мешавад; 

 Ба таври ҳатмӣ гузаронидани барӯйхатгирии амвол ва ӯҳдадориҳои 

корхона, ки дар раванди он мавҷудият, ҳолат ва баҳои онҳо тафтиш ва бо 

ҳуҷҷатҳо тасдиқ карда мешаванд. Тартиби гузаронидани барӯйхатгирӣ 

(миқдори барӯйхатгириҳо дар соли ҳисоботӣ, санаи гузаронидани онҳо, номгӯи 

амвол ва ӯҳдадориҳои ҳангоми ҳар як барӯйхатгирӣ тафтишшаванда ва ѓ.) аз 

ҷониби роҳбари корхона муайян карда мешаванд. Ба ғайр аз он, ҳолатҳои 

гузаронидани барӯйхатгирии ҳатмӣ, ки қонун дар бораи ҳисобгирии 

бухгалтерӣ муқаррар намудааст; 

 Ташкили сиёсати ҳисобгирӣ дар корхона дар мувофиқа бо фарзияҳо ва 

талаботҳои муқарраршуда. 

Мафҳуми «фарзияҳо» тахминан ба мафҳуми «принсипҳои асосии 

бухгалтерӣ», ки дар ҳисобгирии мамолики ғарб истифода мешавад, мувофиқ 

меояд. Дар ҳисобгирии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ин мафҳум моҳиятан ба 

қоидаҳои бурдани ҳисобгирӣ ва тартибдиҳии ҳисобот тааллуқ дорад. 

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки фарзияҳо ва талаботҳо нисбат ба ҳисобгирии дар 

низоми танзими меъёрии ҳисобгирии бухгалтерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифодашаванда, дар дастурамал оид ба сиёсати ҳисобгирӣ нишон додашуда, 

аз тарафи корхона набояд эълон карда шаванд. Ба ҷуз агар корхона ҳангоми 

бурдани ҳисобгирии бухгалтерӣ ва тартибдиҳии ҳисобот ба риоя накардани 

фарзияҳои муқарраркардашуда роҳ диҳад, он гоҳ вай бояд сабабҳои ин сарфи 

назар карданашро нишон диҳад. 

Дар низомнома оид ба сиёсати ҳисобгирӣ фарзияҳои зерин муқаррар карда 

шудаанд: масъулияти амволӣ, муттасилии фаъолият, пайдарпаии 

истифодабарии сиёсати ҳисобгирии истифодашаванда, муайянии вақти 

ҳодисаҳои фаъолияти ҳоҷагидорӣ. 

Агар корхона яке аз мақсадҳои дар боло зикршударо дошта бошад, бояд 

онро дар сиёсати ҳисобгирии дар соли молиявии оянда муайяншаванда ва дар 

варақаи шарҳдиҳӣ ба ҳисоботи солонаи соли гузаштаи ҳисоботӣ эълон дорад. 

Фарзияи мазкур бояд ба таври ҳатмӣ дар амалияи аудиторӣ истифода шавад ва 

аудитор ӯҳдадор аст, ки оид ба имконияти барҳамҳӯрӣ ё кам гардидани доираи 

фаъолияти ташкилот истеъмолкунандагони ҳисоботи бухгалтериро огоҳ созад. 

Фарзияи пайдарпай (муттасилӣ) истифодабарии сиёсати ҳисобгирӣ онро 

мефаҳмонад, ки сиёсати ҳисобдории дар корхона қабул кардашуда паиҳам аз 

соли ҳисоботӣ ба соли дигари ҳисоботӣ мавриди истифода қарор мегирад. Ба 

мавридкунии тағйирот дар сиёсати ҳисобгирӣ танҳо дар ҳолати тағйирёбии 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё санадҳои меъёрӣ оид ба ҳисобгирии 
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бухгалтерӣ. Коркардабароии усулҳои нави бурдани ҳисобгирии бухгалтерӣ аз 

ҷониби корхонаҳо (ташкилот) ё куллан таѓйирёбии шароити фаъолияти он 

иҷозат дода мешавад. 

Фарзияи муайянии (аниқии) вақти ҳодисаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ онро 

мефаҳмонад, ки ҳодисаҳои ҳаёти хоҷагидорӣ дар ҳисобгирии бухгалтерӣ ва 

ҳисоботи ҳамон даврае инъикос меёбанд, ки дар њаќиќат вуҷуд доштанд. 

Новобаста аз замони дар ҳақиқат даромадкунӣ ё пардохти воситаҳои пулӣ бо 

ин амалиёт алоқаманд. Дар амалияи байналхалқии ҳисобгирӣ фарзияи муайяни 

вақти ҳодисаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ба принсипи асосии «ҳисобкунӣ» 

(начисления) мувофиқ меояд. 

Дар сиёсати ҳисобгирии байналхалқӣ дар радифи фарзияҳои асосӣ, 

инчунин дигар фарзияҳо ба монанди эҳтиёткорӣ, муҳимият, баҳодиҳии арзиши 

амволи ӯҳдадориҳо истифода мешаванд. 

• Талаботи пуррагӣ зарурияти дар ҳисобгирии бухгалтерӣ инъикоскунии 

ҳамаи далелҳои фаъолияти ҳоҷагидориро мефаҳмонад. Яъне ҳисобгирии 

бухгалтерӣ бояд ҳамаи молу мулк, ӯҳдадориҳо ва амалиётҳои хоҷагидории ба 

вуқӯъ пайвастаро ба пуррагӣ дар бар гирад. 

Талаботи эҳтиёткорӣ (мулоҳизакорӣ, дар амалияи ҳисобгирии мамолики 

ғарб - консерватизм) омодагии пурраро дар ҳисобгирии талафот (хароҷот) 

нисбат баҳисобгирии даромадҳои имконият дошта, активҳоро (беташкилкунии 

захираҳои пинҳонӣ) мефаҳмонад. Яъне, фоида дар ҳисобгирӣ танҳо пас аз 

баамалоии амалиёти хоҷагидорӣ инъикос карда мешавад, вале зарар бошад, 

мумкин аст аз замони бавуҷудоии фарзия оид ба имконияташ нишон дода 

шавад. Барои рӯйпӯшкунии чунин зарарҳо ташкилкунии захираҳои махсус, 

монанди захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок пешбинӣ карда мешаванд. 

Дар амалияи ҳисобгирии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ташкилкунии 

захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок пешбинӣ шудааст. Онҳо дар муддати соли 

ҳисоботӣ (ҳар семоҳа) мумкин аст дар асоси барӯйхатгирии пешакии қарзҳои 

дебетории дар вақти муайяншуда пардохт нашуда, ташкил карда мешаванд. 

Талаботи саривақтӣ дар ҳисобгирии бухгалтерӣ ва зарурияти дар 

ҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисобот дар вақташ инъикоскунии фактҳои 

фаъолияти хоҷагидориро дар назар дорад. Ахбори бухгалтерӣ он гоҳ саривақтӣ 

ҳисобида мешавад, ки агар он дар қабули қарорҳои идоракунӣ таъсир расонад. 

Талаботи бартарияти мундариҷа бар шакл онро мефаҳмонад, ки дар 

ҳисобгирии бухгалтерӣ санадҳои фаъолияти хоҷагидорӣ бояд натанҳо аз рӯи 

шакли ҳуқуқиашон, балки аз рӯи мундариҷаи иқтисодии санадҳо ва шароити 

хоҷагидорӣ низ инъикос карда шаванд. Мисол, далели аз ҷониби роҳбари 

корхона додани қарз ба маблаѓи калон, умуман ғайриқонунӣ нест, вале агар 

додани ин маблағҳо дар давраи мустаҳкам набудани ҳолати молиявии корхона, 

хусусан ҳангоми аз норасоии воситаҳои пулӣ қафо мондани пардохти музди 

меҳнати ҳисобкардашуда амалӣ карда шавад, он гоҳ амалиёти мазкурро 

ғайриқонунӣ шуморида эътироф накардан ҷоиз аст. 
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Талаботи он ба гардишҳо ва бақияҳои ҳисобҳои куллӣ дар санаи 1 - уми 

ҳар моҳ, инчунин якрангии нишондиҳандаҳои ҳисоботи бухгалтерӣ бо 

маълумоти ҳисобгириҳои куллӣ ва чузъӣ шароит фароҳам меорад. 

Талаботи сарфакорӣ дар асоси шароити фаъолияти хоҷагидорӣ ва андозаи 

корхона зарурияти оқилона ва сарфакорона бурдани ҳисобгирии бухгалтериро 
ифода мекунад. 

Аз њамин лињоз, дар замони ҳозира талаботи мулоҳизакориро дар амалияи 

ватанӣ бо камоли эҳтиёткорӣ истифода намудан лозим аст, зеро бе ин ҳам 

бисёре аз корхонаҳо бо мақсади дар ҳисобот кам нишон додани фоида ва 

камгардонии андоз аз фоида ба бисёр карда нишон додани хароҷот кӯшиш 
менамоянд. 
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МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ГУРӮҲБАНДИИ АРЗИШИ АСЛИИ  

ХАРОҶОТҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ  БО УСУЛИ КАЛКУЛЯТСИЯ 

 

Дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ дар мамлакати мо 

корхонањо аз ҷиҳати иқтисодӣ ва қонунӣ мустақил гардида истодаанд. 

Идоракунии самарабахши фаъолияти истеҳсолии корхона, аз сатҳҳои 

дастгирии иттилоотии воҳидҳо ва хизматрасониҳои он вобаста аст. 
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Бањисобгирии муњосибӣ низоми асосии иттилоотии корхона буда, раванди 

истеҳсол, фурӯши маҳсулот ва кору хизматрасониҳо фаъолияти асосии 
ташкилот ба њисоб меравад. 

Қобили қайд аст, ки бо мурури замон дар солҳои охир ташкилотҳо дар 

мамалакатамон хеле бисёр ба назар расида, кору фаъолияташон авҷ гирифта 

истодааст. Аз ҳамин  лиҳоз, барои дуруст ба роҳ мондани хароҷотҳои ташкилотӣ 

аз рўи низоми муайянгардида хеле муҳим мебошад. Бо мақсади дуруст ба роҳ 

мондани хароҷотҳои истеҳсолӣ, маъмурӣ, тиҷоратӣ ва инчунин маҷмӯи 

хароҷотҳо, ташкилотҳоро зарур аст, ки баҳисобгирии калкулятсиониро барои 

идоракунии фаъолияти корхонаҳо ҷиҳати  баландбардории сатҳу сифати корӣ 
самаранок истифода баранд. 

Дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 

муааззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ 

Рањмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалаҳои 

пешрафти илму техника таъкид намудаанд, ки:“......пешрафти ҷомеа, 

тараққиёти илму техника ва технология тақозо мекунад, ки мутахассисони ин 

соҳаҳо барои боз ҳам баландтар омухтани  сатҳи арзиши аслии тамоми молу 

маҳсулотҳо, кору хизматҳо ва дуруст дарк намудани хароҷотҳои вобастаи он 

дар рафти истеҳсоли молу маҳсулотҳоро ба роҳ монанд....”.  

 Одатан дар зери мафҳуми хароҷот истеъмоли ягон намуди захира ё 

истифодабарии пул, ки барои намуди гуногуни мол ва барои хизматҳои 

гуногун  пардохт карда мешавад, фаҳмидан мумкин аст. 

 Хароҷот - ин камшавии даромади иқтисодӣ дар натиҷаи аз корхона 

берун шудани дороиҳо (воситаҳои асосӣ, воситаҳои пулӣ ва дигар амвол) ва 

ё пайдоиши ўҳдадорӣ, ки бо камшавии сармоя оварда мерасонад. 

 Баҳисобгирии хароҷоти ташкилотҳои истеҳсолӣ асосан вобаста ба хариди 

ашёи хом, масолеҳҳои истеҳсолӣ ва инчунин маҳсулоти тайёр буда, барои 

мувофиқсозии хароҷоти нақшавӣ ва аслӣ усули калкулятсионӣ нақши  муҳим 

мебозад. Ҳангоми баҳисобгирии хароҷотҳо бояд арзиши ҳақиқии ҳар як молу 

маҳсулотро дуруст ба ҳисоб гирифта, баъдан бо усули калкулятсионӣ маҷмӯи 

хароҷотҳоро гурӯҳбандӣ намудан зарур аст. 

Хароҷотҳои истеҳсолӣ дар ташкилотҳо ва фурўши маҳсулот яке аз 

омилҳои муайянкунандаи фаъолияти иқтисодии корхонаҳои гуногун ба 

ҳисоб мераванд. Дараҷаи ин хароҷотҳо ва арзиши аслии маҳсулот ҳаҷми 

фоида, даромаднокии маҳсулот ва дигар нишондиҳандаҳои молиявию 

иқтисодии корхонаро муайян менамояд. 

Миқдори маҳсулоте, ки корхона метавонад ба бозор пешниҳод кунад, ба 

сатҳи хароҷотҳои истеҳсолӣ вобастагии зиёд дорад. Хароҷоти истеҳсол ва 

фурӯши маҳсулот ин баҳои арзишии дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулот 

истифодабарии захираҳои табиӣ, ашёи хом, масолеҳ, сӯзишворӣ, энергия, 

фондҳои асосӣ, захираҳои меҳнатӣ ва дигар харҷҳо мебошанд. 

Хароҷоти истеҳсолӣ метавонад вобаста ба ҳаҷми захираҳои моддию 

молӣ зиёд гардад. 
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Муайян намудани ин хароҷотҳо як қатор вазифаҳои муҳимро дар пеш 
мегузорад: 

 баҳисобгирӣ ва назорат аз болои хароҷотҳои истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулот; 

 аниқ намудани нархҳои яклухт барои маҳсулоти корхона; 

 аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок кардани маблағгузориҳои ҳақиқӣ барои 

таҷдиди техника, азнавсозӣ, васеъ кардани фаъолияти корхона; 

 дуруст дарк намудани ҳаҷми фаъолияти  корхона; 

 асосноккунии иқтисодӣ ва қабули қарорҳои дахлдори идоракунӣ. 

 Дар таҷриба бо мақсади таҳлил, ҳисоб ва банақшагирии тамоми 

намудҳои хароҷоте, ки ба таркиби арзиши аслии маҳсулот дохил мешаванд, 

якчанд намуди онро фарқ мекунанд: сехӣ, истеҳсолӣ ва пурра. 

 Арзиши аслии сехӣ - хароҷоти сехро, ки бо истеҳсоли  маҳсулот 

вобастаанд, дарбар мегирад. Хароҷоти сехӣ ва хароҷоти умумиистеҳсолию 

умумихоҷагӣ арзиши аслии истеҳсолиро ташкил медиҳад. 
 Арзиши аслии истењсолї аз арзиши аслии истењсолї бо љамъ намудани 

харољоти умумихољагї  ташаккул меёбад. 

 Арзиши аслии пурра ин маҷмўи хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот 

ва хароҷоти ғайриистеҳсолӣ (хароҷот барои  ба даст овардани зарф, қуттиҳо, 

хароҷоти нақлиёт расонидани маҳсулот то харидор) таркиб ёфтаанд. 
Чунин тарзи муайянкунии арзиши аслї як андоза ба стандартњои 

байналхалќии њисобгирии молиявї мувофиќат намекунад, ки тибќи он ба 
арзиши аслии истењсолї танњо харољоти истењсолї бояд њамроњ карда шавад. 

Арзиши аслии маҳсулот ҳамчун категорияи асосии иқтисодӣ яке аз 

нишондиҳандаҳои сифатии корхона ба ҳисоб меравад. 

Ҳамин тариқ, паст кардани сатҳи хароҷот дар корхона таҳлили шароит 

ва омилҳои ба арзиши аслии маҳсулот таъсиррасонандаро тақозо менамояд. 

Аз ин рў, масъалаи ба таври мукаммал омўхтани таснифоти хароҷоти 

истеҳсолӣ ба миён меояд. 

Банақшагирии хароҷоти истеҳсолот дар асоси меъёрҳои пешқадами аз 

ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи хароҷоти масолеҳ, маводҳо, қувваи барқ, 

хароҷоти меҳнат ва дигар захираҳои истеҳсолӣ амалӣ мегардад. Дар мавриди 

сарфаи манбаъҳо, захираҳои моддӣ афзоиши ҳосилнокии меҳнат 

банақшагирии арзиши аслиро таъмин менамояд. 

Барои соҳаҳое, ки номгўи гуногуни маҳсулот истеҳсол мекунанд, 

пастшавии арзиши аслии маҳсулот бо арзиши аслии қисми муқоисашавии 

маҳсулоти молӣ муайян карда мешавад. 

Барои соҳаҳое, ки маҳсулоти якҷинса истеҳсол мекунанд, вазифаи 

нишондиҳандаҳои паст кардани арзиши аслиро нишондиҳандаи арзиши 

аслии воҳиди маҳсулот мебозад. 

Барои баъзе  соҳаҳое, ки вазни қиёсии маҳсулоти муқоисавӣ на он қадар 

калон аст, вазифаи нишондиҳандаи паст кардани арзиши аслиро 

нишондиҳандаҳои хароҷоте, ки ба як воҳиди шартии маҳсулоти молӣ рост 

меояд, мебозад. Маҳсулоти муқоисавӣ гуфта, ҳамон маҳсулотеро меноманд, 
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ки дар соли гузашта истеҳсол карда шудааст. Арзиши аслии маҳсулоти соли 

нақшавиро бо арзиши аслии маҳсулоти соли гузашта муқоиса карда, муайян 

мекунанд, ки чӣ хел арзиши аслӣ паст шудааст ва сарфа аз арзиши аслии 

маҳсулот чӣ қадар аст. 

Арзиши аслии пурраи кулли маҳсулоти молӣ бо роҳи забт кардани 

арзиши аслии нақшавии ҳар як намуди маҳсулот ба миқдори онҳо ва ҷамъ 

кардани натиҷаҳои аз онҳо ҳосилшуда муайян карда мешавад. 

 Арзиши аслии пурраи маҳсулоти фурўхташаванда бо роҳи ҷамъ 

кардани боқимондаи маҳсулоти тайёр дар аввали соли нақшавӣ ва арзиши 

аслии маҳсулоти молӣ соли нақшавӣ бо тарҳ кардани арзиши аслии 

боқимондаҳои маҳсулоти фурўхташудаи тайёр дар охири соли нақшавӣ 
муайян мегардад. 

 Сатҳи ниҳоии захираҳои моддӣ. Нишондиҳандаи номбурда 

муносибати андозаи нақшавии захираҳои моддиеро, ки дар таркиби арзиши 

аслии нақшавӣ нишон дода шудааст, ба арзиши маҳсулоти молӣ ифода 
мекунад. 

Дар корхонаҳо банақшагирии хароҷоти маҳсулот дар 5 марҳила ба амал 
бароварда мешавад: 

- муайян намудани арзиши аслии маҳсулоти соли нақшавӣ нисбат ба 

дараҷаи нақшавии хароҷоти соли гузашта (муқоисавӣ); 

- муайян намудани сарфаи хароҷот дар соли нақшавӣ аз ҳисоби таъсири 

омилҳои алоҳида; 

- муайян намудани арзиши аслии маҳсулоти фурӯшӣ дар соли нақшавӣ; 

- муайян намудани хароҷоти ба 1 воҳиди шартии маҳсулоти фурӯши 

соли нақшавӣ; 

- муайян намудани фоизи тағйирёбии хароҷотӣ ба 1 воҳиди шартии 

маҳсулоти фурӯши соли нақшавӣ; 

Банақшагирии арзиши аслии маҳсулот бояд аниқу ҳаматарафа таҳлил 

карда шавад. Таҳлили арзиши аслӣ ҳамзамон бо таҳлили ҳамаҷонибаи 

техникию иқтисодии кори корхона, аз худ кардани сатҳи техника ташкили 

истеҳсолот ва меҳнат, истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ, захираҳои 

моддӣ, сохтор ва сифати маҳсулот ва ғайра гузаронида мешавад. 

Бояд қайд намуд, ки баҳисобгирии идоракунии муҳосибӣ дар корхонаҳо 

бо мақсади муайянкунии маҷмӯи хароҷотҳои фаъолияти хоҷагии корхонаҳо 

ва арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолӣ хеле муҳим арзёбӣ гашта, ҳангоми 

надонистани ҷобаҷогузории хароҷотҳо дар ташкилоту корхона метавонад 

муфлис шавад. Аз ҳамин лиҳоз, мақолаи мазкур як қисмати тарҳи хароҷоти 

корхона бо дарназардошти муайянкунии арзиши аслии маҳсулот (кор, 

хизматрасонӣ)  бо усули калкулятсияро ифода менамояд. 
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ЗАМИНАҲОИ МЕЪЁРИИ ГУЗАРИШИ ҲИСОБГИРИИ МОЛИЯВӢ 

БА СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ 
 
Ташаккулёбии муносибатҳои бозорӣ ба ҳисобгирии бухгалтерӣ 

талаботҳои навро пешниҳод менамоянд. Аз як тараф, ин талаботҳо дар 
қонуни «Дар бораи ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» муайян 
гардидаанд. Аз ҷониби дигар, консепсияи умумии ташкили ҳисобгирии 

бухгалтерӣ бо қонуни мазкур ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ муайян шудааст. 
Корхона бояд бо таҷрибаи андӯхтааш ба роҳ монда шудани ташкили ин 
ҳисобгириро барои ҳалли вазифаҳои нав, ки дар назди ӯ қарор мегирад ба 
таѓйир тамоил диҳад.  

Чуноне ки Пешвои миллат муҳтарам Эмoмалӣ Раҳмoн таъкид мекунанд: 
“Мo ҳамаи захираҳo, имкoниятҳo ва кӯшишҳoи худрo дар чoр самти асoсӣ 
равoна менамoем, ки ба сифати ҳадафҳoи стратегии  миллӣ муқаррар карда 
шуданд: 

 нoил шудан ба истиқлoлияти энергетикӣ; 
 барoмадан аз бунбасти кoммуникатсиoнӣ; 

 таъмини амнияти oзуқавoрӣ; 
 санoатикунoнии бoсуръати мамлакат”. 
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Сухан oид ба таъсисдиҳӣ ва азхудкунии мунoсибатҳoи ѓайрианъанавӣ 
дар бадастoрии ахбoрoт дoир ба oбъектҳoи алoҳидаи ҳисoбгирӣ ва дар 
навбати аввал oид ба харoҷoтҳo, ки бo ҳисoбкунии арзиши аслӣ, 

калкулятсияи oн, ҳисoб намудани натиҷаҳoи мoлиявӣ, усулҳoи таҳлил, 
назoрати дoхилӣ ва дар асoси oнҳo қабул намудани қарoрҳoи идoравӣ 
алoқаманд аст, меравад. 

Ин мунoсибатҳoрo кoрхoна бo рoҳи кoр карда барoмадани сиёсати 

ҳисoбдoрӣ, ки интихoби тарзҳoи (вариантҳo) муайяни барoҳмoнии 
ҳисoбгирии намудҳoи мувoфиқи амвoл ва ӯҳдадoриҳoрo дар асoси 
шарoитҳoи хoҷагидoрӣ ва қoнунгузoрии амалкунанда ифoда менамoяд, 
татбиқ мекунад. Сиёсати ҳисoбдoрии кoрхoна ҷанбаҳoи зерини ҳисoбгирии 

бухгалтерирo дар бар мегирад: таъминoти метoдoлoгӣ, таъминoти ташкилӣ 
ва таъминoти техникӣ. 

Таъминоти методологии ҷараёни ҳисобгирӣ дар асоси низоми чорсатҳаи 

идоракунӣ, ки ба низоми идоракунӣ дар давлатҳои бо иқтисоди бозорӣ 

инкишофёфта мувофиқ аст, ба амал оварда мешавад. 

Агар дар замонҳои гузашта вазифаи асосии бухгалтерӣ ин бурдани 

ҳисобгирӣ ва ҳисобҳо бошад, имрӯз дар натиҷаи афзун гардидани алоқаҳои 

хоҷагӣ, муносибатҳои берунии иқтисодии корхонаҳо, корпоратсияҳо, 

глобалигардонии муносибатҳои иқтисодӣ бевосита ба ахбори ҳисобгирии 

бухгалтерӣ талабот доранд. Ҳоло бухгалтер на танҳо ҳисобу китоб, балки 

фаъолияти банақшагирӣ, назорат, таҳлилу аудит ва қабули қарорҳоро оид ба 

фаъолияти хоҷагидорӣ иҷро менамояд. 

Бо назардошти ин дар мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон стандартҳои 

миллӣ ва байналхалқии ҳисобгирии бухгалтериро кор карда баромаданд, то 

ки бухгалтери касбӣ онро пурра аз худ намояд. 

Стандартҳои байналҳалқии ҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ меъёрҳои 

маълумот ва одоби бухгалтеронро аз тарафи ташкилотҳои байналхалқии 

касбӣ - Кумитаҳои байналҳалкӣ оид ба стандартҳои ҳисобгирӣ ба танзим 

медарорад. Кумитаҳо доир ба маълумот ва ахлоқ дар назди федератсияи 

бухгалтерони байналхалқӣ (ФББ) кор карда мебароянд. 

Федератсияи байналхалқии бухгалтерон соли 1977 таъсис дода шудааст 

ва ҳоло дар ҳайати худ 156 ташкилотҳои (институтҳои) бухгалтерони 

миллиро аз 114 давлати ҷаҳон муттаҳид месозад. 

Федератсияи байналхалқии бухгалтерон (IFAC) - ягона ташкилоти 

байналхалқие, ки намояндаҳои касбҳои бухгалтериро аз секторҳои шахсӣ, 

давлатии иқтисодиёт, фаъолияти аудиторӣ ва хизматрасониҳои мушовиротӣ 

ва ҳам донишандӯзиро дар бар мегирад. 

Дар асоси банди 6 меъёрҳои байналхалқии маълумоти ҳисобгирии №9, 

ки соли 1991 қабул карда шудааст, бухгалтерони касбӣ дар шароити имрӯза 

вазифаҳои душвори иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳуқуқиро иҷро менамоянд. Аз 

ҳамин сабаб, дар коллеҷу донишгоҳҳо фанҳои зерин омўхта шаванд: 

 ҳисобгирии молиявӣ; 
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 ҳисобгирии идоракунӣ; 

 технологияи ахборӣ; 

 аудит; 

 андозбандӣ; 

 молияи соҳибкорӣ. 

Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2003 ба донишгоҳу коллеҷҳои олии 

иқтисодии ҷумҳурӣ омӯзиши фанни «Стандартҳои байналхалқии ҳисоботи 

молиявӣ (бухгалтерӣ)» ба нақшаи таълим дохил карда шуд. Бо назардошти 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои олии иқтисодӣ оид ба 

тайёр кардани мутахассисон бо ихтисоси 25.01.08.00 «Баҳисобгирии 

бухгалтерӣ ва аудит» фанҳои баҳисобгирии идоракунӣ; ҳисоботи бухгалтерӣ 

(молиявӣ); асосҳои таъмини ҳуҷҷатии идоракунӣ; аудит ва дигар курсҳои 

махсус бо назардошти стандартҳои байналхалқии ҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ 
дохил карда шуд. 

Пешниҳодҳои асосии IFAC (МФБ) оид ба тайёр кардани бухгалтерони 

касбӣ дар солҳои наздик иборат аз: 

 иштирок кардан дар тартиб додани стандартҳои ҳисобгирӣ ва аудит; 

 мустаҳкам кардани муносибатҳо бо танзимгарони миллии бозорҳои 

молиявӣ; 

 баланд бардоштани Кодекси ахлоқии касбӣ; 

 ҷорӣ кардани низоми стандартҳои байналхалқии тайёркунии 

бухгалтерони касбӣ мебошад. 

Оид ба равияи якум ФББ (IFAC) се номгӯи стандартҳоро пешниҳод 

менамояд, ки онҳо принсипҳои технологияи бурдани ҳисобгирӣ ва рақамҳои 

ҳисоботи молиявиро дар бар мегиранд: 

 стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (МСФО); 

 стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ барои секторҳои 

ҷамъиятӣ (МСФООС); 

 стандартҳои байналхалқии аудит (MCA). 

Бояд қайд кард, ки ин стандартҳо характери ҳатмӣ не, балки тавсиявӣ 

доранд ва дар онҳо принсипҳои фаҳмондадиҳии пурра (бо нишондоди 

мисолҳо дар ҳолатҳои алоҳида) оварда нашудааст. 

Аз ҳамин сабаб, бисёр мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон стандартҳои 

миллии худро кор карда баромада, онҳоро вобаста ба муҳити иқтисодии 

кишварашон такмил медиҳанд. Масалан, дар Англия 30 стандартҳои 

ҳисобгирии миллӣ, ИМА - қариб 160, дар Россия зиёда аз 20, дар Тоҷикистон 

- 9 стандартҳои миллии ҳисобгирии бухгалтерӣ (нишондодҳо оиди 

ҳисобгирии бухгалтерӣ - НҲБ (ПБУ) қабул карда шудааст. 

Тезонидани ҷараёни корҳо оиди стандартикунонии ҳисобгирӣ ва 

ҳисоботдиҳӣ дар солҳои наздик мутахассисони ФББ (МФБ) дар бораи 
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ташкили Шӯро оид ба стандартҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ (IASB) қарор 

қабул карданд. Вазифаи ин ташкилот аз нав дида баромадани стандартҳои 

мавҷуда (МСФО) дар асоси пешниҳоди экспертҳои федератсияи 

байналхалқии бухгалтерӣ (ФББ) мебошад. 

Оид ба равияи дуюм мутахассисон муайян кардаанд, ки беэътиноӣ аз 

тарафи ташкилотҳои миллӣ ва байналхалқӣ оиди танзимгарони бозорҳои 

молиявӣ содир карда мешавад. Мисол, фонди бирҷавии Ню - Йорк бартарӣ 

ба стандартҳои миллии америкоӣ, ки дар асоси СБҲМ (МСФО) сохта 

шудааст, ин нокифоя барои дохил кардани чунин кампанияҳо ба листинги 

бирҷа мебошанд. 

Моҳияти фаолияти ФББ дар ин самт дар он мебошад, ки ҷараёнҳои 

наздикшавии моделҳои ҳисобгирии давлатҳои гуногунро тезонад, яъне 

низоми стандартҳои миллиро бо СБҲМ наздик намояд. 

Оид ба равияи сеюм ҳаминро бояд қайд кард, ки бӯҳрони молиявие, ки 

дар як қатор мамлакатҳо дар охири асри XX ҷой дошт ва ҳам моҷарои 

овозадори фаъолияти якчанд компанияҳои калон ва фирмаҳои аудиторӣ 

мусоидат кард. Ин ҳолат талаб кард, ки дараҷаи касби бухгалтерро дар асоси 

омӯзиш ва пурзӯр гардонидани омӯзиши кодекси меъёрҳои аҳлоқӣ таъмин 

намоянд. Дар ҳалли ин масъала нақши ФББ нињоят баланд мебошад. 

Оид ба равияи чорум - масъалаҳои тайёр кардани мутахассисон дар 

соҳаи ҳисобгирӣ ва аудит мебошад. Тайёр кардани мутахассисон дар ҳар як 

мамлакат гуногун буда, яке бо низоми маълумоти донишгоҳӣ, коллеҷҳо ва 

институтҳо, дигаре аз тарафи институтҳои касбӣ (яъне ҷамъиятӣ, 

ѓайридавлатӣ) мебошад. 

Масалан, дар ватани аудит - Шотландия титули «Бухгалтерони 

савгандёдкарда» (присяжные бухгалтера) мавҷуд мебошад. Дар ҳамин ҷо 

соли 1857 кӯҳнатарин дар ҷаҳон институти бухгалтерони савгандёдкардаи 

Шотландия ташкил карда шуд, ки ҳоло мутахассисони соҳаи ҳисобгирии 

бухгалтерӣ тайёр карда ва ҳамин унвон ба онҳо пас аз хатми донишгоҳ дода 
мешавад. 

Дар ИМА бошад, бухгалтери касбӣ гуфта, «Бухгалтери сертификатдори 

оммавӣ»-ро меноманд. Ин унвон пас аз гузаронидани чунин марњилаҳо дода 
мешавад: 

 омӯзиши барномаи махсус дар институтҳои Америкоии 

сертификатонидашудаи бухгалтерони оммавӣ (AICPA); 

 супоридани имтиҳонҳои дараҷавии мувофиқа: 

 гузаштани таҷрибаомӯзии асоснок дар фирмаҳои 

аккредитивонидашуда; 

 имзои кодекси ахлоқӣ. 

Гирифтани унвони «Бухгалтери сертификатдори оммавӣ» чунин 

шаҳодат медиҳад, ки соҳиби он аъзои AICPA буда, ҳуқуқ дорад хизмати 

касбии худро ба сифати бухгалтер ва аудитор пешниҳод намояд. 
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Бояд қайд кард, ки институти бухгалтерони касбии сертификатдори 

Амрико яке аз обурӯмандтарин ташкилоти касбии ѓайридавлатӣ буда, 

ҷамъияти бухгалтерон ва аудиторони ИМА-ро муаррифӣ менамояд. 

Бо назардошти он ки хусусиятҳои миллии тайёркунии мутахассисони 

соҳаи ҳисобгирии бухгалтерӣ нигоҳ дошта ҳоҳад шуд, унификатсияи пурра 
дар ин масъала имконпазир аст. 

Конфронси байналхалқии федератсияи бухгалтерон (октябри 2006) шаш 

стандарти маълумотнокӣ ва соли 2007 стандарти инкишофи маълумоти 

касбиро қабул кард. 

Хулоса, талаботҳо ва пешниҳодҳо оиди тайёр кардани мутахассисони 

соҳаи ҳисобгирии бухгалтерӣ дар ҳафт стандартҳои байналхалқии маълумоти 

касбӣ аз 1 январи соли 2005 ба кор даромад:  

IFS 1. «Талаботњо ба бухгалтерони касбӣ» 

IFS 2. «Мазмуни барномаи маълумоти бухгалтерони касбӣ». 

IFS 3. «Навовариҳои касбӣ». 

IFS 4. «Арзишҳои касбӣ, ахлоқ ва муносибатҳо». 

IFS 5. «Талабот ба тайёрии амалӣ». 

IFS 6. «Баҳодиҳии қобилияти касбӣ ва салоҳият». 

IFS 7. «Низоми бефосилаи маълумоти касбӣ». 

Мазмуни ҳар як стандарти маълумоти касбиро дида мебароем. 

IFS 1. Ин стандарт талаботро ба ҳар як номзад барои иштирок кардан 

дар барномаи маълумоти касбии бухгалтерӣ ва ҳам таҷрибавии амалӣ муайян 
менамояд. 

IFS 2. Ин стандарт дониши касбии бухгалтеронро, ки аз номзад дар се 
самти фаъолият талаб карда мешавад, муайян менамояд: 

 баҳисобгирӣ, молия ва донишҳои вобаста ба онҳо; 

 навовариҳои ташкилӣ, дониши ташкилӣ ва иқтисодиёти муассиса; 

 дониши технологияи ахборӣ. 

Дар ин маврид донишро метавонанд дар муҳити академикӣ (яъне 

донишгоҳӣ) ва ҳам аз рӯи барномаи омӯзиши касбӣ, ки аъзоёни ФББ 

пешниҳод менамояд, азхуд кунанд. 
IFS 3. Стандарт талаб мекунад, ки номзад барои гирифтани маълумоти 

касбӣ бояд навовариҳоро дар соҳаҳои зерин ба даст оварад: интелектуалӣ 

(зеҳнӣ); техникӣ ва функсионалӣ; муоширатӣ; ташкилӣ ва бизнес - идоракунӣ. 

IFS 4. Стандарт пешбинӣ мекунад, ки барномаи маълумоти бухгал-

терони касбӣ имконият медиҳад ба номзадҳо ақидаи касбӣ дошта бошанд ва 

амали ӯ ҷавобгӯи ахлоқ ба манфиати ҷамъият ва касбаш бошад. 

IFS 5. Стандарт мефармояд, ки номзад на камтар аз се сол таҷрибаи 

амалӣ то гирифтани квалификатсияи бухгалтери касбӣ дошта бошад. 

Хамчунин, стандарт иҷозат медиҳад, ки давраи таҷрибаи амалӣ то 12 моҳи 

маълумоти касбӣ (пас аз бакалавр) баҳисоб гирифта шавад. 
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IFS 6. Стандарт пешбинӣ мекунад, ки талабот оиди бањодињии қоби-

лияти касбӣ ва салоҳияти номзад мувофиќат кунад. Қисми зиёди чунин 

баҳодиҳӣ бояд дониши зарурии назариявӣ ва ҳам истифодаи амалии онро 
муайян кунад. 

IFS 7. Стандарт талаботро дар оянда оиди бефосила баланд бардоштани 

маҳорат дар шакли омӯзиши бефосилаи маълумоти касбӣ пешбинї менамояд. 

Модул, ки номгӯи фанҳои IFAC пешниҳодкардашударо дарбар мегирад, 

инҳо мебошанд: 

Модули I. Ҳисобгирии бухгалтерӣ, молия ва донишҳои ба онҳо 

алоқаманд: 

1. Ҳисобгирии молиявӣ ва ҳисобот. 

2. Ҳисобгирии идоракунӣ ва назорат. 

3. Андозбандӣ. 

4. Таъмини ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ. 
5. Аудит. 

6. Молия ва менеҷменти молия. 

7. Арзишҳои касбӣ ва ахлоқ. 
Модули II. Ташкил ва бурдани бизнес 

1. Иқтисодиёт. 

2. Бизнес - муҳит. 

3. Идоракунии корпоративӣ; 

4. Ахлоқи бизнес - муносибат. 

5. Бозори молиявӣ. 

6. Усулҳои миқдорӣ. 
7. Психологияи рафтори коркунони фирма. 

8. Қарорҳои стратегӣ дар низоми менеҷмент. 
9. Маркетинг. 

Бизнеси байналхалқӣ ва муаммоҳои глобализатсия. 

Модули III. Технологияи ахборӣ 

1. Асосҳои технологияи ахборӣ. 

2. Ахбори технологияи назорати донишҳои касбӣ. 

3. Ахбори технологияи назорати салоҳияти касбӣ. 

4. Ахбори технологияи назорати салоҳияти мутахассисон - ҳамчун 

истифодабарандаи ахбори ҳисобгирӣ. 

5. Иштирок ва мавқеи гурӯҳҳои алоҳидаи мутахассисон дар коркарди 

ахбори технологӣ. 
Ба хулоса омадан мумкин аст, ки такомулдиҳии идоракунии иқтисодиёт, 

бақароршавии муносибатҳои бозорӣ, истифодабарии шаклҳои гуногуни 

моликият, таъсисдиҳии корхонаҳо бо иштироки ҳамкорони хориҷӣ, рӯоварӣ 
ба стандартҳои байналхалқии ҳисобдорӣ, баланд бардоштани нақш ва 
аҳамияти ҳисобгирӣ ва аудитро дар оянда дар назар дорад. 
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бањисобгирии бухгалтерї,  
тањлил ва аудит 

 

ТАҲЛИЛ ВА КОРКАРДИ СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚИИ 

ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ (СБҲМ) 
 
Усули таҳлили ҳисоботи молиявӣ - ин низоми умумии омӯзиши 

маҷмӯавӣ, ченкунӣ ва пурра намудани нишондиҳандаҳои он ва инчунин 
ҳисобкунӣ ва баҳодиҳии таъсири омилҳо ба натиҷаи фаъолияти молиявии 
корхона ва ташкилот ба ҳисоб меравад. 

Таҳлили фаъолияти молиявии корхона ва ташкилот қисми асосии кори 

менеҷерони молия ва таҳлилгарон ба ҳисоб меравад. Яке аз қисмҳои таҳлили 
фаъолияти молиявии ташкилот ин таҳлили ҳолати молиявӣ мебошад. 

Таҳлили ҳисоботи молиявӣ (ТҲМ) ин омўзиши алоқамандии байни 
моддаҳои ҳисоботи молиявӣ ва ошкоркунии тамоили тағйирёбии онњост. 

Натиҷаҳои таҳлили ҳисоботи молиявӣ ҳангоми қабули қарорҳои молиявӣ ва 
сармоягузорӣ истифода мешаванд. Таҳлили ҳисоботи молиявӣ барои 
пешгўии нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхона (даромад, фоида, 
дохилшавии маблағҳои пулӣ ва ғ.) истифода мешавад. 

Маросимњои стандартии њангоми таҳлили ҳисоботи молиявӣ (ТҲМ) 
истифодашаванда: маросимњои стандартї – ин маросимњо ва муносибатњое, 
ки одатан дар таҳлили ҳисоботи молиявӣ (ТҲМ) истифода мешаванд. Ба онњо 
дохил мешаванд: бањодињињои таќрибї, истифодабарии натиљањои даврањои 
гузашта, истифодабарии нишондињандањои соњавї. 
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Бањодињии таќрибї. Њолати молиявии корхона бо яке аз 
нишондињандањои тавсифдињандаи њолати молиявї, масалан, таносуби 
воситањои ќарзї ва худї бањо дода мешавад. Агар ќимати ин нишондињанда 
«мўътадил» бошад, он гоњ њолати молиявии корхона  ќаноатбахш њисобида 
шуда, ба ин корхона сармоягузорї намудан мумкин аст. Аммо ба натиљањои 
бањодињии таќрибї такя намудан  хавфнок аст, аз ин рў, тањлили минбаъда 
метавонад камбудии ин нишондињандаро ошкор созад. 

Истифодабарии натиљањои даврањои гузашта. Бо ёрии ин маросимњо 
тамоили таѓйирёбии ин ё он нишондињанда, ки њолати молиявии корхонаро 
нишон медињад, муайян карда мешавад. Муайянкунии тамоили таѓйирёбии 
нишондињанда – афзалияти ин маросим нисбат ба бањодињии таќрибї аст, 
аммо њангоми он фаъолияти корхона дар даврањои бўњронї ба назар гирифта 
намешавад. Аз ин рў, њангоми истифодабарии ин маросимњо бояд 
муќоисашавандагии нишондињандањоро бо назардошти таваррум 
(инфлятсия) ва дигар омилњо таъмин намуд. 

Истифодабарии нишондињандаи соњавї. Нишондињандањои соњавї низ 
дар таҳлили ҳисоботи молиявӣ (ТҲМ) њамчун асос хизмат менамоянд. 
Нишондињандањои корхона бо нишондињандањои корхонањои дигари соња 
муќоиса карда мешаванд. Камбудии ин масъала бо таъмин намудани 
муќоисанамоии корхонањо алоќаманд аст. 

Бањодињии боэътимодии фоидаи дар њисобот инъикосёбанда. 
Даромади корхона нишондињандаи асосї буда, аз он натанњо њолати 

љории молиявї, балки њолати минбаъдаи молиявї низ вобаста аст. Аксар 
ваќт бањодињии сармояи сањмдорон бо ду нишондињандаи асосї таъмин 
карда мешавад: фоида барои як сањмия ва боздењи интизорї аз сармояи 
гузошташуда. Унсури муњими њарду нишондињанда (таќсимшавандаи 
формулаи њисобкунї) фоидаи соф мебошад. Ба фоидаи соф ду гурўњ омилњо 
таъсир мерасонанд: объективї ва субъективї. Ба гурўњи якум омилњои зерин 
дохил мешаванд: њаљми фурўш, нархи мањсулот, арзиши аслї ва ѓайраҳо. 
Гурўњи дуюми омилњо хусусияти субъективї доранд. Ин гурўњ аз сиёсати 
бањисобгирии дар корхона истифодашаванда вобаста аст. Аз ин рў, онњо 
омилњои субъективї номида мешаванд. Ба гурўњи дуюми омилњо инњо дохил 
мешаванд: 

 усулњои бањисобгирии бухгалтерї, ки маъмурияти корхона истифода 
мебарад; 

 амалиёти ѓайримаъмулие, ки дар њисобот оид ба фоида ва зарар 
инъикос ёфтаанд. 

Ҳолати молиявӣ ин қобилияти ташкилотро барои молиягузории 
фаъолияти худ мефаҳмонад. Ҳолати молиявӣ устувор, ноустувор ва бӯҳронӣ 
шуда метавонад. 

Мақсади асосии таҳлил - ин сари вақт муқаррар ва бартараф намудани 
камбудиҳо дар фаъолияти молиявӣ ва ошкор кардани захираҳои беҳтар 

намудани ҳолати молиявии корхона ва пардохтпазирии он ба ҳисоб меравад.  
Намудҳои гузаронидани таҳлили ҳисоботи молиявии ташкилот дар 

расми 1.1 инъикос карда шудааст: 
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Расми 1.1 - Намудҳои таҳлили ҳисоботи молиявӣ 

Асосан барои гузарондани ин намуди таҳлил ду усули машҳур, яъне усулҳои 
оммафаҳмро истифода мебаранд. Нишондиҳандаҳои мутлақ усули уфуқӣ ва 
амудӣ мебошанд. Мақсади таҳлил - ин гирифтани маълумот оид ба 

нишондиҳандаҳо ва ҳолати корхона дар оянда мебошад. 
Таҳлили амудӣ, ки дар натиҷаи он сохтори тавозун, саҳми нишондодҳои 

алоҳидаи тавозун дар нишондоди натиҷавӣ ва таъсири онҳо ба нишондодҳои 
умумӣ мебошад. Мақсади таҳлили амудӣ дар он аст, ки ҳисоббарории вазни 

умумии нишондодҳои алоҳида дар натиҷаи умумї ва баҳогузории тағйирёбии 
онҳо мебошад.  

Таҳлили уфуқӣ ҳангоми нишондодаҳои ҷории ҳисобот бо нишондодҳои 
соли гузашта, инчунин нишондодҳои нақшавӣ бо воқеӣ муқоиса карда мешаванд. 

Мақсади таҳлили уфуқӣ дар ошкор намудани тағйиротҳои мутлақ ва нисбии 
бузургиҳои нишондодҳои гуногунии молиявӣ дар давраи муйян ва баҳогузории 
онҳо мебошад. Дар асоси таҳлили уфуқӣ сохтани ҷадвали таҳлилие, ки ҳам 
нишондодҳои мутлақ ва ҳам нишондодҳои нисбӣ дорад, мебошад. 

Таҳлили омилӣ - таҳлили таъсири омилҳои алоҳида ба нишондиҳандаҳои 
ҷамъбастӣ. 

Тахлили трендӣ - муқоисаи ҳар як нишондиҳандаи ҳисобот бо якчанд 
давраҳои гузашта ва муайян намудани тренд. 

Таҳлили нишондиҳандаҳои нисбӣ (коэффитсиентҳо) - ҳисобукитоб нисбати 
нишондиҳандаҳои ҳисобот, муайян намудани вобастагии нишондиҳандаҳо бо 
фоизҳо, коэффитсиентҳо ё ки индексҳо ҳисоб карда мешавад. 

Таҳлили муқоисавӣ - муқоиса намудани нишондиҳандаҳои ҳисобот бо 
нақша ва нишондиҳандаҳои миёнаи соҳа ва ғайра мебошад. 

Зарибҳои (коэффитсиентҳои) молиявӣ – ин таносуби як нишондиҳандаи 

муҳосибӣ нисбати дигараш буда, тағйироти нисбии ягон нишондиҳандаро муайян 
менамояд. Бо ифодаи оморӣ онҳоро индекс ҳам меноманд. 

Н
а

м
у

д
ҳ

о
и

  
т

а
ҳ

л
и

л
и

 м
о

л
и

я
в

ӣ

Таҳлили амудӣ

Таҳлили уфуқӣ

Таҳлили омилӣ

Таҳлили трендӣ

Коэффитсиентҳои молиявӣ



69 
 

Истифодабарии коэффитсиентҳо ба назарияе асос ёфтааст, ки мувофиқи он 
байни моддаҳои алоҳидаи тавозуни ҳисоботи молиявӣ як дараҷаи муайяни 
алоқамандӣ вуҷуд дорад. Дар натиҷаи муқоиса тағйирёбии моддаҳои ҳисоботро 

бо арзиш ва фоиз ифода мекунанд. Коэффитсиентҳо усули беҳтарини таҳлили 
ҳисоботи молиявӣ буда, интихоби онҳо аз хусусиятҳои соҳавӣ, ҳаҷми фурӯш, 
арзиши миёнасолонаи дороиҳо ва дигар омилҳо вобастагї дорад. 

Афзалиятҳои истифодабарии усули коэффитсиентҳо имкон медиҳад: 

 иттилооти зарурӣ барои ҳамаи истифодабарандагони он дастрас карда 
шавад; 

 коэффитсиентҳо бо тарзи одӣ, фаҳмо ва фаврӣ ҳисоб карда шавад; 

 тамоили тағйирёбии ҳолати молиявии корхона ё ташкилот дар муддати 
якчанд сол муайян карда шавад; 

 ҳолати молиявии корхона ё ташкилоти тадқиқшаванда бо дигар 
ташкилотҳои монанд муқоиса карда шавад; 

 таъсири манфии беқурбшавиро раҳо кунад. 
Норасогии коэффитсиентҳои молиявӣ дар он аст, ки онҳо гуногунии 

истифодабарии усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳамчунин сифати 
нишондиҳандаҳои ҳисобкардаро чандон пурра дарҷ карда наметавонад. 

Дар китобу дастурҳои таълимӣ номгӯйи зиёди коэффитсиентҳо оварда 

шудаанд, ки чунин ҳолат масъалаи таснифот ва бо мақсад истифодабарии онҳоро 
ба миён мегузорад. Ба ақидаи Ҷ. К. Ван Хорн «дар таҷриба истифодаи шумораи 
наонқадар зиёди нишондиҳандаҳо, ки ҳолати молиявии ширкатро дуруст баҳо 
дода метавонанд бас аст».  

Ҳамаи коэффитсиентҳои молиявӣ ба чор гурӯҳи асосӣ тақсим карда 
шудаанд: 

1. Коэффитсиентҳои бозоргирӣ (ликвидность); 
2. Коэффитсиентҳои гирдгардиш; 
3. Коэффитсиентҳои қобилияти пардохти қарз; 

4. Коэффитсиентҳои даромаднокӣ. 
Ҳисоботи молиявӣ системаи ягонаи маълумотҳо оид ба ҳолати амволӣ ва 

молиявии ташкилот ва натиҷаҳои фаъолияти ташкилотро мефаҳманд, ки дар 

асоси маълумотҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ бо шаклҳои муқарраршуда тартиб 
дода мешаванд.  

Ҳисоботи молиявиро бо аломатҳои асосї гурӯҳбандӣ мекунанд: давраи 

тартибот, ҳаҷми маълумот (дараҷаи ҷамъбасти ахбороти ҳисоботӣ) ва таъинот. 
Вобаста аз давраи тартибот ду намуди ҳисоботи бухгалтериро фарқ мекунанд: 

даврагӣ ва солона. Ҳисоботи бухгалтери даврагии ташкилот барои давраи 
ҳисоботии кӯтоҳ (моҳ, семоҳа) бо зиёдгарии хосили ҷамъи нишондиҳандаҳо аз 

аввали соли ҳисоботї тартиб медиҳанд.  
Ҳисоботи бухгалтерї њисоботи солонаро барои соли ҳисоботӣ тартиб 

медиҳанд. Назар ба ҳисоботи даврагӣ ҳисоботи солона миқдори зиёди иловаи 
балансро дарбар мегирад, маълумоти пурратарро оид ба ҳолати амволӣ ва 

молиявии ташкилотро медиҳад ва барои аниқтар баҳо додан ба самаранокии 
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фаъолияти молиявию хоҷагии ташкилот имконият медиҳад. Оид ба хаҷми 
маълумот хисоботи бухгалтерии аввалиндараҷа ва ҷамъбастиро фарк мекунанд. 

Ҳисоботи бухгалтерии аввалиндараҷаро ташкилотҳои алоҳида дар асоси 

маълумотҳои ҳисобгирии бухгалтерии ҷорӣ тартиб медиҳанд. Ин ҳисобот 
маълумотро оид ба ҳолати амволӣ ва молиявии ташкилот, инчунин оид ба 
натиҷаҳои молиявии фаъолияти онҳо дар бар мегирад. 

Ҳисоботи бухгалтерии ҷамъбастиро ташкилотҳое, ки ҷамъиятҳои фаръї 

вобастагї доранд, дар асоси маълумотҳои ҳисоботии ин ҷамъиятҳо тартиб дода 
мешаванд, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷкистон ва берун аз он мавҷуд бошанд, бо 
тартиби муқарраршудаи Вазорати молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд 
оварда мешавад. Оид ба таъинот ҳисоботи бухгалтерӣ ба беруна ва дохилӣ ҷудо 
мешавад. 

Ҳисоботи бухгалтерии беруна (ба ғайр аз ташкилотҳои буҷетӣ) – ин 

ҳисоботи кушода барои истифодабарандагон шавқманд (маблағгузорон, бонкҳо, 
кредиторон ва ғайра) мебошад. Дар холатҳои алоҳида аз тарафи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашри ҳисоботи бухгалтерии солона дида баромада 
шудааст. Ба таркиби он хулосаи аудиторӣ дохил мешавад, ки дурустии онро 

тасдиқ мекунад. 
Ҷамъиятҳои саҳҳомии кушода, бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ, 

бирҷаҳо, фондҳои маблағгузорӣ ва дигарҳо, ки аз ҳисоботи воситаҳои хусусӣ, 
ҷамъиятӣ ва давлатӣ ташкил шудаанд, бояд ки ҳисоботи бухгалтерии солонаи 

худро то 1 – уми июни соли ҳисоботии навбатӣ омода намоянд. 
Ҳисоботи дохилиро вазоратҳои мувофиқатӣ (дахлдор) ва идораҳо барои 

мақсадҳои хусусӣ таҳия мекунанд ва бо розигии Вазорати молиявӣ тасдиқ карда 
мешаванд. Ин ҳисобот нашр ва ба истифодабарандагони беруна пешкаш карда 

намешавад. Мутобиқи қонуни ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳисоботи бухгалтерии 
ташкилот бояд ба талаботҳои асосї ҷавобгӯ бошанд: дурустӣ, пуррагӣ, 
пайдарҳамӣ, муқоисавӣ, давраи ҳисоботӣ ва мукаммал будан. 

Ҳисоботи бухгалтерии дуруст ва пурра гуфта, ҳисоботеро меноманд, ки дар 

асоси қоидаҳои бо санадҳои нормативии системаи танзимии нормативии 
ҳисобгирии бухгалтерӣ муқарраршуда ташкил шаванд. 

Талаботи пуррагӣ бо зарурати дохил кардани маълумот оиди ҳамаи 
амалиётҳои хоҷагӣ вобаста аст, ки аз тарафи ташкилот ба сифати шахси ҳуқуқї 

ба амал оварда шудааст ва инчунин нишондиҳандаҳои фаъолияти филиалҳо, 
намояндаҳо ва дигар қисмҳо ба баланси алоҳида бароварда шудаанд. 

Баланси алоҳида гуфта, системаи нишондиҳандаҳоеро мефаҳманд, ки қисми 

ташкилот тањия ва омода кардааст ва ҳолати амволӣ ва молиявии худро барои 
санаи ҳисоботӣ барои эҳтиёҷи идораи ташкилот, аз он ҷумла барои тартиби 
ҳисоботи бухгалтерии ҷамъбастӣ инъикос мекунад. 

Талаботи пайдарҳамии ҳисоботи бухгалтерӣ барои мазмун ва шаклҳои 

баланси бухгалтерӣ, ҳисобот оид ба фоида ва зарар ва эзоҳҳои он аз як соли 
ҳисоботӣ ба соли ҳисоботии дигар аҳамияти калон дорад. 

Мутобиқи талаботи муқоисавии ҳисоботи бухгалтерӣ дар он бояд 
маълумотҳои аниқ оид ба нишондиҳанда, ақалан барои ду сол – ҳисоботӣ ва 
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гузашта (ба ғайр аз ҳисоботе, ки барои соли ҳисоботии якум тартиб дода 
шудааст) оварда шаванд. Дар ин ҳолат, агар маълумотҳои давраи ҳисоботӣ 
мутобиқ наояд, пас маълумотҳои соли гузашта дар асоси қоидаи муқарраршуда 

ислоҳ карда мешаванд. 
Ҳисоботи бухгалтерии солонаи ташкилотро бо тартибе, ки дар ҳуҷҷатҳои 

муассисӣ муқаррар шудааст, ба истифодабарандагони беруна пешниҳод карда, 
баъд аз дида баромадан тасдиқ меёбад. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ КОРХОНАЊО 

ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ 
 
Молияи корхонањо  маљмўи муносибатњои пулиро дар бар мегирад, ки 

дар љараёни гардиши фондњои асосї ва воситањои гардони корхонањо 
мавриди ташкил ва истифода кардани фондњои пулї ба вуљуд меоянд, 
мебошанд. Молияи корхона ва иттињодияњо узви марказии системаи 
молиявии мамлакат њисоб меёбад, зеро ки маљмўи мањсулоти љамъиятї ва 
даромади миллї њамчун сарчашмаи њамаи маблаѓњои молиявии мамлакат 
дар корхонањо ба вуљуд меояд. Молияи корхонањои истењсолї муносибатњои 
пулии гуногунро дар бар мегиранд. Муносибатњои пулї иборатанд,  аз: 

  муносибатњои пулї, ки дар љараёни ташкил ва истифода кардани 
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фонди музди мењнат, фонди мукофоти моддї, фонди пулї барои додани 
девиденд, фонди тараќќиёти иљтимої ва дигар фондњои пулї дар байни 
корхонањо аз як тараф ва кормандони онњо аз тарафи дигар ба амал меоянд; 
муносибатњои пулї, ки дар дохили корхонањо мавриди сармоягузорї, ташкил 
ва истифода кардани воситањои гардон, ба даст овардан ва истифода кардани 
фоида ба амал меоянд; 

 муносибатњои пулї байни корхонањо ва ташкилотњои болоии онњо, ки 
дар љараёни истифодабарии фоида, маблаѓгузории истењлокї ва ѓайра 
маблаѓњои молиявї ба вуљуд меоянд; 

 муносибатњои пулї, ки дар љараёни супоридани андозњо ва пардохтњо 
ба буљети давлатї ва фонди њифзи иљтимоии ањолї ба вуљуд меоянд; 

  муносибатњои пулї байни корхонањои истењсоли ва ширкатњои 
суѓурта; 

  муносибатњои пулї бо корхонањо ва филиалњою шўъбањои алоњида, 
доир ба ташкил додани сармояи онњо, таќсимот ва истифодабарии фоида ва 
маблаѓгузаронии истењсолї, молиякунонии филиалњо ва дигар сохторњои 
дохилии ширкатњо; 

  муносибатњои пулї бо фонди њифзи иљтимої доир ба маблаѓгузаронӣ 
ба фонди мазкур ва таъминоти иљтимоии кормандони корхонањо; 

  муносибатњои пулї бо ширкатњои дигар доир ба сармоягузорињои 
молиявї, барориш ва љойгиркунии сањмия ва вомбарг; 

  муносибатњои пулии дигар (муносибатњои пулї, ки мавриди муфлис 
эълон кардани корхона, якљояшавї ва таќсимшавии ширкатњо, 
маблаѓгузарони ба фондњои хайрия ва ѓайра ба вуљуд меоянд).  Чї тавре ки 
дар ибтидо ќайд шуд, муносибатњои пулии мазкур дар раванди ташкилёбї ва 
њаракати  (таќсимот ва истифодабарии) сармоя, даромад, фондњо, захирањо 
ва дигар маблаѓњои молиявии корхонањои истењсолї ба вуљуд меоянд. Мањз 
њаракати маблаѓњои пулї моњияти молияи корхонањои истењсолиро ифода 
менамояд.  

Дар шароити иќтисодиёти  бозорї  молияи корхонањои истењсолї 
ањамияти калон пайдо мекунанд: 

  молияи корхонањои истењсоли раванди такрористењсоли васеъро бо 
маблаѓњои пулї таъмин менамоянд.  Таъмини эњтиёљи такрористењсоли васеъ 
бо воситањои пулї  вазифаи асосии системаи молиявї мебошад, зеро 
неъматњои моддї дар раванди такрористењсоли васеъ ба вуљуд оварда 
мешаванд ва дар ин асос талаботи љамъият ба молњо ва хизматрасонї ќонеъ 
карда мешавад; 

 захирањои молиявие, ки  давлат дар фондњои мутамаркази пулии худ бо 
маќсади ќонеъ кардани эњтиёљи молиявии мамлакат љамъоварї мешаванд, 
дар корхонањо ба вуљуд меоянд; 

 ќисми захирањои молиявии ширкатњо бо маќсадњои истеъмолї 
истифода карда мешаванд. Аз ин лињоз, бо воситаи молияи корхонањо 
тараќќиёти иљтимоии мамлакат таъмин карда мешавад; 

 молияи корхонањо воситаи муњими танзими иќтисодиёт мебошад. Дар 
натиљаи таѓйир додани таносуби таќсимоти маблаѓњои молиявии корхонањо 
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тараќќиёти истењсолот таъмин мешавад, ба истењсолот техника ва 

технологияи нав љорӣ карда мешаванд.  
Айни замон дар танзими иќтисодиёт узвњои гуногуни системаи молиявї 

иштирок мекунанд. Бо воситаи сиёсати сармоягузорї, андози, буљетї, 
маблаѓгузаронии истењлокї, суѓурта, ќарзї ва ѓайра олоту воситањои 
молиявї ба фаъолияти  истењсолї ва иљтимоии корхонањо таъсири мушаххас 
расонида мешавад. 

Молияи корхонањои истењсолӣ мавќеи махсуси худро  дорад ва ба њама 
љанбањои фаъолияти корхонањо, аз љумла  тиљоратї ва ташкилии онњо тамѓаи 
худро мегузорад.  

Маќсади асосии фаъолияти молиявии корхонањои истењсолӣ, пеш аз 

њама таъмини сатњи баланди фоиданокї бо њадди ақќали харољот ба даст 
овардани фоидаи калон, ташкил ва таъмини њаракати ба маќсад  мувофиќи  
воситањои пулї роњ надодан ба муфлисшавии калони молиявї, афзоиши 
истењсол ва фурўши мањсулот мебошад. 

Молияи корхонаи истењсолӣ дар шароити иќтисоди бозорї дар њама 
њолат воситаи ташаккул ва њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї 
мебошад. Дар айни замон ташкили фаъолияти муътадил ва самараноки 
молиявии њама субъектони хољагидорї, новобаста аз шакли моликият – 
давлатї, сањњомї, муштарак, хусусї ва ѓайра асосї устувории вазъияти 
молиявии мамлакат мебошад. Њоло асоси иќтисодиётро корхонањои 
мустаќил ва њуќуќбунёд ташкил медињанд ва устувории вазъияти молиявии 
ин корхонањо ба вазъи системаи молиявии мамлакат таъсири бевосита 
мерасонад. Агар вазъияти молиявии корхонањо хуб бошад,  вазъияти 
молиявии мамлакат хуб мешавад ва агар он бад бошад, вазъияти молиявии 
мамлакат бад мешавад. Аз ин сабаб, инкишоф додан ва устувор кардани 
молияи корхонањо вазифаи аввалиндараљаи умумидавлатї мебошад. 

Моњияти категорияњои иќтисодї дар вазифањояшон ифода меёбанд. 
Бояд ќайд кард, ки вазифањои њар як категорияи иќтисодї таъиноти 
љамъиятии ин категорияро ифода мекунад, хусусияти хоси дохилии он 
мебошад ва худ ба худ амалї намешавад. Барои он ки вазифаи категорияи 
иќтисодї амалї шавад, онро бояд ба кор даровард ва ин  кордарорї аз 
тарафи маќомоти махсуси молиявї њам дар сатњи умумидавлатї ва њам дар 
сатњи корхонањои алоњида ба сомон расонида мешавад.   

Дар шароити муносибатњои бозорї молияи корхонањои истењсолӣ ду 
вазифаро иљро мекунанд: таќсимотї ва назоратї. 

Вазифаи таќсимотии молияи корхонањои истењсолӣ дар он ифода 
меёбад, ки бо воситаи молия захирањои молиявии корхонањо – воридоти 
пулї, даромад, фоида, маблаѓгузаронии истењлокї ва ѓайра таќсим карда 
мешавад. Дар натиљаи ин таќсимот фондњои пулї (тараќќиёти истењсолот, 
њавасмандгардонї ва ѓайра)  ташкил ва истифода карда мешаванд. Дар 
раванди таќсимоти даромад, фоида ва дигар маблаѓњои молиявї, 
ўњдадорињои молиявии корхонањои истењсоли дар назди буљети давлатї, 
системаи бонкњо, сармоягузорон, муштариён ва дигар њарифон иљро карда 
мешавад. Маќсади асосии таќсимоти захирањои молиявї - мунтазам ташкил 
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кардани фондњои пулї аз  сарчашмањои гуногун ба таъминоти фаъолияти 
љорї ва минбаъдаи корхонањо мебошад. 

Мушаххасан, натиљаи таќсимоти воридоти пулии корхонањои истењсоли 
чунин аст: 

 ташаккул додани сармояи  оинномавии корхона; 

 љалб намудани захирањои молиявї дар бозори молиявї ба маќсади 
тараќќиёт; 

 ќарз гирифтан аз бонкњо ва дигар ташкилотњои молиявї – ќарзї; 

 таќсим ва истифода кардани пулї фурўш; 

 маблаѓгузаронии истењлокї ва истифодаи он; 

 ташкил ва тақсимоти фоида; 

 љойгиркунии самараноки сармояи худї, ќарзї ва љалбкардашуда ба 
сармояи асосї ва гардон; 

 ба њадди имкон самаранок љойгир кардани пулњои муваќќатан озоди 
корхона; 

 таъмин намудани пардохти пурра ва сариваќтии  андозњо ва дигар 
ўњдадорињои молиявї. 

Маќсади нињоии таќсимоти захирањои молиявии корхонањои истењсолӣ 
– таъмин намудани тараќќиёти истењсолот, баланд бардоштани самаранокии 
он, њимоя ва ќонеъ гардонидани манфиатњои муассисон, сармоягузорон ва 
коллективњои мењнатї мебошад. 

Вазифаи назоратї ба амал овардани назорати молиявиро аз болои 
фаъолияти тиљоратї ва молиявии корхонањо, инчунин раванди ташкилу 
таќсим ва истифода кардани захирањои молиявии онњоро пешбинї мекунад. 
Аз ин сабаб, њар ду вазифаи молия пайваста амал мекунанд. Бо воситаи 
вазифаи назоратии молия мувофиќати даромадњо, таносуби фондњои пулии 
корхонањо ва таносуби истифодабарии онњо ба маќсадњои љорї ва стратегии 
корхонањо муайян карда мешавад ва мавриди нобаробарии даромад ва 
харољоти корхона ба таносуби онњо  таѓйиротњои зарурї дароварда 
мешаванд.  

 Иќтисодиёти бозорї фаъолияти корхонањои давлатї, сањњомї, 
муштарак, омехта ва хусусиро пешбинї мекунад. Гуногуншаклии моликият, 
раќобат ва баробарњуќуќии онњо имкон медињад, ки самаранок ба фаъолияти 
истењсолї, тиљоратї ва молиявї машѓул шаванд. Дар шароити муносибатњои 

бозорї  бошад, молияи корхонањои истењсолӣ аз рўи шартњои 
худхарољотбарорї ва худмолиягузорї, њавасмандии молиявї, љавобгарии 
молиявї, ташкили захирањои молиявї  ва назоратї молиявї ташкил карда 
мешавад. 
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бањисобгирии бухгалтерї,  
тањлил ва аудит 

 

МУАММОЊОИ МУТОБИҚШАВИИ КОРХОНАҲОИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН  БА СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИСОБОТИ 

МОЛИЯВӢ 
 

«Пешбурди сиёсати босалоҳият ва  

устувории молиявӣ дар ҳама давру замон омили 
асосии устувории давлат мебошад». 

Эмомалї Раҳмон 
 
Бино ба гуфтаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо 
мутахассисони соҳаи иқтисодї ҳамаи нозукиҳои соҳаҳои баҳисобгириро 
пурра омӯхта, барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум кушиш 
намоем. 

Дар паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла, дар паёми 
навбатї аз 20 апрели 2017 чунин омадааст: 

 раҳоӣ ёфтани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионӣ; 
 таъмини истиқлолияти энергетикӣ; 
 ҳифзи амнияти озуқаворӣ; 
 саноатикунонии босуръат. 

Муносибатҳои бозорие, ки ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоии 
ҷамъияти моро фаро гирифтаанд, бе ислоҳоти низоми ҷории баҳисобгирӣ ва 

ҳисобот мувофиқи мақсад инкишоф ёфта наметавонанд. Яке аз самтҳои 
ояндадори ин соҳа гузариш ба Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 
молиявӣ (СБҲМ) мебошад. 

Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар тамоми 

мамлакатҳои ҷаҳон омўхта ва тадбиқ карда мешаванд. Дараҷаи фоидаоварии 
иттилоот, пеш аз ҳама, аз тавсифи сифатии он вобаста аст. Яъне аз 
бомавридӣ, боэтимодӣ, фаҳмогӣ ва муқоисавӣ, ҳамчунин эътироф ва тарзҳои 
ченкунии унсурҳои ҳисоботи молиявӣ ва тарзи дохил намудани маълумот ба 

ҳисоботи молиявӣ вобастагї дорад. 



76 
 

Дар замони ҳозира вобаста ба ислоҳоти системаи ҳисобгирии 
бухгалтерии миллӣ барои мутобиқ сохтани он ба талаботи иқтисодиёти 
бозоргонӣ ва стандарти ҷаҳонии ҳисоботи молиявӣ, масъалаи пешрафти 

ояндаи назария ва асосҳои методологии ҳисобгирии бухгалтерӣ дар базаи 
таҷрибаи дохилии мамлакат ва назарияи ҳисобгирии бухгалтерии хориҷӣ яке 
аз масъалаи рӯзмарра мебошад. 

Дар системаи идоракунӣ яке аз ҷойҳои муҳимро ҳисобгирӣ ишғол 

мекунад. Ҳисобгирии ҷараёни ҳақиқии истеҳсолот, муомилот, тақсимот ва 
истеъмолот, ҳолати молиявии ташкилотро муайян карда, ба банақшагирӣ ва 
таҳлили фаъолияти хоҷагӣ хизмат мерасонад. Ҳисобгирии бухгалтерӣ 
нафақат фаъолияти хоҷагиро ба қайд мегирад, балки ба ӯ таъсир низ 
мерасонад. 

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозори озод дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ташаккул ва тараққиёти шаклҳои нави фаъолияти соҳибкорӣ 
аҳамияти ҳисобгирии бухгалтерӣ торафт меафзояд. 

Дар солҳои охир дар методология ва ташкили ҳисобгирии бухгалтерӣ 
дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд. Ин дигаргуниҳо ба дигаршавии 

қоидаҳои ҳуҷҷатноккунии амалиётҳо ва қайди онҳо дар сабткунакҳои 
ҳисобгирӣ мусоидат намуд. 

Мақсади тартиб додани ҳисоботи молиявӣ, мувофиқи консепсияи 
стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) аз пешниҳод 
намудани иттилоот:  

 оиди ҳолати молиявии ширкат;  

 оди натиҷаҳои фаъолият; 
 тағйирёбии ҳолати молиявии ширкат иборат аст. 
Ҷорӣ гардидани стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) 

дар корхонаҳои кишвар ҳоло яке аз муҳимтарин масоили имрӯза баҳисоб 

рафта, бо дохил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ташкилоти умумиҷаҳонии 
савдо  ва зарурияти таъмини шаффофияти иттилооти ҳисоботи молиявӣ, ки 
бояд ба рушди боварї дар муносибатҳои субъектҳои иқтисодӣ ва ҷалб 
намудани сармояи хориҷї ба иқтисодиётамон оварда расонад. 

Ба мақсади амалї гардонидани ислоҳоти ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҷорї 
намудани стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) аз соли 1999 
сар карда, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 қарори зарурӣ қабул намуд. 
Ҳоло дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи ҳукуматї 

оиди тадбиқи стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) амал 
карда истодааст. 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди чорабиниҳои иловагӣ 
барои танзими баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 3-юми 
апрели соли 2012 №154 дар назар дошта шудааст, ки субъектҳои манфиати 
умумдошта (СБИ) ва дигар ташкилотҳое, ки ҳисоботи молиявиашонро 

мувофиқи талаботи стадартҳои байналмилали тартиб медиҳанд 
вазифадоранд, ки ҳисоботи молиявии солонаашонро ба Маркази 
хизматрасонии депозитарияи ҳисоботи молиявӣ супоранд. Ҳалли масоили 
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ислоҳоти ҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси стандартҳои байналхалқии 
ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) аз бисёр омилҳо иборат аст, ки яке аз 
муҳимтаринаш сатҳи тайёрии касбии муҳосибон ва аудиторон мебошад. 

Стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ ин ҷамъбасти таҷрибаи 
ҷаҳонї оиди бурдани ҳисоботи бухгалтерї ва тартиб додани ҳисобот ва 
таҳкурсии ташкил кардани Стандартҳои миллии бисёр давлатҳо мебошад. 

Дар солҳои охир якхелакунии ҳисобгирии муҳосибот масъалаи 

диққатҷалбкунанда мебошад. Масъалаи номутобиқии моделҳои ҳисоботи 
бухгалтерӣ нафақат барои Тоҷикистон дахл дорад, балки ин масъалаи 
глобалӣ мебошад. Дар протсесси тартибдиҳандагон ва истифодабарандагон 
ҳисоботҳои молиявӣ дар тамоми ҷаҳон масъалаи ба як шакл даровардани 

ҳисобгирии бухгалтерӣ ба миён меояд.   
Дар айни замон ду роҳи ҳалли ин масъала маълум аст, ки ин 

мувофиқаткунї ва стандартизатсиякунонии ҳисобгирї мебошад. Ақидаи 
мувофиқаткунии ҳар гуна низоми ҳисобгирии бухгалтерӣ дар миқёси 

иттиҳоди Аврупо амал менамояд. Моҳияти он аз он иборат аст, ки ҳар як 
давлат метавонад системаи стандартӣ ва модели ташкили ҳисобгирӣ ба худ 
хосро доро бошад. Асосаш дар он аст, ки ин стандартҳо бояд дар ҳамаи 
давлатҳои иттиҳод ба ҳам мувофиқ бошанд. 

Бо мақсади тартиб додани консепсияи тараққиёти ҳисобот дар 
давлатҳои иттиҳоди Аврупо гурӯҳи тадқиқотї, ки бо масъалаи ҳисобгирии 
бухгалтерї машғул мешуд, таъсис ёфта буд. Дар фаъолияти вай ҳамчун қисми 
асосии барномаи мувофиқкунии тафсири миллии қонуни компанияҳо дида 
мешуд.  

Натиҷаҳои ин кор дар намуди ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки дар он ҳар як аъзои 

иттиҳодияи аврупо қонунҳои миллии худро оиди ҳисоботи бухгалтерї 
пешниҳод менамояд, оварда шудааст. 

Ақидаи стандартизатсиякунонии тартиби ҳисобгирӣ, ки кумитаи 
стандартизатсияи байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) мегузаронад, бо 

такмилдиҳї ва нашр намудани Стандартҳои байналхалқии ҳисоботҳои 
молиявӣ машғул аст. Моҳияти ин ақида дар якхела кардани Стандартҳое, ки 
он имконият медиҳад, ки дар ҳар як давлат ва ҳар як шароит истифода бурда 
шавад. 

Бояд кайд кард, ки Стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ 
(СБҲМ) ҷамъи тарзҳои умумї ва созишкорона бурдани ҳисоботро ифода 
менамояд. 

Стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ эътирознопазир нестанд 

ва усулҳои конкретии бурдани ҳисобгирии бухгалтериро эътироф 
намекунанд. Онҳо фақат тавсифи пешниҳоднома доранд, яъне онро ҳатман 
қабул кардан лозим нест. Лекин дар асоси онҳо дар системаи миллии ҳисобот 
Стандартҳои миллиро кор карда баромадан мумкин аст. 

Бо ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҷомеаи чаҳонӣ ворид гардид.  Шароитҳои нави хоҷагидорӣ назари навро ба 
системаи муносибатҳои иқтисодӣ талаб менамуд. Дар мамлакат ислоҳоти 
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иқтисодӣ оғоз гардид, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти хоҷагидориро фаро гирифт. 
Ислоҳот ба системаи баҳисобгирии муҳосибӣ низ дахл намуд.  

Бо мақсади мутобиқ гардонидани баҳисобгирии муҳосибӣ ба 

стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) 14 ноябри соли 2002 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қарори № 428 “Оиди стандартҳои 
байналмилалии ҳисоботи молиявӣ”- ро қабул намуд. Бо ҳамин ислоҳоти 
системаи баҳисобгирии муҳосибӣ дар мамлакат расман оғоз ёфт. Амалан дар 

мамлакат ислоҳоти системаи баҳисобгирии муҳосибӣ ба як масъалаи хеле 
мураккаб ва муддати тулонӣ ҳалшаванда табдил ёфт. Дар раванди он 
душвориҳои гуногуни назариявӣ ва методологӣ, монеаҳои молиявӣ, равонӣ 
ва кадрӣ ба миён омаданд.  

Бо фармони вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2004, 
№ 28 «Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва нишондодҳои метод оид 
ба татбиқи он» тасдиқ гардиданд. 

Зоҳиран тамоми шароитҳо барои татбиқи қарори Ҳукумат оид ба 

гузаштани субъектҳои хоҷагидорӣ ба стандартҳои байналхалқии ҳисоботи 
молиявӣ (СБҲМ) ва амалӣ гардидани ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ дар 
мамлакат муҳайё гардиданд, вале дар корхонаҳо натиҷаҳои воқеӣ ба назар 
намерасанд. 

Дар доираҳои илмиву амалӣ баҳсу мунозираҳои зиёде оид ба 
проблемаҳои ислоҳот ва гузариш ба стандартҳои байналхалқии ҳисоботи 

молиявӣ ба миён омаданд. Дар воситаҳои ахбори умум ва адабиёти илмӣ 
маводи танқидии зиёде нашр шуданд. Аксарияти муҳосибони аҳли амал ба 
қадри муҳимии проблемаҳои ба стандартҳои байналхалқии ҳисоботи 
молиявӣ гузаштани системаи баҳисобгирӣ намерасиданд. Ҳатто шахсони ба 

амалигардонии ислоҳот масъул дар қабули қарорҳо ва пешниҳоди назарҳои 
худ саргум мегардиданд. Ҳолатҳое ба назар мерасид, ки ин шахсон ҳангоми 
баҳсу мунозираҳо дар конфронсҳо ва дигар ҷаласаҳо фикру ақидаҳои худро 
дифоъ карда наметавонистанд. 

Барои ҳалли масълаҳои ислоҳот ба мамлакат пеш аз ҳама кормандон - 
мутахассисони ба қадри кофӣ омода лозим буданд. Дар барномаҳои 

таълимии мактабҳои олӣ ва миёнаи тахассусии соҳаи баҳисобгирӣ фанҳои 
таълимии нав чун стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), 
баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоракунӣ ва аудит ворид гардиданд. 

Дар баъзе муассисаҳои таълимӣ худи муаллимон донишҳои кофӣ оид ба 

принсипҳои байналмилалии пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва 
тартибдиҳии ҳисоботи молиявиро надоштанд. Аз ин рӯ, хатмкардагони ин 
муассисаҳои таълимӣ ба хадамоти муҳосибии корхонаҳо бе доштани 
малакаҳои кории муҳосибӣ ва донишҳои касбии зарурӣ меомаданд. Ҳолатҳое 

низ буданд, ки дар корхонаҳо ба кори муҳосибӣ хатмкардагони муассисаҳои 
таълимии соҳаҳои ғайрибаҳисобгирӣ, вале аз курсҳои кӯтоҳмуҳлати 
омодакунии муҳосибон аз рӯи стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ 
гузашта қабул мешуданд. Дар аксарияти мавридҳо чунин мутахассисон аз 

ҷиҳати омодагӣ ва коршоямии касбӣ худро нисбати хатмкардагони 
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мактабҳои олии тахассусии муҳосибӣ беҳтар нишон медоданд. Курсҳои 
омодакунӣ ва бозомӯзии муҳосибон мутобиқи талаботҳои ислоҳот, аз он 
ҷумла дар назди Институти ҷамъиятии муҳосибон ва аудиторони касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуданд. Ин ташкилот дар омодакунии 
муҳосибони касбӣ ва таҳияи дастурҳои омӯзишӣ баҳри амалигардонии 
вазифаҳои ислоҳоти системаи баҳисобгирии муҳосибӣ саҳми арзанда гузошт. 

Ба интишороти танқидӣ ва пешниҳодоти олимону мутахассисон акнун 

дар сохторҳои ҳукуматӣ таваҷҷўҳ мекарданд. Дар натиҷа, дар раванди 
амалисозии ислоҳот ва татбиқи стандартҳои байналхалқии ҳисоботи 
молиявӣ баъзе пешравиҳо намоён гардиданд. 30 августи соли 2006 байни 
Шӯрои парастории Комитети стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 

молиявӣ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “Шартнома - дасткашӣ 
аз ҳуқуқҳои муаллифӣ дар марзу буми маҳдуд” ба имзо расид, ки тибқи он 
Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби ҳуқуқи истифодабарии тарҷумаи расмии русии 
стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ гардид. Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 3 октябри соли 2006 Қарори № 465 “Оид ба чораҳои иловагии 
татбиқкунии стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро қабул намуд. Мувофиқи ин санад аксарияти 
корхонаҳои мамлакат бояд то соли 2008 гузариши худро ба стандартҳои 

байналхалқии ҳисоботи молиявӣ анҷом медоданд, то охири соли 2010 бошад, 
ҳама субъектҳои хоҷагидории мамлакат бояд ба истифодабарии стандартҳои 
байналхалқии ҳисоботи молиявӣ мегузаштанд. 

 

Рўйхати стандартҳои амалкунанда 

Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ – СБҲМ аз 01 январи 
соли 2018: 
№ Номгӯи стандартҳо Тавзеҳоти стандартҳо 

1.  
 Принсипҳои тартибдиҳӣ ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ 

(Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements) 

2.  
СБҲМ (IAS) 1 Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ  

(Presentation of Financial Statements) 

3.  СБҲМ (IAS) 2 Захираҳо (Inventories) 

4.  
СБҲМ (IAS) 7 Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ  

(Statement of Cash Flows) 

5.  
СБҲМ (IAS) 8 Сиёсати ҳисобдорӣ, тағйирот дар баҳодиҳии муҳосибӣ ва 

хатогиҳо (Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors) 

6.  
СБҲМ (IAS)10 Ҳодисаҳо пас аз санаи тартибдиҳии ҳисобот (Events after 

the Reporting Period) 

7.  СБҲМ (IAS)11 Шартномаҳо бо сохтмон (Construction Contracts) 

8.  СБҲМ (IAS)12 Андоз аз фоида (Income Taxes) 

9.  СБҲМ (IAS)16 Воситаҳои асосӣ (Property, Plant and Equipment) 

10.  СБҲМ (IAS)17 Иҷора (Leases) 

11.  СБҲМ (IAS)18 Даромад (Revenue) 

12.  СБҲМ (IAS)19 Ҳавасмандгардонии кормандон (Employee Benefits) 
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13.  
СБҲМ (IAS)20 Ҳисобгирии кўмакҳои давлатӣ ва кушодадиҳии иттилооти 

оиди ёри давлатӣ (Accounting for Government Grants and 
Disclosure of Government Assistance) 

14.  
СБҲМ (IAS) 21 Таъсири тағйирёбии мубодилаи курсҳои арзӣ (The Effects 

of Changes in Foreign Exchange Rates) 

15.  СБҲМ (IAS) 23 Хароҷоти қарзӣ (Borrowing Costs) 

16.  
СБҲМ (IAS) 24 Ифшои иттилоот оиди тарафҳои алоқаманд (Related Party 

Disclosures) 

17.  
СБҲМ (IAS) 26 Ҳисобгирӣ ва ҳисобот оиди нақшаҳои нафақавӣ 

(Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans) 

18.  
СБҲМ (IAS) 27 Ҳисоботи молиявӣ муттаҳида ва алоҳида (Consolidated 

and Separate Financial Statements) 

19.  
СБҲМ (IAS) 28 Сармоягузориҳо дар ширкатҳои вобаста (Investments in 

Associates) 

20.  
СБҲМ (IAS) 29  Ҳисоботи молиявӣ дар иқтисодиёти гиперинфлятсионӣ 

(беқурбгардии шадид) (Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies) 

21.  
СБҲМ (IAS) 31 Иштирок дар фаъолияти муштарак 

(Interests in Joint Ventures) 

22.  
СБҲМ (IAS) 32  Воситаҳои молиявӣ: ифшо ва пешниҳоди иттилоот  

(Financial Instruments: Presentation) 

23.  СБҲМ (IAS) 33 Фоида аз саҳмияҳо (Earnings per Share)  

24.  
СБҲМ (IAS) 34 Ҳисоботи молиявӣ фосилавӣ  

(Interim Financial Reporting) 

25.  СБҲМ (IAS) 36 Камнархшавии дороиҳо (Impairment of Assets) 

26.  
СБҲБ (IAS)  37 Захираҳои баҳодиҳи, ўҳдадориҳои шартӣ ва дороиҳои 

шартӣ  
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) 

27.  СБҲМ (IAS) 38 Дороиҳои ғайримоддӣ (Intangible Assets) 

28.  
СБҲМ (IAS) 39 Воситаҳои молиявӣ: эътироф ва баҳодиҳӣ (Financial 

Instruments: Recognition and Measurement) 

29.  СБҲМ (IAS) 40 Моликияти сармоягузорӣ (Investment Property) 

30.  СБҲМ (IAS) 41 Ҳоҷагии қишлоқ (Agriculture) 

31.  
СБҲМ (IFRS) 1 Нахустин истифодабарии СБҲМ (First-time Adoption of 

IFRS) 

32.  СБҲМ (IFRS) 2 Пардохтҳо бо истифодаи саҳмия (Share-based Payment) 

33.  СБҲМ (IFRS) 3 Муттаҳидкунии бизнес (Business Combinations) 

34.  СБҲМ (IFRS) 4 Шартномаҳои суғуртавӣ (Insurance Contracts) 

35.  
СБҲМ (IFRS) 5  Дороиҳои ғайригардони барои фурўш таъиншуда ва 

фаъолияти қатъгардида (Non-current Assets Held for Sale 
and Discontinued Operations)  

36.  
СБҲМ (IFRS) 6 Иктишоф ва баҳодиҳии захираҳои минералӣ (Exploration 

for and Evaluation of Mineral Resources) 

37.  
СБҲМ (IFRS) 7 Воситаҳои молиявӣ: ифшо (Financial Instruments: 

Disclosures) 

38.  СБҲМ (IFRS) 8 Сегментҳои (банду басти) амалиётӣ (Operating Segments) 

39.  
СБҲМ барои КХМ  СБҲМ барои корхонаҳои хурду миёна (9 июли 2009 сол 

бароварда шуд) (IFRSs for SMEs) 
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Барои амалисозии ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва гузариши 
бомуваффақият ба стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ зарур 
гардид, ки пояҳои қонунӣ ва меъёрии баҳисобгирии муҳосибӣ аз нав дида 

шаванд. Ба ин хотир, 25 марти соли 2011 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ” қабул гардид. 

 
Адабиёт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї». 25.04.2011 №702, ш. Душанбе. 

2. Наќшаи њисобњои бањисобгирии бухгалтерии фаъолияти молиявию 
хољагидории субъектони хољагидор ва Тавсияњои методї оиди 
истифодабарии он. 27.05.2011 с. №41. 

3. Баҳисобгирии молиявӣ: Дастури таълимӣ. ш.Душанбе: «Контраст», 2011. 
- 315с.  

4. Рањмон Э. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, Душанбе. – 28.12.2018 г. 
http://www.prezident.tj/node/19088. 

5. www.prezident.tj. Сайти расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 
 

Љўраева М. Л.,  
магистранти курси 2 – юми  

ихтисоси 1.25.01.08- 
 бањисобгирии бухгалтерї,  

тањлил ва аудит 
 

ТАРТИБИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ШАКЛҲОИ  

АСОСИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВЇ 
 

Ҳисоботи молиявӣ - дар тамоми кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби ҳамаи 
субъектони хоҷагидорӣ таҳия ва пешниҳод мегардад. 

Қатъи назар аз он, ки дар ҳар кишвар стандартҳои ба худ хоси миллӣ 

қоидаҳои таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи молиявиро муқаррар намудаанд: 
 ҳисобот ба самъи истифодабарандагони  мушаххас равона карда 

мешавад; 
 моддаҳои ҳисоботи молиявӣ аз рўи меъёрҳои гуногун эътироф карда 

шуда, системаҳои гуногуни ченкунӣ истифода мешаванд; 

 шароитҳои ба худ хоси иҷтимоӣ – маишӣ ва ҳуқуқӣ арзи вуҷуд доранд, 
аммо дар амал мафҳумҳо ва истилоҳоти объектҳои баҳисобгирии 
бухгалтерии якранг истифода мешаванд. 

Ҳисоботи молиявӣ барои ҳалли масъалаҳои зерин равона карда шудааст: 

 пешниҳоди маълумоти возеҳ, муфид, саҳеҳ ва воқеӣ ба 
истифодабарандагон; 

http://www.prezident.tj/node/19088
http://www.prezident.tj/
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 пешниҳоди маълумоте, ки ба истифодабарандагон барои 
мулоҳизаронӣ оиди маблағ, фурсат ва хавфи вобаста бо даромади интизорӣ 
ёрӣ мерасонад; 

 пешниҳоди маълумот оиди захираҳои иқтисодӣ, ўҳдадориҳо, таркиби 
сармоя ва сарчашмаҳои он. 

Стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар ҷараёни 
беҳтаргардонӣ, мутобиқнамоӣ ва минбаъд наздикшавии ҳисоботи молиявӣ 

дар тамоми ҷаҳон, нақши муҳимро мебозад. Онҳо ҳамчун асос барои 
талаботҳои миллӣ нисбати баҳисобгирӣ ва ҳисобот дар аксарият 
мамлакатҳо, ҳамчун намунаи байналхалқӣ аз ҷониби мақомоти ҷудогонае, ки 
бо кор карда баромадани талаботҳои шахсии худ машғуланд (аз ҷумла, 

мамлакатҳои дорои истеҳсолоти мутараққӣ, ҳамчунин афзоиши миқдори 
бозорҳо ба мисли Хитой ва аксарияти мамлакатҳои Осиё, Аврупои Марказӣ 
ва собиқ Иттиҳоди Шўравӣ), аз ҷониби биржаҳои фондӣ (сармоявӣ) ва 
сохторҳои амрдиҳандае, ки ба ширкатҳои хориҷӣ ва ватанӣ пешниҳоди 

ҳисоботи молиявиро мувофиқи СБҲМ иҷозат медиҳанд ё худ талаб мекунанд, 
аз ҷониби сохторҳои миллӣ, аз ҷумла Иттиҳоди Аврупоӣ, ки оид ба комилан 
такья намудан ба Кумитаи СБҲМ (КСБҲМ) мавриди коркарди меъёрҳои ба 
эҳтиёҷоти бозори сармоя ҷавобгў, аз ҷониби миқдоран зиёдшавии ширкатҳо, 

ҳатто дар кишварҳое, ки истифодаи СБҲМ – ро эҳтиёҷ нест, истифода 
мешаванд. 

Мутобиқи СБҲМ барои омодакунӣ ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ 
мудирияти ширкат ҷавобгар аст. 

Роҳбарияти ширкат бояд сиёсати баҳисобгирии молиявиро бо мақсади 
мутобиқ гардонидани он ба талаботҳои СБҲМ ва шарҳҳои кумитаи 

шарҳдиҳанда интихоб намуда,  пайваста истифода барад. Дар мавриди 
мавҷуд набудани талаботҳои мушаххас, роҳбарият бояд масъаларо кор карда 
барояд, ки дар ҳисоботи молиявӣ пешниҳоди чунин маълумотро таъмин 
намояд: 

 пешниҳоди саҳеҳи натиҷаҳо ва вазъи молиявии ширкат; 
 инъикоси мазмуни иқтисодии рўйдод ва амалиёт, на шакли ҳуқуқии 

онҳо; 
 бетараф будани он; 
 мулоҳизанокии (консервативно) он; 

 мукаммал будани њисоботи молиявї бо тамоми ҷузъҳои муҳимаш. 
Сиёсати баҳисобгирӣ – ин принсипҳо, асосҳо, қоидаҳо ва таҷрибаҳои 

мушаххас, ки аз ҷониби ширкат барои омодасозӣ ва пешниҳоди ҳисоботи 

молиявӣ қабул шудаанд. 
Маҷмўаи пурраи ҳисоботи молиявӣ бояд аз инҳо иборат бошад: 
 баланси муҳосибӣ; 
 ҳисобот оиди фоида ва зарар; 

 ҳисобот оиди ҳаракати сармоя; 
 ҳисобот оиди фоидаи тақсимношуда; 
 ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ; 
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 сиёсати баҳисобгирӣ ва шарҳия; 
 хулосаи аудиторӣ. 

Ҳисоботи бевосита бо муодилаи балансӣ алоқаманд буда, вазъи 

молиявии субъектро инъикос мекунад ва дар таърихи мушаххас таҳия 
мегардад, ҳисоботи балансӣ ном дорад. Маҳз тавассути ҳисоботи балансӣ 
истифодабарандагон оиди бозоргирӣ, қудрати молиявӣ ва чандирии 
молиявии ширкат маълумот мегиранд. Баланс барои ҳисоб намудани 

аксарияти коэффитсиентҳои молиявӣ ва иқтисодӣ, баҳодиҳии муассисаҳои 
истеҳсолӣ ва сиёсати он дар ҷодаи азхудкунии истеҳсолоти навин имконият 
медиҳад. Баланси бухгалтерӣ оиди захираҳои субъект (активҳо), даъво ба 
захираҳо  (ўҳдадориҳо) ва ҳаққи молик дар ширкат (сармоя) маълумот 

медиҳад. 

Масалан, дар моддаи 23 оид ба пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ чунин 
омадааст: 

1. Ҳисоботи молиявӣ бо пули миллии Ҷумҳурии Тољикистон тартиб дода 
мешавад.  

2. Ташкилот ҳисоботи молиявиро ба муассис тибқи ҳуљљатҳои таъсисӣ 
ва маќоми ваколатдори давлатии соҳаи омор дар ҷои қайди давлатӣ 

пешниҳод менамояд.  
3. Ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар ташкилотҳое, ки ҳисоботи молиявиро 

тибқи стандартҳои байналмилалӣ тартиб медиҳанд, вазифадоранд ҳисоботи 
молиявии солонаро бо хулосаи аудиторӣ бо тартиб ва дар мўҳлати 

муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба маҳфуздоранда пешниҳод 
намоянд.  

4. Ташкилотҳо ҳисоботи молиявиро то 30 апрели соли баъд аз соли 
ҳисоботӣ пешниҳод менамоянд. 

Ҳисобот оиди фоида ва зарар (оиди натиҷаҳои фаъолияти молиявӣ-
хоҷагидори) ҳамчун ҷузъи васеъкунандаи баланс дар ибтидо ва интиҳои 

давраи ҳисоботї нақши муҳимро мебозад. 
Мутобиқи стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) 

ҳисобот оиди фоида ва зарар  бояд то ҳадди аққал моддаҳои зеринро дарбар 
гирад: 

    а) пули фурўш (выручка); 
    б) натиҷаҳои фаъолияти амалиётӣ; 
     в) хароҷоти маблағгузорӣ; 

     г) ҳиссаи фоида ва зарари муассисоти шарик ва фаъолияти муштарак, ки 
аз рўи усули иштирок ба ҳисоб гирифта шудааст; 

     д) хароҷоти андоз; 
     е) фоида ва зарар аз фаъолияти маъмул; 
     ё) натиҷаҳои вазъияти фавқуллода;  

     ж) ҳаққи ақаллиёт; 
з) фоидаи соф ё худ зарари давраи ҳисоботӣ. 

Ба ғайр аз баланси бухгалтерӣ ва ҳисобот оиди фоида ва зарар, 
ширкатҳо ҳисоботи дигари махсусро пешниҳод мекунанд, ки тағйиротҳоро 
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дар сохтори сармояи худӣ, бузургии фоидаи тақсимношуда ва ҳаракати 
воситаҳои пулӣ нишон медиҳанд. 

Мутобиқи СБҲМ 1 ширкат бояд дар шакли махсуси ҳисоботи молиявӣ 

чунин ҳисоботе пешниҳод намояд, ки ҷузъҳои зерин дар он инъикос гарданд: 
 фоидаи соф ва ё зарари давра; 
 ҳар як моддаи даромад ва хароҷот, фоида ва зарар, ки бевосита дар 

сармояи худӣ эътироф карда мешаванд, ҳамзамон маблағи чунин моддаҳо; 
 таъсири кумулиятивӣ дар сиёсати баҳисобгирӣ ва ислоҳи иштибоҳот, ки 

тартиби ҳисобгирии онҳоро СБҲМ 8 дида мебарояд. 
Ба ғайр аз ин, муассиса дар ҳисобот ва ё дар эзоҳот бояд чунин 

нуќтаҳоро пешниҳод кунад: 
 амалиёти хусусияти сармоявидошта бо моликон ва тақсимот ба онҳо; 
 бақияи  фоидаи ҷамъшуда, ё худ зарар дар ибтидои давра ва дар санаи 

ҳисоботӣ, инчунин тағйирот дар тўли давра; 
 муқоисаи арзиши балансии ҳар як гурўҳи сармояи саҳҳомӣ, даромади 

эмиссионӣ ва ҳар як захира дар ибтидо ва интиҳои давра бо тафсири 
тағйиротҳо. 

Сиёсати баҳисобгирӣ ва эзоҳнома. Эзоҳномаи ҳисоботи молиявӣ тафсир 
ё худ таҳлили мушаххаси маблағҳоро, ки дар баланси бухгалтерӣ ҳисобот 
оиди фоида ва зарар, ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ акс ёфтаанд ва 

оиди тағйиротҳо дар сармояи худӣ, ҳамчунин маълумоти иловагии барои 
истифодабарандагон муфид, аз ҷумлаи ўҳдадориҳои аҳдӣ ва шартӣ дарбар 
мегирад. Эзоҳот маълумотеро, ки тафсири онро СБҲМ талаб мекунад, 

инчунин дигар тафсироти барои пешниҳоди саҳеҳ зарурбударо дарбар 
мегирад. 

Эзоҳнома одатан ба тариқи зерин пешниҳод гардида, ба 

истифодабарандагон барои дарки ҳисоботи молиявӣ ва муқоисаи он бо 
ҳисоботи муассисаҳои дигар мадад мерасонад: 

 изҳорот оиди мувофиқати  СБҲМ; 

 маълумот оиди асосҳои баҳодиҳии қабулшуда ва сиёсати баҳисобгирӣ; 
 маълумоти мададрасон барои моддаҳое, ки дар ҳар як шакли ҳисоботи 

молиявӣ пешкаш шудаанд; 
 дигар тафсирот, аз  ҷумла: 
 рўйдодҳои аҳдӣ, ўҳдадориҳои шартӣ ва дигар тафсироти молиявӣ; 

 тафсироти хусусияти ғайримолиявӣ дошта. 
Бахши сиёсати баҳисобгирӣ дар эзоҳнома доир ба ҳисоботи молиявӣ 

бояд чунин бошад: 
 асосҳои баҳодиҳӣ, ки барои омода намудани ҳисоботи молиявї истифода 

шудаанд; 
 ҳар як масъалаи мушаххаси сиёсати баҳисобгирӣ, ки барои дарки 

дурусти ҳисоботи молиявӣ зарур аст. 

Сиёсати баҳисобгирӣ, ки дар мавриди пешниҳод муассиса бояд онро 
баррасӣ намояд (лекин бо ин маҳдуд нагардад) инҳоро дарбар 
мегирад: 
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 эътирофи пули фурўш;  
 принсипҳои муттаҳидшавӣ, аз ҷумла корхонаҳои фаръӣ ва 

иттиҳодияҳо; 
 муттаҳидшавии корхонаҳо; 
 фаъолияти муштарак; 
 эътирофи фарсудашавӣ ва истеҳлоки активҳои моддӣ ва ғайримоддӣ; 
 ба сармоя гардонидани (капитализатсия) хароҷот аз рўи қарз ва дигар 

хароҷот; 
 шартнома оиди сохтмон; 
 моликияти гузошташуда; 
 олотҳои молиявӣ ва маблағгузорӣ; 

 иҷора; 
 хароҷоти ташхис ва коркард; 

 захираҳои моддию молӣ; 
 андозҳо, аз ҷумла андози батаъхиргузошташуда; 

 захираҳо; 
 хароҷоти таъминоти нафақавӣ; 

 азнавҳисобкунии асъори хориҷӣ ва суғуртаи асъор; 
 муйаян намудани воситаҳои пулӣ ва ҳамарзиши онҳо; 

 баҳисобгирии беқурбшавии пул; 
 кўмаки (субсидияи) ҳукуматӣ. 

Талаботҳо муайян мекунад, ки ҳисоботи молиявӣ (бухгалтерӣ) бояд бо 
забони давлатӣ тартиб дода шавад ва асъори миллии ҶТ дар асоси 
навиштаҳои дахлдори мукаммал тасдиқ шуда бошад. Барои тасдиқ кардани 
дурустии ҳисоботи бухгалтерии солона пеш аз тартиб додан дар ташкилот 

ҳатмӣ (бақайдгирии) барӯйхатгирии амвол ва ӯҳдадориҳои молиявӣ 
гузаронида мешавад ва инчунин, муқоисаи ҳамаи ҳисоббаробаркуниҳо ба 
вуҷуд меояд. Њамзамон, ҳамаи счётҳои ҳисобгирии бухгалтериро мепӯшанд, 
гардишҳоро ҳисоб мекунанд, бақияро (салдо) мебароранд ва натиҷаи 

молиявии охирини фаъолияти хоҷагии ташкилотро барои давраи ҳисоботӣ 
муайян мекунанд. 

Ҳисоботи молиявиро роҳбар ва сармуҳосиби ташкилот имзо мекунанд. 
Вақте ки ҳисобгирии бухгалтерӣ дар асоси шартнома бо ташкилоти махсус 
(бухгалтерияи марказонида) бурда шавад, ҳисоботи бухгалтериро роҳбари 
ташкилот, роҳбари ташкилоти махсус (бухгалтерияи марказонида) ё 

мутахассисе, ки ҳисобгирии бухгалтериро мебарад, имзо мекунад. 
Ҳамаи корхонаву ташкилотҳо, ба ғайр аз буҷетӣ ӯҳдадоранд, ки ба 

истифодабарандагон ҳисоботи семоҳаи худро дар муддати 30 рӯз то охири 
семоҳа, солонаашро дар муддати 90 рӯз то охири сол пешниҳод кунанд. 

Рӯзи пешниҳоди ҳисоботи бухгалтерӣ (молиявӣ) аз санаи фиристодаи 
почтавии он ё бо санаи ҳақиқии пешкаши он муайян карда мешавад. 

Ҳисоботи бухгалтерии солонаи ташкилотро бо тартибе, ки дар 

ҳуҷҷатҳои муассисӣ муқаррар шудааст, ба истифодабарандагони беруна 
пешниҳод карда, баъд аз дида баромадан, тасдиқ карда мешавад. 
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Баҳисобгирии муҳосибӣ низоми ҷамъ кардан, бақайдгирӣ ва ҷамъбасти 
ахбор доир ба молу мулк, сармоя, ӯҳдадориҳои ташкилот ва тағйирёбии онҳо 
бо роҳи пурра, мунтазам ва ҳуҷҷати тамоми амалиёти хоҷагидорӣ ба ҳисоб 

меравад. Раванди тартибии баҳисобгириро  чунин тасвир намудан мумкин 
аст: 

 

 
 

Расми 1. Раванди тартибии баҳисобгирии муҳосибӣ 
 

Дар моддаи 24 доир ба нашри ҳисоботи молиявӣ чунин оварда шудааст: 
“Ҷамъиятҳои саҳомӣ, бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарздиҳӣ, суғуртавӣ, 

биржаҳо, Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, фондҳои 
сармоягузорӣ ва дигар фондҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои шахсӣ, ҷамъиятӣ ва 
давлатӣ ташкил шудаанд, вазифадоранд ҳисоботи солонаи молиявиро дар 

мўҳлати на дертар аз 1 июни соли баъд аз соли ҳисоботӣ аз ҳисоби худашон 
дар воситаҳои ахбори омма нашр намоянд”. 

 
Адабиёт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї» аз 25 марти соли 2011 №702, ш. Душанбе. 

2. Наќшаи њисобњои бањисобгирии бухгалтерии фаъолияти молиявию 
хољагидории субъектони хољагидор ва Тавсияњои методї оиди 
истифодабарии он. Бо фармони Вазорати молияи Љумњурии Тоҷикистон 
аз 27.05.2011 с. №41. 

3. Дастурамал оиди тартиби таҳия намудани Шаклҳои ҳисоботи молиявӣ аз 
«27»майи соли 2011, № 42. 

4. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник 

для вузов / О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. - М.: Юрайт, 2013. - 447c. 
5. Каримов Б.Ҳ., Бобоев И.А., Қайюмова Ф.А., Набиев Б.А. Стандартҳои 

байналхалқии ҳисоботи молиявӣ. Дастури таълимӣ. – Душанбе, Ирфон, 

2014. – 440с. 
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ТАВСИФИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИЌТИСОДЇ – ИЉТИМОӢ 

 
Маќсади асосии фаъолияти њамаи корхонањои савдо ин баланд 

бардоштани сифати маҳсулоти хеш дар бозорҳо ва расонидани њизматрасонї, 
инчунин ба даст овардани фоида мебошад. Амволи маѓоза аз њисоби 
маблаѓгузории сармояи оинномавї ба вуљуд омадааст. Маѓоза дар бонк 
суратњисоб, мўњр бо номи худ ва дигар реквизитњоро доро мебошад. 

Маќсад ва вазифањои фаъолияти љамъият: 
 љамъият бо маќсади дастрас намудани фоида таъсис дода шудааст; 
 ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони минтаќа. 
Бо ин маќсад љамъият намудњои зерини фаъолиятро иљро менамояд:  
 фурўши молњои озуќаворї; 
 фурўши молњои хољагї; 
 фурўши молњои маишї; 
 воридоти таљњизоти технологї ба кишвар; 
 ташкили чорабинињои маъдани – оммавї; 
 фаъолияти рекламавї; 
 хизматрасонии пеш аз фурўш ва баъди фурўш[1]. 

Яке аз шартњои асосии самаранокии фаъолият дар корхона ин тарзи 

дуруст ва оќилона ба роњ мондани сохтори идоракунӣ ва хизматрасонї ба 
њисоб меравад.  

Нишондињандањои технологї, иљтимої ва иќтисодии кори маѓозаро 
тањлил намуда, метавон самаранокии усули фурўшро тариќи хизматрасонї 
бањо дод. 

Ба нишондињандањои технологї дохил мешавад масоњати умумии 
маѓоза (So), зариби масоњати љобаљокунанда (Ку), зариби масоњати 
намоишгоњї (Змн), зариби устувории навъњо (Зуст.) ва ба монанди инњо. 

Зариби масоњати љобаљокунанда ба меъёр наздик карда шудааст, ки оид 

ба самаранок љойгир намудани таљњизотњои тиљоратї гувоњӣ медињад[2]. 
Нишондињандањои асосии технологии тавсифшавандаи самаранокии 

усули фурўш дар корхонаҳои савдо чунин мебошанд, ки дар (расми 1) нишон 
дода шудааст.  

Љадвали 1.  
Маълумот оиди нишондињандањои технологї 

№ Номгўи нишондињандањои технологї Ќиммати 
нишондињандањо 

 
 
1 

Масоњати маѓоза, м2 300 

Тиљоратї 210 
Барои таљњизот 50 
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Ёридињанда  30 
2 Зариби масоњати љобаљокунанда, Змљ (0,35 – 0,4)  0,32 
3 Зариби масоњати намоишгоњї Кмн (0,65 – 0,75)  0,63 

4 Миќ. воњиди молї, ба 1м2 мас. намоишгоњї 66 

5 Васегї ва устувории навъњо: миќ. номгўњои 
фурўхташавандаи молњо, Мнф 

978 

6 Зариби устувории навъњо, Зун (0 – 1) 0,91 

 
Бо васеъ кардани сатњи масоњат барои гузоштани таљњизот, мувофиќан 

масоњати намоишгоњї, ки барои ба намоиш гузоштани мањсулот ҷудо карда 

шудааст, зиёд мешавад, ки мусбат будани фаъолияти маѓозаро тавсиф 
медињад. 

Ташкили навъњо ва талаботи харидорї ба њамдигар алоќаманд 
мебошанд, зеро талаботи харидорї ба сифати омили асосї баромад 
менамояд, ки ба ташкили навъњо таъсир мекунад ва ба самаранокии 
хизматрасонии харидорон равона шудааст. 

Нишондињандањои дигаре, ки бањо додани самаранокии ташкили 
раванди хизматрасонии харидорон муайян мекунад, сарфи ваќти харидорон 
ба интизории хизматрасонї дар муассисањои фурўш мебошад, ки дар (расми 
2) оварда шудааст.  

Зариби ба охир расидани харид – 0,91, ин њам фаъолияти хољагии 
маѓозаро зимни усули хизматрасонии фурўш мусбат тавсиф медињад, яъне 
хизматрасонии тиљоратї дар сатњи ќаноатбахш ќарор дорад. 

Њамин тавр, нишондињандањои технологї, иљтимої ва иќтисодиро 
тањлил намуда, бо боварї метавон гуфт, ки чунин усули худхизматрасонии 
фурўш барои харидорон самаранок мебошад.  

Љадвали 2.  
Маълумот оиди нишондињандањои иљтимої 

 
 
Нишондињандањои иљтимої 

Маълумотњои 
аслї барои 

соли гузашта 

Маълумотњои 
аслї барои 

соли њисоботї 

Ваќти миёна барои харид сарфшаванда, даќ. 9 7 
Зариби ба охир расидани харид (таносуби 
шумораи харидорон, ки харид кардаанд ба 
шумораи умумии харидорон, ки ба моѓоза 
омадаанд) = 1,0 

 
 

0,87 

 
 

0,91 

 
Бо ёрии чунин хизматрасонї кормандони савдо бе истодагарї талаботи 

харидорро ба намуди нави мол ошкор менамояд ва њаљми борро барои 
таъмин намудан муайян мекунанд, бањри он талаботи харидорї ќонеъ карда 
шавад. 

Дар баробари ин, ваќт барои љустуљўи ин мол ва харид ихтисор карда 
мешавад, ки сатњи хизматрасониро дар маѓоза баланд менамояд. Љойгир 
намудани мол бо андозаи 110-160 см аз поён ба боло барои харидор хеле 
ќулай њисобида мешавад.Љойгирнамудани мол бо андозаи 80-110 см барои 
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харидор наонќадар ќулай њисобида мешавад ва аз 160-180 см бошад, (то боло) 
њамчунин он ќулай мебошад [3]. 

Њамин тавр, на танњо усули самараноки фурўши молро пешнињод 
менамояд, балки маљмўи хизматрасонињои иловагиро пешнињод менамояд, 
ки бояд васеъ ва таљдид намуд, зеро дар натиља ин ба такмили раванди 
хизматрасонии харидорон оварда мерасонад. Аммо дар баробари ин, дар 
муносибатњои нави бозорї бояд нуќтаи назари навро ба њалли мушкилот 
баланд бардоштани самаранокии раванди хизматрасонии харидорон муайян 
намуд [4]. 

Њалли мушкилоти мазкур имкон медињад, ки нишондињандањои 
иќтисодї дар маѓоза бењтар гардида, даромади умумии миёна баланд 
бардошта шавад. 

 
Адабиёт: 

1. Валиевич Р. П. Экономика предприятия торговли. Учебное пособие. / Р. П. 
Валиевич, Г. А. Давыдова. – Мн. Высшая школа, 2014. – 367с. 

2. Глухов В. В., Осеевский М.Э. Инновационное развитие экономики 
мегополиса. – М.: Лань, 2010. - 384с. 

3. Елиссев А. С. Современная экономика. Учебник. - М. 2006. – 280с. 
4. Сангинова В. Розничный магазин. Управлением ассортиментом по 

товарным катигорием. - СПб.: Питер, 2007. – 416с. 
 

 

Рахимова Н.Б., 

магистрант 2-го курса по 

специальности мировая экономика 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях развития цивилизации рациональное 

удовлетворение потребностей нынешнего и сохранение природного потенциала 

для будущего поколения  становятся главными задачами в любом государстве 

мира.  

Решение отмеченных проблем предполагает переход не только страны в 

целом, но и каждого предприятия к принципам устойчивого развития, 

нацеленного на перспективу и основанного на оптимальном использовании 

ресурсов, защите экологии от загрязнения, внедрении инновационных технологий 

ради приумножения ресурсов страны. 

В этом контексте Основатель мира и национального единства - Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил: 

«Обеспечение устойчивого экономического развития, которое нацелено на 

повышение уровня и качества жизни населения страны, является стратегической 

целью Правительства Республики Таджикистан»[1]. 
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В  годы суверенитета приобретает особую остроту исследование  

направлений обеспечения устойчивого развития каждого хозяйствующего 

субъекта в экономике Республики Таджикистан. Реализуемая  с первого дня 

рыночных реформ и связанная с ними реализация открытой экономической 

политики обусловила расширение экономических связей предприятий с внешним 

миром, развитие частного сектора, мотивировало  субъектов экономики на 

извлечение прибыли любой ценой, иногда даже в ущерб обществу. С этой 

позиции, в каждом предприятии Республики Таджикистан также объективно 

возникла необходимость решение таких вопросов, как:  рациональное 

использование факторов производства, позволяющее минимизировать затраты и 

максимизировать выгоды; создать и оставить для будущего поколения 

устойчивый фундамент для роста. 

В Республике Таджикистан  постановлением Правительства республики от 

01 октября 2007 года, за №500 утверждена Концепция перехода Республики 

Таджикистан к устойчивому развитию [3]. В этом контексте на базе 

государственных стратегических документов разработаны соответствующие 

программы социально-экономического развития, приняты определенные меры, 

которые позволили в последние годы  обеспечить позитивные темпы роста, 

оживить экономическую активность предприятий. 

Вместе с тем имеются заметные упущения и недостатки в обеспечении 

принципов и механизмов устойчивого развития предприятий. Это можно 

обосновать тем, что в настоящее время в предприятиях ощущается нехватка 

финансовых средств для развития деятельности, слишком высока затратоемкость 

отечественной продукции, что делает ее  неконкурентоспособной, а также не 

уделяется достаточного внимания вопросам загрязнения атмосферы и  

рационального использования природных ресурсов.  

Идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени и 

могут решающим образом повлиять на будущее Республики Таджикистан, 

сыграть важную роль в определении государственных приоритетов, стратегии 

социально-экономического развития и перспектив дальнейшего реформирования 

страны. Новая стратегия развития цивилизации уже определила позицию 

мирового сообщества – объединить усилия во имя выживания человечества и 

непрерывного развития и сохранения биосферы.  

Концепции устойчивого развития свойственно выделение основных 

«противотенденций», балансирование которых и способно обеспечить 

выживание человечества на качественно приемлемом уровне. Выделение 

соответствующих требований позволяет сформулировать основополагающие 

принципы устойчивого развития: 

• баланс между природой и обществом (непосредственно – экономикой); 

•баланс внутри общества на современном этапе его развития (между 

отдельными странами и их регионами, между цивилизациями и крупными 

мировыми агломерациями типа Север – Юг); 
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• баланс между современным и будущим состоянием человечества как 

некоторой «целевой функцией» развития (требование сохранить жизненные 

ресурсы природы для будущих поколений). 

Анализ литературы показал, что понятие «устойчивое развитие» является 

сложным и включает в себя четыре элемента: политический, экологический, 

социальный, экономический (см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы понятия «устойчивое развитие» 
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практическое значение исследования вопросов, связанных с  обеспечением 

устойчивого развития предприятий. 

Устойчивое развитие предприятия определяется возможностями 

предприятия адаптироваться к воздействиям внешней среды на основе выбора 

наиболее эффективных научно обоснованных управленческих действий в 

интересах самого предприятия и общества в целом. 

Целью устойчивого развития предприятий является удовлетворение 
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сохранение окружающей среды для будущих поколений путем минимизации 
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бережного использования природных богатств. Кроме того, устойчивое развитие 

предполагает максимально эффективное задействование человеческого 

потенциала для решения экологических и экономических проблем. При этом 

необходимо создать условия для сохранения и развития человеческих ресурсов 

как наиболее ценных элементов производственного процесса путем организации 

специальных образовательных программ, создания условий для карьерного роста 

и эффективной социальной политики. 

Существуют различные подходы к определению понятия «устойчивое 

развитие предприятия». Некоторые из них приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  Подходы к определению понятия «устойчивое развитие 

предприятия» 

 
Автор Определение 

Кучерова Е.Н. [4, c. 80] Равновесное сбалансированное поступательное изменение всех 

показателей устойчивости предприятия, способного противостоять 

энтропийным тенденциям, сохраняя при этом целостность и 

основные свойства.  

Фукина С.П. [8, с. 54] Непрерывные, положительные изменения параметров 

деятельности предприятия, обеспечивающие качественный и 

количественный рост.  

Михайлова А.Е. [5, c. 60] Такое функционирование предприятия, при котором влияние 

факторов извне способствует сохранению его целостности и 

автономии при достижении стратегических целей.  

Ивашин М.В., Сорока 

С.А. [2, с. 156] 

Процесс качественного изменения, при котором при воздействии 

внешних и внутренних факторов сохраняется экономический 

потенциал, экономический рост, инновационное развитие, 

эффективное использование трудовых, финансовых, 

имущественных ресурсов, удовлетворяются потребности своих 

работников, обслуживаемого контингента в настоящем времени, и 

не ставятся под угрозу эти тенденции в будущем.  

 

Рассветов С.А. Ершов 

А.Н. [6 c, 125] 

Логическая конструкция, которая интегрирует теории, 

эмпирические закономерности и интуитивные представления о 

средствах, методах и технологиях, обеспечивающих изменение 

состояния системы по реализации приоритетных направлений. 

На наш взгляд, понятие «устойчивое развитие» как экономическую 

категорию необходимо рассматривать с точки зрения процесса деятельности 

организации, обеспечивающего ей конечных целей в динамике. 

Таким образом, под термином «устойчивое развитие» как экономическая 

категория (устойчивое экономическое развитие) необходимо понимать единый 

процесс, в результате которого наблюдается непрерывное улучшение основных 

экономических показателей предприятия. По мнению ряда ученых, понятие 

«устойчивое развитие» отражает способность предприятия выполнять свои 

функции при воздействии различных негативных факторов внешней и 

внутренней среды[7, с.34]. 

Результаты устойчивого развития характеризуются непрерывным 

улучшением финансовых показателей, повышением эффективности 
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использования имущества и полным выполнением всех обязательств 

организации.  
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НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 

ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ 
 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти  

Љумњурии Тољикистон  муњтарам Эмомалї Рањмон  аз рўзњои аввали ба 
вазифаи Раиси Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон интихоб гардиданашон 
ба масоили љинояткорї, аз љумла  љинояткории муташаккилонаи  
трансмиллї ва конвенсионї таваљљўњи хоса зоњир намуданд. 
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 Аз њамин лињоз, муќовимат бо коррупсия – мафњуми ин љараён асосан 
аз унсурњои мубориза бар зидди коррупсия ва пешгирии коррупсия иборат 
буда, ќисми таркибии сиёсати  дохилї  ва хориљии Љумњурии Тољикистон  
мањсуб ёфта,  тањия ва амалишавии он аз иродаи олии сиёсати роњбарияти 
давлат оѓоз гардида, самаранокии муќовимат ба он аз  иштироки фаъоли 
тамоми  шохањои њокимияти давлатї ва љомеаи шањрвандї дар раванди 
амалигардонии он вобастагии зич дорад. 

 Коррупсия яке аз зуњуроти хафноки љомеа буда, дар миќёси љањонї 
њамчун љинояти вазнин ва яке аз унсурњои тањдидкунанда ба амнияти як 
ќатор давлатњо ва халалдоркунандаи рушду суботи иљтимоию  иќтисодии 
онњо эътироф гаштааст. 

 Рўзмара ва мубрам будани масъалаи баррасишавандаро ба инобат 
гирифта, Љумњурии Тољикистон иштирокчии фаъоли раванди  љањонии 
муќовимат ба коррупсия гардида ва дар сатњи миллию  байналмилалї 

чорањои дахлдори ташкилию  њуќуќиро  андешидааст. Чунончӣ, дар сатњи 
байналмилалї  яке  аз њуљљатњои асосї ва муњими њуќуќї ин аз љониби 
Љумњурии Тољикистон  25  сентябри  соли 2006 ба имзо расонидани  
Конвенсияи  Созмони  Милали  Муттањид  бар  зидди   коррупсия [1, с.41-43] 
ба шумор меравад. 

  Бо маќсади ташкили мубориза бар зидди коррупсия ва андешидани  
чорањои  зарурї  дар  сатњи  миллї маљмўи   санадњои  меъёрии њуќуќї ќабул  
гардида, доктринаи миллии њуќуќї дар ин соња ташаккул дода шуд ва бо  
тасвиб расидани  Фармони Президенти  Љумњурии Тољикистон аз  21-уми 
июли соли 1999, №1262 “Дар  бораи тадбирњои  иловагии пурзўр намудани 
мубориза бар зидди  љинояткорї дар соњаи иќтисодї  ва коррупсия 
(ришвахўрї)”,  Ќонуни Љумњурии Тољикистон  “Дар бораи мубориза бар  
зидди коррупсия” аз 10 декабри  соли 1999 ќабул гардида,  баъдан  25-уми 
июли соли 2005 Ќонуни  мазкур бо дарназардошти  ўњдадорињои  
байналмилалї   дар  тањрири нав ќабул карда шуд.  Инчунин бо маќсади  
иљрои  ўњдадорињои   байналмилалї  ва ислоњоти идораи  давлатї, ташаккули 
низоми  шаффофи  фаъолияти   маќоми идоракунї, сарфа ва истифодаи  
самараноки  маблаѓњои буљетї ва таъмини  рушди  устувори  иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангии Љумњурии Тољикистон  бо фармони Президенти  
Љумњурии   Тољикистон  аз  10  январи  соли 2007,  №143  Агентии назорати  
давлатии молиявї ва  мубориза  бо коррупсияи   Љумњурии Тољикистон  
таъсис  дода  шуд. 

  Ќабули   Ќонуни  Љумњурии   Тољикистон аз  5-уми  марти  соли  2007, 
№233 “Дар  бораи   хизмати давлатї”,  аз  20-уми  марти  соли  2008, №374  
“Дар бораи   Агентии  назорати  давлатии  молиявї  ва   мубориза  бо   
коррупсияи  Љумњурии Тољикистон”, аз   25-уми марти  соли  2011, №86 “Дар  
бораи  муќовимат  ба  ќонунигардонии  (расмикунонии)  даромадњои  бо  роњи 
љиноят  бадастоварда  ва  маблаѓгузории терроризм”  ва  ѓайра  аз он  гувоњї   
медињад, ки  айни  њол  дар  Љумњурии  Тољикистон   бо  ташаббуси  бевоситаи  
Асосгузори  сулњу  вањдати  миллї- Пешвои  миллат  заминањои  ташкиливу  
њуќуќии  мубориза  бар зидди   коррупсия  фароњам  оварда   шудаанд  ва ба  
таври  љиддї  ба  роњ  монда  шудани  муќовимат  ба  коррупсия  дар  
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Љумњурии   Тољикистон аз  иродаи   олии  сиёсии   роњбарияти  давлат  
сарчашма  мегирад. 

 Асосгузори  сулњу вањдати  миллї - Пешвои  миллат,  Президенти  
Љумњурии Тољикистон  муњтарам   Эмомалї  Рањмон дар  њар  як мулоќоти  
худ бо  кормандони    маќомоти   њифзи њуќуќ  мунтазам   доир   ба  масоили  
муќовимат   ба  коррупсия  диќќати хоса зоњир намуда,   аз  оќибати ин 
зуњуроти  иљтимоии  манфї  њамагонро  огоњ    месозанд  ва  таъкид  
менамоянд,  ки  пеши   роњи   њама  гуна   љиноятњои   хусусияти   

коррупсионидошта  гирифта  шавад.    Чунончӣ,  дар   суханронии  худ   дар  
маљлиси  васеи  њайати  мушовараи  Прокуратураи  генералии  Љумњурии   
Тољикистон   Пешвои  миллат муњтарам  Эмомалї  Рањмон  ќайд 
намуданд:“Масъалањои   муќовимат   бо  коррупсия  низ   самти  
афзалиятноки  сиёсати  давлатї  мањсуб  ёфта,  дар ин  раванд  заминањои   
боэътимоди  ташкиливу  њуќуќї  фароњам оварда  шудаанд. Дар кишвар 
нињодҳои  махсус - Шўрои муќовимат бо  коррупсия  таъсис дода шуда, 
санади  барномавї - Стратегияи муќовимат бо корупсия барои солњои 2013-
2020 ва дигар асноди њуќуќї тањия ва ќабул карда шудаанд. Вале дар 
баробари ин, таъкид месозам, ки баъзе кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои низомї ба љойи пешгирї намудани љиноят савганди касбии худро 
вайрон карда, ба содир намудани љиноятњои сўистифода аз ваколатњои 
мансабї, беамалї дар иљрои вазифа, баромадан аз њадди ваколатњои 
мансабї,  гирифтану додани пора, ќаллобї, муомилоти ѓайриќонунии 
маводи мухаддир ва ба монанди инњо дастзада боиси бадном шудани сохтору 
маќомоти мазкур мегарданд” [2]. 

Изофа аз ин, дар мавриди натиљагирї аз фаъолияти маќоми махсуси 
мубориза ба муќобили коррупсия - Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза ба коррупсияи Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќайд намудаанд, ки “Коррупсия зуњуроте номатлубест, ки 
эътимоди мардумро ба давлат коста гардонида, обрўву эътибори онро коњиш 
медињанд, барои рушди иќтисодиёти пинњонї ва истифодаи 
ѓайримаќсадноки маблаѓњои давлативу љамъиятї шароит фароњам меорад ва 
дар маљмўъ, боиси поймолшавии њуќуќ ва озодињои инсон, манфиатњои 
ќонунии онњо ва заиф шудани пояњои ахлоќии љомеа мегардад. Ин зуњурот 
решањои хеле ќадим дошта, мутаассифона, имрўз мисли экстремизм ва 
терроризм ба проблемаи глобалї табдил ёфтааст”[3]. 

Лозим ба ёдоварист, ки маќомоти њифзи њуќуќи кишвар масъалаи 
бартарафсозии коррупсияро дар њамаи сатњњо њал менамояд. Аз тарафи 
кормандони алоњида истифода бурдани вазифа бо маќсади ба даст овардани 
фоидаи шахсї боварии љамъиятро ба поктинатии тамоми љузъу томњои 
маќомоти њифзи њуќуќ сахт коста месозад. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва маќомоти њивхзи ҳуќуќ коррупсияро дар сохторњои маќомотњои њифзи 
њуќуќ ва ќудратї њамчун хатари воќеї ба демократия, ва волоияти ќонун ва 
њифзи њуќуќи инсон мењисобанд, барои њамин усул ва воситањои навъи 
муборизаро бо коррупсия меофаранд ва љорї менамоянд. 
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Бояд дар назар дошт, ки дар љомеаи демократию мутамаддини муосир 
хизмат дар маќомоти њифзи њуќуќ аќлу хиради комил, фарњанги ботинї, 
ќавииродаю далерї ва пеш аз њама, хоњиши сидќан хизмат намудан ба 
шањрвандон, ба манфиати шахсият, давлат ва љомеа дар умумро талаб 
менамояд. 

Ба њамагон маълум аст, ки коррупсия дар љањони муосир, аз љумла 
монеањои љиддї дар роњи иќтисодию иљтимоии кишварњо ва риояи њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон мансуб меёбанд. 

Чї тавре, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 
намудаанд: “Мубориза ба муќобили коррупсия фаќат вазифаи маќомоти 
њифзи њуќуќ нест. Дар ин мубориза тамоми ањли љомеа, њар як шањрванд ва 
љомеаи шањрвандї низ бояд бетараф набошанд. Танњо дар њамин сурат мо 
метавонем сатњи коррупсияро дар мамлакат коњиш дињем”. Аз ин лињоз, 
муќовимат бо коррупсия љузъи муњими сиёсати њуќуќии давлат ва Њукумати 
кишвар буда, амалї намудани он райъи ќавии сиёсї, ташаккули заминањои 
боэътимоди њуќуќии нињодї, банаќшагирии стратегї ва љалб намудани ањли 
љомеаро таќозо менамояд. 

Муќовимат бо корупсия аз роњбарони аввали маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои  ќудратї талаб менамояд, ки охирон ба масоили интихоб ва 
љобаљогузории кадрњо ањамияти љиддї дода, љињати муайян кардан ва аз 
маќомот барканор намудани шахсони фасодкор тадбирњои судманд 
андешанд. Мутаассифона, дар ин раванд танњо бо  роњи ба љавобгарии 
љиноятї кашидан ва аз озодї мањрум кардани шахсони гунањгор тамоми 
мушкилоти љойдоштаро бартараф намудан амри мањол аст. 

Муќовимат бо коррупсия - ин пеш аз њама фаъолияти маќомоти 
њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот, нињодњои љомеаи шањрвандї, ташкилотњо, 
новобаста аз шакли моликият, дар доираи ваколатњо ва вазифањои худ, 
инчунин шахсони воќеї дар самти пешгирии коррупсия, аз љумла оид ба 
ошкор ва бартарафсозии омилњои ба вуљудоварандаи коррупсия дар самти 
ошкор кардан, кушодан, рафъ намудан ва тафтиши њуќуќвайронкунињои 
коррупсионї, њамчунин оид ба кам ва бартараф намудани оќибатњои 
њуќуќвайронкунињои коррупсионї мебошад. 

Мубориза бо коррупсия кори дастаљаъмона ва умумї буда, дар он 
маќомоти давлатї дар њамбастагї бо љомеаи шањрвандї ва бо иштироки њар 
як фарди љомеа метавонад ба натиљаи дилхоњ ноил гардад ва садди роњи 
коррупсия њамчун љинояти муташаккили фаромарзї ва конвенсионї гирифта 
шавад. 

Набояд фаромўш кард, ки коррупсия зуњуроти иљтимоии манфї ба 
њисоб меравад ва дар натиљаи роњ додан ба ин амали номатлуб он ба тамоми 
шохањои фаъолияти  маќомоти њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ ва сохторњои 
ќудратї пањн гашта боиси поймолшавии њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрвандон, заиф гардидани фаъолияти маќомоти давлатї ва ба миён 
омадани нобоварии мардум ба давлат ва маќомотњои он, коста гардидани 
обрўву эътимоди кишвар дар арсаи байналмилалї мегардад. Коррупсия - ин 
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аз љониби шахсони мансабдор бо маќсади ѓайриќонунї бой гардидани 
руйрости истифода бурдани њуќуќ аст, ки он бо мансаб алоќаманд мебошад, 
яъне фурўхташавии шахсони мансабдор ё арбобони давлатиро дар назар 
дорад. Коррупсия - зуҳуроти манфии пањнгашта ва пеш аз њама барои халќ 
хавфнок мебошад. Дар кишвар миќдори зиёди љиноятњои хусусияти 
коррупсионидошта содир карда мешаванд. Мубориза бо ин номгўи ҷиноятњо 
- дар айни замон вазифаи аввалиндараља ва нињоят муњим ба њисоб меравад. 

Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон [4] барои љиноятњои 
хусусияти коррупсионидошта ва дигар љиноятњо ба муќобили њокимияти 
давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї љавобгарии љиноятиро пешбинї 
намудааст, ки ин барои њалли масоили мазкур кифоя намебошад.  

Дар хотима, бо маќсади пурзўр намудани муќовимат бо коррупсия ва 
такмили ќонунгузории зиддикоррупсионии Тољикистон, мутобиќсозии 
санадњои меъёрии њуќуќии ба талаботи стандартњои байналмилалї 
тадбирњои зерин бояд андешида шавад: 

1. Таќвият ва ќабул намудани лоињаи нави Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия”; 

2. Тањия  ва ќабул намудани лоињаи нави Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи тартиби гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон”, ки дар он масъалањои зерин бояд 
инъикос гарданд: 

- муайян намудани категорияњои санадњои меъёрии њуќуќї, ки бояд 
мавриди бањогузории зиддикоррупсионї ќарор дода шавад; 

- меъёрњои ќонуни мазкур бояд эътибори њуќуќии кофиро барои 
хулосањо ва тавсияњои дар натиљаи чунин бањогузорї дода мешуда, ба инобат 
нагирифтани хулоса ва тавсияи коршиносон бо шароити асоснокии 
норозигии худ бо далелњои ваљњнок ва инчунин замонатњои чунин 
асоснокуниро пешбинї намояд; 

- усули содагардонидашудаи чунин бањогузорї, ки асосноккунии 
иќтисодию молиявии лоињаро дар бар мегирад, пешбинї карда шавад. 

 
Адабиёт: 

1. Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар зидди коррупсия / Маљмўи 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї марбут ба мубориза бар зидди 
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2009. – С.41-43. 

2. Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар маљлиси 
васеи њайати мушовари Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон.10 
июли соли 2014. 

3. Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба муносибати 
10 – солагии таъсиси Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия.10 январи соли 2017. 

4. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998, №574 бо 
таѓйиру иловањо дар њолати 2 ноябри соли 2020. // Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, соли 1998, №9, мод.68, мод.69. 
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АЊАМИЯТИ ТАШКИЛИ ИСТЕЊСОЛОТИ ИЉРО ДАР НИЗОМИ 

ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Бо соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар арсаи 

байналмилалӣ ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 
ягона эътироф гардидани он зарурияти қабули як қатор қонунҳо, қарорҳо, 
барномаҳои ислоҳоти ҳуқуқӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо мақсади 

мувофиқ гардонидани сиёсати ҳуқуқӣ ва низоми муътадили тартиботи ҷамъиятӣ 
ва ҷорӣ намудани адолати судии мутобиқ ба ҷамъият ва давлати дунявии 

демократї асос ба миён омад. Асосгузори сулҳу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 26 декабри соли 2019) чунин иброз 
намуд: «Дар тамоми кишварҳои мутараққӣ ва ҷомеаи мутамаддин инсон ва 

ҳуқуқу озодиҳои ӯ ҷавҳари асосии сиёсати давлатро ташкил медиҳад. Аз тарафи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ арзиши олӣ эътироф гардидани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ гувоҳи 
ин ҳақиқат аст. Вале амалӣ намудани ин ҳадафҳои олӣ бе қонунҳои муосири 
ҷавобгӯи талаботи ҷомеаи демократӣ ва танзимкунандаи фаъолияти бо низоми 

мақомоти давлатӣ ғайриимкон аст. Қонунҳои қабулшуда, пеш аз ҳама, ба 
таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳкими муносибатҳои ҷамъиятӣ 
ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи саломатии аҳолӣ, рушди соҳаи маорифу фарҳанг ва 
беҳдошти вазъи иқтисодии кишвар, аз ҷумла фазои соҳибкорӣ равона карда 

шудаанд. Яке аз унсурҳои муҳими ҷомеаи демократӣ мақомоти судӣ ҳамчун 
шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ ва амалисозандаи адолати судӣ 
мебошанд»[4]. 

Ба даст омадани сулҳу субот, бо ҳам омадани қувваҳои бо ҳам мухолифи дар 
сангарҳои муқобили ҳамдигар қарордошта, шурӯъ ба созандагию бунёдкорӣ дар 
ҳама ҷабҳаҳои зиндагӣ ва дигар дастовардҳои баъдинаи халқи тоҷик аз татбиқи 

қарорҳои таърихии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта, 
бо талошу кӯшишҳои пайиҳам ва суботкоронаи ҳукумати навтаъсиси онвақта бо 
роҳбарии пешвои ҳақиқию содиқи миллат Эмомалӣ Раҳмон ба анҷом расонида 
мешуданд. Ҳамон роҳбарии суботкорона ва иродаи қавии роҳбари давлат дар 

самти бо ҳам овардани ҳамаи мардуми Тоҷикистон, таъмини ҳамзистии осоишта, 
сарҷамъ намудани ҷомеаи пароканда, истифода аз қувваю паёқати шоирону 
нависандагон, олимон, ходимони давлатӣ ва дигар зиёиёни содиқ ба миллати 
тоҷик буд, ки дар мӯҳлати хеле кӯтоҳ ҷомеаи Тоҷикистон ба ҳаёти осоишта ва 

бунёдкорию созандагӣ, аз ҷумла, барпо намудани сохтори нави давлатдорӣ ва 
коркарду ќабули меъёрњои ҳуқуқии барои ҷомеаи навин зарурро оѓоз намуд. Яке 
аз қадамҳои аввалин дар бунёди давлатдории навин қабули Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор мерафт, ки дар он аксарияти мардуми 

Тоҷикистон бо пешниҳоди фикру мулоњизотњояшон иштироки фаъолона 
намуданд. 
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Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуд, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона буда, 
шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, 

дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазир дониста мешавад [2]. 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди мунтаззаму устувори 

ҷамъият ва бо раванди дигар давлатҳои тараққикардаи дунё, пайваста санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии ба талаботи ҳуқуқи байналмилалӣ мутобиқро қабул намуда, 

сохторҳои мақомоти давлатии худро ба он мувофиқ мегардонад. 
Бо мақсади ба низом даровардани иҷрои ҷазо ва амалӣ гардонидани 

Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми январи соли 2008, № 408 ва Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми апрели соли 2008, №176 «Дар бораи ба 
тобеияти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани истеҳсолоти 
иҷро», иҷрочиёни суд аз тобеияти Шӯрои адлия ва судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба тобеияти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Амали 

мазкур ба ҳеҷ ваҷҳ маънии аз назорати судҳо берун овардани истеҳсолоти иҷроро 
надошта, танҳо тағийри шаклии таъсиррасонии судиро ба раванди истеҳсолоти 
иҷрои маҷбурӣ фароҳам овардааст. 

Судҳо аз иҷрои вазифаҳои ба фаъолияти хосашон мутаалиқ набуда озод 

гардида, акнун ба масоили ташкили иҷрои маҷбурӣ машғул намегарданд. Балки 
иҷрои сифатнок ва қонунии раванди истеҳсолоти маҷбуриро бо роҳҳои 
шунидану баррасии арзу шикоятҳои аз иҷрои нодурусти ин истеҳсолотҳо 
бароянда ва ҳалли баҳсҳои пайваста ба истеҳсолоти иҷро таъмин менамоянд. 

Иҷрочиёни суд то ба тобеияти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаштан бо санади меъёрии ҳуқуқие, ки ин соҳаро мушаххас ба танзим дарорад, 
таъмин набуданд ва ҳангоми таъмини иҷрои санадҳои судӣ ва санадҳои дигар 

мақомот ба мушкилиҳо дучор мегардиданд. Ин буд, ки масъалаи зикргардида ба 
назар гирифта шуда, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истеҳсолоти 
иҷро» таҳия ва қабул гардид, ки он аз 1-уми апрели соли 2008 мавриди амал қарор 
гирифт  [1]. 

Ҳамин тариқ, фаъолияти иҷрочиёни суд тибқи талаботи Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ќонуни зикргардида ва санадҳои меъёрии њуќуќи 
байналмилалї, ба монанди Муоњидаи Минск аз 22 январи соли 1993  дар бораи 
расонидани ёрии њуқуқи ва муносибатҳои ҳуқуқї доир ба парвандаҳои гражданї, 
оилавї ва ҷиноятї, Муоњидаи Кишинев аз 7 октябри соли 2002 дар бораи 

расонидани ёрии ҳуқуқӣ ва муноисибатњои ҳуқуқї доир ба парвандаҳои 
гражданӣ, оилавї ва ҷиноятї, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 
шидаанд, ба танзим дароварда мешавад.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки истеҳсолоти иҷро дар мурофиаи 
гражданӣ мавқеи хосро доро буда, имкон медиҳад то онро ҳамчун падидаи 
мустақили мурофиаи гражданӣ эътироф намоем, зеро «ҳимояи судӣ маънии 

моддии худро танҳо дар амалӣ гардидани натиҷаи истеҳсолоти судии гражданӣ 
дарёфт менамояд». 
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Моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 
муайян менамояд, ки вазифаҳои истеҳсолоти иҷро ин иҷрои ҳатмӣ ва саривақтии 
маҷбурии санадҳои судӣ оид ба баҳсҳои гражданӣ ва иқтисодӣ, ҳукм ва қарорҳои 

вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ дар қисми даъвои гражданӣ, ситонидани ҷарима 
ва мусодираи молу мулк, инчунин дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» иҷро намудани санадҳои 
дигар мақомот мебошанд. 

Муҳтавои истеҳсолоти иҷро ин хизматрасонӣ дар муносибатҳои гражданӣ 
бо мақсади барқарор намудани ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, умуман 
ситонандаҳо мебошад. Ин мавқеъ ва мақсади асосии конститутсионии 
мавҷудияти низоми истеҳсолоти иҷро буда, эҳтиёҷи иҷтимоӣ ва зарурияти 

таъсису нигаҳдории хадамоти иҷрочиёни судро дар ҷамъият ва коркарду қабули 
санадҳои меъёрии ҳуқуқукии ба тартиб дароварандаи фаъолияти онҳоро тақозо 
менамояд. 

Ҷоизи баҳс нест, ки иҷрои санадҳои судӣ ва дигар мақомоти ҳимояи ҳуқуқ - 
ҷузъи муҳими таҷрибаи амалияи ҳуқуқ, инъикосгари самаранокии маҷмўи 
механизми батартибдарории ҳуқуқӣ ва имконоти таъсиррасонии қонун ба 

рафтори инсоният мебошад. «Ҳуқуқе, ки дар фаъолияти субъектҳои он амалӣ 
нагардидааст, ҳарчанд ки бо санадҳои судӣ тасдиқ шуда бошанд ҳам, мавҷуд 
набуда ҳисобида мешаванд, ки ин албатта мақбул нест» [3, с. 3 - 6]. Аз ин хотир, 
қисме аз олимони соҳаи ҳуқуқ паи ҳам «таъкиди алоқамандии ҳуқуқ ба ҳимояи 

судӣ ва ҳуқуқ ба иҷрои санадҳои судӣ»-ро ба миён меоваранд.  
Дар як қатор қарорҳои Суди Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон низ қайд 

гардидааст, ки иҷрои қарорҳо њамчун қисмати ҷудонашавандаи баррасии судӣ 
мутобиќи моддаи 6 Муоњида оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодињои асосии инсон ба 

ҳисоб меравад. 
Ҳамин тариќ, ќайд кардан бамаврид мебошад, ки истеҳсолоти иҷро худ 

хизматрасонӣ дар муносибатҳои гражданӣ бо мақсади барқарор намудани 
ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, умуман ситонандаҳо ба шумор рафта, он 

барои ба њолати аввала ё худ барќарор намудани њолати моддии шахсӣ аз 
рафтори беасос ва ѓайриќонунии шахси дигар зарардида ва мањс бо истифода аз 
механизми мазкур ин њуќуќ ва манфиатњои худро барќарор намуда истодааст, 
бањо дода мешавад.    

 
Адабиёт: 

1.  Қонуни Ҷумњурии Тољикистон Дар бораи истеҳсолоти иҷро // Ахбори 

Маљлиси Олии Ҷумњурии Тољикистон с.2008, №3, м.192; с.2010, №7, мод. 
543; с.2012, №7, м.717. 

2.  Моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 дар 

раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни 
соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба он 
тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд. – www.mmk.tj (давраи мурољиат: 17 
сентябри соли 2020);  



101 
 

3.  Мирсайзод Ҳ.С., Рањмонзода У.Н. Ташкили истењсолоти иљро дар низоми 
вазорати адлияи Ҷумњурии Тољикистон. – Душанбе: Шарќи Озод, 2014. – 
224 с. 

4.  Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумњурии Тољикистон аз 26 декабри 

соли 2019, шаҳри Душанбе. – Сомонаи расмии Президенти Ҷумњурии 
Тољикистон. www. President.tj. (давраи мурољиат: 29 сентябри соли 2020); 
 
 

 Рањматов С.Р. 
магистранти  курси 2  

шўъбаи рўзонаи 
 ихтисоси 1-24.01.02  

 њуќуќшиносї  

 
ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ ВА ТАВСИФИ  

ЉИНОЯТЇ – ЊУЌУЌИИ ОНЊО 
 

Њимояи муҳити зист яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти њар як кишвар 
ба њисоб меравад. Дар асоси моддаи 13-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: 
"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, 9]”. 

Муњити зист бо чунин санадњои меъёрї - њуќуќї муњофизат карда мешавад: 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њифзи муњити зист", аз 18 июли соли 
2017,  Дар бораи олами ҳайвонот", 5 январи соли 2008, № 174 "Дар бораи 
экспертизаи экологї" 16 апрели соли 2012; Кодекси оби Љумњурии Тољикистон 
аз 3 июни соли 2011, Кодекси љангали Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 
2011 ва дигар санадҳои меъёрї - њуќуќии Љумњурии Тољикистон, фармонҳои 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
санадҳои вазорату идораҳо, аз љумла ќоидањои санитарї, стандартҳо (ГОСТ), 
дастурамалњо ва мактубњои методї, ки дорои ќоидањо дар санадњои меъёрии 
њуќуќии маќомоти мањаллї мебошанд [2, 3]. 

Муҳити зист мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон  "Дар бораи њифзи 
муњити зист" - муҳити зисти инсон, маљмўи љузъиёти муҳити табиї, объектҳои 
табиї ва табии антропогенї, инчунин объектњои антропогенї ба њисоб 
меравад. 

Њифзи муњити зист - маљмўи чорабиниҳои давлатї ва љамъиятии дорои 
хусусияти њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, технологї, маърифатї ва байналмилалї, 
ки ба таъмини њамоњангии муносибати дутарафаи љамъият ва табиат дар асоси 
њифз ва барќарорсозии муњити табиї, истифодаи оқилонаи захираҳои табиї, 
беҳтар намудани сифати муҳити зисти инсон, пешгирї ва рафъи таъсири 
манфии фаъолияти хољагидорї ва дигар фаъолият ба муҳити зист ва бартараф 
намудани оқибатҳои он равона гардидаанд мебошад. 
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Дар адабиёти њуќуќї нисбати муайянкунии объекти умумии љиноятњои 
экологї аќидаи ягона вуљуд надорад. Моддаи 2-и Кодекси љиноятї, ки гурўњи 
муносибатњои якхелаи љамъиятиро муайян мекунад, яъне мањдудият, тартиботи 
љамъиятї ва амнияти љамъиятро аз муњити зист фарќ мекунад. Масалан, олими 
рус И.В. Лавягина тавсия медињад, ки хусусияти хавфнокии љамъиятии 
љиноятњои экологї ба инобат гирифта шаванд, бо назардошти мушаххас ва 
гуногунрангии объекти умумї, људо кардани љиноятњои экологї ба манфиати 
кор мебошад [5, 13]. 

Бо вуљуди ин, мо аќидаи олимони соњаи њуќуќи љиноятиро дар бораи 
"зарурати тағирот дар консепсия, гурўњбандии объектҳои умумї, аз љумла 
људокунии объектҳои умумї ва намудии дигар, ки ду ва дар ҳолати зарурї 
бештар объектҳоро ташкил медиҳанд" тарафдорї мекунем.  

Хусусияти ин гурўњи парвандаҳои љиноятї дар он зоњир меёбад, ки 

тафтиши онњо истифодаи васеи донишҳои махсусро талаб мекунад, ки бе 
истифодаи онњо аксар вақт муфаттиш масъалаҳои тактика ва услуби тафтиши 
мушаххас, сабабҳо ва табиати қонунвайронкуниҳоро, ки метавонанд оқибатҳои 
зараровар ба экология дошта бошанд ё не, барои муайян намудан душворї 
мекашад [6, 94]. Бояд пеш аз њама як мафњуме коркард карда шавад, ки пурра 
љиноятњои экологиро дар бар гирад ва алоќаманд бошад. Бояд ќайд кард, чунин 
мафњум то ба њол дар њељ куљо нишон дода нашудааст, ки он дар интихоби 
дараљаи љиноятњо каме нофањмї эљод мекунад, гарчанде ки аксари мушкилот 
танњо бо моддањои Кодекси љиноятї њал карда мешаванд.  

Дар боби 24-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љиноятњои 
экологї нишон дода шудаанд, ки онњо ба муносибатњои љамъиятї бо маќсади 
таъмин намудани муњити мусоиди табиї, истифодаи оќилонаи захирањои табиї 
ва амнияти экологии ањолї халал мерасонанд [5, 49]. 

Муњити зисти барои њаёт мусоид - муњити зисте, ки сифати он фаъолияти 
устувори низоми экологии табиї, объектҳои табиї ва табиии антропогениро 
таъмин менамояд. 

Амнияти экологї - њолати муњофизавии манфиатњои муњими њаётии шахс, 
љомеа, муҳити зист аз тањдидњое, ки дар натиљаи таъсиррасонии антропогенї 
ва табиї ба муҳити зист, аз љумла ба офату фалокатҳои табиї алоќаманданд [4, 
2]. 

Олимони соњаи њуќуќи љиноятї Д.Б. Чураков ва А.И.Чучаев нисбати 
љиноятњои экологї чунин аќида доранд: «Љинояткории экологї – зуњуроте 
мебошад, ки дар давраи пайдоиш аст, аз ин хотир зарурияти коркардњои илмї 
барои пешгирии онњо ба вуљуд омадааст» [7, 56]. 

Ифлосшавии муњити зист – ин воридшавии моддањои эњтимолан 
хатарноки кимиёвї ва биологї, моддањои радиоактивї, партовњои истењсолї ва 
истеъмолї ба муњити зист, инчунин таъсири садо, ларзиш, майдонњои магнитї 
ва дигар таъсири манфии физикї ба муњити зист мебошад. 

Барои пешгирии ифлоснамоии муњити зист якчанд чорабинињоро бояд ба 
иљро расонд, аз љумла: 
1) технологияи бепартов ва ё кампартов бояд коркард ва ба истењсолот ворид 

карда шавад;  
2) партовњо безарар гардонида шаванд; 
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3) аз болои љараёни истењсолот дар корхонањо назорат пурзўр карда шавад; 
4) љавобгарии фардї барои њолати экологї бояд пурзўр карда шавад; 
5) тарбияи иљтимої – экологї бењтар карда шавад. 

Консепсияи ягонаи экологї барои амалї намудани ин чорабинињо бояд 
коркард карда шавад. Дар баробари коркарди Консепсияи ягонаи экологї бояд 
маърифати экологї ва фикрронии шањрвандон баланд бардошта шавад. Зеро 
дар иљрои вазифаи њифзи муњити зист фикрронии экологї – њуќуќї наќши 
муњимро мебозад. Фикрронии экологї – њуќуќї дар базаи тарбияи экологї – 
њуќуќї ба вуљуд меояд. 

Дар Кодекси љиноятии пештарамалкунанда боби љиноятњои экологї људо 
карда нашуда буд, бо дарназардошти он, ки ин љиноятњо ба моликияти давлатї 
дахолат мекунанд ва мутобиќан, љиноятњо нисбати љузъњои гуногуни муњити 
зист танњо дар њаљми зарари расида фарќ мекунанд. Њолатњои номбурдаро ба 
назар гирифта, ќонунгузор љиноятњои экологиро дар боби алоњида људо 
кардааст. Баъзе мутахассисон чунин савол пешнињод мекунанд, ки барои чӣ ин 
боб бояд дар алоњидагї таъсис дода шавад?  

Пеш аз њама, аз рўи хусусияти рамзгузорї - мувофиќи намудњо ва объекти 
умумї, яъне барои муайян кардани муносибатњои љамъиятї, ки ин кирдор ба 
онњо равона карда шудааст; 

Дуюм, ќонунгузор ба дараљаи хавфнокии љамъиятии ин гурўњи љиноятњо 
таваљљўњ намуда, зарурати муњофизати экосистемаро аз таљовузњои љиноятї 
муайян кард.  

Сеюм, људо кардани ин боб бо ќабули шартномањои байналмилалии 
рушди њамкорињои байналмилалї сурат гирифт. 

Объекти љиноятњои экологї вобастааст аз: 
Объекти умумї: амнияти экологї ва мињити зист. 
Объекти намудї: муносибатњои љамъиятї оид ба истифодаи оќилонаи 

захирањои табиї, њифзи одамон ва дигар мављудоти зинда, муњити мусоиди 
табиї, ќонун ва тартиботи экологї ва амнияти љамъиятї. 

Объекти бевосита: муносибатњои љамъиятї оид ба ҳифз ва истифодаи 

оқилонаи намудҳои алоҳидаи объектҳои табиї ва таъмини амнияти экологии 
ањолї. Масалан, њангоми шикори ѓайриќонунии њайвонот ва паррандагон, ки 
шикори онњо комилан манъ аст, объекти бевоситаи кирдори љиної 
муносибатњои љамъиятї барои њифзи ин ҳайвонот ва паррандањо хоҳад буд. 

Аломати муњими фарќкунандаи љиноятњои экологї ин предмети онњо ба 
њисоб меравад. Мањз бо воситаи предмет ба мо имконият пайдо мешавад, ки 
љиноятњои экологиро аз љиноятњо ба муќобили моликият фарќ кунем. Дар 
бораи љиноятњои экологї сухан гуфта, фаромўш набояд кард, чун сухан дар 
бораи љузъҳои табиї меравад, ки дар онњо меҳнати инсон њанӯз сарф карда 
нашудааст. Дар акси њол, агар шумо ба амволи каси дигар дар шакли бандҳо, 

сагу ҳайвонот, растаниҳо осеб расонидед, хатари нобудшавии низоми экологї 
вуљуд надорад, мутаносибан хавфнокии љамъиятии ин љиноятҳо хеле камтар 
хоҳад буд. 

Сабаби асосии људо намудани боби 24-и Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ин ба даст овардани принсипи адолат њангоми таъин кардани љазо 
барои љиноятњои экологї ба њисоб меравад. 
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Тарафи объективии љиноятњои экологї ҳам дар шакли њаракат ва ҳам 
бењаракатї ифода ёфта метавонад. Њаракат дар таъсир расонидан ба ќисмњои 
муњити табиат дар њама гуна роҳи манфї ифода меёбад ва нисбати ин мисолњои 
зиёде мављуданд. Аммо, барои аксарияти аҳолї номуайян аст, ки чї гуна 
тавассути хавфњои љамъиятї хатари баланд ба даст овардан мумкин аст. 
Масалан, кормандони масъули идоракунии љараёни кор аксар вақт беамалии 
худро, ки ба муҳити зист зарари назаррас расонидааст, эътироф мекунанд, дар 
баъзе корхонаҳо - рафтори маъмурї ё интизомї, гунањкор будани њодисаро иваз 
карда истодаанд ба сардори ташкилот. 

Риоя накардани қоидаҳои мухталифи бехатарї ва иљро накардани 

ўҳдадорї аз љониби шахсони масъул намуди бењаракатї мебошанд. Таркиби 
аксари љиноятњои экологї моддї ба њисоб меравад, яъне барои таснифи ин 
кирдорњои љиноятї, оқибатҳои муайяни манфии дараљаи вазнин заруранд, ки 

зарари ба муҳити зист расонидашуда зиёд бошад ва мутаносибан, гунаҳкорон 
ба љавобгарии љиноятї кашида шаванд. 

Як истисно љой дорад, ин моддаи 236-и Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки хатари љамъиятии ин кирдор аломати кофї барои ба 
љавобгарии љиноятї кашидан аст. Бинобар ин, содир шудани љинояти расмї ба 
назар мерасад. Ин аз он шањодат медињад, ки Љумњурии Тољикистон ба 
истењсоли мањсулот дар ин ќаламрав ва омўзиши он њавасманд аст [8, 648]. 

Мувофиќи моддаи 23 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон субъекти 
ин љиноятњо шахсоне шуда метавонанд, ки ба синни 16 солагї расидаанд, аммо 
дар баъзе њолатњо танҳо субъектҳои махсус - шахсони мансабдор пайдо 

мешаванд. Пеш аз ҳама, ин ба амалҳое дахл дорад, ки ба иљрои ўњдадорињои 
муайян ва риояи ќоидањои муайян вобастаанд. 

Тарафи субъективии аксар љиноятњои ин бобро ќасди бавосита ташкил 
медињад. Ваќте ки субъект дар бораи љинояти содиркардаи худ огоњ аст, ў 
оќибатњои хавфноки љамъиятиро пешгўи накард ё огоҳона ба рух додани онҳо 
иљозат дод, аммо ў намехост. Дар бораи шакли ќасдан содир шудани гуноҳ дар 
баъзе љиноятњо сухан гуфтан љоиз аст, одатан ин гуна љиноятҳо нисбат ба 

љиноятҳои аз беэњтиётї содиршаванда оќибатњои вазнинтар доранд. Масалан, 
барои зиёд кардани фоидаи корхонаи истењсолї, ташкилкунандагони он 
партовњои зарарнокро аз њадди иљозатдода зиёд мекунанд. 

Фарќи асосї ва ё аломати фарқкунандаи љиноятњои экологї ва 
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурї дар соњаи экология мављудияти оќибатњои барои 
љамъият хавфнок дар шакли таѓйирёбии назаррас дар заминаи радиоактивї, 
зарар ба саломатии инсон, њалокати оммавии њайвонот, нобудшавї ё зарар то 
коњиш ёфтани суръати афзоиши љангал, марги ҳайвоноти вањшї, паррандагон 
ва дигар объектҳои табиї, сироятшавї ба беморињо ва дигар оќибатњо 
мебошад. 

Субъекти ин љиноятњо – махсус мебошад, яъне барои вайрон кардани 
ќоидањои муќарраргардида танњо шахсе масъул буда метавонад, ки барои 
таъмини бехатарї ва фаъолияти мўътадили иншооти мушаххас, ќоидањои 
коркарди моддањои хатарнок ва партовњои экологї масъул мебошад. Масалан, 
шахсе ки доруњои биологї ё токсинњоро дар ихтиёр дорад, вазифадор аст, ки 
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ќоидањои муносибат бо онњоро риоя кунад, пеш аз ҳама натанҳо одамоне 
мебошанд, ки бо ин мавод дар баробари вазифањои касбии худ баъзе 
фаъолиятњоро анљом медињанд, балки ба онњо аз рўи хусусияти кори худ 
дастрасї доранд, яъне масъул мебошад.Тарафи субъективї, дар шакли ќасд ва 
њам беэњтиётї ифода меёбад, яъне ќоидањои бехатариро њам дидаю дониста ва 
њам аз беэњтиётї вайрон кардан мумкин аст. 

Таркиби аксарияти ин гурўњи љиноятњо моддї мебошад, яъне фаро 
расидани оќибатњои муайяни дар боло зикршуда ҳатмї аст, танҳо як модда - 224 
Кодекси љиноятї таркиби расмї мебошад (Вайрон кардани ќоидањои бехатарї 
њангоми муносибат бо омилњои микробиологї ё дигар омилњои биологї ё 
токсинњо (моддаҳои заҳролуд). Нигоҳдорї ё интиќол додани ин гуна маводњо 
ба саломатии одамон ва муњити зист хатари љиддї дорад. 

Аломати нисбатан муњим барои ин гурўњи љиноятҳо асосан табиати 
љиноятњои давомдор мебошад, мутаносибан, мўњлати ба љавобгарї кашидан ё 
аз лањзаи ќабули амали охирин ё аз лањзаи огоњии маќомоти њифзи њуќуќ татбиќ 
карда мешавад. 
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НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ – КАФОЛАТИ ЌОНУНИЯТ 

 

Дар шароити тағйиротҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятии кишвар ва 

гузаштан ба муносибатҳои иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 

давлати ҳуқуқбунёдро мақсади худ гузоштааст. Ин дар моддаи 1-и 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки Тоҷикистон 

давлати демократии ҳуқуқбунёд мебошад. Аломати махсуси давлати 

ҳуқуқбунёд ин мавҷудияти қонунҳо дар давлат аст, ки қонунҳо 

инъикоскунандаи талаботҳои инкишофи прогрессивии ҷамъият мебошанд. 

Дар давлати ҳуқуқбунёд қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ бояд воќеї 

бошанд ва барои вайрон кардани қонуният муборизаи қатъӣ бурдан зарур 

аст. Қонуният, яъне иҷрои якхела ва аниқи қонунҳо бояд омили асосии 

устуворсозии ҷомеа бошад. 

Гузаштан ба муносибатҳои иқтисодӣ ин маънои паст задании нақши 

давлатро дар идоракунии ҷамъият надорад. Баръакс, нақши давлат дар 

идоракунии ҷомеа бо механизмҳои нав пурзўр карда мешавад, ки он нафақат 

дар баровардани қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ, балки дар таъмини иҷрои 

якхела ва аниқи қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ ифода меёбад. 

Қонуният дар ҳама ҳолату вақт эҳтиёҷ ба ҳимоя дорад. Яке аз воситаҳои 

муҳими таъмини он назорати прокурорӣ мебошад, зеро таъиноти таърихии 

иҷтимоии мақомоти прокуратура дар ибтидои ташкили он маҳз таъмини 

иҷрои қонунҳо буд [1, с.68 - 75]. Инро ба назар гирифта, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (соли 1994) дар моддаи 93 таъиноти конститутсионии мақомоти 

прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистонро назорати риояи дақиқ ва иҷрои 

якхелаи қонунҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кард. 

Мақомоти прокуратура ҳангоми амалӣ гардонидани назорати 

прокурорӣ дағалона ба соҳаи муносибатҳои хусусӣ дахолат намекунад, 

балки он дар доираи муқарраркардаи қонун амал намуда, танњо 
риоягардидани якхелаи ќонунро дар соњањои мухталиф назорат менамояд. Ба 

ибораи дигар бо роҳи зурӣ дахолат кардан ба фаъолияти истеҳсолӣ, хоҷагӣ 

ва дигар намуди фаъолияти муассиса, корхона ва ташкилот, мақомоти 

давлатӣ ва идоракунӣ аз қонунҳо бармеояд, ки ваколат ҳуқуқ ва вазифаҳои 

онҳоро муайян мекунанд. Мақомоти прокуратураро зарур аст, ки воќеияти 

онҳоро таъмин кунад. Бинобар ин, назорати прокурорӣ бояд пурзўр карда 
шавад.  

Прокуратура нигаҳбони қонуният ва кафолати самаранокии он 

мебошад. Мо набояд кур-курона таҷрибаи мамлакатҳои хориҷаро 
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нусхабардорӣ кунем, ки дар мамлакатҳои хориҷӣ ҳолати ҳуқуқии 
прокуратура дигар аст. Ба мо лозим аст, зарурати назорати прокурориро аз 

ҳолати воќеї дар ҷомеаи имруза дида бароем ва таҷрибаи мусбати мақомоти 
прокуратурари ватаниро истифода барем. Дар давраи гузариш прокуратураи 

бисёрфунксия ва ваколатҳои назоратии пурзўр зарур аст [4, с. 7 - 16]. 

Мувофиқи моддаи 23-и Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳангоми 

назорат оид ба иҷрои қонунҳо наметавонад вазифаи мақомоти тобеи идора 

ва мақомоти низоратии дигар мақомотро иваз намояд. Чунин муқарарот 

имконияти аз ҷониби прокуратура иҷро кардани функсияҳои назоратии ба 

зиммаи онҳо гузошташударо маҳрум месозад ё функсияҳои назоратии онҳоро 

иваз наменамояд [2]. Яъне ин маънои онро дорад, ки мақомоти прокуратура 

набояд он кореро иҷро кунад, ки бояд дигар мақомотҳои давлатӣ иҷро кунад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд шаклҳои назорат ҷой доранд: назорати 

президентӣ, ҳукуматӣ, парлумонӣ, идоравӣ ва махсусгардонидашуда. 

Вазифаи прокуратура ин назорати умумӣ аз болои фаъолияти 

мақомотҳои гуногуни давлатӣ, муассисаҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳо оиди 

ошкор кардани қонунвайронкунӣ, пешгирӣ ва бартараф кардани онҳо 
мебошад. 

Назорати прокурорӣ оид ба иҷрои қонунҳо бояд мустақилона, 

новобаста аз мақомотҳои гуногуни назораткунанда амалӣ гардонида 

мешавад ва таъиноти асосии он таъмини риояи дақиқ ва якхелаи қонунҳо дар 
тамоми мамлакат мебошад. 

Мувофиқи қисми 2 моддаи 23-и Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

санҷиши риояи қонунҳо аз аризаҳо ва дигар маълумотҳо дар бораи вайрон 

кардани қонуният, ки диққату эътибори бевоситаи прокурорро талаб 

менамояд гузаронида мешавад. Ин муқаррарот нақши прокурорро дар 

мубориза бо ҳуқуқвайронкунӣ, маълумот дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳое, ки 

ба мақомоти прокуратура ворид нашудаанд ва инчунин агар ҳатто ворид 

шуда бошанд, ғайрифаъол мегардонад. Чунки прокурор вазифадор нест, 

доимо санҷиш гузаронад, зеро чораҳои ҳуқуқиро оид ба онҳо мақомоти 
назораткунандаи дигар дида барояд. 

Бешубҳа, назорати прокурорӣ оид ба иҷрои қонунҳо бояд мақсаднок ва 

бонатиҷа амалӣ гардонда шавад. Гузаронидани санҷиш дар мақомотҳо, 

ташкилотҳое, ки ба қонунвайронкунӣ роҳ додаанд зарур аст. Бинобар ин, 

прокурор набояд интизори маълумоти зарурӣ бошад. Ба прокурор ҳуқуқи 

талаб кардани маълумот дар бораи ҳуқуқвайронкунӣ аз ҳамаи мақомотҳо, 

корхона ва муассисаю ташкилотҳо бояд дода шавад. Ба ғайр аз чунин 

маълумот, мумкин аст аз тафтишот ё баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ ва 

гражданӣ аз ҷониби судҳо ба даст оварда шавад. Масалан, суд даъвои 

кормандонро оид ба додани маблағи моҳона аз корхона баррасӣ намуда, 

онҳоро қонеъ гардонд. Қарори суд далел аст, ки ҷавобгар қонунгузорӣ дар 
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бораи меҳнатро вайрон кардааст. Ҳамин тариқ қарори суд асос барои 

гузаронидани санҷиши прокурорӣ дар ин корхона мебошад. 

Назорат оид ба иҷрои қонун мумкин аст бо ташаббуси худи 

прокуратура, бе ягон ариза ё дигар маълумот дар бораи ҳуқуқвайронкунӣ 

гузаронида шавад. Албатта, гузаронидани санҷиш оид ба ариза ва дигар 

маълумотҳо дар бораи ҳуқуқвайронкунӣ зарур аст. Аммо асосӣ ташаббуси 

прокурор оид ба гузаронидани санҷиш бошад. Санадҳои ҳуқуқии 

ғайриқонунӣ хатари калон барои давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон доранд. 

Қабули санадҳои ҳуқуқии ғайриқонунӣ мумкин аст ҳуқуқвайронкуниҳои 

зиёдро ба вуҷуд оранд ва ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, 

шахсони њуќуќї ва воҳидҳои марзӣ маъмурӣ таҷовуз оранд. Бинобар ин 

прокурорро зарур аст, ки оиди бекор кардани ин санадҳои ҳуқуқӣ чораҳо 
андешад ва набояд интизори ягон ариза ё дигар маълумот дар бораи 

ҳуқуқвайронкунӣ бошад. 

Дар шароити имрўзаи Ҷумњурии Тољикистон назорати прокурорї 

воситаи босамар ва ҳақиқии мубориза бар зидди қонунвайронкунӣ мебошад. 

Далели ин гуфтаҳо амалияи назорати прокурорї мебошад. Масалан, 

Прокуратураи генералии Ҷумњурии Тољикистон дар нўҳ мохи охири соли 

2018 ба тариқи назорати умуми 4274 санҷишҳо гузаронида, аз натиља ба 
унвони рохбарони вазорату идорањо, корхона ва ташкилотњои давлатию 

љамъиятӣ 3998 пешнињод карда шуд. Аз натиљаи баррасии пешнињодҳо 3248 

нафар ба љавобгарии интизомӣ, 3602 нафар ба љавобгарии моддӣ, дар асоси 

ќарорњо 8833 нафар ба љавобгарии маъмурӣ кашида шуданд [5, с. 34 - 50].  

Дар ин давра ба 8012 қарору фармонхои ғайри қонунӣ эътироз оварда 

шуд, 807 парвандаи љиноятӣ оғоз гардида, зарари расонидашуда ба маблағи 

96 млн. 388 ҳаз. 268 сомонї ва 428 хаз. доллари амрикоӣ барќарор карда 

шудааст. Аз ҷумла, дар соли 2018 Сарпрокурори харбии Ҷумњурии 

Тољикистон 120 эътироз ба қарорҳои ғайриқонунии комиссияҳои даъвати 

ҳарбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ оварда, онњо бекор карда шуданд.  
    Мисоли дигар, дар давоми соли 2018 ва нимсолаи аввали соли 2019 

Прокуратураи генералї оид ба муроҷиати шањрвандон, ҳифзи табиат ва 

муҳити зист, масъалаи мухоҷирати меҳнатӣ, ҳимоя ва дастгирии соњибкорон, 

таъмини ҳуқуку озодиҳои сиёсии шаҳрвандон, хусусигардонии моликияти 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ, бонк ва фаъолияти бонкӣ, мубориза бар зидди 

муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор, коррупсия, терроризм, 

экстремизми сиёсӣ ва дигар масъалаҳоро мавриди санҷишу таҳлил қарор дод. 

Натиҷаи санҷишу тафтишот дар 39 ҷаласаи ҳайати мушовараи 

Прокуратураи генералӣ ва Шўрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 

ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, барои боз ҳам баланд бардоштани 

самаранокии назорати прокурорӣ қарорҳои лозима қабул карда шуданд. 

Инчунин ба унвонии роҳбарони вазорату идорахо, муассиса ва ташкилотҳои 

давлатӣ ва ҷамъятӣ баҳри бартараф кардани қонуншиканиҳои ҷойдошта 

зиёда аз 17 ҳазор хуҷҷатњои эътиноии прокурорӣ бароварда, дар асоси онњо 

зиёда аз 10 хазор нафар ба љавобгарии маъмурӣ, интизомӣ ва моддӣ кашида, 
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бештар аз 1 њазор парвандаҳои љиноятӣ оѓоз карда шуданд. Дар асоси 

санадҳои эътиноии прокурорӣ дар ин муддат зиёда аз 105 млн. сомонӣ, кариб 

3 млн. доллари амрикоӣ ва 2149 сар хайвонот ба тариқи асл барќарор карда 
шуд [3]. 
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МOҲИЯТ ВA СOXТOРИ НИЗOМИ БOНКИИ ҶУМҲУРИИ 

ТOҶИКИСТOН ДAР ШAРOИТИ МУOСИР 
 
Фaъoлияти низoми бoнкии кишвaр дaр сaмти тaъмини рушд вa сифaтнoкии 

бoзoри xизмaтрaсoниҳoи бoнкӣ, устувoрии вaзъи мoлиявӣ, рушди мaблaғгузoрии 
дaрoзмуддaт дaстгирии сoҳибкoрии xурду миёнa, ҷaлби пaсaндoзҳoи aҳoлӣ вa 
сaрмoягузoрии xoриҷӣ тo aндoзae қaнoaтбaxш aрзёбӣ гaрдид. Дaр ин рaвaнд, 
тaъсири вaзъи буҳрoни иқтисодӣ бoиси aфзoиши xaвфҳoи қaрзӣ вa aсъoрӣ гaрдидa, 

бa вaзъи мoлиявии тaшкилoтҳoи қaрзӣ, зиёдшaвии ҳaҷми қaрзҳoи тaснифшудa, 
пaстрaвии сaрмoя вa сифaти сaндуқи қaрзӣ тaъсир рaсoнид. 

Бoнк - кoрxoнaи мoлиявӣ будa, вoситaҳoи пулии мувaққaтaн oзoдрo 

(aмoнaтҳo) ҷaлб мeнaмoяд вa oнҳoрo бaрoи истифoдaбaрии мувaққaтӣ дaр нaмуди 
қaрз (ссудaҳo) пeшниҳoд мeкунaд, дaр мутaқoбилaи пaрдoxт вa 
ҳисoббaрoбaркуниҳo бaйни кoрxoнaҳo, муссисaҳo вa шaxсoни aлoҳидa нaқши 
миёнaрaврo иҷрo кaрдa, муoмилoти пулрo дaр мaмлaкaт тaнзим мeнaмoяд, aз oн 
ҷумлa бaрoриши (эмиссияи) пулҳoи нaврo aмaлӣ мeгaрдoнaд [2, 122].  

http://lib.tgu.tj/
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Низoми бoнкӣ – мaҷмӯи гунoгуни нaмудҳoи бoнки миллӣ вa муaссисaҳoи 
қaрзии дaр чoрчӯбaи мexaнизими умумии пулию қaрзӣ aмaлкунaндa бa ҳисoб 
мeрaвaнд [5, 233]. Бa oн Бoнки мaркaзӣ (миллӣ), бoнкҳoи тиҷoрaтӣ вa дигaр 

мaркaзҳoи қaрзӣ- ҳисoббaрoбaркунӣ дохил мешавад. Бoнки  мaркaзӣ (миллӣ) сиёсaти 
дaвлaтии эмиссиoнӣ вa aсъoрирo мeгузaрoнaд. Бoнкҳoи тиҷoрaтӣ ҳaмaи нaмудҳoи 
aмaлиётҳoи бoнкирo мeгузaрoнaнд.  

Низoми бoнкии Ҷумҳурии Тoҷикистoн - Бoнки миллии Тoҷикистoн ва 
тaшкилoтҳoи дигaри қaрзии дaр Ҷумҳурии Тoҷикистoн фaъoлияткунaндa [1, 95]. 

Низoми бoнкии дaвлaтҳoи тaрaққикaрдaистoдa дудaрaҷaгӣ тaҳким ёфтaaнд. 

Дaр дaрaҷaи бoлoии низoм, Бoнки мaркaзӣ (эмиссиoнӣ) вa дaр дaрaҷaи пoёни низoм, 
бoнкҳoи тиҷoрaтӣ aмaл мeкунaнд. Бoнки мaркaзӣ (эмиссиoнӣ) дaр бисёр 
мaмлaкaтҳo бoнки дaвлaтӣ бa шумoр мeрaвaнд. Ҳaттo дaвлaт рaсмaн сoҳиби 
сaрмoяи oн нaбoшaд (ИМA, Итaлия, Швeйтсaрия) ё қисмaн сoҳиб бoшaд ҳaм 

(Бeлгия - 50%, Япoния - 55%), бoнки мaркaзї вaзифaҳoи мaќoмoти дaвлaтирo иҷрo 
мeкунaд. 

Бoнки миллии Тoҷикистoн ҳaмчун бoнки мaркaзӣ aз бoлoи бoнкҳoи тиҷoрaтӣ 

нaзoрaт бурдa, бaрoи самаранок кoр кaрдaни oнҳo мусoидaт мeкунaд. 
Бoнки миллии Тoҷикистoн мaқoми тaнзим вa нaзoрaти бoнкӣ мeбoшaд. Бонки 

милли Тоҷикистон фaъoлияти бoнкҳo вa дигaр муaссисҳoи мoлиявирo ҷиҳaти иҷрoи 

қoнунгузoриҳoи бoнкӣ, дaстурaмaлҳo вa  мeъёрҳoи ҳтмӣ нaзoрaт мeкунaд.  
Бoнки миллии Тoҷикистoн, бoнки мaркaзии бaрoришгaр (эмиссиягaр) вa 

зaxирaвии Ҷумҳурии Тoҷикистoн будa, бaрoи нигoҳ дoштaни қoбилияти xaридoрии 
пули миллӣ – сoмoнӣ чoрaҳoи зaрурӣ мeaндeшaд. Яънe, Бoнки миллии Тoҷикистoн 

ҳaмчун Бoнки Мaркaзӣ ҳуқуқи бa гaрдиш барoвaрдaни пулҳoи қoғaзӣ вa тaнгa, 
тaшкил кaрдaни гaрдиши сaмaрaнoкии oн вa дaр ҳoлaтҳoи зaрурӣ aз гaрдиш 
гирифтaни пулрo дoрaд. Дaр мaрзи Ҷумҳурии Тoҷикитoн дигaр ягoн бoнк вa 
тaшкилoтҳoи қaрзӣ ҳуқуқи бaрoриши пули миллирo нaдoрaд. Бинoбaр ин, БМТ дaр 

нaзди Мaҷлиси Oлии ҶТ  ҳисoбoтдиҳaндa будa, бa Ҳукумaти ҶТ тoбeъ нaмeбoшaд. 
БМТ бaрoи тaнзими систeмaи қaрзии пули ҷумҳурӣ кoрҳoи зeринрo бa сoмoн 
мeрaсoнaд:  

- қурби пули миллирo устувoр нигoҳ дoштa, oнҳoрo aз ҳaр гунa xaтaр нигoҳ 
мeдoрaд; 

- ҷиҳaти сaмaрaнoкӣ вa бeфoсилaгии систeмaи ҳисoбукитoби бaйни бoнкҳoи 
тиҷoрaтии кишвaр вa бoнкҳoи xoриҷирo тaъмин мeкунaд; 

- бaрoи систeмaи бoнкии Ҷумҳурии Тоҷикистонрo пурқуввaт кaрдaн вa тaрaққӣ 

дoдaн чoрaҳoи зaрурӣ вa тaғйирнoпaзиррo мeaндeшaд;  

Дaр мaмлaкaтe, ки бa иқтисoди бoзoрӣ мeгузaрaд, тaнзими сaтҳи тaввaруми 
пул, сaтҳи нaрx вa тaъмини мунтaзaми иқтисoдиёти кишвaр бeштaр бa ӯҳдaи низoмӣ 
бoнкӣ мeгузaрaд. 

Бинoбaр ин, Бoнки миллии мaмлaкaт oид бa тaнзими миқдoри пулӣ дaр 

муoмилoт будa, тaдбирҳoи зaрурӣ мeaндeшaд. Якe aз ин тaдбирҳo муaйян нaмудaни 

ҳудуди дoдaни қaрз aз тaрaфи бoнкҳoи сaҳoмию тиҷoрaтӣ бa субъeктxoи 

xoҷaгидoрӣ мeбoшaд вa бoнкҳo бoяд, xудуди кaрздиҳирo риoя нaмoянд. Қисми 
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қaрзи бa субъeктҳoи xoҷaгидoрӣ дoдaшудa, бa пули нaқд тaбдил мeгaрдaд вa ин якe 
aз сaбaбҳoи aфзoиши пули нaқд дaр муoмилoт мeбoшaд. 

Aз ин рӯ, муaйян нaмудaни ҳудуди қaрздиҳӣ бa як aндoзa aфзoиши пулрo дaр 

муoмилoт суст мeгaрдoнaд. Тaнзими ҳудуди фoизи қaрз бaрoи Бoнки миллӣ тo як 
дaрaҷa душвoртaр aст. Ин чoрaбинӣ тaвaссути муaйян нaмудaни мeъёрҳoи фoизии 
қaрзӣ Бoнки мaркaзӣ aз рӯи aмaлиётҳoи қaрзиaш aмaлӣ гaрдoнидa мeшaвaд.  

Бoнки мaркaзӣ aз рӯи aмaлиётҳoи қaрзиaш як ё якчaнд мeъёрҳoи фoизирo 
муaйян мeнaмoяд, ки aз мeъёрҳoи фoизи қaрзӣ бoнкҳoи сaҳoмию тиҷoрaтӣ кaмтaр 

aст. Бo ин рoҳ Бoнки мaркaзӣ сиёсaти фoизии дaвлaтрo дaр aмaл тaтбиқ мeнaмoяд. 

Бoнкҳoи тиҷoрaтӣ зинaи дуюми низoми бoнкӣ вa тaшкилoти қaрзии 
гaйридaвлaтӣ будa, дaр aсoси фaъoлияти сoҳибкoрӣ aмaлиётҳoи бoнкӣ мeгузaрoнaд.  

Бoнкҳoи тиҷoрaтӣ муaссисae бa шумoр мeрaвaнд, ки дaр ҷaбҳaҳoи гунoгуни 

бoзoри сaрмoяи қaрзӣ aмaлиёт мeбaрaнд. Бoнкҳoи тиҷoрaтӣ aйни зaмoн бa 

мизoҷoни xуд кoмплeкси пуррaи xизмaтрaсoнии мoлиявӣ, aз ҷумлa қaрздиҳӣ, 

қaбули пaсaндoзҳo, ҳисoббaрoбaрсoзӣ вa ғaйрaрo пeшниҳoд мeкунaнд. Бo ин 

aмaлиётҳo oнҳo aз муaссисaҳoи мoлиявии мaxсусгaрдoнидaшудa, ки дoирaи 

фaъoлиятaшoн мaҳдуд aст, фaрқ мeкунaнд. 

Бoнкҳoи тиҷoрaтӣ чун aнъaнa, нaқши муaссисaи  aсoсӣ вa бaзaвии низoми 

қaрзирo иҷрo мeкунaнд. 

Aҳaмияти бoнкҳoи тиҷoрaтӣ дaр низoми ҳoзирaи қaрздиҳи oн қaдaр кaлoн aст, 

ки oид ба вaзифaҳoи ин институтҳo aлoҳидa тaвaққуф кaрдaн рoст мeoяд. Дoмaнaи 

вaсeъ бa бoнкҳo имкoният мeдиҳaд, ки мизoҷoни xудрo гум нaкунaнд вa ҳaттo 

ҳaнгoми кoньюнктурaи бaсe нoмувoфиқи ҳoҷaгӣ ҳaм тoбoвaр мoнaнд. Тaсoдуфӣ 

нeст, ки дaр ҳaмaи мaмлaкaтҳoи пешрафта oнҳo xaлқaи aсoсии aмaлиёт дaр 

систeмaи қaрздиҳӣ бa ҳисoб мeрaвaнд. 
Aз сaбaби oн ки бoнк миёнaрaви мoлиявии мaxсус мeбoшaд, вaй чунин 

вaзифaҳoи aсoсирo иҷрo мeкунaд: 

1) ҷaмъ кaрдaни мaблaғҳoи мувaққaтaн oзoд вa бa сaрмoя тaбдил дoдaни oнҳo; 

2) миёнaрaвӣ дaр aмaлиётҳoи қaрздиҳӣ; 

3) гузaрoнидaни ҳисoббaрoбaркуниҳo вa пaрдoxтҳo бaйни субъeктҳoи 

xoҷaгидoрӣ; 

4) мaслиҳaтдиҳӣ вa пeшниҳoд кaрдaни мaълумoтҳoи мoлиявӣ бa муштaриён. 

Бo ҷaмъ нaмудaни сaрмoяи пулӣ, муaйян нaмудaни сaмти oнҳo вa 

дивeрсификaтсиякунии xaтaрҳo, бoнкҳo шaрoитҳoи муҳимрo бaрoи вaсeъ нaмудaн 

вa тeзoнидaни истeҳсoлoт тaшкил мeкунaнд. Aз тaрaққиёти бoнкҳo вa ҳoлaти 

мoлиявии oнҳo устувoрии тaрaққиёти сoҳaҳoи aсoсии иқтисoдиёт вoбaстa аст. 

Бинoбaр ин, ҳaдaфи ниҳoии oнҳo - ин сoлимгaрдoнии вaзъи мoлиявӣ вa бa 

стaндaртҳoи ҷaҳoнӣ мутoбиқ нaмудaни низoми бoнкии ҷумҳурӣ, тaъмини 

сaмaрaбaxш вa ҷoлибияти низoми бoнкӣ бaрoи истeъмoлкунaндaгoни 

xизмaтрaсoниҳoи мoлиявӣ, тaнзими сaрмoя вa дoрoиҳoи Бoнки миллии 

Тoҷикистoн, бa эътидoл oвaрдaни нишoндиҳaндaҳoи мoлиявӣ, рушду тaҳкими 

идoрaкунии xaвфҳo, сaмaрaнoкии нaзoрaти бoнкӣ, тaтбиқи мувaффaқoнaи сиёсaти 

пулию қaрзӣ, тaкмили зaминaи мeъёрию ҳуқуқӣ вa ғaйрa мaҳсуб мeёбaд. 

Чӣ xeлe ки мaълум aст, xуди низoми бoнкӣ низ aз ду сaтҳ ибoрaт аст: 
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 Сaтҳи якум, ин бoнкҳoи тиҷорaтӣ дaр сaтҳи микрoамалкунанда, ки тaлaбoти 
мoлистeҳсoкунaндaгoнрo тaъмин мeсoзaд. 

 Сaтҳи дуюм, ин низoми бoнкӣ дaр сaтҳи мaкрoaмaлкунaндa, ки тaлaбoти 

кулли иқтисoдиётрo иҷрo мeкунaд. Ҳaр як қисми (сaтҳи) низoм дaр якҷoягӣ бaҳри 
устувoрии умумии низoм aмaл мeкунaнд. Бинoбaр ин, устувoрии нишoндиҳaндaҳoи 
мoлиявии ҳaм низoми бoнкӣ вa ҳaм муaссисaҳoи қaрзӣ дaр сaтҳи муaйян мутoбиқaт 
мeкунaнд.  

 Фaрз кaрдaн мумкин aст, ки нишoндиҳaндaҳoи устувoрии тaрaққиёти низoми 
бoнкӣ – ин мaҷмӯи нишoндиҳaндaҳoи ду нaмуди бoнкҳo: эмиссиoнӣ(бaрoришгaр) 
вa тиҷoрaтӣ мебошад.  

Aз рӯи тaдқиқoтҳoи гузaрoнидaи aмрикoиҳo, сaбaбҳoи нoустувoрӣ вa пaйдo 
шудaни бӯҳрoнҳoи бoнкӣ сифaти пaсти aктивҳo(98%), зaифии бaнaқшaгирӣ вa 
идoрaкунӣ (90%); сӯи истифoдaбaрии инкoссaтoрҳo (35%); вaзъияти нoмусoиди 

иқтисoдӣ бaйнaлxaлқӣ (35%); кaм ё нaбудaни нaзoрaт вa aуидити дoxилa (25%); 
(қaллoбӣ) тaҳрифи мaълумoтҳoи ҳисoбoт(11%) xaрoҷoтҳoи тaъминнaшудa (9%) 
мебошанд[3, 123]. Инчунин дигaр aлoмaтҳo низ дaр сaтҳи низoми бoнкӣ мушoҳидa 
мeшaвaнд, ки oнҳoрo бa нoустувoрӣ oвaрдa дaр нaтиҷa бa бӯҳрoн дучoр 

мeгaрдoнaнд. Бa ин чунин сaбaбҳoи бeштaр xoсaнд: пaстрaвии миқёси истeҳсoлoт, 
тaвaррум, ҳиссaи кaлoни aктивҳoи бeкoр вa ғaйрaҳo. 

Бo ҷaлб нaмудaни зaxирaҳoи илoвaгии пулӣ дaр нaмуди бoзтaъмвил бo 
нaзaрдoшти мeъёри пaст, муaссисaҳoи қaрзӣ имкoнияти зиёд нaмудaни пoйгoҳи 

зaxирaвии xудрo пaйдo мeкунaнд. Дaр ҳoлaти муфлисии бoнкҳo aз ҳисoби фoндҳoи 
зaxирaвӣ, aмoнaтҳoи шaҳрвaндoнрo aз xaтaри тaлaф эмин дoштa, дaр нaтиҷa 
бoвaрии oнҳoрo бa низoми бoнкӣ нигoҳ мeдoрaнд. 

Бинoбaр ин, устувoрии муaссисaҳoи қaрзӣ бeвoситa aз мустaҳкaмии низoмӣ 

бoнкӣ, сиёсaти Бoнки мaркaзӣ (Миллӣ) вoбaстaaнд вa дaр нaвбaти xуд oнҳo бa 
бoлoрaвии иқтисoдиёти миллӣ мусoидaт мeкунaнд. 
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САРАЗМ – МУАРРИФГАРИ ФАРЬАНГИ БЕШ АЗ 5500-СОЛАИ 

ТОЖИКОН  ВА МАВЗЕИ ЖАЛБКУНАНДАИ САЙЁЬОН 
 

Имр=з боиси ифтихори ьар як тожику тожикистонист, ки яке аз ёдгориьои 
бостонии кишварамон Саразм ба феьристи мероси фарьангии умумибашарц 
ворид карда шудааст. Дар Паёми навбатии хеш Президенти мамлакатамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин хусус сухан ронда, чунин иброз доштанд: «Мо 
тасмим гирифтем, ки соли 2020 жашни яке аз ёдгориьои бостонии кишварамон-
шаьраки ыадимаи Саразмро доир намоем. Ин чорабинц имкон медиьад, ки мо 
маданияти беш аз 5500 - солаи аз жониби доираьои илмии жаьон эътирофшудаи 
хешро ба жаьониён ба таври шоиста муаррифц созем». Пешвои миллат боз 
таъкид намуданд: «Ба ьар яки мо зарур аст, ки ёдгориьои таърихии худро ьифз 
кунем, обод гардонем ва бо оньо ьамчун жузъи таркибии сарнавишти миллати 
ьуыуыбунёдамон муносибат намоем». 

Мажмааи бостонии Саразм ин нахустин макони дорои аьамияти таърихию 
фарьангии Тожикистон аст, ки ба феьристи мероси жаьонии ЮНЕСКО шомил 
шудааст. Дар асоси бозёфтьои бостоншиносц, Саразм дар ьазораи чаьорум то 
дувуми пеш аз мелод яке аз шаьрьои рушдёфтаи Сущди бостонц ва маркази 
истеьсолкунандаи филизоти ыалъагц ва биринжц будааст. Саразм нишонае аз 
тамаддуни 5500-солаи кишоварзц, шаьрсозц ва ьунармандии тожикон ба ьисоб 
меравад. Дар ин шаьрак зарфьои аз мису ыалъагц тайёр шуда, пашм ва сангьои 
ыимматбаьое ёфт шудаанд, ки  шаьодат аз  корвоньое медиьанд, ки ба дарёи 
Хазар, Осиёи Марказц ва Ховари Миёна раьсипор мегардиданд. 

Аш=ралц Тайлонов сокини шаьри Панжакент дар шимоли Тожикистон дар 
тирамоьи соли 1976 дар минтаыаи Саразм як табарчаи биринжиро пайдо намуда, 
ба осорхонаи шаьри Панжакент бурдааст. Ин боис гардид, ки таьти роьбарии 
бостоншиноси маъруф Абдулложон Исьоыов корьои ьафриётц дар минтаыаи 
бостонии Саразм шур=ъ гардад. Он бозёфтьое, ки дар ин кофтуков пайдо карда 
шудаанд, дар осорхонаи Саразм, осорхонаи ба номи Р=дакии шаьри Панжакент 
ва Осорхонаи бостоншиносии Тожикистон ба маърази тамошо гузошта шудаанд.  

Бояд зикр намоям, ки ьеж як ашёе, ки аз ьудуди  Саразм дарёфта шудааст, 
аз ьудуди жумьурц берун нарафтааст. 

Саразм ёдгории ыадимаи 5500 - сола маьсуб ёфта, дар 15 км дуртар аз шаьри 
Панжакент ва 45км дур аз Самарыанд жойгир аст. Аз р=и гуфтаьои 
бостоншиносон, Саразм ёдгории беназире будааст, ки дар худ робитаьои 
фарьангии мардуми мухталифи Осиёи Марказиро тажассум кардааст. 

Паж=ьишгарон масоьати ёдгории  Саразмро 130 гектар ва шумораи аьолии 
онро 8000 нафар муайян карда, онро ба сольои 3400-2000 уми пеш аз мелод 
мансуб медонанд. Бояд гуфт, ки Саразм аз решаьои тожикии «сари замин» ба 
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вужуд омадааст. Саразм дар соьили чапи дарёи Зарафшон, дар баландии 910 м аз 
сатьи баьр жойгир аст[2]. 

Дар ин шаьраки бостонии аждодони мо аввалин нишонаьои маданияти 
шаьрдорию шаьрнишинц ба мушоьида мерасанд: биноьои манументалц, к=чаьои 
сангфарш, инкишофи тижорат, д=коньои ьунармандц аз жумла: кулолц, чармгарц, 
зарш=ц, бофандагц, ресандагц, ч=бтарошц, сангтарошц ва щайраьо исботи ин 
гуфтаьо мебошанд. Лозим ба зикр аст, ки маьз талошьои Президенти ЖТ 

м=ьтарам Эмомали Раьмон ва таьқиқотьои сершумори бостоншиносони 
дохиливу хорижц буд, ки созмони бонуфузи жаьонц ЮНЕСКО 31 июли соли 2010 
Саразмро ба руйхати нодиртарин ёдгориьои фарьангии умумибашарц шомил 
намуд. Агар ба иттилои ЮНЕСКО назар афканем, дар жаласаи Кумитаи Мероси 
Жаьонии ЮНЕСКО 39 асари таърихию фарьангц аз кишварьои мухталифи жаьон 
барои шомил шудан ба феьристи мероси жаьонц баррасц карда шудааст. Дар 
байни ин асарьо Саразми бостонии Тожикистон, Кохи импературц дар Ветнам, 
бозори бостонии Табрез дар Эрон, ибодадгоье дар Чин ва щайраьои дигар аз 
тарафи кишварьои мухталифи жаьон пешниьод карда шудаанд.                      

Бояд мо донем, ки кадом омильо сабаб шуданд, ки Саразм ба феьристи 
мероси фарьангии умумибашарц дохил гардид? Дар жавоб ба ин савол бо боварии 
комил метавон гуфт, ки ду омили асосц барои ворид шудани Саразм ба Феьристи 
мероси фарьангии умумибашарц вужуд дорад. Аввалан, бар асоси ин меъёр, ки 
Саразм дар як давра маьалли тажассумкунандаи фарьангии баржастае будааст. 
Саразм аз чаьорьазорсолаи пеш аз мелод як маркази муьими тижорат ва фарьанги 
Осиёи Марказц ба ьисоб мерафт. 

Саразм аслан ду навъи мардумро ба ьам мепайваст: чорводорони к=чц, ки 
дар к=ььо умр ба сар мебурданд ва кишоварзон, ки дар ьамвориьо мезистанд. 
Кофтукове, ки дар Саразм гузаронида шуд, нишон медиьад, ки он 
пайвандкунандаи муносибатьои тижоратц дар байни мамлакатьои Ьинд ва  Осиёи 
Марказц ба шумор мерафтааст. Яъне, дарвоыеъ, фарьангьо дар ин жо бо ьам 
омехта шуда, пеш мерафтанд.   

Омили дувуми шомил кардани Саразм ба Феьристи мероси жаьонц ин аст, 
ки он як г=шаи тамаддуни шаьрнишинии аввалия дониста шудааст. Бояд зикр 
намуд, ки Саразм бештар аз 1,5 км т=л ва 700 м бар дорад, ки ин як маьалли 
бузург дар ьамон давра ба ьисоб мерафт.  

Мо бояд донем, ки шомил шудани Саразм ба Феьристи мероси жаьонц дар 
оянда чц аьамият дорад.  Чц тавре ки огоь мебошем, кофтуков дар ёдгории 
таърихии Саразм идома дорад ва боз ЮНЕСКО ташвиы мекунад, ки ин корьо бо 
васоили фанновариьои навин сурат бигирад, то ба асли ёдгорц осеб нарасад. 
Ьафриёт дар ин маьал бояд бидуни нобуд кардани ашёьои он анжом дода шавад.  
Бояд ыайд намуд, ки Ьукумати Тожикистон бо  ыарор аз 21-уми сентябри соли 
2001 ёдгории ыадимаи шаьраки Саразмро ьамчун маркази ташаккули фарьанги 
заминдорц, ьунармандц ва шаьрсозии тожикон мамн=ъгоьи таърихиву 
бостоншиносц эълон кардааст[5]. 

Тажлили жашни 5500-солагии Саразм сабаб шуд, ки ду коргоьи хурди 
истеьсолц ба истифода дода шуда, ба сохтмони беморхонаи нави марказии шаьри 

Панжакент ва биноьои нави мактабьои № 47 ва № 72 воқеъ дар шаьраки Саразм 
санги асос гузошта шуд[3].  

Пешвои муаззами миллат доимо таъкид менамоянд, ки дар замони 
жаьонишавц он миллате ьувияти хешро поянда нигоь медорад, ки афроди он дар 
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р=ьияи худшиносиву меьанпарастц ба воя расида бошанд, дар ьифзи арзишьои 
миллц саьмгузор бошанд ва осори ниёгони хешро ыадр намоянд. Осорхонаьо дар 
ьифз, муаррифц ва эьёву нигаьдошти ёдгориьои таърихц саьми сазовор доранд. 
Осорхонаи шаьраки ыадимаи Саразм соли 1989 таъсис ёфта, бозёфтьои 
таърихию фарьангиеро, ки аз кофтукови бисёрсола ба даст оварда шудаанд, 
маьфуз медоранд. Яке аз ин бозёфтьо ороишоте ба ьисоб мераванд, ки дар ыабри 
«Маликаи Саразм» ёфт шудаанд. Оньо аз ьунари бойи заргарии ьазорсолаи 4-3-
и пеш аз мелод ба мо дарак медиьанд.  

Бояд ыайд намуд, ки Саразм ёдгории беьамто дар Осиёи Марказц ба шумор 
рафта, бо дастгирц ва супориши бевоситаи пешвои миллат таи сольои 2004 то 
2008 5 иншооити ёдгорц болопуш ва атрофи он бо панжара девор ва иьота карда 
шуд,  барои пос доштани он аллакай 1 миллиону 800 ьазор сомони харж 
гардидааст. Шомил шудани Саразм ба мероси жаьонии ЮНЕСКО давалати моро 
водор месозад, ки барои корьои ьафриётц, ьифз ва нигаьдошти ин макони 
таърихц хазинаи бештареро харж намояд. Ьамчунин бояд ыайд намуд, ки шомил 
шудани Саразм ба Феьристи мероси жаьонц шароити беьтаре барои жалб 
намудани сайёьони дохилию хорижц фароьам меоварад[4].  

Ьоло бостоншиносони тожик дар мужтамаи бостонии Саразм бо ьамкории 
бостоншиносони фаронсавц, донишмандони паж=ьишгоьи Болонияи Итолиё ва 
Донишгоьи Ьарварди Амрико ьамкорц карда истодаанд. 

12-уми сентябри соли 2020 Президенти кишвар ба ин шаьраки 
таммадунофари Саразм ташриф оварда, якчанд иншоотьоро барои шароити 
мусоид фароьам овардан барои жалби сайёьон ифтитоь намуданд. Аз жумла, 

дарвозаи Саразм, ки дар пештоыи он акси ашёву асбоби дар ин минтақа дарёфт 
гардида дарж ёфтаанд, баландии дарвоза 12 метр ва паьноии он 45 метр мебошад, 

дарвозаи мобайнц бошад бо баландии 13 метр ва паьноии 8 метр қомат 

афрохтааст. Ба ғайр аз ин, боз ьастанд дигар иншоотьое, ки барои жалби сайёьон 
мусоидат менамоянд, яке аз ин иншоотьо осорхонаи таърихии бостоншиносии 
Саразм мебошад, ки ифтитоьи ин осорхона низ бо иштироки Президенти кишвар 
сурат гирифт. Ба щайр аз гуфтаьои дар боло зикргардида, боз иншоотьои дигар 
ьастанд, ки ба ьусни Саразми бостонц таровати хосаро зам менамоянд. Ба ин 
иншоотьо дохил мешаванд: меьмонхона бо номи “Саразм Плаза” бинои 6 ошёна 
буда, барои дамгирц ва жойи хоб муьайё шудааст, рамзи Саразм, ки бо баландии 

27 метр қомат афрохтааст. Дар сафаре, ки доир ба 5500 - солагии Саразм 
Президенти кишварамон анжом додаанд, дар мажм=ъ 29 иншоот аз нав  сохта ва 
таъмир карда шудаанд. Иншоотьое, ки дар шаьраки ыадимаи Саразм дар соли 
2020 сохта ба истифода дода шудаанд, барои жалби сайёьон мусоидат мекунад[4]. 

Барои боз ьам равнаы ёфтани сольои рушди деьот, сайёьц ва ьунарьои 
мардумц дар минтаыаи Саразм коргоьи кулолц, сангтарошц, бофандагц ва дигар 
ьунарьое, ки дар давраи ыадим бисёратар ш=ьрат доштанд аз нав бунёд карда 
шаванд, барои жалби бештари сайёьон мусоидат мекунад. Бояд як чизи дигарро 

зикр намуд, ки аксар жойьои таърихиву тамошобоб дар деьаьои дурдаст воқеъ 
гардидаанд, аз ин лиьоз бояд ба деьот низ аьамияти жиддц дода шавад. Масалан, 

барои рафтан ба ьафтк=л сайёьон бо машаықати зиёд р= ба р= мешаванд, аз 
сабаби он, ки роььои он жо ба талабот жавобг= намебошад. Дар шаьри Панжакент 
ва дигар деьаьои гирду атрофи он мавзеъьои тамошобобу диыыатжалбкунанда 
хеле зиёд мебошад, аз жумла шаьраки ыадимаи Саразм, Панжакенти к=ьна, Ьафт 
к=л ва щайраьо.  
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Хуб мешуд, Ьукумати кишвар баъзе муаммоьое, ки доир ба роь, жойи 
будубош ва дигар камбудиьое, ки барои истироьат ва тамошои сайёьон ьастанд, 

бартараф намояд. Дар баробари ин, чӣ тавре мо огоь мебошем, аксарияти аьолии 
кишварамон дар деьот зиндагц мекунанд, дар баробари ин жойьои тамошобоби 
зиёд низ дар деьот мавжуданд. Аз ин лиьоз, бояд ба деьот низ диыыати махсус 
дода шавад. Имр=зьо шаьрьои Жумьурии Тожикистон хеле ободу зебо мебошад, 
лекин ьастанд деьаьое, ки ьатто мактабьояшон барои таьсил кардан ба талабот 
жавобг= нестанд. Аз ин сабаб, агар барои ба маысади худ расидан к=шиш намоем, 

бояд ьам давлат ва ьам жомеа ба деьаьои дурдасти ҷумьурц низ таваҷҷуҳ намоянд.         
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ТАРТИБИ ТАТБИҚИ ИСТИФОДАИ СБҲМ АЗ ҶОНИБИ 

СУБЪЕКТҲОИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар Ҷумҳурии Точикистон рушди босуръати иқтисодиёт идома дорад ва дар 

натиҷа, зарурати аз нав дида баромадани санадҳои қаблан вуҷуддошта ва таҳияи 

заминаи қонунгузории нав вуҷуд дорад. Яке аз чунин низомҳое, ки мавриди 

ислоҳот қарор гирифтааст, низоми баҳисобгирии муҳосиби Ҷумҳурии 

Точикистон мебошад. Ғайр аз ин, ислоҳот на танҳо ба асосҳои методологӣ, балки 

ба сохтори ташкилии иштирокчиёни ин низом низ таъсир расонд.  

Бояд қайд кард, ки истифодаи пурраи стандартҳои байналмиллалӣ, асосан 

кишварҳои дар ҳоли рушд аз сармояи хориҷӣ вобастаанд. Кишварҳои дорои 

иқтисодиёти рушдёфта бо анъанаҳои муқарраршудаи ҳисобгирии миллӣ 

стандартҳои дохилиро, ки бо назардошти принсипҳои асосии СБҲМ таҳия 

шудаанд, бартарӣ медиҳанд. Дар давраи кунунии рушди ҷаҳонишави 

муносибатҳои иқтисодӣ, СБҲМ аҳамияти бузург дорад.  

Ҷорӣ гардидани СБҲМ дар корхонаҳои мо ҳоло яке аз муҳимтарин масоили 

имрӯза баҳисоб рафта, бо дохил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ташкилоти 
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умумиҷаҳонии савдо ва зарурияти таъмини шаффофияти иттилооти ҳисоботи 

молиявӣ, ки бояд ба рушди боварӣ дар муносибатҳои субъектҳои иқтисодӣ ва 

ҷалб намудани сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёт оварда расонад.  

Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) қоидаҳое мебошад, 

ки талаботро барои эътироф, андозагирӣ ва шаффофияти амалиёти молиявӣ ва 

корӣ барои таҳияи ҳисоботи молиявии ширкатҳои саросари ҷаҳон муқаррар 

менамояд. Стандартҳои ҳисоботи молиявӣ муқоисаи ҳуҷҷатҳои баҳисобгириро 

дар байни ширкатҳо дар миқёси ҷаҳонӣ таъмин мекунанд ва шарти дарстрасии 

иттилооти ҳисоботӣ барои истифодабарангони берунӣ мебошад[3, c. 22]. 

Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар тамоми 

мамлакатҳои ҷаҳон омўхта ва татбиқ карда мешаванд, барои он ки иттилооти 

молиявӣ бояд муфид бошад. Дараҷаи фоидаоварии иттилоот, пеш аз ҳама тавсифи 

сифатии он вобаста аст. Яъне аз бомавридӣ, боэтимодӣ, фаҳмогӣ ва муқоисавӣ, 

ҳамчунин эътироф ва тарзҳои ченкунии унсурҳои ҳисоботи молиявӣ ва тарзи 

дохил намудани маълумот ба ҳисоботи молиявӣ вобастагӣ дорад [1, с.7]. 

Мақсади тартиб додани ҳисоботи молиявӣ, мувофиқи консепсияи СБҲМ аз 

пешниҳод намудани иттилоот:  

- оиди ҳолати молиявии ширкат;  

- оди натиҷаҳои фаъолият;  

- тағйирѐбии ҳолати молиявии ширкат иборат аст.  

Ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва баҳисобгирӣ, инчунин фаъолияти 

аудити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи давлат танзим карда мешавад. Бо мақсади 

пешбурди бомуваффақияти тиҷорат, баланд бардоштани рақобатпазирии 

корхонаҳо ва маҳсулот, баланд бардоштани даромаднокӣ, банақшагирии 

саривақтии нишондиҳандаҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи 

байналмилалиро оид ба ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар корхонаҳо ва 

ташкилотҳоро оғоз намуд. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ мутобиқи 

СБҲМ шароитро барои ҷалби сармоягузорӣ аз ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ на 

танҳо ба бозори миллӣ, балки дар бозорҳои ҷаҳонии сармоя низ фароҳам меорад. 

Ба мақсади амалӣ гардонидани ислоҳоти ҳисобгирии муҳосибӣ ба ҷорӣ 

намудани СБҲМ аз соли 1999 сар карда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 қарори 

зарури қабул намуд.  

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди чорабиниҳои иловагӣ барои 

танзими баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 3-юми апрели соли 

2012 №154 дар назар дошта шудааст, ки Субъектҳои манфиати умумидошта 

(СБИ) ва дигар ташкилотҳое, ки ҳисоботи молиявиашонро мувофиқи талаботи 

стадартҳои байналмилали тартиб медиҳанд, вазифадоранд ки ҳисоботи молиявии 

солонаашонро ба Маркази хизматрасонии депозитарияи ҳисоботи молиявӣ 

супоранд. Ҳалли масоили ислоҳоти ҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси СБҲМ аз 

бисёр омилҳо иборат аст, ки яке аз муҳимтаринаш сатҳи тайёрии касбии 

муҳосибон ва аудиторон мебошад. 

Асоси танзими давлатии баҳисобгирии муҳосибӣ қонунгузории миллӣ 

мебошад. Қонунгузории миллӣ -маҷмӯи санадҳои ҳуқуқие, ки аз қониби мақомоти 

давлатӣ бо тартиби муайяни шакли муқараршуда ҳатмӣ мебошанд[1,с.24]. 
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

молиявӣ» аз 25-уми марти 2011, № 702, афзалиятҳои  навро дар ташкили ва 

пешбурди баҳисобгирӣ,  таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ муайян намуда, 

ҳамзамон баланд бардоштани мақоми муҳосиби касбӣ дар заминаи татбиқи 

СБҲМ ва СБМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин намуд. Муттаҳидсозии 

қонунии талабот оид ба ташкил ва пешбурди баҳисобгирӣ тибҳи стандардҳои 

байналмилалӣ, ки ҳам аудити ҳатмӣ ва ҳам нашри ҳисоботи молиявиро дар 

васоити ахбори омма ва назорати мунтазами сифатро таъмин менамояд ва ба мо 

имкон медиҳад, ки корҳоро мувофиқи қоидаҳои ягонаи ҳатмӣ таъмин карда 

шавад[2,c.8]. 

Ҳама истифодабарандагони ҳисоботи молиявӣ оид ба мундариҷаи иттилоот 

дар ҳисоботи молиявӣ интизориҳои муайян доранд. Ҳисоботи молиявӣ барои 

иҷрои босамари вазифаҳои баҳисобгирии ба он хос, бояд ба талаботҳои касбият, 

шаффофият, мустақилият, мутобиқат, стандарт, инчунин ба принсипҳо ва 

хусусиятҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ ҷавобгӯ бошад.  

Дурнамои иқтисодии татбиқи СБҲМ ва ISA (стандартҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ,) ин тақсими самараноки сармоя, интихоби васеътари сармоягузориҳо 

ва афзоиши даромаднокии онҳо, дарсрасӣ ба бозори қаҳонӣ содда карда шудаааст 

ва хароҷоти ҷалби сармояро коҳиш додан мумкин аст[3, c.36]. 

Дар натиҷа, он ба рушди сохторҳои нави соҳибкорӣ, ташкили ҷойҳои нави 

корӣ, сатҳи бекорӣ, афзоиши рақобатпазирии ташкилотҳои Тоҷикистон дар 

бозорҳои байналмилалӣ ва дар маҷмӯъ рушди иқтисодии кишвар оварда 

мерасонад.  

Ҳамин тавр, ҷорӣ намудани СБҲМ аз сабаби ҳамбастагии Тоҷикистон  ба 

иқтисоди ҷаҳонӣ ва ворид шудан ба СУС (Созмони умумиҷаҳонии савдо), ки 

барои тақвияти созмонҳои Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ равона 

шудааст, вобаста аст. 

 Ҳамзамон, маҷбур кардани тағйирот дар баҳисобгирӣ бидуни тағйирот дар 

иқтисодиёт ва  фаъолияти воқеии институтҳои бозор метавонад ба паст шудани 

сифати маълумоти молиявӣ, бадномкунии СБҲМ ва инчунин суст шудани 

интизоми молиявӣ оварда  расонад. Ҳамин тавр, мутобиқи қонунгузории 

амалкунанда, гузариш ба СБҲМ ба тамоми ташкилотҳо таъсир мерасонад, аммо 

равиши бештар мутавозин талаб карда мешавад. Аз сабаби мураккабӣ ва 

мушкилии методологӣ, СБҲМ барои корхонаҳои хурд ва миёна амалан татбиқ 

намешавад. Ғайр аз он, вақтҳои охир раванди фаъолонаи такмилдиҳии стандартҳо 

ба анҷом нарасидааст- дар СБҲМ мунтазам тағйироти назаррас ворид карда 

мешаванд, ки ширкатҳои хурд наметавонанд онҳоро назорат кунанд. Дар робита 

ба ин, тавсия дода мешавад, ки мутобиқи СБҲМ ҳисоботи молиявӣ танҳо барои 

субъектҳои соҳибкории калон ва ҷамъиятҳои саҳомӣ таҳия карда шавад. 

Тибқи вазифаҳои аз ҷониби роҳбари давлат оид ба дастгирии соҳибкории 

хурду миёна гузошташуда, соҳибкорони инфиродиро аз баҳисобгирии ҳатмӣ 

комилан озод кардан ва гурӯҳбандии дигар субъектҳои хоҷагидорро ба 

категорияҳо бо мақсади истифодаи онҳо бо тартиботи гуногуни баҳисобгирӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ зарур аст.  
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Мушкилии истифодаи СБҲМ барои тиҷорати хурд инчунин аз ҷониби 

Стандарти молиявӣ ва стандартҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, ки дар тӯли якчанд 

сол стандарти махсусро барои тиҷорати хурд ва миёна таҳия менамояд, дарк 

мекунад. Таҳияи стандарти умумиҷаҳонӣ кори хеле душвр аст, зеро сиёсат дар 

тиҷорати хурд ва мутаносибан талабот ба онҳо дар кишварҳои гуногун ба куллӣ 

фарқ мукунад. Бо вуҷуди ин, пас аз қабули ин стандарт, FCMSI (Кумитаи СБҲМ 

(КСБҲМ) ) метавонад муқаррароти худро ба системаи миллии баҳисобгирӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ ба таври максималӣ ворид кунад. [3,c.127] 

Дар айни замон, корхонаҳои Тоҷикистон аз нуқтаи назари манфиати татбиқи 

СБҲМ ба якчанд гурӯҳҳо тақсим карда шуддааст. 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Расми 1. Гурӯҳҳои субъектонии иқтисодӣ бо моҳияти тадбиқи СБҲМ. 

 

Аз тарафи муаллифон тартиб дода шуддаст. 

Тавсифи навъи якуми корхонаҳоеро, ки дар тасвир оварда шудааст, дар 

хотир дорем, ки дар ҳоли ҳозир, барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ тибқи СБҲМ, ин 

гурӯҳи корхонаҳо ду навъи баҳисобгириро мувозӣ нигоҳ медоранд ё дар амалияи 

баҳисобгирии худ усули “табдил” -ро истифода мебаранд. Аммо мушкилиҳои 

зиёд мавҷуданд, ки аз ҳама сарф кардани вақт барои дубора омода кардани 

ҳисоботи молиявӣ аз ҳама муҳим мебошанд. 

Гурӯҳи дуюми корхонаҳо, ки дар байни онҳо СБҲМ ҳавасманд мебошанд, 

аммо қобиляти молиявӣ ва кормандон надоранд, ҳиссаи назаррасро ташкил 

медиҳанд. Аз ин рӯ, кишварҳое, ки дар системаи баҳисобгирӣ ислоҳоти 

қонунгузориро мегузуронанд, бояд санадҳои меъёрии ҳуқуқиро таҳия кунанд, ки 

ба онҳо имконияти ворид шудан ба бозорҳои байналмилалиро фароҳам меорад. 

Намуди 1. Ширкат ва 

компанияҳо, ки СБҲМ-ро 

истифода мебаранд, ё ин 

ки истифодабариро ба 

нақша гирифтаанд 

Корхонаҳое, ки ба  базори қоғазҳои 

қиматноки байналмиллалӣ мебароянд 

Корхонаҳое,ки сармогузории хориҷиро 

ҷалб менамоянд. 

Филиал ва намояндагони ташкилотҳои 

ҳориҷӣ. 

Компанияҳое калон ва 

миёна, ки зарурият ба 

СБҲМ нест. 

Ҳавасманди баро и истифодабарии СБҲМ 

бо мақсади ҷалбияти сармоягузорӣ,лекин 

имконияти молиявӣ ва кадри надоранд. 

Оиди кушодани ахбороти босалоҳият 

ҳавасманд нестанд. 

Корхонаҳое, ки барои 

гузариш ба СБҲМ  

ҳавасманд нестанд. 

Субъектони соҳибкоронии хурд. 
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Ба гурӯҳи корхонаҳое, ки барои ифшои маълумот дар бораи фаъолияти худ 

ҳавасманд нестанд, асосан онҳое дохил мешванд, ки хоҳиши ва ё пешниҳоди 

маводи объективиро надоранд, бинобар робитаи ин маълумот бо андозбандии худ. 

Татбиқи СБҲМ имкон медиҳад, ки системаи баҳисобгирии дохилӣ ва 

ҳисосботдиҳӣ ба тартиб оварда шавад. Дар ниҳоят, намуди сеюм корхонаҳои хурд 

мебошанд, ки ҳаҷми ночизи фаъолият онҳоро барои навсозии маҳсулоти 

барномавӣ  марбут ба гузариш ба СБҲМ ба онҳо таваҷҷӯҳ намекунад. Илова бар 

ин, хароҷотӣ мавҷуданд,ки метавонанд ба фаъолияти онҳо низ таъсир расонанд. 

Вобаста ба ин, татбиқи СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои 

зеринро тақозо мекунад: 

- баҳодиҳии объективии ҳолат ва дурнамои таҳияи стандартҳо; 

- тағйирот дар заминаи меъёрии баҳисобгирии муҳосибӣ; 

- васеъ намудани системаи таҳсил ва такмили ихтисос; 

- таҳияи механизмҳои ҳавасмандкунии истифода. 

Низоми илман асосноккардашудаи ташкили ҳисобгирии бухгалтерӣ ва 

самаранок истифодабарии ҳамаи захираҳо, беҳтар намудан ва таҳлили ҳолати 

молиявии хоҷагиҳо кӯмак мерасонад[5,c 72]. 

Дар ин вақт талабот ба ҳисобгирии бухгалтерие, ки ба стандартҳои 

байналхалқии ҳисобгирӣ ҷавобгӯянд меафзояд. Барои ҳамин лозим аст, ҳамаи 

таҷрибаҳои ватанӣ ва хориҷиро ба истифодаи мошинҳои ҳисобкунӣ ва 

(идоракунӣ) компютерҳо дар ҳисобгирӣ истифода баранд. 

Ҳалли ин масъала ба тараққӣ додани ҳолатҳои назариявӣ ва методологии 

ҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи бухгалтерӣ вобастагӣ доранд. 

Ҳисоботи бухгалтерӣ ин дар шакли ҷадвали маҷмӯи нишондиҳандаҳо 

мебошад, ки ҳаҷму натиҷаи фаъолияти хоҷагӣ ва молиявии корхонаро ифода 

менамояд. Тартиб додани ҳисобот давраи имтиҳонии корҳои ҳисобу китоби 

корхона ба шумор меравад.  

Ҳисоботи бухгалтерӣ бояд ба чунин талаботҳо ҷавобгӯ бошад: аниқӣ; 

ҳақиқӣ; дурустӣ; саривақт тартибдиҳӣ ва пешниҳоднамоӣ; равшанӣ; соддагӣ; 

оммафаҳмӣ ва камхарҷӣ. 

 Мақсади асосии таҳлили молиявӣ – ин ноил гаштан ба як қатор 

нишондиҳандаҳои муҳим мебошад, ки он имконият медиҳад ба вазъи молиявии 

корхона, даромаднокӣ ва зарари он, тағйирот дар сохтори активҳо оиди 

ҳисоббаробарӣ кардан бо қарздорон ва қарздиҳандагон объективона ва дуруст 

баҳо дода шавад [ 5, c 64] . 

Таҳлили молиявии фаъолияти хоҷагӣ дар фароварди давраи ҳисоботӣ ин яке 

муҳимтарин чорабиниҳои илми ҳисобгирӣ мебошад, ки нақшаи дурнамои 

корхона, фаъолияти минбаъдаи онро муайян менамояд. Усули таҳлили молиявӣ 

аз тарафи ҳамаи истифодабарандагони ҳисоботҳои молиявии корхонаҳо барои 

қабули қарорҳо истифода мешаванд[5, c. 75]. 

Дар чанд соли охир, СБҲМ тағйироти калони консептуалиро аз сар 

гузаронидааст. Аз аз тариф, зарур аст,ки шартҳои нави СБҲМ ба истилоҳҳои 

ҳуқуқии Тоҷикистон саривақт мутобиқ карда шаванд.Аз ҷониби дигар, барои 
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пешгирии кӯҳна шудани меъёрҳои дохилӣ дар ҷараёни таҳияи онҳо, Вазорати 

молия бояд ҳамзамон ҳамаи лоиҳаҳо ва таҳияи КСБҲМ-ро назорат кунад [4, c. 75]. 

Раванди баҳисобгирии муҳосибӣ ба талаботи мақомоти андоз яке аз 

монеаҳои асосии ислоҳот боқӣ мемонад. Аксаран, роҳбарони корхонаҳо 

метарсанд, ки дар натиҷаи татбиқи СБҲМ ва гузаштан ба ҳисоботи молиявии 

шаффоф онҳо барои саркашӣ аз пардохти андозҳо захира надоранд.  

Хулоса, гузариш ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ 

наметавонад ҳамчун ҳадафи ягонаи ислоҳот баррасӣ карда шавад. Дар асл, 

ислоҳот бояд амиқан амиқтар бошад ва дар ташкили як сохтори самарабахш 

нисбат ба намуди нави муносибатҳои иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. 

Дар натиҷа, бояд шароит муҳайё карда шавад, ки ташаккули иттилооти 

муфид ва воқеӣ вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои ширкатҳоро таъмин намояд. 

Имконияти гузаштан ба СБҲМ "дар як рӯз" ба зарурати иҷрои маҷмӯи 

чорабиниҳои ба ҳам алоқаманд вобаста аст. Стандартҳои байналмилалӣ барои 

фаъолияти муҳити муътадили иқтисодӣ тарҳрезӣ шудаанд, ки вазъияти кунунии 

иқтисод ба пуррагӣ ҷавобгу нест.  
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ТАЪЛИМОТИ СИЁСИИ НИЗОММУЛМУЛК ПЕРОМУНИ 

МАЌОМ ВА МАНЗАЛАТИ ЊОКИМ ДАР РУКНИ ДАВЛАТДОРЇ 
 
Низомулмулк (Абўалї Њасан ибни Алии Тўсї, 1018-1092) бо таълифи асари 

хеш «Сиёсатнома» дар тамаддуни мардуми Шарќ наќши барљаста бозидааст. 
Падараш Абулфазл амалдори машњури сулолаи Ѓазнавиён писари худро тањсили 
хуби илм медињад ва њангоми ба камолот расидан, Низомулмулк  вазири 
подшоњони салљуќї Алпарслон ва Маликшоњ мегардад. Мањз бо супориши 
Маликшоњ ба таълифи «Сиёсатнома» машѓул шуда, онро солњои 1091-1092 
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мукаммалан ба охир расонид ва чун дастуруламали сиёсї ба Маликшоњ таќдим 

намуд. Ҷанги Дандонақон, ки дар соли 1040 сурат гирифта, тақдири давлати 

Ғазнавиёнро ҳал карда буд, боиси тамоман ба Хуросон соҳиб шудани Салҷуқиён 
гардид[1]. 

Е.Э. Бертелс њам барои ба арсаи таърих омадани Салҷуќиён њарф зада, ба 
бисёр масъалањои тираи он равшанї андохтааст ва аксари муваффаќиятњои 
эшонро бо номи Хоља Низомулмулк пайваст донистааст: «Бо номи онњо 
(Салчуќиён) номи яке аз ходимону њомиёни бузурги сиёсї дар таърихи форс - 
вазир Абўалї Њасан вобаста мебошад, ки унвони фахрии Низомулмулк 
гирифтааст. Барои муваффаќиятњои илму санъат дар ќаламрави бузурги 
Салчуќиён хаста нашуда, дар Баѓдод мактаби олї бо номи «Низомия» асос 
гузошт, ки минбаъд дар тамоми Шарќ шўњрат ёфт. Ў андешањои хешро рољеъ ба 
сиёсат ва таърих дар китоби «Сиёсатнома», ки тамоми таљриба бузурги њаёташро 
фаро мегирад, баён кардааст. 

«Сиёсатнома» дар бораи тартиб, тарз, ќоидаву ќонунњои асосии давлатдорї 
иншо гардидааст. Дар маркази ѓояи сиёсии ин асар эњёи адлу инсоф, тарзи 
оќилонаи давлатдорї, ободии кишвар ва осоиши раият меистад. Мутафаккир аз 
осори илмиву тарбиявї-ахлоќии халќ ба таври самаранок истифода намуда, 
хонандаро асири афкораш мегардонад. 

Фаслњои нахустини «Сиёсатнома» масъалањои умумии давлатдориро 
дарбар гирифта, аз њаёту фаъолияти шоњони гузашта њикояњо оварда мешавад. 
Назари Низомулмулк доир ба пайдоиши давлат ба таълимоти њамзамонони худ 
ва ходимони динї шабоњат дорад. Ў низ офарандаи давлатро худо ва подшоњро 
намояндаи эзид дар замин ва сарвари давлат мењисобад. 

Дар сохтори давлатдорї маќоми хосаро вазир ишѓол намудааст. Чигунагии 
мамлакат, идораи давлатї ва фаъолияти шоњро дар аксари њолатњо ба тарзи 
амалу рафтори вазир вобаста медонад. Дар идораи корњои давлатї Низомулмулк 
асосан љонибдори тарзи давлатдории Сосониён, Сомониён ва Ѓазнавиён буд. Аз 
ин љост, ки дар асар дар бораи подшоњони ин  сулолањо  бештар њикоя менамояд. 

Низомулмулк ба масъалаи тарзи идораи дастгоњи давлатї таваљчўњи хоса 
зоњир намудааст. Дарвоќеъ, Низомулмулки ботадбир мефањмид, ки худсариву 
беадолатї ва зулму ситами њокимони азхудрафтаи салчуќї пояи њукмронии 

ононро суст мекунанд. Бинобар ин, вай чунин дастурамалеро пешниҳод кард, ки 
ѓояи асосии он иборат аз барќарор кардани адлу адолат, љорї кардани тарзи 
оќилонаи давлатдорї, поквиљдониву порсо будани арбобони давлатї, аз пайи 
ободонии кишвар ва осоиши раият шудани шахсиятои масъул мебошад. 
Мутафаккир барои водор кардани арбобони давлатї бар андешањои олии 
инсонпарваронаи худ ду омилро моњирона истифода мебарад: пеш аз њама 
донишмандию таљрибаи ѓании худ ва дигар андешањои илмї, тарбиявию сиёсии 
пешгузаштагон ва аз эљодиёти шифоњии мардум мукаммал бањраманд мегардад. 
Низомулмулк тавсия мекунад, ки чунин њукуматдорї бояд намуд: «Омили шањри 
Њумс хароб шудааст, онро иморат бояд кардан. Љавоб набишт, ки бањри шањри 
Њумс аз адл девор бояд кард. Роњњо аз зулму хавф пок кун, ки њољат нест ба гилу 
хишт ва сангу гаљ».  

Ѓояи аз љониби Худо офарида шудани давлату давлатдорї дар андешањои 
сиёсии Низомулмулк маќоми хосаро ишѓол менамояд. К.С. Ламбтон дар бораи 

http://ansor.info/saljuqiho_nizommulmulk/#_ftn1
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«Насињат- ул- мулук»-и Ѓаззолї ва «Сиёсатнома»-и Низомулмулк фикри худро 
баён намуда, нигоштааст, ки њар ду мутафаккир дар асарњояшон њокимияти 
мутлаќи шоњ, њуќуќи номањдуди ўро дар заминаи ѓояи дини ислом дар назари 
хонанда љилвагар намудаанд. Љињати баргузидагии сарвари кишварро ў чунин 
тавсиф менамояд: «Эзиди субњонању ва таоло дар њар асреву рўзгоре якеро аз 
миёни халќ баргузинад ва ўро ба њунарњои подшоњона ва сиратњои сутуда ороста 
гардонад ва масолењи љањону ороми бандагонро бад-ў бозбандад ва дари фасоду 
ошўб бар ў баста гардонад ва њайбату њашамати ў дар ќулубу уюни халоиќ 
бигустаронад, то мардумон дар сояи адлу паноњи риояти ў рўзгор мегузаронанд 
ва эмин њамебошанд ва баќои давлати ў њамехоњанд. Ва чун аёзан биллоњ аз 
бандагон исёневу истихфофа бар шариат равад ва ё таќсире андар тоату 
фармонњои хаќ падид ояд ва хоњад, ки эшонро уќубате расонад ва подоши кори 
эшон бичашонад».  

Ба ќадри неъматњои Худо расидани подшоњон аз назари Низомулмулк 
«эњсоне бо халќ кардан» ва «адле миёни эшон густурдан» аст. «Чун дуои халќ ба 
некўї пайваста гардад, он мулк пойдор бувад ва њар рўз зиёдат бошад, он малик 
аз давлату рўзгори худ бархурдор бувад…, ки бузургон гуфтаанд: «Мулк бо куфр 
бипояду бо зулм напояд» [2]. 

Мутобиќи андешаи Низомулмулк подшоњ бояд арзи мардуми мазлумро 
гўш андозад ва чорањои рафъи нуќсони рўзгори онон биљўяд: «Чора набошад 
подшоњро аз он ки дар њафтае ду рўз ба золим бинишинад ва дорд аз бедодгар 
биситонаду инсоф бидињад сухани раият бишнавад бевосита. Ва чанд ќисса, ки 
муњимтар бувад, бояд ки арза кунад ва дар њар як мисоле бидињад. Чун ин хабар 
дар мамлакат пароканда шавад, ки худованд мутазаллимону додхоњонро пеш 
мехонад ва дар њафтае ду рўз сухани эшон мешунавад ва золимонро шикаста 
медорад ва дастњои эшон кўтоњ шавад ва кас наёрад бедодї кардан аз бими 
уќубати ў»[3]. 

Вазифаи андозљамъкуниро муайян карда, Низомулмулк ба подшоњ 
пешнињод мекунад, ки «уммолро амале дињанд ва эшонро васият бояд кард, то бо 
халќ некў зиянд ва аз эшон љуз мол наситонанд ва онро низ ба мадоро талабанд 
ва то эшонро даст ба иртифое нарасад, он молро нахоњанд, ки чун пеш аз ваќт 
хоњанд, раоёро ранљ расад ва дирамгона иртифое, ки хоњад расидан, ба ним 
дирам бифурўшанд аз зарурият ва дар он мустаъсалу овора шаванд ва аз хонаи 
хеш дармонанду ба ѓурбат афтанд». Низомулмулк таъкид менамояд, ки дар кори 
идораи давлатї одамони донишманду кордон ва бомањорату содиќ бояд таъин 
карда шаванд. Бањри амалисозии ин ѓояи хеш ва тарбияи чунин шахсони 
донишманд ў дар шањрњои мухталифи мамлакат мадрасаву таълимгоњњо таъсис 
намуд ва фаъолияти  онњоро тањти назорати давлат гирифт. 

Мутафаккир ба таркиби иљтимоии љамъият диќќати зарурї дода, 
њокимиятро аз табаќањои болої ва поёнї иборат донистааст. Подшоњ, вазирону 
дабирон, ходимону муќаррибон, заминдорон ва ѓ. табаќаи болоии љамъият, 
посбонону кишоварзон, ѓуломон ва зердастон табаќаи поёнии онро ташкил 
менамоянд. Табаќаи поёнї мутобиќи гуфти ў асоси њокимият ва офарандаи 
неъматњои моддї аст. 

Осудањолии мардумро Низомулмулк кафили пойдории мулк дониста, ба 
муносибати шоњу раият, ки бунёдаш адолат аст, таваљљўњи хоса медињад. Адолат 
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дар доду хайрия, мададгори бечорагону заифон будан, њуќуќи инсонро поймол 
накардан ва њамчунин дар амали бомашварати њар як амалдор зоњир мешавад. 
Давлат бояд дорои ду хазина бошад: хазинаи аслї, ки танњо дар њолатњои 
фавќулодда истифода гардад ва хазинаи харљ, ки барои пешрафти давлат ва 
рўзгори мардум сарф шавад [4]. 

Ѓояњои мутафаккир имрўзњо њам барои давлатдориву сиёсат ањамияти 
бузург доранд. Аз љумла, пешнињоди ў барои ташкил додани ду рўзи машваратї 
бо мазолим дар њузури шоњ, мањкум кардани хиёнату ришвахўрї дар идораи 
давлат, инчунин мањкум намудани  ќонуну амрњои нозарур ва носањењ, ки боиси 
беэътибории онњо мешавад. Дар ду амал кор кардани як нафарро Низомулмулк 
раво намебинад ва чунин андеша дорад, ки як кас аз ўњдаи иљрои ин вазифањо 
баромада натавониста, њатман ба хатогињои љиддї роњ хоњад дод. Ба иљрои 
вазифањои масъул бояд мардони покдилу шоиста таъин карда шаванд. Ин 
мутафаккири варзида дар корњои давлатдорї иштироки бевоситаи занонро 
намеписандид. 

Низомулмулк ба муносибати байнидавлатї мароќи хоса  зоњир карда, дар 
танзими он наќши сафиронро аввалиндараља нишон медињад. Масъалаи муњиме, 
ки боз таваљљўњи хоси  мутафаккирро љалб намудааст, муносибати дин ва сиёсат 
аст. Ў динро ба сиёсат пайваст намуда, онро дар хизмати сиёсат гузошта буд. 

Дараҷаи маданияти Салҷуқиёни бодиянишин нисбат ба савияи мадании 

халқҳои мутеъгардидаи Мовароуннаҳр ва Хуросон хеле паст буд. Кормандони 

дараҷаи дувум ва севуми давлати салҷуқиро як сӯ гузорем, худи «Салҷуқиёни 

бузург» низ аз дониш дур буданд. Масалан, Туғрал ва Алпарслон, ҳатто савод 

ҳам надоштаанд. Ин вазъият сабаб шуд, ки дар умури идораи ҳукумати 

Салҷуқиён мардони сиёсии маданитарин халқҳои ин сарзамин - форс, тоҷик ва 

туркони муқимӣ роли муҳиме бозанд. Њамеша дар чунин мавридҳо фотеҳон дар 

таҳти таъсири халқҳои мутеъ, вале хеле маданӣ қарор мегирифтанд. 
Бештар бо ташаббус ва фаъолияти Низомулмулк усули идораи давлати 

салҷуқӣ ба тартиб андохта шуд. Чӣ навъе, ки тамоми сарчашмаҳои таърихӣ 

тасдиқ мекунанд, айёми ҳукмронии Салҷуқиён то як андоза давраи тараққиёти 

осоишта ва ривоҷи тиҷорату иқтисодиёти феодалӣ буд. Шаҳрҳо умрону обод 

гардида, дар онҳо миқдори пешавароне, ки бо дастаҷамъӣ ва муташаккилона кор 
мекарданд, хеле афзоиш пайдо намуд. 

Лекин вазъияти оммаи меҳнаткаш дар замони Низомулмулк низ ҳамоно бад 

буд. Низомулмулк ба мақсади пешгирӣ кардани тороҷгариҳое, ки феодалон 

нисбат ба барзгарон раво медиданд ва ин ҳол оқибат боиси кам шудани оидоти 

давлат мегардид, маҷбур шуд гузаронидани як қатор тадбирҳоро ба ҳокимони 

салҷуқӣ пешниҳод намояд. Ин тадбирот худсариҳои сардорони ҳарбӣ ва 

иқтаъдоронро маҳдуд мекард, то ки мардум тамоман муфлис нагардад ва дар 

айни замон ба ҳукмронии худи феодалон осебе нарасад. 

Низомулмулк барои марказиятнок шудани идораи давлат ҳам чораҳои 

муассир пешбинӣ намуд. Вале ҳеҷ яке аз ин тадбирот бидуни ташкили дастгоҳи 

маъмурӣ, бидуни одамони доно ва босавод амалӣ намегардид. 

Низомулмулк барои ташкил намудани мактабҳои олии диния – мадрасаҳо 

кӯшиши зиёде кард. Дар бисёр шаҳрҳо, аз ҷумла, дар Бағдод, Нишопур, Њирот, 
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Балх, Марв ва ғайра ин қабил мактабҳо таъсис ёфта, ба шарафи ташкилкунандаи 
худ унвони «Низомия»-ро гирифтанд. Барномаи таълими мадрасаи «Низомия»-

и Бағдод дар баробари аз ёд кардани Қуръон, ҳадисҳо ва дигар риштаҳои улуми 

динӣ, ҳамчунин илми ҳуқуқ, забон ва адабиёти араб, риёзиёт ва амсоли инро дар 

бар гирифта буд. Мадраса мебоист намояндагони табақаи амалдорро дар рӯҳи 

эътиқод ба дини ислом тарбия карда, ба ин васила зумраи соҳибмансабро бо 

рӯҳониёни мусулмон наздик ва яксон намояд. Ғайр аз ин, дастпарварони мадраса 

бояд аз болои мардум назорати диниро анҷом дода, онҳоро аз равияи исмоилия 
дур мекарданд.  

Низомулмулк дар бобати тавсеаи тиҷорати хориҷӣ чораҳои лозима дид, аз 

ҷумла, ба бекор кардани боҷҳои зиёде, ки ба тараққии бозаргонӣ мамониат 

мекарданд, муваффақ шуд. 

Баъзе муаррихон Низомулмулкро берун аз ҳад ситоиш намуда, ҳамчун 

муборизи беҳбудии халқ ба қалам медиҳанд. Албатта, ӯ ҳеҷ гоҳ чунин шахс 

набуд. Агар баъзе тадбироти пешбиникардаи вай худсариҳои сардорони ҳарбӣ 

ва феодалонро маҳдуд намуда ва худи ӯ барои ба вуҷуд овардани мадрасаҳо 

ғамхорӣ карда бошад, пас ҳамаи инҳо фақат барои мустаҳкам гардидани 

иқтидори Салҷуқиҳо, барои ҳарчи бештар пур шудани хазинаи давлат хидмат 
мекарданд. 

Ҳамин тариқ, дар таърихи афкори сиёсии форсу тоҷик ба мисли Абуалӣ 

Ҳасан ибни Алии Тусӣ бо тахаллуси Низомулмулк мутафаккири барҷастаеро 

дарёфтан осон нест. Асари безаволи ӯ - «Сиёсатнома» падидаи нодире дар 

таърихи таълимоти сиёсӣ ба шумор меравад. Дар шароити асримиёнагии 

инкишофи андешахои сиёсӣ кам кишвареро пайдо намудан мумкин аст, ки аз 

мавчудият ва мазмуни баланди чунин намунаи осори фарҳанги сиёсӣ ифтихори 

воқеӣ дошта бошад.  
Дар бахши фарњангу маориф низ ислоњоти Низомулмулк беназир аст. Ў 

барои баланд бардоштани иќтидори зењнии љомеа низоми тањсилотеро ба роњ 
монд, ки ба номи низомияњо машњуранд. Дар низомияњо дар баробари илоњиёт 
донишњои табиию даќиќ низ омўхта мешуданд. Дар он ањд низомияњо дар 
шањрњои Баѓдод, Нишопур, Њирот, Балх, Марв таъсис ёфта буданд ва онњо дар 
ташаккули шахсиятњои бузурги сиёсию фарњангии минтаќа сањми сазовор 
доштанд [5]. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАФҲУМИ ХАРОҶОТИ ИСТЕҲСОЛӢ 

 ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Дар замони муосир корхонаҳо барои муайян намудани стратегия ва барои ба 

даст овардани даромад кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Корхонаи истеҳсолӣ бо он 

кӯшиш менамояд, ки ҷараёни истеҳсолии истифодабурда бо хароҷотҳои кам ба 

омилҳои истеҳсолот таъмин гардад.  

Таснифоти илман асосноккардашудаи хароҷот аз рӯи аломатҳои мухталифи 

гурӯҳбандӣ барои гирифтани иттилооти ҷузъӣ оид ба хароҷот зарур мебошад. 

Доир ба баҳисобгирии муҳосибии муосир ҷанбаҳои зерини асосии таснифоти 

хароҷот муайян карда шудаанд: 

1. Гурӯҳбандии хароҷот барои баҳодиҳии захираҳо, муайян намудани арзиши 

аслии маҳсулоти тайёр ва истеҳсолоти нотамом; 

2. Гурӯҳбандии хароҷот барои банақшагирӣ, қабули қарори идоракунӣ ва 

пешгӯикунии фаъолияти корхона; 

3. Гурӯҳбандии хароҷот барои танзимкунӣ ва назорат. 

Дар баҳисобгирии идоракунии муосир гурӯҳбандии хароҷот аз рӯи якчанд 

аломатҳо васеъ таҳлил карда шуда, ҷабҳаҳои баҳсталаб дорад. Ин гурӯҳбандиро 

дар ҷадвали зерин дида мебароем[2].    

                                                                                                            

   Ҷадвали 1 

Таснифоти хароҷот аз рӯи аломатҳои гуногун 
№ 

р/т 

Аломатҳои гурӯҳбандӣ Гурӯҳбандии хароҷот 

1.  2 3 

2.  Аз рӯи мазмуни иқтисодӣ Элементҳои иқтисодии хароҷот 

Моддаҳои калкулятсия 

3.  Вобаста ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот Доимӣ  

Тағйирёбанда  

4.  Аз рӯи тарзи ҳамроҳ карданашон ба арзиши 

аслии маҳсулот 

Мустақим (бевосита) 

Ғайримустақим  (бавосита) 

5.  Аз рӯи усули эътирофашон ба сифати 

хароҷот 

Хароҷот ба маҳсулот 

Хароҷоти даврӣ 

6.  Аз рӯи муносибташон ба ҷараёни истеҳсолот Асосӣ  

Барилова 

7.  Аз рӯи таркибашон Якунсура  

Комплексӣ  

8.  Мақсаднок будан вобаста ба ҷараёни 

технологияи истеҳсолот 

Истеҳсолӣ 

Ғайриистеҳсолӣ  

9.  Аз рӯи имконияти фарогирии нақшавӣ Нақшавӣ  

Ғайринақшавӣ  
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10.  Аз рӯи давраҳои бавуҷудоӣ Ҷорӣ  

Яквақта  

11.  Аз рӯи имконияти танзимшавӣ Танзимшаванда  

Танзимнашаванда  

12.  Аз рӯи имконияти назорат Назоратшаванда  

Назоратнашаванда  

13.  Аз рӯи муносибат ба маҳсулоти тайёр  Хароҷот ба маҳсулоти тайёр 

Хароҷот ба истеҳсолоти нотамом 

 

Дар амалияи ватанӣ ҳамаи хароҷоте, ки  истеҳсолоташон  дар як давраи 

муайян ба вуҷуд меоянд, бо мафҳуми хароҷоти истеҳсолӣ ифода карда мешавад. 

Дар адабиёти ғарб таҳти хароҷоти истеҳсолӣ шакли бо пул ифодаёфтаи масрафоти 

корхона оид ба даст овардани омилҳои истеҳсолот фаҳмида мешавад.  

Хароҷоти истеҳсолӣ ҳамчун маҷмӯи хароҷоти мустақими моддӣ, музди 

меҳнат ва умумиистеҳсолӣ метавонанд ба як воҳиди маҳсулот муайян карда 

шаванд. Дар баробари ин, арзиши аслии як воҳиди маҳсулот бо роҳи тақсим 

намудани маблағи умумии истеҳсоли маҳсулот бо назардошти ҳаҷми фурӯши 

маҳсулот муайян карда мешаванд. Чунин равиш имконият медиҳад, ки ҳаҷми 

арзиши аслии маҳсулоти фурӯхташударо аз рӯи арзиши аслии истеҳсолӣ муайян 

намоем. 

Арзиши аслии маҳсулот (кору хизмат) – ҷамъи масрафоти корхона оиди 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулот (кор, хизмат) аст. Ҷузъиёти арзиши аслиро 

масрафоти масолеҳ, музди меҳнати кормандони истеҳсолӣ ва хароҷоти бариловаи 

истеҳсолӣ ташкил менамоянд[3].  

Вобаста аз намуди хароҷот, ки ба арзиши аслии маҳсулот ҳамроҳ карда 

мешавад, чунин намудҳои арзиши аслии маҳсулотро аз ҳамдигар фарқ мекунанд: 

- арзиши аслии нопурраи истеҳсолӣ аз хароҷоти мустақими истеҳсолӣ 

(масолеҳ ва музди меҳнат) ва ҷамъи хароҷоти умумиистеҳсолӣ иборат мебошад. 

- арзиши аслии пурраи истеҳсолӣ аз ҷамъи хароҷоти мустақими истеҳсолӣ ва 

умумиистеҳсолӣ ва ҷамъи хароҷоти умумихоҷагӣ иборат мебошад. 

- арзиши аслӣ аз арзиши аслии пурраи истеҳсолӣ ва хароҷот барои фурӯш 

иборат мебошад. 

Дар амалияи муосири пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ таркиб ва мазмуни 

арзиши аслӣ тобиши дигар дорад: 

Арзиши аслии истеҳсолӣ – танҳо хароҷоти истеҳсолиро дарбар мегирад, яъне 

хароҷоти мустақими истеҳсолӣ ҷамъи хароҷоти умумиистеҳсолӣ. 

Арзиши аслии пурра – аз арзиши аслии истеҳсолӣ, ҷамъи хароҷоти фурӯш ва 

хароҷоти маъмурӣ – идоракунӣ иборат мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки як 

қисми чунин хароҷот ҳамчун захира арзёбӣ карда шуда (агар маҳсулоти истеҳсол 

кардашуда фурӯхта нашавад), ба андозаи натиҷаи молиявӣ таъсиррасон аст. 

Вобаста ба ин, мафҳуми «хароҷот ба маҳсулот» ба миён меояд, ки онро ба як 

воҳиди маҳсулот муайян намудан мумкин аст. 

Хароҷот ба маҳсулот хароҷоти истеҳсолӣ буда, дар ҷараёни истеҳсолот ба 

вуҷуд меоянд ва арзиши истеҳсолии онро ташкил медиҳанд. Хароҷот ба маҳсулот 

аз се унсур (элемент) иборат мебошад: 

1. Хароҷоти мустақими моддӣ; 
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2. Хароҷоти мустақим оид ба музди меҳнат; 

3. Хароҷоти умумиистеҳсолӣ (барилова). 

Ҳар се унсури хароҷоти истеҳсолӣ метавонанд дар тавозуни муҳосибӣ дар 

намуди захираҳо, истеҳсолоти нотамом, нимфабрикатҳои истеҳсолии худӣ ва 

маҳсулоти тайёр дарҷ карда шаванд. Ин хароҷот ба дороиҳо табдил меёбанд, 

бинобар ин онҳоро метавон ба рӯйхат гирифт.  

Тавсифи хароҷот нисбат ба ҷараёни истеҳсолот барои муайян намудани 

натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхона аҳамияти хос дорад. Аз ин лиҳоз, 

тақсимоти хароҷот бо мақсади муайян намудани арзиши аслии воҳиди маҳсулот 

ва баҳисобгирии хароҷоти ғайриистеҳсолӣ масоили муҳим мебошад.  

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ ба хароҷоти истеҳсолӣ даромади соҳибкорӣ 

низ ҳамроҳ карда мешавад. Охирон, ҳамчун инъом (мукофот) барои анҷом додани 

корҳои таваккалӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти хоҷагидорӣ истифода карда 

мешаванд. Даромади аз ҳаҷми хароҷот бо таври илова ба вуҷуд омада (фоидаи 

барзиёд, фоидаи монополӣ), ҳамчун натиҷаи мавридҳои қулай ва қонунан ба 

вуҷуд омада шинохта мешавад.  

Ҳамин тавр, хароҷоти истеҳсолӣ ба худ як қисми захираҳоро дарбар мегирад, 

ки барои истеҳсоли маҳсулот (кор, хизмат) дар давраи муайян сарф шудаанд. 

Хароҷоти муайяне, ки дар тавозуни муҳосибӣ ҳамчун дороӣ инъикос мегардад, 

дар намуди маҳсулоти тайёр, истеҳсолоти нотамом ва ё захираҳо зоҳир мегардад, 

бояд дуруст ва саҳеҳ эътироф карда шаванд. 
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магистранти соли якуми  

ихтисоси њуќуќшиносї 
 

ПРОКУРОР КАФИЛИ РИОЯ ВА ИЉРОИ ЌОНУН  ЊАНГОМИ   

ПЕШБУРДИ ТАФТИШИ ПЕШАКӢ 

 
Маќомоти прокуратура дар низоми маќомоти  њифзи њуќуќ  яке аз маќомоти 

бонуфуз ба шумор рафта, иљрои вазифањои худро дар њама марњилањои рушди 
давлатамон  бомуваффаќият таъмин мекунад. Чунин дастовардҳо аз сифатњои 
баланди маънавию касбї, њисси баланди  масъулиятшиносї, ташабусскорї, дар 
иљрои супоришњои ба зиммадоштаи кормандони прокуратураи кишвар гувоњї 
медињад. Таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмин гардидани ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар љомеаи имрӯза бо назорати прокурорї 
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муяссар мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон махсус таъкид намуданд, ки бо вуҷуди 
ҳамаи дастоварду пешравиҳо  афзоиши хавфу хатари  падидањои хавфнок аз байн 

нарафтааст, масъалаҳои ҳалталаб мављуданд, ки  дар њалли онњо маќомоти 
прокуратура мавќеи махсус дорад [1, с. 1-3]. 

Дар Тољикистон яке аз чорањои пурсамари муќовимат зидди падидањои 
номатлуб назорати прокурорї мебошад, ки бо маќсади ќонунї ва асоснок 
гузаронида шудани тафтиши љиноят, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд амалї мешавад. Фаъолияти мурофиавии љиноятии маќомоти таъќиби 
љиноятї, асосан то марњилањои судӣ баррасии парвандаи љиноятї оѓоз шуда, пас  
бо тафтиши пешакї анљом меёбад. Дар натиљаи ин шакли фаъолияти мурофиавї, 
љиноят сариваќт ва пурра ошкор шуда, чорањо андешида мешаванд, ки минбаъд 
дар маљлиси судї айби шахс дар содир кардани љиноят бо далелњо тасдиќи худро 
ёбад. 

Муайян намудани нақши прокурор дар иҷрои вазифаҳои  тафтишоти 
пешакӣ ва мустаҳкам намудани қонуният дар тафтиши ҷиноятҳо, яке аз 
масъалаҳои муҳими ислоҳоти ҳуқуқие мебошад, ки ба марҳилаи пешбурди тосудӣ 
мурофиаи ҷиноятӣ тааллуқ дорад. Омӯзиши як қатор тадқиқотҳои илмӣ  ва 

интишороти расмии рӯзномаву маҷаллаҳо дар солҳои охир шаҳодат аз он 
медиҳанд, ки масъалаи  мақоми мурофиавии прокурор, яке аз масъалаҳои 
мубрамтарин ва сербаҳстарин дар назарияи ҳуқуқи мурофиавӣ ҷиноятӣ мебошад 
[2, с. 464-469]. Ҳангоми таҳқиқи масъалаи мазкур зарур аст, ки пеш аз ҳама оиди 

вазифаи мурофиавии прокурор дар исботкунӣ ҳарф занем. Танҳо ба ҳамин 
восита мо метавонем, нақш ва мақоми прокурорро дар исботкунӣ муайян 
намоем.  

Ба масоили функсияҳои мурофиавии ҷиноятӣ якчанд аз олимону 
муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла  Строгович М.С., Элкинд П.С., Ларин 
А.М., Шпилев В.Н. таҳқиқот бурдаанд. Аз  назарияи њуќуќї бошад, ягонагии 

аќида бобати муайян намудани функсияҳои мурофиавии ҷиноятӣ, дар бораи 
хусусият ва моњияти ин функсияҳо ҳамчун субъектҳои  амаликунандаи он  вуҷуд 
надорад. 

Аќидаи дақиқ ва саҳеҳе, ки аз ҷониби М.С. Строгович пешниҳод гардидааст, 
чунин аст: “Функсияи мурофиавии ҷиноятӣ ин самти алоҳидаи фаъолияти 
мурофиавии ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта, бо ҳамдигар зич алоқаманд буда, аммо 

ҳамдигарро иваз намекунанд” [3, с.76]. 
Р.Д. Рахунов ин фаҳмишро каме ба тарзи дигар ва тағйироти андак шарҳ 

додааст. Ӯ тасдиқ менамояд, ки функсияи мурофиавии ҷиноятӣ - ин қисме аз 
фаъолияти тартиби мурофиавии ҷиноят аст ва он доираи фаъолияти як ва ё 

якчанд нафар иштироккунандагони ин ҷараён, ки барои ба амал баровардани 
қароре  машғуланд, муқаррар менамояд [4, с.3].  

Р.Р. Юлдошев низ чунин менигорад: функсияи мурофиавии ҷиноятї – ин 
ҳамчун фаъолияти ба амал барорандаи иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ 

мебошад, ки хусусият ва мазмуни он дар қонун вобаста ба нақш ва мақоми 
иштирокдорони ин ҷараён дарҷ гардидааст [5, с. 19]. 
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Н.А. Қудратов, З.М.Сафарова, Ф.Ш. Алиев бошанд, доир ба ин масъала 
нуқтаи назари тамоман фарқкунандаро доранд, ки чунин  мебошад: “Функсияи 
мурофиавии ҷиноӣ - ин намуд ва ё самти фаъолияти мурофиавии ҷиноӣ набуда, 

балки самти мутобиқи  ҳамон фаъолияте мебошад, ки дар он нақш ва мақоми 
иштирокдорон ба пуррагӣ дақиқ карда шудааст”[6, с. 12]. 

Ҳамин тариқ, тавассути маънидоди асосҳои мухталифи функсияи 
мурофиавии ҷиноятӣ ба вазифаҳои алоҳида муаллифон дар мавриди мафҳуми 

вазифа ҳамчун самти фаъолияти гурӯҳи иштирокчиён ибрози андеша кардаанд. 
Як гурӯҳ муаллифон роҳбарӣ ва назорати прокурориро дар самти 

тафтишоти пешакӣ тарафҳои гуногуни фаъолияти прокурор меҳисобанд. Ин 
ақидаро муаллифон низ дастгирӣ намуда, қайд менамояд, ки фаъолияти 

прокурор дар ин самт на фақат ба огоҳкунӣ, ошкоркунӣ, бартараф кардани 
қонунвайронкуниҳо, ки аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтиш равона карда 
шавад ва набояд ба худ роҳбарии мурофиавиро дошта бошад. Чунин ақидаҳоро 

на ҳамаи олимон тарафдорӣ мекунанд. Чунончӣ, ба гуфтаи ҳуқуқшиносон 
А.Э.Рањматулоев, К.Т. Мухторов, Н.М.  Ќањоров таъқиби ҷиноятӣ ва 

айбдоркунӣ функсияҳои гуногуни мурофиавии љиноятї мебошанд: айбдоркунӣ - 
ин функсия, фаъолияти субъектҳои муайян, оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашидани шахсони гунаҳкор ва асоснок намудани гунаҳкории онҳо дар 
марҳилаи баррасии судӣ мебошад. Таъқиби ҷиноятӣ бошад, ин ифодаи 

вазифаҳои умумии прокурор дар  пешбурди мурофиаи судии ҷиноятӣ мебошад 
ва мазмуни нисбатан васеъ дорад [7, с. 160]. 

Бо тартиб додани фикри айбдоркунӣ ва ба суд ирсол намудани парвандаи 
ҷиноятӣ аз ҷониби прокурор, барои амалӣ намудани адолати судӣ таъқиби 
ҷиноятӣ  дар марњилаи тосудї ба итмом мерасад.Таъқиби ҷиноятӣ, функсияи 
мустақил буда, бо дигар функсияҳо алоқамандӣ дорад, ба монанди функсияи 

ҳимоя ва адолати судӣ. 
Ҳамзамон, прокурор оид ба натаҷаи тафтишоти пешакӣ шахсан масъул 

мебошад, ки тафтишот ба холис будани вай таъсири манфӣ мерасонад. 
Юлдошев Р.Р., Нозиров Н.А., Имомназаров Ф.С. дар роҳбарӣ ба тафтишоти 

пешакӣ, иваз намудани прокурорро ба сардори шӯъбаи  тафтишот дуруст 
меҳисобад [8, с.57]. Ҳамин тавр, муаллифон чунин хулосабарорӣ намуданд, ки ба 
тафтишоти пешакӣ, ба зарари вазифаҳои бевоситаи  хизматӣ ва назорат аз рӯи 

иҷрои қонунҳо аз тарафи мақомоти тафтишоти пешакӣ буда, ба прокурор хос 
нест. 

Мо љонибдори аќидањоем, ки  тибќи онњо прокурор аз болои маќомоти 
тањќиќ ва тафтиши пешакї љињати риояи ќонун назорат љорї намуда, дар доираи 
њуќyќњои худ салоњиятњои зеринро амалї месозад, ки ин дар ќонунгузории 
мурофиаи љиноятї чунин нишон дода шудааст: 
1. Аз маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї барои тафтиши парвандаи љиної 

маводњоро оиди љинояти содиршуда, муќаррар  намудани шахсияти 
љинояткор, ба ќайд гирифтани онњо, иљозатномаю ариза ва маълумот дар 
бораи содир кардани љиноят ё тайёр кардани он талаб менамояд; 

2. Ќарорњои беасосу ѓайриќонунии муфаттишон ва шахсони љустуљўбурдаро  
бекор мекунад; 
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3. Дар бораи тањќиќи љиноят интихоби чораи пешгирї, таѓйири бањои њуќyќї, 
гузаронидани амалиётњои тафтишотї ва љустуљўи љиноятпарванда 
нишондодњои хаттї медињад; 

4. Дар маќомоти тањќиќ супориш медињад, ки ќарорњоро оиди дастгир кардан, 
тафтиш намудан, љустуљўи љиноятпарванда ва дигар амалиётњои 
тафтишотиро иљро намояд; 

5. Дар гузаронидани тањќиќ иштирок намуда, тафтишоти пешакї 
мегузаронад, дар њолатњои зарурї шахсан амалиётњои алоњидаи тафтиширо 
иљро мекунад ё аз рўи њар кадом парванда пурра тафтиш мебарад; 

6. Барои кофтуков ва дастгир кардани мукотиботи почтаю телеграф, дур 
кардани љинояткор аз вазифа ва дигар амалњое, ки дар ќонун пешбинї 
шудааст, розигї медињад; 

7. Аз болои ќонунї будани чорабинињои оперативї – љустуљўї назорат 
мебарад; 

8. Мўњлати тафтишотро дар асоси ќонун дароз карда метавонад; 
9. Парвандаи љиноятиро ба маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї барои 

гузаронидани тафтишоти иловагї мефиристад; 
10. Барои пурра тањќиќ намудани љиноят парвандаи љиноятиро аз маќомоти 

тафтишотї ба дигараш гирифта медињад; 
11. Шахсони ба тањќиќ мутасаддї ё муфаттишро, агар дар рафти тафтишот 

ќонунро вайрон карда бошад, аз тафтишот дур мекунад; 
12. Парвандаи љиноятиро оѓоз мекунад ё ќатъ менамояд. 

Прокурор, муфаттиш ва тањќиќбаранда вазифадоранд, ки барои 
њамаљониба, пурра ва холисона тафтиш кардани њолатњои парвандаи љиноятї 
тамоми чорањои пешбининамудаи ќонунро андешанд, 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.          

Баъзе муаллифон ба мавќеи прокурорро њангоми пешбурди парвандаи 
љиноятї, таъмини адолати судї оид ба парвандањои љиноятї ва барќарор 
намудани зарари аз љиноят ба миён омадаро низ ба таъиноти прокурор 
алоќаманд медонанд [9, с.10]. Ба андешаи мо, бањсњои назариявї дар атрофи 
шаклњои амалишавии назорати прокурорї њангоми пешбурди парвандаи 
љиноятї минбаъд њам давом мекунанд. Мутахассисони соња доир ба ин 
масъалањо андешањои худро пешбарї ва асоснок кардаанд. Новобаста ба он 
андешањо муњим он аст, ки роњњои такмил додани назорати прокурорї ногузир 
ва рўзмарра аст. 

Бо назардошти хулосаву пешнињодњо ба хулоса омадан мункин аст, ки 
таъиноти (функсияи) асосии прокурор њангоми пешбурди парвандањои љиноятї 
– ин назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо мебошад, чунки ќонуният 
дар ташкил ва фаъолияти маќомоти прокуратура  наќш ва мавќеи асосиро ишѓол 
менамояд. 
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ихтисоси ҳуқуқшиносӣ 

 
ВАЗИФАЊОИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ ВА ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ  

МУНОСИБАТЊОИ МУРОФИАВЇ 
 

Асосњои танзими њуќуќии муносибатњои мурофиавии љиноятиро меъёрњои 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои амаликунанда ташкил 

медињанд. Бояд қайд кард, ки мутобиқи асосњои номбаршуда зарурият ва 
асосњои танзими муносибатњои мурофиаи  љиноятї  бо вазифа ва њадафи 
мурофиаи љиноятї  алоќаманд аст. 

Агар њадафи нињоии мурофиаи љиноятиро  таъмини адолати судї ташкил 
дињад, пас зарурияти танзими муносибатњои мурофиавии  љиноятї  низ ин 
маќсадро доро мебошад. Барои ноил шудан ба њадафи номбурда бояд 
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вазифањои муайянкардаи ќонун иљро карда шаванд. Яъне, то ба њадаф ноил 
шудан, вазифањои мурофиавии  љиноятї бояд иљро шаванд, ки танзими 
њуќуќиро талаб мекунанд.   

Ба ақидаи мо, танзими муносибатњои мурофиавии  љиноятї бо меъёрњои 
њуќуќї, вобаста  аз вазифањои мурофиавии љиноятї ба тартиби зерин амалї 
мешаванд:  

1) Муќаррар карда шудани тартиби ягона, умумї ва њатмї пешбурди 
парвандањои љиноятї. Аз мазмуни ин вазифа бармеояд, ки њангоми пешбурди 
парвандаи љиноятї, меъёрњои мурофиавї низ бояд бо тартиби ягона, умумї, 
мураттаб ва пайдарњам амалї шаванд. Тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории мурофиавии  љиноятї доир ба танзими муносибатњои њуќуќї 
барои маќомоти судї, прокуратура, тафтиши пешакї ва тањќиќ, инчунин барои 

тамоми иштирокчиёни мурофиаи љиноятӣ хусусияти њатмї доранд. 
Дар рафти мурофиаи љиноятї риоя ва иљрои тартиби муќарраркардаи  

ќонун,  њам аз тарафи маќомоти ваколатдори  давлатї (муфаттиш, 
тањќиќбаранда, прокурор, судя), њам аз тарафи дигари иштирокчиёни 
манфиатдор (гумонбаршуда, айбдоршаванда, айбдоркунандаи хусусї, 
љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї, њимоятгар), инчунин аз 
тарафи иштирокчиёне, ки назорати идоравии риояи ќонун (сардорони 
воњидњои тафтишоту тањќиќ), назорати прокурорї (прокурор) ва назорати 
судиро (суд) ба амал мебароранд, иборат аст. 

Барои муфаттиш ва маќомоти тањќиќ  риояи  тартиби муайянкардаи 
ќонун, пеш аз њама таъмини сариваќт ва пурра ошкор кардани њолатњои содир 
шудани љиноятро  ифода мекунанд. Онњо ќатъиян аз рўи талаботи  ќонун амалї 
шудани њама гуна амалњои мурофиавї оиди љамъ намудан ва тањќиќи 
далелњоро риоя ва иљро мекунад. Барои њамин, дар меъёрњои КМЉ ЉТ ба таври 
даќиќ тартиб ва ќоидањои анљом дода шудани њар як амали мурофиавї ва 
ќабули санадњои мурофиавї пешбинї шудааст. Аз љониби дигар, маќомоти 
ваколатдори пешбурди парвандаи љиноятї ва дигар иштирокчиёни 
муносибатҳои мурофиавӣ на танњо талаботи ќонуни мурофиавии љиноятї, 
балки талаботњои ќонуни љиноятї ва дигар ќонунњои љориро низ бояд риоя 
намоянд.  

Риояи даќиќ ва иљрои ќонунњо дар марњилаи тафтишоти пешакї, ба 
монанди дигар марњилањои мурофиаи љиноятї, на танњо нисбати маќомоти  
ваколатдори давлатї, балки нисбат ба дигар иштирокчиён, њимоятгар, 
тарљумон, љабрдида, коршиносон, мутахассисон низ дахл дорад.  

Тартиби муќарраркардаи ќонун нисбати њамаи иштирокчиён, нисбати 
њамаи амалњо ва ќарорњои мурофиавї дахл дошта, њамаи тарафњои фаъолият ва 
муносибатњои мурофиавиро тавсиф намуда, мазмуни  муносибатњои 
мурофиавиро таќвият мебахшад, барои воќеан амалї гаштани онњо мусоидат 
мекунад.  

Суд, судя, прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда њангоми пешбурди 
парвандањои  љиноятї   вазифадоранд, ки муќаррароти  Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, КМЉ ЉТ ва дигар ќонунњоро ба таври даќиќ, якхела, 
ҳаматарафа, риоя, иљро  ва татбиќ намоянд. 
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2) Вазифаи дигари  меъёрњои мурофиавии љиноятї њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд аст, ки  яке аз вазифањои муњими на танњо 
мурофиаи љиноятї, балки мазмуни ќонунњо ва фаъолияти тамоми маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятиро ташкил медињад. Аз ин лињоз, мазмуни меъёр 
ва муносибатњои мурофиавии  љиноятиро низ њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ташкил медињад. Тартиби муқаррарнамудаи ќонун оид ба пешбурди 
парвандаи ҷиноятӣ инсон ва шаҳрвандро аз таљовузи љиноятї, аз беасос айбдор 

ва маҳкум кардан, ғайриқонунӣ маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои ў ҳимоя 
мекунад ва дар ҳолати гунаҳгор донистан ё маҳкум намудани шахси бегуноҳ ўро 
бетаъхир сафед менамояд. 

3) Њимояи манфиати љамъият, давлат ва ташкилотњо, ки аз љиноят зарар 
дидаанд,  яке аз вазифањои навбатї ва хеле муњими меъёрњои мурофиавии 
љиноятї ба шумор меравад. Чунки љиноят метавонад на танњо ба манфиати  
шањрвандони алоњида, балки ба манфиати љамъият, давлат ва ташкилотњо низ 
зарар расонад. Ин гуна оќибат бо ёрии меъёрњои мурофиавии љиноятї 
барќарор мешавад. Њангоми пешбурди парвандаи ҷиноятӣ шахси воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ, ҳамчунин прокурор ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо 

коррупсия оид ба рўёнидани зараре, ки дар натиҷаи содир кардани ҷиноят 
расонида шудааст, даъвои гражданї пешнињод мекунанд, ки њатман мавриди 
баррасӣ қарор мегирад. 

4) Сариваќт ва пурра ошкор намудани љиноят яке аз асосњои меъёрњои 
мурофиавии љиноятї дар танзими муносибатњои мурофиавии  љиноятиро 
ташкил медињад. Сариваќт ошкор ва кушодани љиноят иштирокчиёни 
муносибатњои мурофиавиро, хусусан маќомоти таъќиби љиноятиро вазифадор 
мекунад, ки дар мўњлати муайянкардаи ќонун, таъљилї ва фавран ба тафтиши 
кирдори содиршуда шурўъ намоянд ва тамоми њолатњои содир шудани онро 
муайян намоянд. Яъне, иштирокчиёни муносибатњои мурофиавї  бањри иљрои 
сариваќтии вазифањои мурофиаи  љиноятї    ўњдадор карда  мешаванд, ки 
мувофиќан амал намоянд. Дар акси њол, љиноят сариваќт ошкор намешавад, 
шахсони љиноятсодиркарда ба љиноятњои дигар даст мезананд. 

5) Ба љавобгарии љиноятї   кашидани шахси љиноят содиркарда яке аз 
вазифањои муњими меъёрњои мурофиавии љиноятї ба шумор меравад. Бањри 
иљрои ин вазифа маљмўи муносибатњои мурофиавї амалї мешаванд, ки дар 
натиља айби шахс дар содир кардани љиноят муйян карда мешавад. Мафњуми  
«айб» дар шакли мурофиавии љиноятї (тибќи КМЉ ЉТ), набояд бо мафњуми 
«гуноњ» дар шакли њуќуќии љиноятї (мутобиқи КЉ ЉТ) [1], мухолиф ё ба њам 
омехта маънидод ва шарњ дода шаванд. Гуноњ дар шакли њуќуќии љиноятї 
њамчун нишонаи њатмии тарафи субъективии љиноят (яке аз аломатњои таркиби 
љиноят) муносибати руњии шахсро нисбати кирдори содирнамудаш дар шакли 
ќасд ва ё беэњтиётї ифода мекунад ва дар алоќамандї бо ангеза, маќсад, љунун 
(аффект) зоњир мешавад [2, с.36].  

Аз нуќтаи назари меъёри мурофиавии љиноятї бошад, истилоњи  «гуноњ»  
дар шакли исботи худро ёфтани содир шудани кирдори ба љамъият хавфнок аз 
ҷониби шахси муайянро  ифода мекунад, ки таркиби онро   њаракат ё  
бењаракатии шахс, ќасд, беэњтиётї, ангеза, маќсад, оќибат ва алоќаи сабабии 
байни кирдор ва оќибат ташкил медињанд ва воќеан љой доштани онњо дар  
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асоси  таҳқиқи ҳамаҷониба, пурра ва холисонаи далелҳое, ки ба суд пешниҳод 
ва дар маҷлиси суд  муҳокима гардидааст, муќаррар шудаанд [3, с.130-132].  

 Чї хеле ки дида мешавад, истилоњи «гуноњ» дар шакли мурофиавии 
љиноятї аз унсурњои таркибии нисбатан васеъ иборат буда, танњо бо шакли 
њуќуќи љиноятии аломати таркиби љиноят мањдуд намешавад. Ѓайр аз ин, ба 
андешаи мо унсурњои таркибии номбаршудаи «гуноњ» дар шакли мурофиавии 
љиноятї то тасдиќи худро ёфтани онњо, ки минбаъд дар њукми суд ифода 
меёбанд, таркиби дохилии  истилоњи «айб»-ро дар марњилањои тосудии 
мурофиавии судї  ташкил медињанд. Ин нуќтаи назар, аз як тараф, тамоми 
дигар ихтилофњои  мављударо аз байн мебарад ва татбиќи мантиќан дурусти 
меъёрњои  мурофиавии љиноятиро таъмин мекунад, аз љониби дигар мазмуни 
дигар меъёрњои мурофиавии љиноятиро таќвият мебахшад. Чунки гунањгор ва 
ё бегуноњ будани шахсро дар содир кардани љиноят танњо суд муайян мекунад, 
агар айби шахс дар содир кардани љиноят бо далелњои  ба муњокимаи судї 
пешнињод  гардида,  тасдиќи худро ёбанд. 

Хусусияти дигари меъёрњои мурофиавии љиноятї дар он зоњир мешаванд, 
ки нисбати айбдоршаванда ва њуќуќу ўњдадори вай як тарафи муносибати 
њуќуќиро пешбинї кардааст. Айбдоршаванда яке аз шахсони манфиатдорест, 
ки дар њама амалњо ва муносибатњои мурофиавї њуќуќи  иштирок карданро 
дорад. Лекин, ўњдадор нест беайбии худро исбот намояд. Ӯҳдадории исботи айб 
ба зиммаи айбдоркунанда -  муфаттиш, тањќиќбаранда ва прокурор  вогузошта 
мешавад. 

6) Њалли одилонаи масъалањои баррасишаванда дар суд дар он зоњир 
мешавад,  ки масъалаи асосии мурофиаи љиноятї - гунањгор ё бегуноњ будани 
шахсро дар содир кардани љиноят танњо суд  мустаќилона, новобаста аз мавќеи 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї, аз номи давлат расман њал мекунад. Суд - 
маќомоти давлатї аст, лекин маќомоти таъќиби љиноятї нест ва тарафи 
айбдоркунанда ё њимояро љонибдорї намекунад. Суд мавќеи  холисї ва 

беѓаразиро ишѓол намуда, дар тањќиќи пурраи њолатњои парванда барои амалӣ 
намудани њуќуќи тарафњо шароити зарурї фароњам меоварад. Суд айби 
судшаванда ё беайбии ўро фош намекунад, чунки суд субъекти исботнамоии 
айби шахс дар содир кардани љиноят нест. Ба зиммаи суд ўњдадории исботи 
айби шахс ё беайбии вай вогузор нашудааст. Агар айби шахс дар содир кардани 
љиноят бо далелњо тасдиќи худро ёбад, пас суд шахсро дар содир кардани 
љиноят гунањгор эътироф мекунад. Агар айби шахс дар содир кардани љиноят 
бо далелњо тасдиќи худро наёбад, пас суд шахсро дар содир кардани љиноят 
бегуноњ эътироф мекунад.  

Суд аз номи давлат парвандаи љиноятиро мавриди баррасї ќарор дода, 
адолати судиро ба амал мебарорад, гунањгорї ё бегуноњии шахсро дар содир 
кардани љиноят муќаррар намуда, љазои љиноятї таъин менамояд. 

7) Кафолати  њимояи  манфиати ќонунии иштирокчиёни мурофиаи судии 
љиноятї  ва шахсони дигар дар он зоњир мешавад, ки суд, судя, прокурор, 
муфаттиш, таҳқиқбаранда вазифадоранд ҳуқуқу озодиҳои шахсро, ки дар 
мурофиаи судии ҷиноятӣ иштирок мекунанд, ҳимоя намуда, ҷиҳати татбиқи 
онҳо шароит фароҳам оваранд, барои қонеъ намудани талаботи қонунии 

иштирокчиёни мурофиаи судӣ сари вақт чораҳо андешанд. Яке аз кафолатњои 
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муњим  дар он ифода меёбад, ки њангоми мавҷуд будани маълумоти кофӣ дар 
бораи он ки ба ҷабрдида, шоҳид ё дигар иштирокчиёни муносибати  мурофиаи  
судии ҷиноятї, инчунин аъзои оила ё хешовандони наздики онҳо бо куштор, 

зўроварӣ, несту нобуд кардан ё осеб расонидан ба молу мулк ё дигар амали 
ғайриқонунии хавфнок таҳдид мекунанд, суд, судя, прокурор, муфаттиш, 
таҳқиқбаранда ўҳдадоранд дар доираи салоҳияти худ ҷиҳати муҳофизати ҳаёт, 
саломатӣ, шаъну шараф, обрў ва молу мулки ин шахсон чораҳои 

пешбининамудаи қонунро андешанд. 
Тартиби муќаррарнамудаи КМЉ ЉТ оид ба пешбурди парвандаи љиноятї 

инсон ва шањрвандро аз беасос айбдор ва мањкум кардан, ѓайриќонунї мањдуд 
кардани њуќуќу озодињои ў њимоя мекунад ва дар њолати гунањгор донистан ё 
мањкум намудани шахси бегуноњ ўро бетаъхир сафед менамояд. Иљроиши 
вазифањои номбаршуда дар њама марњилањо бояд таъмин карда шаванд. 

Мутобиқи моддаи 10-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми 
таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Бинобар ин, санадњои 
њуќуќии байналмилалї  (масалан, Эъломияи њуќуќї башар (1948), Паймони 
СММ оид ба њуќуќї гражданї ва сиёсї оид ба њуќуќї    иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї (1966) Конвенсияи давлатњои ИДМ дар бораи ёрии њуќуќӣ ва 
муносибатњои њуќуќї дар соњаи гражданї, оилавї ва љиноятї  (1993) ва ѓ.) низ  
асосњои танзими муносибатњои мурофиаи  љиноятиро ташкил медињанд.  

Бояд қайд, ки баъзе аз меъёрњои санадњои њуќуќи байналмилалї бевосита 
дар меъёрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон низ пешбинї шудаанд, ки 
онро имплементатсияи њуќуќ меноманд. Шаклњои имплементатсия ресепсия 
(айнан, пурра бе ягон дигаргунї эътироф кардани мазмуни меъёри санади 
байналмилалї) ва трансформатсияи њуќуќ   (бо тағйирот, дигаргунии шакл 
ворид кардани меъёри санади байналмилалї ба ќонунгузории миллї) номида 
мешаванд  [4, с.120].  

Њарчанд санадњои њуќуќи байналмилалї дар низоми сарчашмањои 
мурофиаи љиноятї   мавќеи бартариятнок дошта бошанд њам (м.1 КМЉ ЉТ), 
дар амалия бевосита татбиќ карда шудани меъёрњои санадњои њуќуќи 
байналмилалї аз љониби суд ё дигар маќомоти пешбурди парвандањои  љиноятї  
дар шакли нињоят мањдуд мушоҳида мешаванд.  

Њамин тариќ, меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњои 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, ќарорњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон, 
фармону супоришњои Прокурори Генералии Љумњурии Тољикистон, санадњо ва 
шартномањои байналхалќї, ки муносибатњои мурофиаи љиноятиро ба танзим 
медароранд ва асоси њуќуќии танзими муносибатњои мурофиавии љиноятї  ба 
шумор мераванд. 

 
Адабиёт: 

1. Кодекси  ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе: Матн, 2017. 
2. Дар  бораи аломатњои таркиби љиноят ниг.: Њусейнов С.Њ. Таркиби 

љиноят. – Душанбе: Эр-граф, 2013.-272с.  
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5. Божьев В.П., Трусов А.И. Процессуальная самостоятельность и 
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                                             ва  назорати  прокурорӣ 

 
АМАЛИЯИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ДАР МУЌОВИМАТ ЗИДДИ 

ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ 
 

Дар Тољикистон баробари суботу осоиштагӣ, таҳкими қонуният ва 

тартиботи ҳуқуқӣ, таъмин гардидани ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 

омилҳое низ ба назар мерасанд, ки ба халалдор намудани амнияти миллии 
кишвар нигаронида шудаанд. 

Фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ (ифротгароӣ) ва террористӣ, 

шомил гардидани шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба ин гуна равияҳои носолим ва 

таблиғи ғояҳои ин зуҳурот, инчунин,  сафарбар гардидани шаҳрвандон ба 

минтаќањои Осиёи Наздик, ба марказу нерӯҳои экстремистиву террористӣ, 

ҳамчун падидаҳои халалдоркунандаи амнияти ҷомеа маҳсуб меёбанд, ки набояд 
ањли љомеаи солими кишварро бетараф гузорад. 

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси 

Олии мамлакат даъват ба амал оварда, таъкид намуданд: “Бояд тадбирҳое 

андешем, ки дар қатори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тамоми қувваҳои 

солими ҷомеа ва ҳар як фарди ватандӯсту соҳибмаърифат ба муқобили ин 

зуҳуроти хатарнок сафарбар гарданд” [1]. Ин гуфтаҳои Сарвари давлат мову 

шуморо ҳушёр ва водор месозад, ки зиракии сиёсиро аз даст надода, ба воќеањои 

рухдодаистода дар кишварњои Осиёи Наздик эътибори ҷиддӣ  зоҳир намоем. 
Нагузорем, ки чунин падидањо њаёти љомеаи моро халалдор созанд. Мо бояд 

нерӯи созандагї, фаъолияти худро бањри њифз ва тањкими осоиштагии Ватани 
мањбубамон равона созем. 

Дар шароити шиддат ёфтани тањдиди амалњои террористї ва  экстремистї 
дар миќёси љањони имрўза  зарурият ва ањамияти таъмини амнияти миллї, 
тартиботи њуќуќї ва њамоњангсозии сиёсати сулњљўёна бештар афзуда истодааст.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Рањмон пайваста диќќати ањли кишвар ва 
љањониёнро ба масъалањои афзоиш ёфтани исломситезї, вазъи Сурия, Яману 
Афѓонистон, андешидани чорањои муќовимат зидди терроризм, экстремизм, 
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гардиши маводи мухаддир, таъмини ањолї бо оби тоза ва масъалањои рушди 

нобаробари давлатњои љањон љалб намуда истодаанд, ки ба  тањкими роњандозӣ 
гаштани њамкории байнидавлатии кишварњои љањон бо Тољикистон таъсир ва 

тақвият бахшида истодааст [2]. 

Таҳлилҳои гузаронидаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нишон медиҳад, ки дар сафи 

пеши ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, қабл аз ҳама ташкилотҳои экстремистию 

террористӣ аз қабили “Ҳизб-ут-таҳрир”, “Ҳаракати исломии Узбекистон” (ҳоло 

“Ҳизби исломии Туркистон”), равияи динии “Салафия”, ДОИШ, ҷамоати 

“Ансоруллоҳ”, иттиҳодияи “Ихвонулмуслимин”, “Ҷундуллоҳ”, ҲНИТ, 

“Ҷамъияти таблиғ”, “Бародарҳои мусулмон” ва дигарон қарор доранд, ки дар 

ҷумҳурӣ ба ҳар васила ба ташвиқу тарғиби ғояҳои ба мардуми мо бегона кӯшиш 
мекунанд. 

Дар баробари ин, бо манфиатљўии давлатњои абарќудрат ё гурўњи кишварњо 
дар миќёси љањон ва минтаќањои алоњида, кўшишњои дигаргунсозии 
муносибатњои таърихан шаклгирифтаи байналхалќї, манфиатдорї аз таќсимоти 
бозори љањонї, њадафњои соњиб шудан ба захирањои табиї ва ашёи хом 
инсониятро тањти таъсири манбаъњои нави хатар мемонад [3, с. 44-45].  

Ин раванд сабабгори вусъат ёфтани як ќатор иллатњои иљтимої, аз љумла 
бекорї, камбизоатї, нашаъмандї, пањншавии беморињои сирояткунанда ва дар 
маљмўъ ба бад шудани вазъи иљтимої оварда расонида, оќибат љомеаро ба 
низоъњои иљтимої, ба пањн гаштани экстремизм, терроризм ва  умуман бештар 
ба  љинояткорї гирифтор месозад. Бинобар ин, ба кишвари мо зарур аст, ки дар 
маљрои љањонишавї ва љомеаи љањонї мавќеи худ, бо дарки масъулият 
истиќлолияти худро на танњо бо  шиору гуфтор, балки бо мењнати софдилона ва 
самимї дар њама соњањо тањким бахшем, бепарвоиву бемасъулиятї, дар баъзе 
мавридњо худманфиатдории тиљоратї ё гурўњиро як тараф монда, роњи бунёди 
муносибатњои солими бозаргониро пеш гирифта, ба татбиќи  шаклњои нави 
корбарї ва пешрафти босуръати илму техника, ба таъсиси љойњои нави корї, 
таълиму тарбияи љавонон вусъат бахшем, ба заминањои бунёди бонизоми 
иќтисодиёт ва назби бомароми зиндагии мардумро дар мамлакат таъмин 
мекунанд, ањамияти аввалиндараља дињем. 

 Суръати  густариши тањдиди ифродгарої  ба ҳадде расидааст, ки имрӯз 

инкор кардани ќонун, ношукрї, носипосї ва хатари фарсоиши ҷиддии арзишҳои 

бунёдии сирати инсон - ахлоқ, фарҳангу маънавиёт, масъулияти фардӣ ва 

иҷтимоӣ аён гардида истодаанд. Њарчанд аз љониби ањли љомеаи кишвар ин гуна 
кирдорњо мањкум гарданд, њам андешидани чорањо доир ба пешгирии онњо 

ногузир ва зарур аст. Дар чунин вазъият масъулияти  азими  таърихӣ ва рисолати 

шаҳрвандии мо аз он иборат аст, ки давлати ҷавони миллӣ, истиқлолияти он ва 

осоиштагии мардуми кишвари худро аз чунин паёмадҳои манфӣ, аз таъсири 

ќуввањои мољарољў эмин нигоҳ дорем.  
Аз ин рў, ављ гирифтани  таъсири  равандњои муосир ба тариќи иттилоотї 

ба шуури фардию љамъиятї (хусусан байни љавонон) масъалаи тањќиќ, арзёбї ва 
таблиѓи худшиносиву худогоњиро ба миён овардааст. Ин њадаф татбиќшаванда 
ва ногузир мебошад. Онњо ба амалї гаштани дурнамои сиёсати иљтимоиву 
иќтисодии кишвар, ба бунёди муносибатњои солими бозорї, ташаккули 



139 
 

иќтисодиёти устувори миллї ва нињоят барои баланд бардоштани сатњи 
зиндагии мардуми кишвар дар фазои сулњу субот, оромиву осоиштагї мусоидат 
хоњанд кард.  

   Бояд ба хотири ҳифзи сулҳу оромӣ ва пойдории суботи сиёсии ҷомеа мо 

ҳама муттаҳид бошем ва ба фаъолияти сохтору мақомоти давлатӣ ҳамаҷониба 
мусоидат намоем. 

   Технологияҳои муосири иттилоотию иртиботӣ ба яке аз омилҳои кории 

торафт густариш ёфтани зуҳуротҳои терроризм ва экстремизми динӣ мубаддал 
мегарданд [4, с. 87-104]. 

  Шабакаи ҷаҳонии Интернет аз ҷониби гурӯҳҳои террористиву 

экстремистӣ бо мақсадҳои пиёдасозии ҳадафҳояшон, яъне ҳарчӣ бештар ҷалб 

намудани аъзои нав, омода ва роҳбарӣ кардан ба онҳо ҳангоми даст задан ба 
аъмоли зишти харобкорона ба таври густурдаву фаровон истифода мешавад. 

    Хатари ҷараёнҳои ифротӣ ва гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва 

махсусан гароиши ҷавонон ба ин ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб  хеле ташвишовар 

мебошад.  Ин ҷо ду ҷанбаи масъала тавзеҳ мехоҳад. Яке он, ки ҷавонон чун нерӯи 

асосӣ ва ояндадор мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд. Дувум он, ки насли ҷавон дар 

баробари ин, чун нерӯи камтаҷриба ба ҳайси фазои амалиёти ҳадафноки 

гурӯҳҳои худӣ ва бегона сӯиистифода мешаванд.  Аз ин хотир, моро зарур аст, ки 

дар тарғиби зиракии сиёсӣ, фаҳмондадиҳӣ талош варзем ва нагузорем, ки ояндаи 

миллат зери хатар монад. Ҳадафҳои нопоки гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ, 

ҷараёнҳои номатлуби замонро худ дуруст дарк намоем ва аз ҷониби дигар ба 

насли ҷавон моҳияти масъаларо дуруст фаҳмонда диҳем. 

    Мутаассифона, бисёре аз ҷавонони мо аз сабаби дуруст надонистани 

мафҳумҳои ибодат ба доми ана ҳамин хел “ходимони дин” ё “ҷӯяндагони роҳи 

ҳақ” меафтанд [5, с. 159]. Аммо бояд донист, ки дини Ислом ҳеҷ робитае бо 

ифротгароӣ ва терроризм надорад. Терроризм ва экстремизм дину мазҳаб, 

миллат ва Ватан надорад. Бо ин вабои аср муборизаи беамон мебояд ва ҳар як 

шаҳрванди Тоҷикистон пешорӯи виҷдони худ масъул аст, ки дар пешгирии ин 

раванд бояд саҳми худро гузорад. 

   Имрӯз моро зарур аст, ки ҳушёрии сиёсӣ зоњир намуда, дастҷамъона бар 

зидди ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирӣ ва решакан намудани терроризм ва 

экстремизми динӣ бо вусъати корҳои тарғибу ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳӣ 

муборизаи қатъии беамон барем ва нагузорем, ки ҷавонони мо ба доми фиреби 

онҳо афтанд. Набояд фаромӯш кард, ки терроризм ва экстремизм сабабгори 

хатарҳои бузург, кашмакашиҳои пинҳонии сиёсии идеологҳои ҷангҷӯи ҷаҳон, 

ҷангу ҷидолҳои динию мазҳабӣ ва қавмию гурӯҳҳои манфур мегардад.  

   Дар ин замони муосири пурталотум набояд ҳар як фарди бомаърифат, 

солимфикр, боирода, ватандӯст, инсонпарвар дар чунин мубориза  бетараф  

бошанд. Бо амали дастаҷамъона пеши роњи терроризм ва экстремизм пурра 
гирифта хохад шуд. 

Љой доштани содиршавии ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ 

дошта, дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки омилҳои 

барангехтани кинаву адовати миллӣ, маҳаллӣ, динӣ ҳоло дар ҷомеаи мо аз байн 
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нарафтаанд. Аз ин рӯ, сариваќт ошкор ва бартараф карда шудани онҳо на танҳо 

вазифаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, балки вазифаи тамоми мақомот, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон мебошад. Сабабњои  љой доштани ин гуна падидањо 
маълуманд, ки норозигї, низоъву, кинаро аз хориљи кишвар пањн намуда, 
љонибдорони ѓафлатзадаи худро пайдо мекунанд ва бештар љавононро ба доми 
худ мекашанд. 

Сабаби дигари шомил шудани ҷавонон ба иттиҳодияи ҷиноятӣ ва 

иштироки онҳо дар муқовиматҳои мусаллаҳонаи хориҷи кишвар дар муҳити 

носолим тарбия ёфтан, аз ҷониби падару модарон ва шахсони онҳоро 

ивазкунанда фароҳам наовардани шароитҳои зарурии моддӣ, молиявӣ, маънавӣ 

ва руҳӣ, заифии таълиму тарбия дар мактабҳо, дар руҳияи эхтиром ба ватан, 

қонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия наёфтани онҳо ва тариқи сунъи 

болоравии нуфузи руҳониёни риёкор дар ҷомеа мебошад [6]. 

Таълиму тарбияи наврасону ҷавононро дар руҳияи ватандустиву 

инсонпарварӣ ва худогоҳиву худшиносӣ бе нақши мактабу маориф ва 

омузгорони касбӣ тасаввур кардан мумкин нест [7, с. 19]. 

Аз ин рў, тарғибу ташвиқи қонунҳои ҷорӣ, таҳкими истиқлолияти давлатӣ, 

баланд бардоштани ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, дарки амиқи 

равандҳои замони муосир вазифаҳое мебошанд, ки фазои сулҳу оромӣ, осудагӣ 

ва амнияти ҳаёти ҷомеаро таъмин хоҳанд кард.  
Дар ин самт моро мебояд, ки иродаи матин ва шикастнопазирро нисбати 

чунин падидаҳои хавфнок чӣ дар сатҳи саросарии миллӣ ва чӣ дар сатҳи фардиву 

иҷтимоӣ мустаҳкам намоем. Ин ирода бар он асос меёбад, ки мо пеш аз ҳама, 

фарзандони Ватани ягонаем ва манфиатҳои волои он аз манофеи дигари равияву 

ҳизбӣ, гурӯҳӣ ва табақавию мањаллӣ бартару болотар мебошанд. Қабл аз ҳама, 

бояд тамоми афроди ҷомеа равшан ва амиқан дарк намоянд, ки мо чӣ ҳадаф 

дорем, чӣ роҳро пеш гирифтаем ва кадом шеваи амалу рафторро истифода хоҳем 

кард, ки оромиву осоиштагии ҳаёти ҷомеаро таъмин намоем.  

Тарафдорони ғояҳои ифротгароӣ гуногунандеширо дар ҷомеа инкор карда, 

ақидаву назарҳои сиёсӣ, идеологӣ ва динии хешро бо дастгирии пешвоёни 

хориљї пайгирӣ менамоянд. Таълимоти ифротгароӣ на ба тафаккур, балки ба 

таассубу хурофот (хусусан тақлидкорї ба ғояҳои тундгароӣ) такя намуда, роҳҳои 

созандагї ва ҳалли мусолиматомези мушкилоти иҷтимоию сиёсии ҷойдоштаро 
инкор менамояд, вобаста ба мушкилоти љойдошта танњо айбљўиро мебинанд. 

Пайравони ҳизбу ҷараёнҳои динии экстремистӣ ҳатто баъди дарки нодурустии 

ақидаҳо ва моҳияти таълимоти роҳбаронашон, онро тарк кардан намехоҳанд. Ба 

мафкураи онњо бо ѓояњои ѓалатро, њатто баромадан аз ҳизбу ҷараёнҳои динии 

экстремистӣ ҳамчун хиёнат ба дину муқобилият ба Худо мефаҳмонанд.  

Таҳлилҳо нишон доданд, ки ҷавонон аз камтаҷрибагию нофаҳмӣ ба 

ташкилотҳои террористию экстремистӣ шомил гашта, минбаъд аз тарси ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудан, дар ҳайати ин ташкилотҳо фаъолияташонро 

идома медиҳанд.  

 Бояд зикр намуд, ки дар эзоҳи як қатор моддаҳои КҶ ҶТ муқаррарот оиди 

аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод гаштани шахси ҷиноят содир карда, пешбинӣ 
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гаштааст. Ин муќаррароти ќонун ба аҳолӣ бояд фаҳмонида шавад, то ки 

нафарони гумроҳ гашта, оид ба фаъолияти худ ба мақомоти дахлдори давлатӣ 

хабар диҳанд, ки дигар оќибатњо пешгирї карда шаванд.  

Такмил додан, беҳтар кардани сифати таълиму тарбия [8], тарѓибу 

ташвиќоти солим ва созанда яке аз кафолатҳои муҳими таъмини осоиштагии 

ҳаёти ҷомеа ва пешгирии ҳама гуна падидаҳои номатлуб ва ҷинояткорӣ 
мебошанд. 
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ХУСУСИЯТ ВА МОЊИЯТИ АМАЛЊОИ  

ТАЪХИРНОПАЗИРИ ТАФТИШЇ 
 
Кодекси  мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон [1] меъёри 

алоњидаро  дар бораи мафњуми амалњои тафтишї пешбинї накардааст. Аќидаи  

олимони соња оид ба мазмуни ин истилоњи мурофиавї ягона набошад њам, дар  
корњои илмии онњо доир ба хусусиятњои  амалњои тафтишї умумияти том 

мушоњида мешавад. Аз нигоњи ҳуқуқшиносон Рањматулоев А.Э., Сангинов А.Б. 
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[2, с. 71] дар мазмун ва моњияти амалњои тафтишї нишонањои умумї дида 
мешаванд, ки бо њадаф ва вазифањои мурофиавии љиноятї алоќаманд мебошанд. 
Амалњои тафтишотї, «маљмўи амалњои мурофиавии љиноятист, ки бо маќсади 
муайян кардани њолатњои ба пешбурди парвандаи љиноятї ањамияти њуќуќї 
дошта амалї мешаванд» [3, с.87].  Аз рўи ақидањои  Алексеев М.  «Амалњои 
тафтишї танњо бо маќсади љамъоварии  маълумоти воќеї амалї мешавад» [4, 
с.176]. Радченко В.И. даркнамоиро чун аломати фарќкунандаи амалњои тафтишї 
медонад [5, с.365]. Гутерман М.П.  менависад, ки: «Дар натиљаи иљрои амалњои 
тафтишї имконияти љамъоварии маълумоти минбаъд њамчун далел 
эътирофшаванда ба вуљуд меояд» [6, с.72-73].  

 Умумияти пешнињод ва асосноккунии хулосаи муаллифон дар он зоњир 
мешавад, ки онњо  маќсади амали тафтишотиро  чун ќисми исбот шарњ медињанд. 
Дар айни замон, дар хулосањои муаллифон  ањамияти амалњои тафтишотї бо 
хусусиятњои фарќкунандаи худ баён шудаанд. 

Умумият ва ягонагии амалњои тафтишї дар он аст, ки бо ёрии амалњои 
тафтишотї маќомоти  пешбурди парвандаи љиноятї масъалањои мурофиавии 
љиноятиро њал мекунад, ки бо љустуљў, ошкор кардан, гирифтан, ќайду 
мустањкам кардан ва тањќиќ кардани далелњо алоќаманд мебошанд.  

Белкин Р.С. ва  Салимов Њ.С., дуруст ќайд  кардаанд, ки бо роњи љамъоварї 
кардан, санљида баромадан ва бањо додан ба далелњо  муфаттиш, тањќиќбаранда 
ва прокурор, судя ба амалї шудани   фаъолияти исбот, ба дарки њолатњои њодисаи 
гузашта, ки ањамияти њуќуќї доранд,  имконият пайдо мекунанд ва аз нуќтаи 
назари меъёрњои њуќуќї  хулоса мебароранд [7, с. 356; 41-42].  

Ба ин гурўњи амалњои тафтишотї дохил мешаванд; азназаргузаронии 
тафтишї ва намудњои он, пурсиш ва намудњои он, рўбарўкунї, шањодаткунонї, 
дарёфт кардан, кофтуков намудњои он, озмоиши (эксперименти) тафтишї, 
нишон додан барои шинохтан, санљиши нишондод дар љой,  таъин кардани 
экспертиза намудњои он, гўш кардан ва сабти гуфтугўи телефонї, њабси 
муросилоти почтаю телеграф. Ин гурўњи амалњои тафтишотї маљмуи амалњоро 
доир ба љустуљў кардан, ошкор кардан, гирифтан, санљидан, ќайду мустањкам 
кардан иборат аст. Натиљаи ин амалњо  ба хулосабарории мантиќии 
тањќиќбаранда, тафтишоти пешакї, прокурор ва судя таъсир мерасонанд, ки дар 
интињо бо хулосабарорї ва ќабули санадњои њалкунандаи мурофиавии љиноятї 
анљом меёбад. Рањматулоев А.Э. ва Сангинов А.Б. далелњои  дар натиљаи 
амалњои тафтишотї  љамъовардашударо  аз  рӯи талаботи дахлдорї, ќобили 
ќабул, аниќ ва сањењ будан ва  дар маљмўъ аз љињати кифоя будан барои њалли 
масъалањои парвандаи љиноятї бањо додаанд [8, с.45].  

Дигар гурўњи амалњои тафтишотї аз љониби маќомоти пешбурди 
парвандаи љиноятї бештар ба иљро шудани амалњои минбаъдаи тафтишї ёрї 
мерасонанд. Аз љумла, дастгир кардан ва кофтукови шахсї,  эксгуматсияи љасад, 
гирифтани намунањо ба ташхиси муќоисавї, љойгир кардан ба муассисаи тиббии 
судї - руњшиносї. Дар натиљаи гузаронида шудани амалњои тафтишотии 
номбаршуда дар бисёр мавридњо бевосита ва њаматарафа њолатњои содир 
шудани љиноят ё ба парвандаи љиноятї ањамият доштаро муќаррар карда 
намешаванд. Онњо мустаќилона масъалањои мурофиавиро њал намекунанд ё ин  
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ки  мустаќилона барои  татбиќи њабс ё  љабрдида эътироф кардан эълон кардани 
айб кофї нестанд.  

Азназаргузаронии љойи њодиса оид ба тафтиши аксарияти парвандањои 
љиноятї – амали аввалиндараља ва таъхирнопазири тафтишї ба њисоб меравад. 
Мувофиќи моддаи 182 КМЉ ЉТ «Азназаргузаронии љойи њодиса, мањал, бино, 
асбобу анљом ва њуљљатњо бо маќсади ошкор кардани осори љиноят ва дигар 
объектњои моддї, муайян кардани дигар њолатњои барои парванда ањамиятнок 
анљом њамчун амали таъхирнопазири тафтишӣ иљро мешавад» [9].  

Азназаргузаронии љойи њодиса њамчун ќоида бо дигар амалњои тафтишї, 
чорабинињои оперативї-љустуљўї ва ташкилї дар алоќамандї гузаронида  
мешавад [10, с.46-49].  Ба чунин амалњо ва чорабинињо дохил намудан мумкин аст: 
љалби ањли љамъият ба ошкорнамоии љиноят ва дастгиркунии гунањгор; љустуљўи 
таъљилии љинояткор; истифодабарии баќайдгирињои криминалистї; 
фиристодани љасад ба мурдахона ба экспертизањои тиббї; гузаронидани 
озмоиши тафтишї; шањодаткунонї; гузаронидани кофтуков ва дарёфт кардан; 
пурсиши шоњидон, љабрдида, гумонбаршаванда ва айбдоршаванда; таъин 
кардан ва гузаронидани экспертизањои гуногун.  

Дар  марњилањои  људогонаи мурофиаи љиноятї, хусусан  дар  марњилаи 
оѓози  парвандањои љиноятї ва марњилаи тафтиши пешакї амалњои тафтишотӣ 
аз љониби маќомоти тањќиќ (м. 40 КМЉ ЉТ), маќомоти тафтиши пешакї (м. 159 
КМЉ ЉТ) ва аз љониби прокурор (м.168 КМЉ ЉТ) гузаронида мешаванд. 
Минбаъд дар марњилањои судї бошад аз љониби суд, судя (м.м. 311 – 326 КМЉ 
ЉТ) низ амали тафтишотї гузаронида мешаванд. Ин амалњо аз руи ќоидаи ягона 
иљро мешаванд. Лекин тартиби иљрои онњо бо пайдарњамї, бо иштирокчиён ва 
шахсони ваколатдор, аз рӯи маќсад, аз рӯи тартиби ќайду мустањкамкунии 
натиљаи амалњои тафтишотї фарќ мекунад. 

Маќомоти номбаршуда бо тартиби пешбиникардаи ќонун бо ёрии амали 
таъхирнопазири тафтишотӣ  вазифањои хосаи мурофиавии љиноятиро ба иљро 
мерасонанд. Масалан, тањќиќбаранда ва муфаттиш  ўњдадории таъќиби 
љиноятро амалї менамояд, прокурор вазифаи назорати риоя ва иљрои ќонунњо 
њангоми тањќиќ ва тафтиши пешакї, судя вазифаи ба амалбарории адолати 
судиро ба иҷро мерасонад. Дар ягонагї бошад, амалњои тафтишотї ёрї 
мерасонанд: 

а) Ба ошкор ва муайян кардани њолатњои содир шудани љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта; 

б) Ба исботи айбдорї ва эълони айб дар содир кардани љиноят; 
в) Ба њимояи шањрвандон  аз айбдоркунии беасос ва ѓайриќонунї; 
г) Ба таъмини даъвои гражданӣ; 
д) Ба ошкор ва бартараф кардани сабабу шароитњое, ки ба содир шудани 

љиноят мусоидат кардаанд; 
Амали таъхирнопазири тафтишӣ дар сурати мављуд будани асосњои кофї, 

бо тартиби муќаррар кардани ќонун, бо маќсади (исботи) њолатњои содир 
шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамиятдошта гузаронида мешаванд: 

Асосњои воқеӣ ва њуќуќии гузаронидани амали таъхирнопазири  тафтишї аз 
моддаи 85 КМЉ ЉТ сарчашма мегирад. Дар ин модда њолатњое пешбинї 
шудаанд, ки бояд доир ба њар як парвандаи љиноятї муќаррар карда шаванд: 
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- њодисаи љиноят (ваќт, ҷой, тарз ва дигар њолатњои содир намудани љиноят); 
- њолатњое, ки шахсияти айбдоршавандаро муайян мекунанд (ному насаб, 

соли таваллуд, маълумот, ањволи оилавї ҷои кор, касбу кор ва ѓ.); 
- њолатњое, ки љиноят будани кирдорро истисно мекунанд (мудофиаи 

зарурї, зарурияти нињої, расонидани зарар њангоми дастгир кардани шахсе, ки 
љиноят содир намудааст, маљбуркунии љисмонї ё руњї, таваккали асоснок, иљрои 
фармон ё амр); 

- њолатњое, ки метавонанд, боиси аз љавобгарии љиноятї ва љазо озод 
кардани шахс гарданд (бо сабаби пушаймони аз кирдор, бо сабаби ошти шудан 
бо љабрдида, бо сабаби таѓйир ёфтани вазъият, бо сабаби гузаштани мўњлати 
баљавобгари љиноятї кашидан, ќабул шудани ќонуни авф, бахшиши љазо); 

- њолатњое, ки гунањкории айбдоршавандаро дар содир кардани љиноят ва 
мусоидат намудан ба он, дараљаи гуноњ ва ангезаи онро муайян мекунад; 

- 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 арзёбї мекунанд; 

- њолатњое, ки хусусият ва андозаи зарари аз љинояти содиршуда расидаро 
муайян мекунанд (зарари љисмонї, моддї, маънавї); 

 - њолатњое, ки боиси содиршавии љиноят гардидаанд (сабаб ва шароитњое, 
ки ба содир шудани љиноят мусоидат кардаанд); 

- дигар њолатњое, ки ба њалли масъалањои пешбурди парвандаи љиноятї 
ањамият доранд. 

Агар бо муќоиса ба ин ќоидањо эътибор дињем, суд, судя дар ҷараёни 
пешбурди тафтиши судӣ тибқи м.м. 311-327  КМЉ ЉТ амалҳои тафтишотиро бо 

мақсади ҷамъ овардан, санҷиш ва баҳодиҳӣ ба далелҳо мегузаронад. Яъне, 
далелҳое, ки мақомоти таъқиби ҷиноятӣ  барои асоснок кардани  айбдории 
судшаванда ҷамъ овардааст, маротибаи дигар мавриди санҷиш (ҷоиз, дахлдор, 
аниқ ё боэътимод, кофӣ будани онҳо) қарор дода мешаванд. Амалҳои 

таъхирнопазири  тафтишотие, ки суд анҷом медиҳад, тибқи қоидаҳои умумии 
муайянкардани қонун анҷом дода мешаванд, лекин фарќият љой дорад. Фарқият 
аз амалҳои тафтишотии  марҳилаҳои тосудӣ  дар он аст, ки: 

А) ин амалҳо аз ҷониби суд дар марњилаи маљлиси судї гузаронида 
мешаванд, ки аз натиљаи амалњои тафтишотии тањќиќбаранда ва муфаттиш 
вобаста нест; 

Б) ин амалҳои судї номида шудаанд, чунки аз ҷониби суд бо иштироки 
тарафҳо ва дар ҳузури иштирокчиёни дигар анљом дода мешаванд; 

В) ин амалҳо дар пайдарҳамие, ки тарафњо ва судя, суд муайян кардаанд, 
гузаронида мешаванд; 

Г) дар натиљаи ин амалњо натанњо далелњои љамъовардашуда санљида бањо 
дода мешаванд, балки ќонунї ва асоснокии пешбурди  парванда аз љониби 
муфаттиш, тањќиќбаранда низ мавриди тањќиќи судї ќарор мегирад; 

Д) натиҷаи амалҳои тафтиши судӣ на дар протоколи алоҳида, балки  дар 

протоколи ягонаи маҷлиси судӣ қайду мустаҳкам мешаванд. 
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Дар натиҷаи анҷом додани амалҳои тафтишотӣ суд бо иштироки тарафҳо, 
маротибаи дигар ба ҳолатҳои содир шудани ҷиноят аз рӯи далелҳо, новобаста аз 
хулосаи мақомоти таъқиби ҷиноятӣ баҳо медиҳанд ё тарафњо, ба шакли 

мурофиавӣ ва сифати маълумоти воқеӣ, ба риоя ва иҷро шудани қонун, дуруст 
татбиқ шудани меъёрҳои ҳуқуқӣ баҳо дода мешавад, ки минбаъд суд дар асоси 
онҳо,  мувофиқан  мустақилона ва бевосита хулоса мебарорад ва амал мекунад. 

Искандаров З.Њ. чунин андеша дорад, ки: “Аз эътимод дур нест, ки  пешбурди 
судии парванда боздошта шавад, қатъ гардад, бандубасти кирдор тағйир дода 
шавад ё парвандаи ҷиноятӣ ба тафтиши иловагӣ баргардонида шавад” [11, с.54]. 
Чунки муњокимаи судї бевосита љараён мегирад, хулосаи судя, суд аз хулосаи 
маќомоти таъќиби љиноятї вобаста нест. 

Суд, судя ба далелҳо аз нуқтаи назари кифоя буданашон барои ҳалли 
масъалаи гунаҳгор ё бегуноҳ будани судшаванда мустақилона баҳо медиҳанд. 
Барои суд ягон далел пешакӣ қувваи муайянкунандаро доро нест. 

 
Адабиёт: 

1. Кодекси  мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Матн, 
2016. (м.171). 

2. Рањматулоев А.Э., Сангинов   А.Б. Мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон. – Хуљанд: Ношир, 2010.- 71 с. 

3. Рањматљонов А.,Оќилова М. Мурофиаи љиноятї.- Хуљанд, 2008.  
4. Алексеев М. Уголовный процесс.-М.: Юрист.1995.-  176 с. 
5. Уголовный процесс // Под обш.ред. Радченко В.И. – М.: Эксмо,  2006. –365 с. 
6. Гутерман М.П. Следственные действия и некоторые спорные вопросы, 

связанные с их системой // Вопросы борьбы с перступностью.Вып.:42.-М.: 
Юр.лит., 1985.- С.72-73. 

7. Салимов Њ. Криминалистика (китоби дарсї). – Душанбе:Дониш, 2008. - 
С.356.; Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – 
М.: Юриздат, 1966. – С.41-42. 

8. Рањматулоев А.Э., Сангинов А.Б. Мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон. – Хуљанд: Ношир, 2010. 

9. Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон. //  Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2016, № 3, мод.142, №564 // www.mmk.tj. 
Маркази миллии ќонунгузорї дар назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. 

10. Теория доказательств в советском уголовном процессе // Под ред. Жогина 
Н.В. -  М.: Юр.лит.,1973. - С.46-49. 

11. Искандаров З.Х. Национальный механизм защиты прав человека. – 
Душанбе: Ирфон, 2007. – 54 с. 
 
 

http://www.mmk.tj/


146 
 

Шарифов Д. Д., 
магистранти курси 2,  

ихтисоси 1-23.01.06.03т 
 

ҚАБУЛ ГАРДИДАНИ ИД ВА  ҶАШНҲОИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН  БА МЕРОСИ ҒАЙРИФАРҲАНГИИ ЮНЕСКО 
 

Дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои дуҷониба ва 
муносибатҳои бисёрҷониба бо созмонҳову ҳамоишҳои минтақавию 
байналмилалӣ мавқеи хоса дорад. Зарурати иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар фаъолияти ин созмонҳо аз он бармеояд, ки кишвар дар таҳкими амнияту 
суботи байналмилалӣ пайваста талош меварзад. Пеш аз ҳама, Тоҷикистон 
ҳамчун давлати демокративу ҳукуқбунёд узви комилҳуқуқи Созмони Милали 
Муттаҳид мебошад. Яке аз зерсозмонҳои ин Созмони умумиҷаҳони 

ЮНЕСКО мебошад, ки оид ба илм, маориф ва фарҳанги давлатҳои ҷаҳон 
фаъолият менамояд.    

6-уми апрели соли 1993 Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи Созмони 

байналмилалии ЮНЕСКО расман аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардида 
қабул шуд. Соли 1994 бо қарори Шӯрои Вазирони Тоҷикистон аз 28-уми 
июни соли 1994 таҳти рақами № 305, Комиссияи миллӣ оид ба корҳои 

ЮНЕСКО дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. 
Ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи ноябри соли 1994 то моҳи ноябри соли 
2013 дар ҷаласаҳои Конфронси Генералӣ (аз ҷаласаи 27-ум то 37-уми 
Конфронси Генералии ЮНЕСКО) иштирок кардааст. Мавриди зикр аст, ки 
Конфронси Генерали ЮНЕСКО дар муддати ду сол як маротиба гузаронида 
мешавад. 

Аз рӯзи қабул гардиданаш то инҷониб ҳамкориҳои  ЮНЕСКО бо 

Тоҷикистони соҳибихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёд сол то сол мустаҳкам 
гардида истодааст. Аз давраи таъсис ёфтани Комиссияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО Тоҷикистонро ҳайатҳои мухталиф аз 
ҳисоби намояндагони Комиссияи миллӣ оид ба корҳои ЮНЕСКО дар ҳамаи 
ҷаласаҳои Конфронси Генералии ЮНЕСКО намояндагӣ намуда, дар қабули 

барнома, буҷа ва ҳуҷчатҳои расмии Созмон, густариши муносибати 
Тоҷикистону ЮНЕСКО саҳм гузоштаанд. 

Яке аз вазифаҳои асосии Комисияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба корҳои ЮНЕСКО ворид намудани фарҳанги моддӣ, ғайримоддӣ ва табии 

кишвар ба Феҳристи Мероси Ҷаҳонии ЮНЕСКО мебошад. Мақсад тарғиб, 
ҳифз ва ташфиқи тамаддуни ғании миллати тоҷик ба ҷаҳониён ва ҷалби 
сайёҳон ба кишвар мебошад, ки бахше аз сиёсати фарҳангии пешгирифтаи 
давлату миллат ба ҳисоб меравад. 

Дар робита ба ин, соли 2003 нахустин мероси ғайримоддии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Шашмақом» аз тарафи ЮНЕСКО ҳамчун шоҳасари мусиқӣ 
шинохта шуда, ба Феҳристи мероси ғайримоддии башарият шомил гардид.                                               
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Инчунин яке аз натиҷаҳои муҳими ҳамкории Тоҷикистон бо ЮНЕСКО 
аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф 
намудани сулҳи тоҷикон мебошад ва дар расидан ба ин комёбӣ нақши 

пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе хеле муҳим арзёбӣ гардид [1 c. 95]. 

Бинобар ин, бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 
қарори ЮНЕСКО соли 2003 шаҳри Душанбе «Шаҳри сулҳ» эълон гардид.    

24-уми майи соли 2005 дар пойтахти Франсия шаҳри Париж Созишнома 

миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ЮНЕСКО оид ба ҳифз ва такмили 
муҷассамаҳои меросии хилватгоҳи «Аҷина-теппа» ба имзо расид, ки натиҷаи 
заҳматҳои коршиносони миллӣ ва байналмилалӣ буд.  

17-уми сентябри соли 2008 ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Амриддин Аминов дар Қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Париж унвони 
фахрии  “Ҳунарманди ЮНЕСКО” супорида шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
симои ҳайкалтароши барҷаставу машҳури ҷаҳонӣ дар минтақаи Осиёи 
Марказӣ кишвари нахустин ва ягона шинохта шуд, ки намояндаи он сазовори 

чунин унвони баланди байналхалқӣ гардид. 
Ворид намудани ҷашнвораҳои 1150-солагии Абуабдулло Рӯдакӣ, 100-

солагии Мирзо Турсунзода, 2700 - солагии шаҳри Кулоб, 1700 - солагии 
Истаравшан ба Феҳристи ҷашнвораҳои ЮНЕСКО боз яке аз натиҷаи мусбии 

муносибатҳои дуҷониба ба ҳисоб меравад [2 c. 177]. 
Аз 4-ум то 5-уми майи соли 2009 сафари расмии Директори Генералии 

ЮНЕСКО, ҷаноби Коичиро Матсууро ба Тоҷикистон сурат гирифт. Дар 
ҷараёни ташриф мулоқотҳои ҷаноби Коичиро Матсууро бо Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар шахсони расмии кишвар баргузор 

гардиданд. Ба ёдоварии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, аз ҷониби Директори 

Генералӣ Коичиро Матсуура ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
медали тиллоии ЮНЕСКО супорида шуд. Зимни сафар ҷаноби Коичиро 
Матсууро аз шаҳраки “Ҳулбук”-и ноҳияи Восеъ ва мақбараи мутафаккир ва 

файласуфи шарқ Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар шаҳри Кулоб дидан намуд.   
Зимни ҷаласаи 192 (ref.document 192/EX/32) тибқи қарори қатъномаи 159 

ЕХ/7.5 панҷ номинатсияи Тоҷикистон, 3000 - солагии шаҳри Ҳисор, 700 - 
солагии мутафаккир ва файласуфи шарқ, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 

(пешниҳоди Тоҷикистон бо дастгирии Ҷумҳурии Исломии Эрон) 600 - 
солагии шоири барҷастаи адабиёти классикии тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ, 100 
- солагии оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ, 600 - солагии мусиқишинос Мақсуд ал-
Алҳон (пешниҳоди Ҷумҳурии Исломии Эрон бо дастгирии Тоҷикистон) ба 

рӯйхати ҷашнвораҳои ЮНЕСКО, ки солҳои 2014-2015 қайд карда мешаванд, 
ворид карда шуданд:               

- Ифтитоҳи кафедраи ЮНЕСКО «Муколамаи байнимаданӣ дар дунёи 
нав» дар Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия, моҳи июни соли 2003; 

- Бунёди Академияи Мақом дар соли 2003; 
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- Таъсиси Шӯро оид ба биоэтика дар назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар таърихи 29-уми сентябри соли 2008; 

- Таъсиси Кумита оид ба Барномаи байналмилалии гидрологии 
ЮНЕСКО (Кумита оид ба гидрология) дар назди Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои август ва сентябри соли 2011; 

- Барқароршавии Кумита оид ба барномаи ЮНЕСКО «Одам ва 
биосфера» дар таърихи 16-уми майи соли 2011  [3]. 

- Мукофотонидани китоби “Хазинаи тиллоии тоҷикон”-и Вазири 

корҳои хориҷӣ Ҳамрохон Зарифӣ бо ҷоизаи Ҷалолиддини Румӣ, 12-уми 
феврали соли 2013. 

- 25-уми феврал дар шаҳри Париж, дар қароргоҳи ЮНЕСКО муаррифии 
китоби «Меъмори сулҳ», ки ба саҳми пурарзиши Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба сулҳу суботи комил дар 
кишвар бахшида шудааст. 

- Бо қарори ҷаласаи 36-уми Кумитаи Мероси Умумиҷаҳони ЮНЕСКО 
ворид гардидани «Боғи миллии Тоҷикистон-Кӯҳҳои Помир” ба Феҳристи 

Мероси табии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО, 28-уми июни соли 2013 дар шаҳри 
Пномпени Шоҳигарии Камбоҷа; 

- Аз ҷониби Дабирикулли ЮНЕСКО, хонум Ирина Бокова сарфароз 
гардонидани Асосгузори сулҳу ваҳдати милли - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо медали “60-солагии 
ЮНЕСКО”, 20-уми августи соли 2013.  

- Кушодашавии гӯшаи ЮНЕСКО дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон 
бо иштироки Дабири кулли ЮНЕСКО, хонум Ирина Бокова таърихи 21-уми 
августи соли 2013.  

- Зимни ҷаласаи 37-уми Конфронси генералии ЮНЕСКО (Париж, 
ноябри 2013) 5(панҷ) номинатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:  

-  3000 - солагии шаҳри Ҳисор; 
- 700 - солагии мутафаккир ва файласуфи шарқ, Мир Саид Алии 

Ҳамадонӣ (пешниҳоди Тоҷикистон бо дастгирии Ҷумҳурии Исломии Эрон) 
- 600 - солагии шоири барҷастаи адабиёти классикии тоҷик 

Абдураҳмони Ҷомӣ;         
- 100 - солагии оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ; 
- 600 - солагии мусиқишинос Мақсуд ал-Алҳон (пешниҳоди Ҷумҳурии 

Исломии Эрон бо дастгирии Тоҷикистон) ба рӯйхати ҷашнвораҳои 

ЮНЕСКО, ки солҳои 2014-2015 қайд карда мешаванд, ворид карда шуданд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи бою ғанӣ ва мавзеъҳои зебои туристии 
хеле зиёд дорад. Мақсад аз қабули  иду ҷашнвораҳо ва мавзеъҳои 
хушманзараи зебои кишвар ин ба ҷаҳониён муаррифии таъриху тамадун ва  
ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвар мебошад. Дар ҳақиқат, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кишвари сайёҳӣ мебошад [4. c. 159]. 
Дар фазои фарҳангии Тоҷикистони соҳибистиқлол ахтари дурахшони 

тамаддун падидор гардид. Ёдгории таърихии Саразм дар шаҳри Панҷакент 

ҷойгир буда,  31-уми июли соли 2010 бо қарори ҷаласаи 34-уми Кумитаи 
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мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО, ки аз 25-уми июн то 3-уми августи соли 
2010 дар Бразилия барпо гардид, мавзеи “Саразм” [5, c. 404] ба Феҳристи 
Мероси Умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардид. Саразм ёдгории беназирест, 

ки дар худ робитаҳои фарҳангии мардуми мухталифи Осиёи Марказиро 
таҷассум кардааст. Ба маълумоти Ҷованнӣ Бокардо - мудири дафтари Осиё 
ва Океания дар ЮНЕСКО, Саразм бар асоси ду меъёр ба Феҳристи Мероси 
Ҷаҳонӣ шомил карда шудааст. Аввалан, ки Саразм дар давраи муайяне 

маҳалли таҷассуми табодули фарҳангии барҷастае будааст. Он чор ҳазор сол 
пеш аз милод як маркази тиҷорати ҳамон давра дар минтақа ба шумор 
мерафт. Ҳафриёт дар ин ёдгории таърихӣ ва кашфи баъзе аз ашё, бо таври 
рӯшан, нақши ин маҳалро дар мубодилот ва тиҷорати минтақаҳои ниҳоят 

гуногун аз ҷумла, Туркманистони ҳозира, Байнаннаҳрайн, тамаддуни Ҳинд 
ва хосатан Осиёи Марказӣ нишон медиҳад. Ин боиси аввалин пазируфта 
шудани Саразм ба Феҳристи Мероси Ҷаҳонии фарҳангӣ мебошад. Шоёни 
зикр аст, ки санаи 12-уми  сентябри соли 2020 Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ, бахшида ба  
маросими бузургдошти 5500-солагии таъсисёбиии шаҳри бостонии Саразм, 
ба ин макони таърихӣ ташриф оварданд. Ин ҳамоиши сатҳи баланд, ки бо 

иштироки олимону донишмандони шинохтаи ҷумҳурӣ ва намояндагони 
корпуси дипломатии муқими шаҳри Душанбе сурат гирифт, ба 5500-солагии 
шаҳри Саразми бостонӣ, ки ба рӯйхати ҷашнвораҳои ҷаҳонии ЮНЕСКО дар 
солҳои 2020-2021 шомил гардидааст, бахшида шуд. 

Шаҳраки Саразм ба зиёратгоҳи сайёҳон табдил ёфтааст. Ҳамасола 
шаҳрвандони зиёди ватанӣ ва сайёҳони хориҷӣ ин мавзеи нотакрорро зиёрат 
карда, аз дастовардҳои бостоншиносони тоҷик баҳравар мегарданд. 
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ОИД БА МУАЙЯНКУНИИ ТАЛАБОТҲО БА ИНТЕРФЕЙСҲОИ 

ИСТИФОДАБАРАНДА 

 

Интерфейси истифодабаранда (User Interface) – усулҳо ва воситаҳои робитаи 

байни инсон ва сахтафзору нармафзори компютерӣ мебошад. Яъне, интерфейси 

истифодабаранда додугирифти иттилоотро байни истифодабаранда – инсон ва 

системаҳои барномаҳои компютерӣ таъмин мекунад. Яке аз соддатарин намунаи 

интерфейси истифодабаранда ин веб-саҳифаи Google (google.com) мебошад, ки 

интерфейси оддӣ дорад – танҳо логопит, сатри ҷустуҷӯ ва якчанд тугмаҳо. 

 
Расми 1. Веб - саҳифаи Google 

Маҳилаҳои рушд ва намудҳои интерфейси истифодабаранда. Бар хилофи 

воқеияти муосир, компютерҳои аввал барои интерфейси графикӣ хеле заиф 

буданд [1]. Аз ин рӯ, дар ибтидо одамон танҳо аз сатри фармон истифода бурда 

метавонистанд, ки дар онҳо додугирифти иттилоот дар намуди фармонҳо бо 

истифодаи дархостҳо амалӣ карда мешуданд. Баъдтар он ба интерфейси матнӣ 

табдил ёфт – интерфейсҳое, ки имрӯзҳо дар ҷараёни насби системаҳои 

оператсионӣ истифода мешаванд. 

Интерфейси истифодабарандаи графикӣ як намуди интерфейсест, ки барои 

компютерҳои пуриқтидор пешбинӣ шудаанд ва бо истифода аз элементҳои 

графикӣ муоширати байни инсон ва компютерро таъмин мекунанд. Дар чунин 

системаҳо инсон одатан бо истифода аз мушак (панели сенсорӣ, клавиатура) кори 

компютерро идора мекунанд. Дар ояндаи наздик интерфейси истифодабарандаи 

аудиоӣ ё садоӣ пайдо шуда метавонанд, ки ба инсон имкон медиҳанд бо компютер 

бо истифода аз нутқ муошират кунанд (дар ҳолатҳои хусусӣ, барои забони 

англисӣ интерфейсҳои овозӣ аллакай вуҷуд доранд). 

Бозиҳои гуногуни компютерӣ интерфейси табиии ба ҳақиқат наздикро 

истифода мебаранд. Системаи бозиҳои компютерӣ ҳаракатҳои одамро таҳлил 

мекунад ва онҳоро ба ҳаракатҳои қаҳрамонони бозӣ табдил медиҳад. Интерфейси 

дарки хоҳишҳои истифодабаранда, инчунин интерфейси дар асоси интелекти 
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сунъӣ дар ҳоли таҳия қарор доранд. Ин имкон медиҳад, ки дар оянда қобилияти 

идоракунии компютерҳоро бо қудрати тафаккур фароҳам оварда шавад. 

Интерфейси сатри фармонҳо. Дар байни соҳаҳои татбиқи интерфейси сатрӣ 

- фармонӣ системаи амалиётии DOS-ро метавон ҷудо кард. Муошират бо ворид 

намудани фармонҳо ба вуҷуд меояд. Компютер ин фармонҳоро коркард мекунад 

ва сатри навбатиро нишон медиҳад. Ин намуди интерфейс хеле кӯҳна аст. 

Имрӯзҳо аксарияти интерфейси сатри фармон ба интерфейсҳои графикӣ иваз 

карда шудаанд. 

Интерфейси истифодабарандаи матнӣ. Ин намуди интерфейси 

истифодабаранда барои кор бо аломатҳо тарҳрезӣ карда шудааст ва ин намуди 

интерфейс истифодабарандаи зиёдро дорад. Интерфейсҳои матнӣ имрӯзҳо 

воситаҳои асосии муоширати байни барномавӣ ба шумор меравад. Дар асоси 

чунини интерфейсҳо барномаҳои клиентӣ ба серверҳо дархости 

истифодабарандаро, аз сервер ба барномаи клиентӣ маълумоти дархостшударо 

интиқол мекунанд. Қоидаҳои танзимкунандаи интиқоли маълумотро протоколҳо 

муайян мекунанд. 

Интерфейси истифодабарандаи графикӣ. Интерфейси истифодабарандаи 

графикӣ маъмултарин интерфейси истифодабаранда аст. Муоширати 

истифодабаранда бо барнома бо истифодаи муш ва клавиатура амалӣ мешавад. 

Интерфейси истифодабаранда дорои чунин вазифаҳои асосӣ мебошад: 

 аз системаҳои барномаҳои компютерӣ тасвир кардани иттилооти визуалӣ 

(графикӣ, овозӣ) ба истифодабаранда, ки инсон мебошад; 

 ворид кардани иттилооти визуалӣ  (графикӣ, овозӣ) ё ки фармонҳои 

истифодабаранда ба системаҳои барномаҳои компютерӣ. 

Аз рӯи нишондодҳои истифодабарандагони системаҳои компютерӣ муайян 

карда шуд [2], ки  интерфейси истифодабаранда талаботҳои зеринро дорад: 

 40%-и истифодабарандагони компютерӣ иқрор шуданд, ки агар интерфейси 

истифодабаранда намуди носаҳеҳ дошта бошад, онро истифода нахоҳанд кард; 

 94%-и меҳмонон бо сайтҳое, ки дизайни паст доранд, эътимод надорвнд. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2. Хосиятҳо ва принсипи кор кардани интерфейси истифодабаранда  

 

Дар Интернет миллионҳо веб-саҳифаҳо ҷойгир шудаанд ва бо мақсадҳои 

гуногун хизмат мекунанд. Баъзе аз онҳо ҷолибанд ва баъзе не. Онҳое, ки хуб ба 
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истифодабаранда 

Табиӣ Мувофиқат 

Намуди эстетикӣ  Сода  

Чандирӣ  
Принсипи 

робитаи бозгашт 



152 
 

назар мерасанд дар корбарӣ осон ва хеле интерактивӣ мебошанд, диққати 

истифодабарандаро дар муддати тӯлонӣ ҷалб мекунанд. Веб-интерфейс аз сабаби 

маъруфияти торафт афзояндаи шабакаи умумиҷаҳонии Интернет ва мутаносибан 

ташаккулёбии ҳозираи веб-браузерҳо васеъ паҳн шудаанд. 

Веб-интерфейс ин маҷмӯи воситаҳоест, ки тавассути он истифодабаранда бо 

веб-сомона ё ягон барномаи дигар бо воситаи браузер ҳамкорӣ мекунад. Веб-

интерфейс, веб-саҳифа ё маҷмӯи веб-сафҳаҳое, ки интерфейси 

истифодабарандаро барои робита бо компютер (аз ҷумла сервер) таъмин 

менамояд. Яке аз талаботҳои асосии веб-интерфейс намуди зоҳирии ягонаи он 

ҳангоми кор дар браузерҳои гуногун мебошад. Бартарии асосии веб-интерфейс 

набудани зарурати насби нармафзори иловагӣ мебошад, зеро системаҳои 

оператсионии маъмул бо браузер аллакай таъмин мебошанд. 

Веб-саҳифаҳоро дар браузер ба намудҳои статикӣ ва динамикӣ ҷойгир 

мекунанд. Аз ибтидои  пайдоиши шабакаи Интернет ҳамаи веб-саҳифаҳо танҳо 

статикӣ буданд. Дар веб-саҳифаҳои статикӣ иттилооти статикӣ, доимӣ ва 

тағйирнопазирро нигоҳ медоранд. Барои тағйир додани иттилоот бояд ба коди 

барномавии саҳифа ворид карда шавад. Дар сомонаҳои муосир одатан ҳар як 

ҳуҷҷат ё саҳифа дорои якчанд пайванд (ҳавола) мебошанд – масалан, ҳавола ба 

феҳристи мақолаҳо, ҳавола аз саҳифаи асосӣ ба саҳифаи эълонҳо ва ҳавола ба 

ҷузъҳои меню. Аз ин рӯ, нашри маводи нав на танҳо иловакунии худи саҳифа, 

балки таҳрир кардани ҳамаи саҳифаҳои алоқамандро ба миён меорад. Чунин ҳолат 

на танҳо мураккабии равандро афзун мекунад, балки эҳтимолияти пайдоиши 

хатогиро низ баланд мекунад. Веб-саҳифаҳои динамикӣ метавонад ба амалҳои 

истифодабаранда ва тағйирот ҷавоб диҳад. Масалан, агар шумо матнро пахш 

кунед, блоки тарҷумаи калимаро дида метавонед. Динамика дар веб-саҳифаҳо бо 

истифода аз скриптҳои аз ҷониби браузер иҷрокунанда амалӣ карда мешавад. Веб-

саҳифаҳои динамикӣ дар ҷое, ки иттилоот зуд-зуд иваз мешавад истифода 

мешавад. Масалан, инъикоси маълумот оид ба нархи саҳмияҳо, иттилооти обу 

ҳаво, ахбор ва навигариҳо хосияти зуд ивазшавандаро доранд. Тафовути куллӣ 

дар байни веб-саҳифаҳои динамикӣ ва веб-саҳифаҳои статикӣ дар он аст, ки 

мундариҷаи он доимӣ нест ва метавонад тағйир ёбад. Он вобаста ба хоҳишҳои 

истифодабаранда, ё баръакс дар асоси дархостҳои истифодабаранда таҳия шуда, 

ба веб-сервер фиристода мешавад. Барои сохтани веб-саҳифаҳои динамикӣ 

бештар аз забони JavaSript истифода мебаранд [3]. 

Интерфейси истифодабаранда тибқи талаботи муайян бояд сохта шавад. Он 

бояд табиӣ, пайдарпай, фаҳмо, сода, ҷолиб ва ба таври пурра муносибати инсон 

ва компютерро таъмин намояд. Ҳангоми иҷрои чунин талаботҳои зикршуда 

интерфейс барои истифода қулай мегардад. 

 

Адабиёт: 

 1. Studfile.net [сарчашмаи электронӣ]. Реҷаи дастрасӣ: Studfiles. (Санаи 

муроҷиати охирон: 4.04.2020). 

2.  rb. net [сарчашмаи электронӣ]. Реҷаи дастрасӣ: Dombase. (Санаи 

муроҷиати охирон: 28.03.2020). 
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                                                    технологияҳои иттилоотӣ  
дар иқтисодиёт 

 

ИСТИФОДАИ ВАСЕИ ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКӢ ВА 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР ДАР МУАССИСАҲОИ ОЛИИ  
КАСБИИ КИШВАР 

 

Асосгузори сулњу вањдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон чуноне ки дар паёми навбатии хеш баён 

медоранд: «Давлат  доир  ба  масъалаи  татбиқи  технологияҳои  компютерӣ дар  
муассисаҳои  таълимӣ  диққати  калон  зоҳир  мекунад,  зеро  қарни  ХХI замони 
технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ мебошад. Татбиқи техникаи нав, бахусус 

бо компютерҳо таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки сатҳ 
ва сифати таълим беҳтар карда шуда, методҳои муосири гирифтани донишҳо 
мавриди истифода қарор бигиранд» [3]. Дар  муассисаҳои таълимӣ  васеъ 
истифода шудани технологияҳои нав ва истифодаи воситаҳои муосири  

техникии  таълим  метавонанд  самарабахшии  таълимро  дар  ҳамаи шаклҳои 
ташкили раванди он тадриҷан баланд бардоранд. 

Барои  дар  ҳаѐт  татбиқ  намудани  иқтидори  илмӣ-маърифатии 
муассисаҳои  таълимӣ   кӯшишҳои  педагогон  ва  аҳли  ҷомеа басо зарур  аст.  

Чуноне ки олимони муосир қайд кардаанд: «Таҳия  ва  татбиқи  технологияҳои 
инноватсонии  омодагии  мутахассисон  дар  асоси  истифодаи  таҷрибаи 
пешқадами  ватанӣ  ва  байналмилалӣ  васеъ  намудани  ҳамкориҳои  байни 
миллатҳо  ва  байни  халқҳо  хеле  зарур  мебошад»  [5,  с.6].   

Яке аз  ислоҳоти  соҳаи  маориф  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон ин устувор 
намудани мавқеи ғояҳои шахсии хонанда, баланд бардоштани сатҳу сифати 
дониш дар раванди таълим мебошад. Хислатҳои инкишофи  фардии  ҳар  як  
донишҷӯ   дар баланд бардоштани шавқу рағбати ӯ ба таҳсил ва дар раванди 

татбиқи омӯзиши технологияи ҳозиразамон имконияти васеъ бояд фароҳам 
овард.  Дар  раванди  таълим  технологияи  муосир омӯзиши  маводи таълимии  
гуногундараҷа  ва  фаъолияти  илмандӯзии  донишҷӯѐнро  дар машғулиятҳои  
маърӯзавӣ,  амалӣ  ва  озмоишӣ  таъмин  менамояд.  Фармони  Президенти  

Ҷумҳурии  Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар  бораи  Стратегияи  
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давлатии технологияҳои  иттилоотию  коммуникатсионӣ  барои  рушди  
Ҷумҳурии Тоҷикистон»,  05.11.2003,  № 1174,  Фармони  Президенти  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон,  «Дар  бораи  Консепсияи  амнияти  иттилоотии  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», 07.11.2003, № 1175, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз  3  
декабри  соли  2004,  № 468  «Дар  бораи  тасдиқи  барномаи  давлатии рушд  ва  
татбиқи  технологияҳои  иттилоотию  коммуникатсионӣ  дар Ҷумҳурии  
Тоҷикистон»  дар  рушди  ин  раванд  мусоидат  менамоянд. Ҳамзамон,  

мушоҳидаҳо  нишон  медиҳанд,  ки  солҳои  охир  истифодаи технологияи  
муосир  дар  вақти  хондани  маърӯзаҳо  ва  гузаронидани дарсҳои  амалӣ  (бо  
ѐрии   тахтаи  электронӣ  баѐн  намудани матни  маводи  таълимӣ  ва  ғайра)   ба  
роҳ  монда  шудааст.  Яке  аз проблемаи  мушкил  ин  таҳия  нашудан  ѐ  қисман  

иҷро  шудани  корҳои озмоишӣ бо истифодаи технологияи компютерӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Омодагии мутахассисони  ихтисосманд  бо  сатҳи  баланди  ташаккули  
салоҳиятҳои касбӣ  вазифаи асосии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ  маҳсуб 
меѐбад. Мутахассисони имрӯза на танҳо донишҳои назариявиро бояд дошта 
бошанд, балки онҳо маҳорат ва малакаҳои дар муассисањои таълимӣ  азбар 

намудаашонро бояд мавриди  истифода  қарор  дода  тавонанд. Аз рӯи ақидаҳои 

олимони ватанӣ мушоҳида шудааст, ки: «Дастрасӣ  ба  ин  мақсадҳо  дар асоси  
бунѐдгароии  минбаъда  ва  баланд  бардоштани  сифати  таҳсилот, тафсири  
эҷодӣ  ва  ҳаллу  фасли  масъалаҳои  бавуҷудомада,  ташаккули фарҳанги  нави  
иттилоотӣ,  инкишофи  муассисаҳои  таҳсилоти  олии  касбӣ ҳамчун  низоми  
иҷтимоӣ-фарҳангии  ҷавобгӯ  ба  талаботҳои  мубрам  ва дурнамои шахсият, 

ҷомеа ва давлат имконпазир мебошад» [6, с. 6]. 
Ҳангоми  омӯзиши  технологияи  иттилоотӣ  барномаи  техникӣ  ва 

таъминоти  методӣ,  маҷмӯи  калони  воситаҳои  таълими  амалкунанда  дар 

пойгоҳи  технологияи  иттилоотию иќтисодї    мавриди  истифода  қарор  
мегиранд.  Якҷоя  бо  донишҳои фундаменталӣ  доир  ба  технологияи  
иттилоотӣ  донишҷӯѐн   имкониятҳои воситаҳои  технологияи  иттилоотию 
иќтисодї  ва  истифодаи  онҳо  дар  фаъолияти  таълимӣ-маърифатиро 

меомӯзанд.  Масалан,  ҳангоми  омӯзиши  курси  "Технологияи иттилоотӣ"  дар  
донишҷӯѐн  на  танҳо  саводнокии  умумии  таълимӣ-маърифатӣ, балки 
донишҳои иттилоотию иртиботии шахсият низ ташаккул меѐбанд. 

Барои  мафҳуми  иттилоот   ва  чӣ  нақшаеро  вай  дар  ҷаҳони  муосир 

мебозад, «хабар»-ро (message) фарқ кардан лозим аст, ки вай «ашѐ» маҳсуб ѐбад,  
яъне  маҳсули  интиқолшаванда,  ки  вай  маҳсули  фаъолияти  зеҳнии инсон   
мебошад;  шарҳ-ин  «андеша»,  яъне  дониши  касбшуда  мебошад; 
коммуникатсия - ин фақат амалиѐти интиқол, намоиш мебошад.  Аммо дар 

ҷомеаи  муосири  мо  бахусус  амалиѐти  намоишдиҳӣ-звенои муайянкунандаи 
афзалиятнок дар сегонаи хабар-иртибот-тафсир мебошад» [1, c. 359].  Ҷањони  
муосирро  бе  воситаҳои  гуногуни  техникию  иттилоотӣ  тасаввур кардан  
ғайриимкон аст. Хусусиятҳои моҳиятии дигаргуниҳои иҷтимоӣ дар марзи 

асрҳои ХХ-ХХI бо  афзоиши  нақши  иттилоот  ва  технологияҳои  иттилоотӣ-
иртиботӣ дар ҷанбаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъият алокаманданд. Асосгузори  
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сулњу вањдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалӣ Рањмон дар Паёми худ аз 26 декабри соли 2018 ба Маљлиси 
Олӣ ќайд намуданд, ки: “Тањким бахшидани иќтидори илмии кишвар, љорӣ 
кардани ихтироот дар истењсолот пояњои моддиву техникии муассисањои 
таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар њамаи зинањои тањсилот, 
љалби боз њам васеи истеъдодњои љавонон ба омӯзиши технологияњои муосир ва 

корњои эљодиву техникӣ вазифаи муњимтарини соњањои илму маориф 
мебошад”[4].  

  Дар шароити имрӯза раванди таълиму тадрисро бе истифодаи васеи 
воситаҳои техникӣ  ва  технологияҳои  муосир  тасаввур  кардан  ғайриимкон  
аст. Хушбахтона, имрӯз аксари муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар  ба 
ин низоми ҷаҳонӣ гузаштаанд. Барои  омода намудани  омӯзгорон  ба  ин  низом  

семинарҳо  ва курсҳои  омӯзиши  махсус роҳандозӣ  гардиданд,  то  ки  онҳо  аз  
технологияи  нав  ва  истифодаи ҳадафмандонаи  он  огаҳӣ  пайдо  намоянд  ва  
дар  гузаронидани  дарсҳо  аз тариқи  онлайн  мушкилӣ  накашанд.  Дар  ин  
низом  доштани  почтаи электронӣ  барои  омӯзгору  донишҷӯ  ҳатмӣ  буда,  

муколамаи  мустақими омӯзгору донишҷӯро ба вуҷуд меоваранд. 
Дар  замони  рушди  босуръати  илму  техника  дар  ҳама  соҳаҳо 

дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омадааст, ки низоми таҳсилоти олии касбии 
кишвар  низ аз ин  раванд  берун  нест. Баҳри  рушди  таълиму  тарбия  ва бо 

шароити  созгор  таъмин  намудани  муассисаҳои  таълимӣ  дар  даврони 
соҳибистиқлолии  техникӣ  корҳои  шоиста  ба  анҷом  расонида  мешаванд. 
Имрӯз аксари муассисаҳои таълимӣ бо техника ва технологияҳои замонавӣ 

таъмин буда, омӯзгорон ба таълими муҳассилин машғуланд. 
Иттилоотонии  ҷомеа  бо  худ  таҳаввулоти  илмию  техникӣ  ва иқтисодию  

иҷтимоиро  меорад,  ки  он  дар  навбати  худ  ҳаѐту  фаъолият  ва тафаккуру  
арзишҳои  инсониро  дигаргун  месозад.  Муттасилот  ва  суръати ин  

дигаргуншавӣ  аз  он  гувоҳӣ  медиҳад,  ки  асри  XXI  асри  технологияи 

информатсионӣ, технология ва ҷомеаи иттилоотӣ хоҳад буд. 

Технологияи информатсионӣ  илмест,  ки  доир  ба  хосиятҳои  иттилоот  
ва  қонунҳои равандҳои иттилоотӣ баҳс менамояд. 

Технологияи информатсионӣ  яке аз соҳаҳои тафаккури  илмӣ  буда, ба 
воситаи низоми таҳлилии ҳодисаҳои муҳити атроф раванди иттилоотии бо   

суръати баланд вусъатѐбандаро  меомӯзад   ва  усули  воситаҳои  худкорӣ,  
ғункунӣ, қабулкунӣ,  нигоҳдорӣ,  табдил,  ирсол,  сабт  ва  истифодаи  
иттилоотро тавассути  техникаи  компютерӣ  мавриди  омӯзиш  ва  коркард  
қарор медиҳад [2, с.480]. 

Мафҳуми  технология  истифодаи  комѐбиҳои  илмро  баҳри беҳбудии  
ҷараѐни  инкишофи  воситаҳои  фоиданок  дар  назар  дорад.  

Технологияи  иттилоотӣ  барои  амалӣ  гардонидани  комѐбиҳои  илм 
қабул,  таҳлил  ва  фиристодани  иттилоот  дар  сифати  баланд  хизмат мекунад. 

Мақсади  технологияҳои  иттилоотӣ  истилоҳи  иттилоотро  барои таҳлили 
таълим ва дар асоси он  қабул кардани  ҳал барои иҷрои ягон амал  мебошад.  
Дар  замони  ҳозира  технологияҳои  иттилоотӣ  якчанд давраҳои  инкишофро  
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аз  сар  гузарониданд,  ки  ҳар  яке  аз  гузариш асосан бо инкишофи прогрессии 
илмӣ  –  техникӣ, пайдошавии воситаи нави техникӣ коркарди иттилоотӣ, 
муайян карда мешавад.  

Ҳангоми  истифода  бурдани  компютер  донишҷӯѐн  бо  мушкилиҳои зиѐде  
дучор  меоянд.  Аз  ин  рӯ,  ҳар  як  донишҷӯро зарур аст,  истифодаи компютерро  
пурра азхуд карда, забонҳои русӣ ва англисиро ҳатман дониста бошад. 

  Таҳлили  раванди  омӯзиши  муҳити  касбӣ  -  техникии муассисаҳои  
техникии  ҳозиразамон   нишон  медиҳад,  ки  дар  амалиѐти мутахассисони  
касбӣ-техникӣ  ба  тарзи  фаъол  истифода бурдани технологияҳои  иттилоотӣ  
ва  телекомуникатсионӣ  ҳис  карда  мешавад.  Ин андешаи зарур будани 

мутахассисонеро, ки дар  ҳалли масъалаҳои касбӣ  на танҳо  назарияҳои  бунѐдӣ,  
балки  технологияҳои  компютерии ҳозиразамонро истифода бурда метавонанд, 
тақвият мебахшад. 

Ба  донишҳои  мукаммал  соҳиб  будани донишчуёни  мактаби  олӣ  
талаботро  нисбат  ба  онҳо  дар  бозори  меҳнат зиѐд мекунад.  Дар 80%  -  и 
корҳои  мутахассисон, талаб карда  мешавад, ки онњо   техникаи  ҳисоббарорӣ 
(яъне  технологияи  компютерӣ)-ро  аз худ карда бошанд.  Барои  ҳамин  ҳам, 

хатмкунандаи  мактаби  олии  техникӣ  дар  солҳои  таълим  бояд  таҷрибаи 
гуногунҷабҳаи  истифодабарии технологияҳои компютериро аз худ намояд ва  
аз  ҷиҳати  равонӣ  ва  касбӣ  ба  истифодабарии  он  дар  истеҳсолот  тайѐр 
бошад. Барои самаранок тайѐр кардани чунин мутахассисон, ки дар бозори 

меҳнати  фикрӣ  қобилияти   бо  ихтисосмандони  дигар  рақобат  карданро 
дошта  бошад,  ҳалли  чунин  масъала  ҷустуҷӯ  ва  дарѐфти  муносибати 
педагогии  ғайрианъанавӣ  чунончӣ  кор  карда  баромадан  ва  истифода 
бурдани ғояҳо ва усулҳои нав талаб карда мешавад, ки онҳо бояд мазмуни 

таълим ва дараҷаи тайѐр кардани мутахассисонро беҳтар намоянд.  
Мақсади  асосии омӯзиши базавии технологияи иттилоотӣ  дар мактабҳои 

таҳсилоти олӣ  фарогирии дониши мустаҳкам ва бошууронаи хонандагон доир 
ба  раванди  табдил,  ирсол  ва  истифодаи  иттилоот  мебошад.  Дар  асоси 
омӯзиш  донишҷӯѐн  бояд  аҳамияти  равандҳои  иттилоотониро  дар 
ташаккулѐбии  тасаввуроти  муосири  илмии  олам  дарк  намоянд,  нақши 

технологияҳои  иттилоотиро   дар  тараққиѐти ҷомеаи  навин  тасвир  карда  
тавонанд  ва  маҳорату  малакаҳои  худро  дар истифодаи  бошуурона  ва  
ратсионалии  компютер  дар  раванди  таълим  ва баъдтар  дар  фаъолияти  
касбии  ояндаи  худ  баланд  бардоранд. 
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ПОЧЕМУ МУКОМОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН ДОЛЖНЫ ВЫПУСКАТЬ 
ВИТАМИНИЗИРОВАННУЮ МУКУ? 

 
Правительство Республики Таджикистан постановило чтобы каждое 

мукомольное предприятие в республике оптимизировало своё производство на 
создание витаминизированной муки. В связи с развивающейся экономикой 
Таджикистана народ ещё долго будет в большом количестве потреблять муку. 
Что такое витаминизированная мука, стоит ли её вообще покупать, сколько она 
будет стоить и не «ударит» ли она по «карманам» производителей и 
покупателей разберёмся ниже. 

Специалисты считают, что обогащение муки витаминно-минеральными 
добавками необходимо для профилактики ряда заболеваний и сохранения 
генофонда. 

Употребление витаминизированной муки является одним из самых 
эффективных способов профилактики дефицита микроэлементов в рационе 
питания, железодефицитной анемии. Регулярное потребление изделий из муки с 
витаминами повышает иммунитет, способствует улучшению самочувствия у 
взрослых и детей. В наше время люди стали больше уделять внимание здоровью 
и предпочитать натуральные и полезные продукты. Поэтому производители всё 
больше стараются удовлетворять постоянно возрастающие запросы своих 
клиентов. В этом и заключается актуальность выбранной мною темы. 

Что такое витаминизированная мука?  Название говорит само за себя. 
Продукт искусственно обогащается витаминами группы В, РР, фолиевой 
кислотой, железом и т.д. Состав был специально подобран специалистами, с 
учетом опыта витаминизации в мире, а также при учете особенностей нехватки 
определенных витаминов в Центрально-азиатском регионе и непосредственно в 
самом Таджикистане. 

Обогащать муку во всём мире рекомендует Всемирная организация 
здравоохранения. Отечественные специалисты подтверждают: обогащение 
продуктов – мера необходимая.  

«В мире 3 млрд. 800 млн. человек страдают анемией, в основном, женщины 
и дети. Анемия возникает из-за нехватки железа в организме, этот элемент 
является строительным материалом для здоровой крови, как кирпич для 
строительства дома. На данный момент анемию можно назвать проблемой № 1 
в здравоохранении. Анемия не проходит сама собой, она способствует 
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тяжелому течению различных болезней, особенно у детей. Предупреждение 
анемии – мера вынужденная. Впервые решение об обогащении муки приняла 
Всемирная организация здравоохранения.  

Схожей позиции придерживаются и в Министерстве здравоохранения 
республики.  

Анемия – всему начало, она влияет и на физическое, и на интеллектуальное 
развитие человека. От нее страдают внутренние органы, зрение, мозг. С этим 
недугом шутить нельзя. В связи с этим нужно разработать стратегию питания 
населения. Я считаю, что обогащение муки является хорошим методом решения 
существующей проблемы.  

В процессе витаминизации муки наша республика отстала от всего мира на 
много лет. 

 Во всех европейских странах процесс обогащения муки существует давно, 
в Великобритании, например, с 1949 года. Во многих странах эта практика 
применяется 50-60 лет. 

Сейчас люди употребляют муку высшего и первого сортов и не понимают, 
что такая мука и продукты из нее лишены витаминов и минералов, 
необходимых организму человека. А потребляя обогащенную муку, человек 
будет получать необходимый уровень железа и других микроэлементов. 

По замыслу витаминизация должна быть обязательной для высшего и 
первого сортов муки. Само собой, возникает вопрос, а не скажется ли это на 
ценах на мучные изделия? По словам специалистов, ни самим мукомолам, ни 
потребителям опасаться нечего. 

По нашим подсчётам’ - это не отразится на ценах. Оборудование у 
мукомолов для производства муки уже есть, нужен только дозатор для 
витаминов и премикс (сама витаминизированная добавка) . 

Кроме того, в республике производством этих сортов муки занимаются 
только крупные мукомольные компании, опасаться, что в будущем небольшие 
предприятия не смогут производить муку, не стоит. К тому же право выбора 
останется за покупателем. 

Тот, кто не хочет употреблять в пищу муку с витаминами, может покупать 
и другую муку. 

Что нужно учитывать при производстве витаминизированной муки? 
При рассмотрении постановления правительства мукомолам учитывать 

некоторые моменты: 
 Обязательно нужно добиться того, чтобы санэпидемстанция и 

прочие контролирующие органы усилили контроль за мукой.  
 Срок хранения фортифицированой муки – не более полугода, 

дальше она теряет свои свойства. 
 Мукомолы должны следить за этим. И я думаю, что следить будят. 
Я считаю, что мукомолы республики не против витаминизации муки и 

прекрасно понимают, какую ответственность возлагают на себя. 
Таким образом, специалисты разного профиля склонны поддерживать 

инициативу Минздрава, достаточно однозначно высказываясь в пользу 
обязательного обогащения муки.  

Сколько же будет стоить витаминизированная мука? 
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Результаты расчёта’ показали, что в среднем оптово отпускная цена на 1 кг 
готовой продукции (муки первого сорта) составит 5,61 сомони. 

Затем, чтобы привести экономическую обоснованность эффективности 
проекта, были проведены сравнительный анализ эффективности несколько 
предприятий по производству витаминизированной муки и 
витаминизированной муки нескольких импортных производителей. 

В итоге, по расчетам, производство муки импортных производителей 
является выгоднее. Однако данный вид продукции наносит большой вред и 
здоровью человека, и окружающей среде тоже, за счёт этого могут появиться 
дополнительные затраты. С этой точки зрения данный вид продукции на 
мукомольных предприятиях отечественных производителей изготавливается из 
высококачественного сырья и является экологически-безопасным. 

Далее мы рассчитали срок окупаемости проекта и показатель был равен 0,6. 
Данный показатель говорит об эффективности вложения денежных 

средств в производство витаминизированной муки. Так, например, через 0,6 
года, т.е. через 6 месяцев мукомольные предприятия смогут окупить вложенные 
средства. 
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НАҚШИ СОҲАИ САЙЁҲӢ ДАР ИНКИШОФИ  

ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН 
 

 Соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти кишвар маҳсуб меёбад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби сарватҳои табии нотакрор ва осорҳои таърихии 
бузург буда, барои рушди он ҳамаи шароитҳои мусоидро доро мебошад.  
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Дар давоми 29 соли Истиқлолияти давлатӣ шумораи сайёҳон сол то сол 
меафзояд, ки он ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатовар мебошад. 
Сайёҳӣ дар сатҳи ҷаҳон бошад, дар даҳсолаи охир аҳамият ва мавқеи хоси худро 

пайдо карда, бо самтҳои гуногун ва шаклу намудҳои васеи хизматрасонӣ 
тадриҷан рушд ёфта истодааст. Имрӯз дар бозори сайёҳӣ ду соҳаи мустақили 
сайёҳӣ - байналмилалӣ ва дохилӣ бо низом ва сохторҳои махсуси худ амал 
менамоянд ва дар байни ҷомеа низ маъруфият пайдо кардаанд.  

Имрӯзҳо соҳаи сайёҳӣ  як соҳаи пурқудрати ҷаҳонӣ мебошад, ки то 
тақрибан 10%-и тамоми хароҷоти истеъмолкунандагонро ташкил дода, 
муҳимтарин соҳаи содирот, соҳаи сармоягузориҳои калон, ҷалби миллионҳо 
коргарони касбу ихтисосҳои гуногун ба ҳисоб меравад. Сайёҳии байналмилалӣ 

ҳамчун як соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, тиҷорат ва мубодила, 
иттилоот ва коммуникатсияи фарҳангӣ соҳаест, ки мушаххасот ва миқёси 
равандҳои муосир ва тамоюлҳои ҷаҳонишавӣ ба таври равшан зоҳир карда 
мешавад [1]. 

 Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пешбарандаи маҷмааи иқтисодии ҷаҳонӣ буда, аз 
рӯи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ пас аз саноати коркарди нафт дар ҷои дуюм 

меистад ва аз рӯи шумораи ҷойҳои корӣ вай мавқеи аввалро мустаҳкам ишғол 
мекунад. Дар баъзе мамлакатҳо он ҳатто соҳаи афзалиятнок ва даромадноки 
асосии миллӣ ба ҳисоб меравад. Сайёҳӣ, инчунин сарчашмаи таъмини 
шаҳрвандон ба кор аст. Ҳар рӯз дар ҷаҳон зиёда аз 20 миллион нафар одамон ба 

ташкилотҳои туристӣ ба кор мераванд, моҳиятан соҳа, соҳаи шуғл аст. Рушди 
сайёҳӣ ба чунин соҳаҳои асосии иқтисодиёт, ба монанди нақлиёт, 
коммуникатсия, савдо, сохтмон, кишоварзӣ, истеҳсоли молҳои истеъмолӣ 
таъсири манфӣ мерасонад ва бо назардошти самараи мултипликатсионӣ, яке аз 

самтҳои умедбахши таҷдиди иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, барои беҳтар намудани 

сатҳу сифати зиндагонии мардум такони ҷиддӣ мебахшад.  
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 2017 зикр намуда 
буданд, ки: “Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии 

қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар 
соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин, муаррификунандаи таъриху 
фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад”.  Аз ин лиҳоз, бо мақсади 

тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии 
мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ 
соли 2018-ро дар кишвар бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистсон  аз 29 

декабри соли 2017 №977 “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон 

намуданд”, ки барои рушди ҳамаҷонибаи  соҳаи сайёҳӣ заминаи асосӣ гузошт 
[2]. 

 Ин иқдом аз ҳар ҷиҳат дурандешона, манфиатбахш, саривақтӣ ва омили 
муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. Чунки шароити 
мусоиди табиӣ ва иқлимии Тоҷикистони азизи мо барои рушди соҳаи сайёҳӣ, 

мавзеъҳои таърихӣ ва манзараҳои ҷолиб ғанӣ мебошад.   Барои рушди соҳаи 
мазкур  дар кишвар ҳамаи заминаҳои зурурии меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда 
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шуда, илова бар ин як силсила чорабиниҳои ҳавасмандкунӣ низ татбиқ шуда 
истодаанд, ки муносибатҳоро дар соҳаи сайёҳӣ ба танзим медарорад. 

Аз ҷумла, дар самти иқтисодӣ иҷтимои, ки соҳаи сайёҳиро низ дар бар 

мегирад, солҳои охир имтиёзҳо ва ҳавасмандгардониҳои зиёд роҳандозӣ 

шудаанд. Чунончӣ, бо мақсади рушди сайёҳӣ заминаҳои меъёрии ҳуқуқии 
дахлдор ташаккул ёфта, тадбирҳои зерини дар шароити рушди давлат муҳим 
андешида шудаанд: 

- аз пардохтҳои андозу гумрукӣ озод гардидани воридоти таҷҳизот ва 
масолеҳи сохтмон барои иншооти сайёҳӣ; 

- аз пардохти андоз аз фоида озод гардидани ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ 
соли аввали фаъолият; 

- ташаккул ёфтани низоми содакардашудаи раводид (шабакаи ягонаи 
электронӣ) барои шаҳрвандони 80 давлати ҷаҳон; 

- муқаррар гардидани беш 10 имтиёзи дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ 
дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ» [3]. 

Барои ба танзим даровардани соҳаи сайёҳӣ дар кишвар ҳамаи заминаҳои 
меъёрию ҳуқуқӣ қабул шудаанд, ки муносибатҳоро дар ин соҳа ба танзим 
медароранд. 

Аз қабили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сайёҳӣ” 
муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи сайёҳӣ танзим менамояд. Қонуни мазкур 7-
уми августи соли 2020 №1717 қабул шуда, аз 7 боб ва 28 моддаи иборат мебошад. 

Тибқи моддаи 6 қисми 2, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои зерини сайёҳӣ 
мавҷуданд: 

 варзишию куҳгардӣ; 

 шикор ва моҳигирӣ; 

 транзитӣ; 

 экологӣ; 

 тиҷоратӣ; 

 варзишӣ; 

 фароғатию табобатӣ; 

 таърихию зиёратӣ ва ғ. [4]. 
Маҳсулоти сохтаи ҳунармандон, инчунин яке аз омилҳои ҷалби сайёҳон ва 

меҳмонҳои хориҷӣ ба шумор меравад. Дар бисёр кишварҳои шарқӣ бо мақсади 
рушди сайёҳи соҳаи ҳунармандиро низ тараққӣ додаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
яке аз кишварҳои мутамаддини ҷаҳон буда, дорои фарҳангӣ суннатии 
қадимтарини моддиву ғайримоддӣ ба ҳисоб меравад. Барои боз ҳам тавсеа 

бахшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин 
самт, инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, 
густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, 

ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат 
соли 2017 Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 
дода шудааст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осиёи Миёна беҳтарин ва бештарин имкониятро 
барои рушди сайёҳӣ соҳиб гардида, мувофиқи рейтинги ҷаҳонии мамлакатҳо 
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оид ба хулосаҳои сомонаву шабакаҳои ҷаҳонӣ, махсусан «ББС» (Британияи 
Кабир соли 2012) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори 10 кишвари ҷолибтарин 
барои боздиди сайёҳон, сомонаи интернетии «Глоб спорт» соли 2014 дар сархати 

даҳгонаи кишварҳои ҷолиб барои туристони саргузаштӣ, нашри русии маҷаллаи 
маъруфи «Ҷуғрофияи миллӣ» дар соли 2016 шоҳроҳи Помири Тоҷикистонро дар 
байни 10 роҳи зеботарини дунё, маҷаллаи ТОП - 100 дар соли 2015, 3 минтақаи 
Тоҷикистон ва дар соли 2016 куҳҳои Помири Тоҷикистон ва соли 2016 аз рӯи 

таҳлилҳои Созмони умумиҷаҳонии сайёҳии Созмони Милали Муттаҳид дуюмин 
кишваре, ки туризмаш дар ҳоли рушд қарор дорад, ворид гардидааст.  

 Чӣ тавре ки дар Паёми соли 2018 Пешвои миллат қайд намуданд, ки: “Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки 

аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум такони ҷиддӣ 
бахшида, шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба 
соли 2017 дуюним баробар афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои 
пешбинишуда як сол басанда нест” [5]. 

 Аз ин лиҳоз, барои боз ҳам рушд ёфтани соҳаи сайёҳӣ ва инкишофи 
инфросохтори деҳот Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 
“Соли рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон намуданд. Ин пешниҳод 

саривақтӣ буда, барои боз ҳам рушд ёфтани соҳаҳои дар боло зикргардида ва 
барои ташкили ҷойҳои нави корӣ, бунёду таҷлили роҳҳои маҳаллӣ ва дар маҷмӯъ 
ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аҳолии Тоҷикистон мусоидат хоҳад намуд.   

 Тибқи маълумоти омории Хадамоти давлатии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳҳои январ – декабри соли 2019 шумораи шахсони 
хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд, 1319,2 ҳазор нафарро 
ташкил намуд.  Аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷие, ки ба ҷумҳурӣ ворид 

гардидаанд, 1257,3 ҳазор нафарашон ба ҳайси сайёҳ (тибқи сетодологияи 
Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ) арзёбӣ мегарданд, ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта ба андозаи 21,5 фоиз зиёд аст. Афзоиши шумораи шахсони 
хориҷии ҳамчун сайёҳ воридшуда нишон медиҳад, ки шумораи онҳо нисбат ба 
ҳамин давраи соли 2018 ба 222,6 ҳазор нафар зиёд мебошад [6]. 

 Сайёҳӣ ба иқтисодиёти давлатҳо низ нақши асосиро дорад. Он яке аз 
соҳаҳои пешбарандаи маҷмааи иқтисодии ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад (аз рӯи 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ пас аз саноати коркарди нафт дар ҷои дуюм меистад 
ва аз рӯи шумораи ҷойҳои корӣ, вай мавқеи аввалро мустаҳкам ишғол мекунад. 
Дар бисёр кишварҳо ва минтақаҳо сайёҳӣ манбаи асосии даромад ба ҳисоб 

меравад. Даромади ҳамасола  аз соҳаи сайёҳӣ дар миқёси ҷаҳонӣ беш аз 500 
миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад.  

Инчунин, таъсири соҳаи сайёҳӣ ба рушди иқтисодӣ дар афзоиши фаъолияти 
соҳибкорӣ ва тавсеаи истеҳсоли молҳо ва хидматҳо дар натиҷаи афзоиши 

талабот аз ҳисоби сайёҳони хориҷӣ ва маҳаллӣ мебошад. Аз нуқтаи назари 
иқтисодӣ, ҷолибияти сайёҳӣ ҳамчун соҳаи хидматрасонӣ дар бозгашти зудтари 
сармоягузорӣ ва даромад бо асъори конвертатсияшаванда мебошад. Тавре ки 
муҳақиқи англис Ҳоловей Ҷ. Кристофер қайд менамояд, самти асосии таъсири 
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сайёҳӣ - иқтисодиёт маҳсуб меёбад, зеро сайёҳӣ ба сифати суръатбахши рушди 
иқтисодии кишвар ва минтақаҳо баромад намуда, ҳамзамон худ низ соҳаи 
зудинкишофёбанда ва ояндадор ба ҳисоб меравад. Аҳамияти иқтисодии сайёҳӣ, 

пеш аз ҳама дар талаботҳо ва тақозои сайёҳӣ зоҳир мегардад. Талаботҳои асосии 
сайёҳӣ аслан ба 3 гурӯҳ ҷудо мешаванд: асосӣ, махсус ва иловагӣ. 

Ба талаботҳои асосии сайёҳон сафари сайёҳӣ, ҷойгиркунонӣ меҳмонхонаҳо, 
хизматрасонии нақлиётӣ ва ғизо дохил мешавад. Талаботҳои махсус бошад, дар 

ниёз ба табобат, гирифтани таассурот, муошират, фароғат ва ғайра зоҳир 
мегардад. Талаботҳои дигари сайёҳии иловагӣ аз ҷониби муассисаҳои 
хизматрасонӣ, савдо ва фарҳангию фароғатӣ таъмин мегардад[7]. 

Хулоса, дар бисёр кишварҳо соҳаи сайёҳӣ босуръат рушд мекунад ва 

аҳамияти муҳими иқтисодию  иҷтимоӣ дорад ва хушбахтона, Ҷумњурии 
Тољикистон низ дар ин самт пешсаф аст. Тоҷикистон дар қатори мамлакатҳое 

мебошад, ки дорои мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ мебошад. Чунончӣ, Саразм дар 
Панҷакент, Қалъаи Муғ дар Истаравшан, осорхонаи таърихӣ дар Хуҷанд ва ғ.  

Инчунин табиати ҳайратангез ва ҳаловатбахш, осорхонаҳо  таваҷҷуҳи 

зиёди сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб менамояд. Рушди фаъолияти сайёњї дар 
кишвар аз бисёр љињат муфид аст, зеро ки ин намуди фаъолият даромади 
маҳаллиро меафзояд, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешавад, тамоми соҳаҳо 

вобаста ба сайёҳиро рушд ва инкишоф медиҳад, ба рушди ҳунарҳои мардумӣ ва 
фарҳангї мусоидат мекунад, баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолии маҳаллиро 
таъмин менамояд ва ҳамкориро бо дигар давлатҳо ҷоннок мегардонад. Бо 
баробари ин гуфтаҳо, якчанд пешниҳодҳо доштем, бобати беҳтар намудани 

соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

- тайёр намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ; 

- бояд сайёҳии дохилиро рушд намуд, яъне шаҳрвандон бояд тамоми 

манотиқи кишварамонро донанд; 

- тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷӣ; 

- таъсиси сомонаҳо оид ба маълумоткунонии шаҳрвандони хориҷӣ оид ба 

имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон. 
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ТАЉАССУМИ НАЌШИ ЊОКИМ ДАР «АВАСТО» - ЊАМЧУН  

БУЗУРГТАРИН САРЧАШМАИ ХАТТИИ МАРДУМИ ОРИЁННАСЛ 
 

Ташаккул ва инкишофи давлатҳои кадимї дар макони сукунати 

таърихии мардумони эрониасл, аз ҷумла тоҷикон далели он аст, ки 

таълимоти сиёсии онҳо низ таърихи кадима дошта, баробари пайдо шудани 
амалияи давлатдорї ва давлатофаринї рушд ёфтааст. 

Ташаккули кадимтарин сохторҳои сиёсї дар заминаи таълимот ва 

назарияи сиёсї ба амал наомада бошанд ҳам, ҳаёти иҷтимої дар низомҳои 

муттамарказ боиси ташаккули таҷриба ва андешаҳои муайяни сиёсиву 

иҷтимої мегардиданд [1,23].  

Тадриҷан мураккаб гаштани муносибатҳои ҷамъиятї ва ба вучуд 

омадани мафҳуму унсурҳои асосии ҳаёти сиёсї, ба мисли моликият, низоми 

сиёсї, давлат, табақаҳои ҷамъиятї ва дар доираи манфиатҳои онҳо 

ташаккули масъалаҳои асосии сиёсї дар чомеа худ ба худ заминаи падид 

омадани мактабҳои фикрї ва андешаҳои сиёсиро ба миён меоварад. Аз ин рӯ, 

хангоми муроҷиат ба андешаҳо ва ғояҳои аввалини сиёсии ниёгони тоҷикон 

дар Ахди қадим бояд онро дар назар дорем, ки байни пайдоиши давлатҳои 

кадимтарин ва ташаккули андешаҳои аввалини сиёсї таносуб ва робитаи 

мутақобила вуҷуд дорад. Ёддоште, ки дар Таърихи Табарї аз шоҳ Манучеҳр 

(асри XVI-XV пеш аз мелод) дар бораи вазифаву масъулиятҳои давлат ва 

раият дар нисбати ҳамдигар омадааст, худ намудаи барҷастаи чунин 

андешаҳост [2,44]. 

Аломатҳои пайдоиш ва инкишофи таълимоти сиёсї дар осо-ри кадима 

и маданияти маънавї ба таври барчаста намудоранд. Андешаҳои сиёсї ҳанӯз 

аз давраи то милодї дар афкори иҷтимоии мазкур то ҳоло миёни муҳаққиқон 
андешаи ягона кувват нагирифтааст. Яъне, то кунун замони зиндагї ва 

фаъолияти Зардушт ҳамчун мавзӯи кушодаи илмї боқӣ мондааст. Мувофиқи 
маълумоти Табарї Зардушт аз миёни Бани Исроил баромада, баъд аз ронда 

шудан аз баїни онҳо ба Эрон омада, таълимоти худро ба Гуштосп баён 

менамояд. Чунин андеша баҳсангез аст ва зиёда аз ин баромади эрониасл 
будани Зардуштро рад менамояд. Табарї инчунин ба ривояти дигаре ишора 

намуда, андеша меронад, ки шояд Зардушт писари малик Манучеҳр бошад. 

Яъне, эрониасл будани Зардуштро дубора тасдиқ менамояд. 

Ривояти маъмул он аст, ки гӯё Зардушт дар Эрони Ғарбї таваллуд гашта, 
пас ба шарки мамлакат сафар намудааст ва таълимоти худро дар Эрони 

Шарқї, Осиёи Миёна ва Афғонистон ташвику тарғиб намудааст. Таълимоти 



165 
 

Зардушт ба муқобили динҳои маҳаллӣ равона гардида буд. Он дар Ватанаш 

муваффақият пайдо накард ва ӯ маҷбур гардид, ки муҳоҷират намояд. 

Таълимоти иҷтимоии Зардушт бештар таваҷҷӯҳи одамонро ба худ мекашид. 

Зардушт бар зидди тарзи ҳаёти кӯчманчигӣ баромад намуда, ҳаёти муқимии 

осоиштаро дар шакли чорводорї ва заминдорї ташвиқот менамуд. Зардушт 
дар дарбори Виштосп (Гуштосп) пуштибон пайдо намуд. Виштосп яке аз 

аввалин ҳокимони олї буд, ки дини навро кабул намуда, барои васеъ паҳн 

гаштани он ёрї расонидааст. Баъдтар сулолаи Ҳахоманишиҳо таълимоти 

Зардуштро ҳамчун идеологияи расмї истифода намуданд. 
“Авесто” тахминан дар хазорсолаи II то милод таълиф гардадааст. Он 

аз даҳон ба даҳон гузашта, дар аерхои VI-V то милод бо хатти оромї сабт 

гардидааст. Гӯё дар давраи Ҳахоманишиҳо ду нусхаи Авесто, яке дар 

китобхонаи Истахр ва дигаре дар Ганҷи Шойгон мавҷуд будааст. Искандари 
Макдунї китобхонаи Истахрро оташ зада, фармон додааст, ки нусхаи дар 

Ганчи Шойгон бударо гирифта, қисматҳое, ки ба илмхои тиб ва нучум 
бахшида шудаанд, ба юнонї баргардонанд ва сипае, онро низ нобуд созанд. 

Дар давраи Ашкониён Билоши I ва Билоши П пораҳои боқимондаи 

Авесторо ҷамъ оварданд. Пас аз онҳо мардуми эрониасл вомехӯранд. Ба 
зумраи чунин манбаъхои таълимоти сиёсї динхои кадима дохиланд, яке аз 

онҳо маздоия ба шумор меравад. Маздоия дини қавмхои Эронзамин буд. Он 
дар хазорсолаи дуюм ва якуми то милод дар сарзамини кунунии Осиёи 

Миёна, Эрон, Афғонистон вучуд дошт. Он дар заминаи дини натуралистӣ, ки 

оташу обу хуршед ва ғайраро ба дараҷаи покї расонида буданд, ташаккул 
ёфтааст. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо, нусхаи комили «Авесто» аз 21 китоб 

(наск) ва 1200 боб (фаргард) иборат буда, то имрӯз фақат матни номукаммали 
5 китоб ва 350 боби он омада расидааст. Рукни асосии таълимоти мазкурро 

муносибати ахлоқї ба олам ташкил менамояд. Таълимоти авестої моҳияти 

дуалистї ё дуогозї дошта, ҷаҳони ҳастиро ҳамчун саҳнаи муборизаи ду 

қувваи ба ҳам зид - некї ва бадї ба тасвир менамояд. Мақсади асосї хилқати 

олам мебошад, ки дар он инсон ҳадафи асосии офариниш дониста мешавад. 

Тибқи ин таълимот Аҳура Маздо ё Ҳурмуз чун худованди некӣ ва Аҳриман 

чун сарчашмаи бадиҳо хамвора дар набарди оштинопазир буда, ин мубориза 

чї дар ҷаҳони ботинии инсон ва чї дар дунёи зоҳирї идома меёбад. Маркази 

тамоми Коинот ва мабдаи тамоми мавчудот Хурмузи муқтадар аст. 
Аз таълимоти зардуштия маълум мешавад, ки Хурмуз барои ба амал 

баровардани мақсада худ - офариниши ҷаҳони моддї амшоспандонро (ёрону 

ҳамкорон) офаридааст. Онҳо фариштагони дани зардуштї мебошанд, ки 

мазҳари сифатҳои Хурмуз дар олами моддианд. Ибодату парастиши 

амшоспандон, ҳатто барои худи Зардушт низ ҳатмї аст. 

Рукнҳои асосии таълимоти ахлоқии зардуштия гуфтори нек, рафтори 

нек, пиндори нек мебошад. Таълимоти ахлоқии зардуштия паїравони худро 

ба покӣ, ростии рӯҳ, ҷисм ҳидоят менамояд ва парҳезро аз гуфтору пиндору 
кирдори бад талаб менамояд. 
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Моҳияти таълимоти «Авесто» даъвати одамон ба некиву накӯкорї буда, 
он дар шиори усулии «пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек» ба таври 

барҷаста инъикос ёфтааст. Дар баробари масъалаҳои эътиқодию тавҳидӣ, 

Авесто мавзӯъҳои сиёсиву иҷтимоиро низ баррасӣ менамояд. 

Дар китоби муқадцаси «Авесто» андешаҳои иҷтимоиву сиёсї одатан дар 

қолаби масалу ишорат ва ҳикмату ривоят пешниҳод шудаанд. Аз ин рӯ, 

қоидаи сиёсиву ичтимоии зардуштияро на танҳо дар ин ё он бахшу боби 

мушаххаси Авесто, балки бояд дар тамоми мазмуни китоб ҷустуҷӯ намуд. 

Бахше аз муҳаққиқон худи паїдоиш ва ташаккули дани зардуштиро аз 

шароити ичтимоиву сиёсии ҷомеаи таърихӣ чудо намедонанд. Дини Зардушт 

дар чаҳордевори аҳкоми мазҳабӣ маҳдуд нашудааст, балки бо густариши он 

ба ҳама масъалаҳои ҳаёти иҷтимої, иқтисодї ва сиёсии одамон ба сурати 

ҷаҳонбинии васеъ ва доманадоре бармеояд, ки ҷанбаи сиёсї ва дунёвии он 

назаррас аст. Барои рӯшан шудани мавқеи дини зардуштї дар мавриди 

ҷомеа, сиёсат ва ҳокимият нисбати он чунин таснифотро раво донистан 
мумкин аст: 

 андешаҳо дар мавриди сохтор, моҳияти ҳокимият ва хусусиятҳои 

фардии сарвари ҷомеа; 

 андешаҳо дар мавриди шароити чомеа ва талабот нисбат ба он; 

 андешаҳо дар бораи хусусиятҳои ҳаёти фардаву ҷамъиятї. 

Ташаккули хукумати адолатпарвар ва шаҳриёри одил яке аз ормонҳо ва 
талаботи бунёдии таълимоти зардуштия мебошад. Зардушт дар симои 

Аҳурамаздо нахустин шоҳи бузургу муктадареро орзу мекунад ва тавассути 

он ҷомеаи ормонии худро бунёд карданї мешавад. Аз назари Зардушт 

ҳокимият аз ҷиҳати сохторї яккашоҳї ва меросї мебошад. Аз ин рӯ, тарҳи 

сохтори хокимияти идеалии сиёсии зардуштияро низоми шоҳаншоҳии 

меросї хисобидан мумкин аст. Умуман, низоми давлатии шоҳаншохї 

аввалин тархи давлатдорї дар таърихи тоҷикон аст. 

Масъалаи манбаи қудрат ва ҳокимияти сиёсї дар зардуштия ба таври 

теократї ҳал шудааст. Дар зардуштия низ ҳокимияти сиёсї манбаи илохї 

дошта, ҳокимият ба шоҳ аз сӯи Худо дода шудааст. Аксари сарчашмаҳои 

боқимондаи таърихи шаҳодат медаханд, ки шохони эронї хам, дар замони 

Ҳахоманишихо ва ҳам дар замони Сосониён ҳукумати худро атои 
Ахурамаздо эълон карда, худро ичрокунандаи иродаи илохї медонистанд. 

Андешаҳо дар мавриди хусусиятҳо ва масъулиятҳои сарвари ҷомеа 
бахши дигари таълимоти сиёсии зардуштияро ташкил медихад. Яке аз 

муҳимтарин хосиятҳои подшоҳ бояд покии насабї ва нажодии ӯ бошад. 

Сабаби таъкиди Зардушт ба меросї будани шоҳон низ зарурати ҳифз 

гардадан ва омезиш наёфтани насаби поки онҳо мебошад. Покии нажодї дар 

таълимоти Зардушт ҷанбаи муқаддас пайдо намуда, тибқи ривоёти 

зардуштї, наздаки ҳазор нафар аз фариштагон масъулияти ҳифзи нутфаи 

поки Зардуштро, ки дар дарёчаи Конисфа рехтааст, бар ӯҳда доштаанд.  

Дар таълимоти зардуштия симои подшоҳи идеалї ва дорои сифатҳои 

ҳамида дар мисоли шоҳи одилу адолатгустаре чун Ҷамшед тачассум ёфтааст. 
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Ҷамшед бо хислатҳои неку хирадманди хеш ҷомеаи ободу ормонї ё «ахди 

тиллої»-ро ба вучуд овардааст. Аз номи неки ӯ аҳди ҳукуматаш ба аҳди 

пирӯзии мардумон бар девон, бемаргии ҷонварону инсонҳо, табоҳ нашудани 

обҳову гиёҳон, мӯътадилии гармиву сардии иқлим ва умуман, бемаргиву 

ҷовидонї табдил шуда буд . 

Масъулият ва хусусиятҳои асосии подшоҳи сазовор дар таълимоти 

зардуштия муаїян шудаанд. Муҳимтарини онҳо чуноне ки дар 
энсиклопедияи афкори динии зардуштиён - китоби «Динкард» омадааст, 

риояи талаботи дин, доштани ақли солим, ахлоки некӯ, нерӯи бахшандагї, 

муҳаббат ба раият, фароҳам овардани осоиштагї барои раият, ташвики 

доимии лоиқон ва кордонон, танбехи нолоиқон, муносибати хуб бо 

роҳбарони кишвар, додани амрхои одилона, доштани сахо, дафъи бухл, 

огоҳї аз илмҳои дунявӣ, назорати доимї аз болои коргузорони мамлакат, 

итоати комиII  аз Худованд ва ғайраҳо мебошанд. 

Зардуштия дар бораи шоҳигарии нокомил низ андешахои аниқ баён 

намудааст. Подшоҳони бадрафтору золимро лаънат ва нафрат хонда, ба сари 

кудрат овардани онҳоро чун гуноҳ тавсиф менамояд. 

Дар тамоми таълимот ва доктринаҳои сиёсї масъалаи адолатнокӣ 

мақоми меҳварӣ дорад. Масъалаи мазкур дар таълимоти зардуштия низ ҷои 

сазовор пайдо намудааст. Унсурҳои асосии ҷомеаи ормонии Зардушт вуҷуди 

шоҳи одил, сиёсати одилона ва мардуми огоҳ мебошанд [1,33].  Дар ин гуна 

ҷомеа, ки ҷузъиёти он дар мисоли ҳокимияти Ҷамшед тасвир шудааст, на 

танҳо зиндагии шахсии одамон, балки хусусиятҳои ҷамъияту табиат ба хам 
омезиш ёфтаанд: 

На хунуки сахт, на гармои сӯзон, на офат. 

Дар он на пирӣ буду на мурдан, 

Ва на рашку ҳасаде, ки дев ба вуцуд овардааст. 

Дар таълимоти зардуштия ин вазифаю масъулиятҳо ба таври зерин 
таркиб ёфтаанд: 

 ҷаҳони ботинї ва олами маънавии инсон бояд пок бошанд. Покии 
ботинї рафтору кирдори некро ба вучуд меорад, ки дар сурати умумият 

ёфгани ин гуна кирдору рафтор дар ҷомеа масъала хусусияти ичтимої пайдо 

мекунад. Иртиботи олами ниҳонӣ ва рафтори берунии инсон дар принсипи 
«пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек» тачассум ёфтааст ва принсипи 

мазкур саодату бақои ҷомеаро таъмин мекунад; 
 инсон бояд озод бошад. Зардушт мардумро даъват мекунад, ки аз 

гафлат берун омада, лаззати озодиву озодагиро бичашанд: «Эй мардум, аз 

хоби гафлат бедор шавед ва насими дилпазири инсониятро эҳсос кунед ва 

оҳанги дилнавози озодиро бишнавед, то ба сифати камолият даст ёфта, худої 

шавед. Ту эй фарзанди одам озод офарида шудаї, то дар интихоби роҳи худ 
низ озод бошї... Инсони озод ва доно зиндааст ва инсоннамое, ки гуфтори 

амиқ, таҳмил ва асири занҷирҳои ҷаҳлу фиреб ва зиштиву дурӯғ аст, аз хаёти 

воқеї маҳрум аст»; 
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 одамон бояд ба ҳамдигар муҳаббат дошта бошанд. Асли некуию 

озодагї тақозо мекунад, ки одамон хамдигарро дуст доранд ва ба ҳам 

эҳтирому муҳаббат дошта бошанд. Хамин рос-тиву покизагї ва муҳаббату 

эҳтиром вахдату оромиши чомеа ро таъмин мекунад; 

 инсон бояд ҷомеаи худро обод кунад. Кору меҳнати созанда, аз кдбили 

кишоварзиву чорводорї, богдориву манзилсозї ва ғаїра ҷанбаи муқаддасӣ 

паїдо намуда, одамон ба сӯи он кашида мешаванд. Ахурамаздо дар чавоби 
пурсиши Зардушт дар мавриди маконе, ки мучиби шодї ва зебоии замин 

гардад, чунин посух медиҳад: «...Он ҷо мубораку мукдддас аст, ки дар он аз 

хама бисер галла, алаф ва дарахтони мевадор рӯёнида шуда, заминхои хушк 

обёрї ва ботлоқҳо ба киштзорҳо табдил карда шудаанд. ... Он касе, ки галла 

мекорад, кори муқаддасе ба ҷо овардааст. Ҳангоме, ки галла аз замин cap 

мекашад, девҳо ба нола медароянд, вақте, ки галларо мекубанд, девҳо дар 

роҳи гурез меафтанд, вақте, ки онро хамир мекунанд, девҳо маҳв мешаванд. 

Фаровонии галла девҳоро ҳамчунон мегурезонад, ки гуё бо оҳани тафсон ба 

лаби онҳо зада бошанд».  

 Дар зардуштия ба корҳои ғайридавлатї шугл варзидани подшоҳ 

эътибор надорад. Махсусан, ба тиҷорат ва ҳар гуна хариду фурӯши мол сару 

кор доштани подшоҳ нораво ҳисобида мешавад. Подшоҳ набояд ба 

зироаткорї машғул гардад, зеро ки манфиати зироаткорони дигар халалдор 

мегарданд. Подшоҳ ғуломонро низ ба хизмати дарбор ҷалб намекард, зеро 

онҳо маслиҳати дуруст ва судманд дода наметавонистанд. Тамоми фаъолияти 

шоҳ бояд баҳри таҳкими давлатдорї нигаронида шуда бошад [2,57]. 

Дар идораи мамлакат ба Шоҳаншоҳ рӯҳонии бузург, ки баъдтар ӯро 

мӯъбад меномиданд, ёрӣ менамуд. У вазифаи мазҳабиро иҷро менамуд. 

Рӯҳони бузург вазифаи қозил-ул-кузоти давлатро низ иҷро менамуд ва 

масъалаҳои адолату додхоҳиро назора мекард. 

Ба гунаҳкорон ва ҷинояткорон ҷазоҳои мухталиф медоданд. Амрҳои 

ҷазодиҳӣ варниранг номида мешуд», ки дар ин ҳолат ростро аз дуруг бо 

мудохилаи хаёлии худоён фарқ мекунониданд. Яке аз хусусиятҳои 

зардуштияро ваҳдати дину ҳокимияти сиёсї ташкил медиҳад. Ахурамаздо, ки 

шаҳриёри кабири осмону замин аст, ҳафт вазир дошт. Онҳо хам дар олами 

маънавии Аҳурамаздо ва хам дар Замин сохиби вазифаи олиянд. Масалан, 

Баҳман дар дунёи Аҳурамаздо Мазҳари гуфтор, кирдор ва андешаи нек буда, 

дар олами моддї фариштаи муваккал ва посбони ҷонварони нафъовар ва 

чорпоён ба хисоб меравад. Урдабиҳишт бошад, ростию тақво ва назми 

комили ҷиҳати маънавї мебошад. Ӯ посдори оташ дар замин аст. Шаҳривар 
дар олами кудрату тавоноии худованд буда, дар олами моддї посбони 

фулузот аст. Нерӯю шукӯҳи шоҳону сиёсатмадоронро адо менамояд. 

Спиндормаз бошад, дар олами маънавї маҳзари ишқу муҳаббат, дар олами 
хокї Фариштаи муваккал ва посбони Замин аст. 

Умуман, андешаҳои сиёсиву иҷтимоии зардуштияро таҳлил намуда, 

бояд таъкид кард, ки таълимоти мазкур дар байни ҳаёти шахсию ҷамъиятї 

пайванди ногусастаниро таҳким бахшида, дар роҳи ободонии ҷаҳон ва эҷоди 
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ҷомеаи адолатпеша андешаҳои пешқадам иброз намудааст. Таълимоти 

ахлоқиву сиёсии зардуштия дар пайдоиш ва ташаккули мактабҳои дигари 

сиёсиву иҷтимоии Эрони таърихӣ, аз ҷумла дар чаҳонбинии равияҳои 

монавия ва маздакия нақши муҳиме доштааст. 
 

Пайнавишт: 
1. Эмомалї Рањмон. Чењрањои мондагор. Д.: Эр-Граф, 2016. 
2. Авесто. Избранные гимны. Душанбе, Адиб, 1990.  
3. Андешаи миллии тољикон.- Хуљанд, Ношир, 2011. 
4. Бабаев А.Д., Каримов Т.Д. Авеста. По следам древнейшей цивилизации 

таджиков. Худжанд, 2001. 
5. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. Избр. 

труды.- М.: Наука, 1956. 
6. История политических и правовых учениї. Учебник для вузов. М.,2003. 
7. Рањмонов Э.Ш. Аз Ориён то Сомониён. Д.1999.  
8. Сто пророчеств Заратуштры. Авт. - составитель В.В. Петров.  Минск, 

2003.  
9. Фирдавсї А. Шоњнома. Иборат аз 9 жилд. Душанбе: «Адиб», 1987-1991  
10. Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон. Таърихи ќадим, ќадимтарин ва асрњои миёна. 

Китоби якум. Душанбе: Ирфон, 1983.  
11. Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон. Охири асри миёна ва давраи нав. Китоби дуюм. 

Душанбе: Ирфон, 1985.  
 

 
Шарифов М., 

магистранти бахши 2,  
ихтисоси 1.23.01.06.03 

        
Роњбари илмї: н.и.т., дотсенти кафедраи     

      сиёсатшиносї  Ќобилова С.Я. 
 

МАЌОМИ  ЃОЯҲО ВА ДОКТРИНАҲОИ АСОСИИ НИЗОМИ НАВИ 

ҶАҲОНЇ ДАР ИЛМИ СИЁСАТШИНОСИИ МУОСИР 
 

Дар назарияи сиёсии муосир таълимот ва доктринаҳои инкишофи олам, 

умумият ва махсусияти онҳо аҳамияти барҷаста пайдо намудаанд. Онҳо, ки 

таҷассумгари низоми наванд, тамоюлҳои асосии инкишофи оламро тавсиф 

намуда, имконият, роҳу воситаҳо ва шароити умумии ба ҳадаф наздик 

шуданро асоснок менамоянд. Андешаҳо, аслан сари масъалаи олам чӣ гуна 

аст ва онро чӣ тавр идора намудан лозим аст, қарор мегиранд. Дар 

пайвастагӣ бо чунин масъалаҳои меҳварӣ ғояҳо, таълимот, доктринаҳои 

сиёсии сатҳи гуногун ва институтҳое, ки муносибатҳои байни давлатҳо, 

халқҳо, умумиятҳои бузург ва минтақаҳоро танзим менамоянд, ташаккул 
меёбанд. Раванди мазкур дар замони мо ташаккул наёфтааст ва он таърихи 

тӯлонӣ дорад. Махсусан, масъалаи сулҳи байни халқҳо ва амнияти давлатҳо 
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дар маркази диққати нерӯҳо ва мутафаккироне қарор доштанд, ки баъдтар 

бо номи созмонҳо ва ҳаракатҳои мухталифи сиёсӣ ёд мешаванд. Масалан, дар 

асрҳои миёна рӯҳонӣ Дюбуа дар бораи таъсиси Шурои насронияи мустақил 

андеша намудааст. Ё ташкили мақомоти бонуфузе дар назар дошта мешуд, 

ки масъалаҳои муқовиматомези байни давлатҳоро ба таври осоишта ҳал 

менамуд. Дар бораи ташкили чунин мақомоти байнидавлатӣ лоиҳаҳои зиёде 

пешниҳод мегардиданд. «Нақшаи бузург»-и Силли ва «Сейми аврупоӣ»-и 

У.Пени аз ҳамин қабиланд. Ҳадафи асосии онҳоро ҳалли мухолифатҳои 

байни давлатҳо ташкил медоданд. Андешаҳои И.Кант дар бораи «Сулҳи 

абадӣ» омадаанд. Мувофиқи он ҳамаи давлатҳо шакли ҷумҳуриявии идораро 

ихтиёр намуда, аз даъвои ҳудудӣ нисбати якдигар даст мекашанд. 

Дар бораи низоми ягонаи олам ва самтҳои асосии ташаккулу таҳкими 

олами ягона андешаҳо кам нестанд. Таълимот ва назарияи гуногун дар бораи 

масъалаи мазкур қариб дар ҳамаи давру замонҳо вомехӯранд. Аммо асри XX 

дар ин масъала пешсаф аст. Яке аз таълимоти комиле, ки солҳои 30-уми асри 

XX баён ёфтааст аз ҷониби Ю.Стэйли тарҳрезӣ гардидааст. Ӯ ѓояи 

интегратсияи иқтисодӣ ва баҳамтаъсиррасонию азҳамвобастагиҳои 

мамлакатҳо ва халқҳоро тарҳрезӣ намуда буд. AММО муҳаққиқ 

муносибатҳои сиёсии ҷомеаро ҳамчун монеаи ташаккули фазои муташаккилу 

яклухти инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ медонист. Инкишофи сиёсии давлатҳо, 

сиёсати экспансионии давлатҳои муқтадир ба инкишофи мутаносиби 

мамлакатҳо монеа мегарданд. Бинобар ин, барои рафъи монеаҳо Ю.Стэйли 

пешниҳод намуда буд, ки тавассути ташаккул ва инкишоф ёфтани созмони 

доимии иқтисодӣ метавон таъсири монеавии омилҳои сиёсиро паст намуд. 

Созмони иқтисодӣ, ки дар баробари гурӯҳҳои иқтисодӣ, ташкилотҳои сиёсӣ-

ҳукуматҳои миллиро низ дарбар мегирифт, дар роҳи муқаррар намудани 

муносибатҳои байни давлатҳо ва муколамаи созмонҳои сиёсӣ саҳм гирифта 

метавонист. Албатта, ҳадафи асосии ташкилоти иқтисодӣ-ташаккули бозори 

байналхалқӣ дар ҳеҷ сурат сарфи назар намегардад[2,23]. 

Дар даврони навтарин низ муҳаққиқон барои танзими беҳтари 

муносибатҳои байналхалқӣ, таъмини пешрафти сайёравӣ нақшаҳои 

мукаммалтареро пешниҳод намудаанд. Лоиҳаҳое, ки баъди ҷанги дуюми 

ҷаҳон пешниҳод гардиданд бештар мукаммалтар ва мураккабтаранд. Онҳо 

кӯшиши бунёди низоми нави ҷаҳонӣ ё худ давлати ҷаҳониро бо сохтори хоси 

конститутсионӣ доштанд. Ба ҷумлаи чунин лоиҳаҳо пешниҳоди Лар Меру 

(1946), де Митёра (1947), Боргезе (1943) ва даҳҳо лоиҳаи сохтори нави 
конститутсионии низоми нави сиёсии оламро номбар намудан мумкин аст 
[4,48]. 

Мактабҳои илмӣ ва пажӯҳишгарони мамлакатҳо дар масъалаи 

инкишофи олами муосир андешаҳо ва мавқеи гуногунро ишғол менамоянд. 

Ба ҳар ҳол назари муҳақкиқон дар мавриди аввал - ташхиси ҳудудҳо ва 

хусусиятҳои асосии масъала бештар муваффақ гашта истодааст. Бе ҳеҷ шакку 

шубҳа таҳдиди ҷанги термоядроӣ; авҷ гирифтани экстремизми сиёсӣ, 

фоҷиаҳои экологӣ; таркиши демографӣ ва депопулятсияи аҳолӣ дар 
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минтақаҳои гуногуни олам; идоранашавандагии оқибатҳои пешрафти 

илмию техникӣ; ғоратгарона истифода намудани захираҳои меҳнатӣ; ҳар чӣ 

бештар аз ҳам ҷудо гаштани «Шимоли сарватманд» ва «Ҷануби қашшоқ» ва 

масъалаҳои дигаре, ки ақлу ҳуши оламиёнро ба худ кашидааст, ҳамчун 

масъалаҳои асосии инкишофи олами навин эътироф гардидаанд. 
Дар мавриди дуюм бошад, вазъият мураккабтар аст. Назария ва 

таълимоти мухталиф пешомади стратегии инкишофи оламро, ки тавассути 

ҳалли масъалаҳои глобалии инкишоф сурат мегиранд, ба тарзи гуногун 

маънидод менамоянд. Муҳаққиқон ва сиёсатмадорон дар сатҳи гуногун 

тарҳи олами муосир ва пешомади инкишофи ҷомеаи ҷаҳониро баён 

менамоянд. Дар амалияи мазкур нақши созмонҳои ғайриҳукуматии 

кишварҳои гуногун, ташкилотҳои байналхалқӣ тадриҷан барҷаста 

мегарданд. Ассотсиатсияи ёрии Созмони Милали Муттаҳид, Хазинаи 

Стенли, Ташаббуси стокголмӣ, Клуби римӣ, Институти байналхалқии 

тадқиқоти амалӣ (гурӯҳи парижӣ), Шӯро оид ба омӯзиши инсон ва ғайраҳо 

дар бораи пажӯҳиши масъалаҳои муҳимтарини рушди олам нақши фаъол 

мебозанд. Махсусан, эътибори Клуби римӣ ва Гурӯҳи парижӣ хеле баланд 
аст. 

Масъалаҳои асосие, ки бештар таваҷҷӯҳи аъзоёни Клуби римиро ба худ 

ҷалб намудаанд, ба таври зерин муаррифӣ мешаванд: оё ҳолати бардамии 

муҳити табиии минтақавӣ ва умумисайёравиро нигоҳ доштан мумкин аст?; 

инкишофи баробари иқтисодӣ; мутаносибии инкишофи ҷамъиятӣ ва 

некӯаҳволии одамон; имкониятҳои барқарор намудани захираҳои табиӣ; оё 

зарурат ба тағйири характери истифодаи маводҳои энергетикӣ ва ашёи хом, 

тарзи истеҳсолот ва истеъмолот дар мамлакатҳои индустриалии музофотӣ 

минбаъд ҳам, дар асосҳои маҳдуди манфиатҳои иқтисодӣ бо роҳи 

муқовимати камтарин ба амал меояд ё не? Ба чунин гузориши масъала дар 

маърӯзаи аввалини Клуби римӣ, ки олимони Донишкадаи технологии 

Массачусетси ИМА бо роҳбарии Д. Медоуз таҳти номи «Ҳудудҳои инкишоф» 

(1972) омода намуда буданд, ҷавоби манфӣ гардониданд. Онҳо тарҳи нави 

оламро тартиб дода, ба хулосаҳои зерин омада буданд: 1. Агар афзоиши 

аҳолӣ, инкишофи индустриякунонӣ, истеҳсоли озуқа ва истифодаи захираҳои 

табиӣ дар олам боқӣ монад, дар сайёраи Замин дар зарфи сад сол инкишоф 

ба ҳадди хеш мерасад; 2. Тақсимоти инкишофи аҳолиро тағйир додан ва 

ҳамчунин шароити мӯътадили иқтисодӣ ва экологиро ба вуҷуд овардан 
мумкин аст, ки дар оянда амал карда тавонанд. Имконияти муайян намудани 

таносуби инкишофи глобалӣ мавҷуд аст. Талаботи асосии моддии ҳар 

минтақаро қонеъ гардонидан мумкин мегардад. Онҳо имконияти баробари 

воқегардонии иқтидори инфиродии худро пайдо карда метавонанд; 3. Агар 

инсоният дар ин самт кӯшишҳо ва фаъолияти мақсаднок намояд, он гоҳ 

муваффақ хоҳад гардид. 

Солҳои охир дар афкори сиёсии кишварҳои нимкураи ғарбӣ ба таври 

васеъ мафҳуми «миллиарди тиллоӣ» истифода мегардад. Он дар маънои 

аҳолии мамлакатҳои «олами аввал», ки ба Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва 
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инкишоф дохиланд, дониста мешавад. Дар шароити ҳозира 24 мамлакат 

аъзои онанд, ки аксари онҳо кишварҳои аврупоианд. Фаъолияти 

муҳаққиқони Клуби римӣ боиси ташаккули ғояи хоста гирифтан ва ҷудо 

гардонидани ҳамон қисми аҳолӣ мегардад, ки имкони мавҷуд будан ва 

зистанро аз даст медиҳанд. 

Принсипи дигарро индивидуализми методологӣ ташкил менамояд. 

Инсониятро ширкати индивидҳо мехисобанд. Умумиятҳои этникӣ, аз ҷумла 

халқро ҳамчун субъекти ҳуқуқ эътироф намекунанд. Халқҳо барои 

муаллифони назарияи «низоми нави чаҳонӣ» манбаи зиддият муқовиматҳои 

ба низоми ҷаҳонии онҳо таҳдидкунанда дониста мешаванд. Аз ин ҷост, ки 

истиқлоли халқро дар нисбати ҳудудҳо намекунанд. Онҳо ҳуқуқи худро ба 

соҳибӣ намудан ва тақсим намудани захираҳои тамоми олам эълон доштаанд 
[1,89]. 

Принсипи дигари муҳаққиқони «низоми нави олам»-ро баробарвазнӣ 

ташкил менамояд. Он ифодаи баробарвазнӣ дар ядрои низоми ҷаҳонӣ 

(ҷаҳони якум) мансуб меёбад. Дар аввал он барои кашонида овардани 

захираҳо лозим буд, ки тавассути мустамликаҳо ва мамлакатҳои «ҷаҳони 

сеюм» амалӣ гардонида мешуд. Дар шароити ҳозира фақат овардани 

захираҳо аз мамлакатҳои дигари олам ба мамлакатҳои «олами аввал» дар як 
сол 400 млрд. долл.-ро ташкил менамояд. 

Мамлакатҳои «олами аввал» мекӯшанд, ки баробарвазниро нигоҳ 
доранд. Он дар шакли даст кашидан аз демократия ва асоснокнамоии 

диктатура ба амал меояд. Андешаҳо дар бораи «демократия 
идорашавандагии оламро таъмин карда наметавонад» ва ё «васеъшавии 

демократия ба демократия таҳдид менамояд» пайдо гардиданд. 

Дар глобалистикаи сиёсӣ то ҳоло фаҳми ягонаи мафҳуми «тарҳи 

глобалӣ» ташаккул наёфтааст. Аз ин хотир, мактабҳои гуногун ва 

муҳаққиқони алоҳида дар бораи он назари мухталиф доранд. Дар саромади 

муносибати онҳо қоидаҳо ва меъёрҳои мухталиф меистанд. Дар айни замон, 

ки марҳалаи авҷи компютерикунонии соҳаҳои мухталифи ҳаёти одамон 

идома дорад, ба тарҳрезии компютерӣ мароқи зиёд зоҳир карда мешавад. Бо 

истифода аз методҳои тадқиқи математикӣ дар пайвастагӣ бо имкониятҳои 

компютерӣ тарҳи гуногуни инкишофи умумисайёравӣ пешниҳод мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар таълимоти «низоми нави ҷаҳонӣ» асоснокнамоии 

консепсияи «миллиарди тиллоӣ» ҷойгоҳи хосаро касб намудааст. 

Муҳаққиқони мактабҳои илмии кишварҳои ғарби сарватманд бо ҳар роҳ 

кӯшиш менамоянд, исбот кунанд, ки сатҳи дилхоҳи зиндагии аҳолии оламро 

ташаккул додан мумкин аст, фақат дар ҳолате ки он аз 1 млрд. беш набошад. 

Дар назарияи дигар, ки бо номи «Мақсадҳо барои инсоният» маълум аст, 

дар заминаи арзишҳои адолатнокӣ ташаккули низоми нави чаҳониро тақозо 

доранд. Он ба ғояи «инкишофи мавзуни тамоми ҷомеа, ки ахлоқи нави 

гуманистӣ ва ҳамраъйии байниҳамдигариро ба роҳбарӣ мегирад» асос 
ёфтааст. 
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Глобалистҳо фақат дар сатҳи ғояҳои сиёсӣ ё таълимоту доктринаҳо 

эътирофи андешаҳоро намеписанданд. Ҳар чӣ бештар барои онҳо расмият 

ёфтани таълимот ва дар сатҳи давлатию сиёсӣ воқеият пайдо намудани 

доктринаҳо аҳамият пайдо менамоянд. Глобалистҳое, ки бештар ба рафти 

инкишоф бо умед назар менамоянд ба таври дигар андешаҳо иброз медоранд. 

Яъне, онҳо сатҳи имрӯзаи муносибатҳои байниҳамдигарии давлатҳо, 

минтақаҳоро ба инобат шрифта, раванди сиёсии ҷаҳониро ҳамаҷониба 

таҳлилу таркиб намуда, ба хулосаҳои нисбатан реалистӣ меоянд. Воситаҳо ва 

қоидаҳою меъёрҳои ташаккули низоми нави ҷаҳонӣ, ташаккули «давлати 

ҷаҳонӣ» ва ё таъсиси «ҷомеаи ҷаҳонӣ»-ро асоснок менамоянд. 

Дар шароити ҳозира равандҳои глобаликунонӣ аз ду марҳалаи асосӣ 

иборат дониста мешавад: интегратсияи минтақавии давлатҳо ва 

интегратсияи умумисайёравӣ. 

Низоми нави ҷаҳонӣ дарки консептуалии таркиботи муайяни 

муносибатҳои байналхалқӣ мебошад. Он мувофиқи принсипҳо ва қоидаҳои 

ҳукуқи байналхалқӣ буда, баҳамтаъсиррасонии субъектҳои давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ, анъанавӣ, акторҳои байналхалқиро таҷассум менамояд. 

Низоми нави ҷаҳонӣ ҳолати сифатан нави муносибатҳои сиёсии байналхалқӣ 

мебошад. Низоми муносибатҳои сиёсии байналхалқиро бояд бо марҳалаҳои 

инкишофи геополитикии олам дар муқоиса ва пайвастагиҳо мавриди тадқиқ 

қарор дод. Аз ибтидои солҳои 90-уми асри XX дар низоми муносибатҳои 

сиёсии олам давраи нав шурӯъ гардид, ки онро ба марҳалаи навини 

инкишофи геополитикии олам муқоиса намуда, натиҷагирӣ намудан лозим 
меояд. 

Муҳаққики дигари рус С.Кара-Мурза дар асари «Консепсияи 

«миллиарди тиллоӣ» ва низоми нави ҷаҳонӣ» масъалаҳои асосию назарияии 

ташаккул ва инкишофи низоми нави ҷаҳониро мавриди таҳлил ва 

андешамандиҳо қарор додааст. Ӯ дар нисбати мактабҳои илмии кишварҳои 

Ғарб, бахусус муҳаққиқони Клуби римӣ муносибати канораро пеша намуда, 

ба навиштаҷоти онҳо аз назари шубҳа ва танқид менигарад. Сабабҳо ва 

омилҳои асосии ташаккули консепсияи «миллиарди тиллоӣ»-ро дар ҳимояи 

манфиатхои давлатҳои аврупоӣ мебинад. Сиёсати экспансионии давлатҳои 

муқтадири Ғарб ва дар зери тасарруфи худ нигоҳ доштани давлатҳои сатҳи 

инкишофашон нокифояро ҳамчун навъи сиёсати фаъол нишон медиҳад. 

С.Хантингтон (1927-2008) дар инкишофи назарияи сиёсӣ, махсусан 

муносибатҳои сиёсӣ мақоми хоса пайдо намудааст. Андешаҳои муҳаққиқ ба 

таври барҷаста дар асари «Бархӯрди тамаддунҳо» таҷассум ёфтаанд, ки дар 

солҳои 90-уми асри XX ба андешаи С.Хантингтон «ҷанги сард» оқибати 

муқовиматҳои идеологии асри XX мансуб меёфт. Дар асри XXI бошад, 

бархӯрди тамаддунҳо ва динҳо рафти инкишофи таърихиро муайян 

менамоянд. Аз байн рафтани «ҷанги сард» ҳадди таърихиест, ки афзалияти 

зиддиятҳои миллиро аз байн рабуда, ба ҷои он зиддиятҳои тамаддуниро ба 

миён овардааст. Гӯё барои одамон мансубиятҳои миллию давлатӣ чандон 

аҳамият надошта бошанд. Афзалиятро мансубияти тамаддуни соҳиб 
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мегардида бошад. Ӯ бархӯрди тамаддунҳои ҳиндӣ, исломӣ, японӣ, 

православӣ, хитоӣ, ғарбӣ, африкоӣ ва америкоӣ-лотиниро пешбинӣ 

менамояд, ки гӯё пешомади рушди олам аз онҳо таркиб меёбад. 

С.Хантингтон тамаддуни исломиро рақиби асосии тамаддуни ғарбӣ 

медонад. Таркиши демографӣ ва набудани давлати марказӣ дар маънои 

пуррааш дар ҳудудҳои тамаддуни исломӣ метавонад ба Ғарб таҳдид намояд. 

Инчунин музаффариятҳои рушди иқтисодии Хитойро омили таъсиррасонии 

амиқи муносибатҳои байналмилалӣ меҳисобад [18,17]. 

«Низоми нави ҷаҳонӣ» ва масъалаҳои марбути он инкишофи мантиқии 

хешро дар таълифоти Ж.Аттали пайдо намудаанд. Ӯ дар асари «Дар пойгоҳи 

ҳазорсолаи нав» (1991) сохти тиҷоратӣ ё «номадизм»-ро тавсиф менамояд, ки 

ҳар гуна марзҳои давлатиро истисно намуда, дар тамоми сайёра 

бодиянишинон - кӯчманчиҳо дар ҳаракатанд. Онҳо пайвасти анъанавии худ 

ба мамлакат, ҷамоа ва оиларо зарурат намешуморанд ва ҳуқуқ доранд, ки 

хама чизро бихаранд ва бифурӯшанд. Низоме, ки ба зӯригарӣ асос ёфтааст, 

ҷояшро ба низоми хариду фурӯш медиҳад. Аммо Аттали тамоми раванди 
ташаккули низоми нави оламро ба бозор вобаста намегардонад. Ба андешаи 

ӯ чунин муносибат инқилобчиёнро пайдо менамояд, ки онҳо дарҳол исён 
менамоянд. 

Ба андешаи Аттали дар низоми нави ҷаҳонӣ мағлубон низ вуҷуд доранд. 

Онҳо касоне мебошанд, ки низоми нави оламро қабул надоранд ва сафҳои 

онҳо хеле зиёданд. Онҳо кӯшиш менамоянд, ки имконият барои ҳаёти 

дилхоҳро пайдо намоянд. Аммо аллакай дер шудааст. Чунин имконият дигар 

пайдо намешавад. Ғолибон бошанд вазъияти дигар доранд. Онҳо ҳама чизро 

пайдо менамоянд. Тамоми маводи барои ҳаёт зарурро ба таври сунъӣ ба 

вуҷуд меоранд. Ҳатто узвҳои бадани одамро низ ба таври сунъӣ ба даст 
овардан мумкин аст. 

Аттали тарафҳои иртиҷоии андешаҳои хешро сарфи назар накардааст. 

Ӯ муқовимати зиёди одамонро дар назар дошт. Аммо ба андешаи ӯ 

институтҳои байналхалқӣ бояд ҳокимияте пайдо намоянд, ки аз кудрати 

давлати миллӣ боло бошад ва ҳокимияти умумисайёр аст. 
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МАФЊУМ ВА УСЛУБИ ЊУЌУЌИ МУРОФИАИ 

ГРАЖДАНИИ МУОСИР 
 
Дар давраи муосири инкишофи муносибатњои љамъятї њимояи њуќуќ ва 

манфиатњои иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї ањамияти басо бузург 
пайдо намуда истодааст, зеро мањз њимояи судии њуќуќ ва манфиатњои 
шањрвандон ва шахсони њуќуќї кафолати пешрафти љамъият ва таъмини 
мувозинати рушди фаъолияти субъектони соњањои гунонуни хољагии халќ 
баромад менамояд. Аз ин рў, дар доираи маќолаи мазкур зарур дониста 
мешавад, ки масъалаи мафњум ва услуби њуќуќи мурофиаи гражданї майян 
карда шуда, тањлили илмї гузаронида шавад. 

Маљмўи меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї дар 
фаъолияти маќомоти юрисдиксионї оид ба баррасї ва њалли парвандањои 
гражданї њуќуќи мурофиавии гражданї номида мешаванд [1, с. 9].  

Дар оѓоз бояд аниќ сохт, ки истилоњи «гражданї» дар сохторњои 
гуногуни илми њуќуќшиносии давраи шуравї нодуруст маънидод карда шуд 
ва он то замони муосир омада расидааст. Гап дар сари он аст, ки њуќуќи 
гражданї аз њуќуќи Рими ќадим ибтидо мегирад. Дар он давра як калимаи 
лотинии «civile» барои ду истилоњ – тамаддун (цивилизация) ва шањрванд 
(гражданин) истифода бурда мешуд. Агар истилоњи «гражданї»-ро бо 
шањрванд алоќаманд намоем он гоњ моњияти њуќуќи гражданї њамчун соњаи 
њуќуќ вайрон мешавад. Чунки дар ќатори шањрванд њамчун субъект шахси 
њуќуќї ва давлат њам эътироф карда мешаванд. Хусусияти хеле васеъ ва ќариб 
номањдуд будани доираи объектњои њуќуќи гражданї бо дастовардњои 
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тамаддуни инсоният алоќаманд будани онњоро нишон медињад. Барои њамин 
дурусттар мешуд агар ба љои калимаи «гражданї» истилоњи «сивилї» ё 
«тамаддунї»-ро истифода барем, вале ќонунгузор њамин калимаи анъанавии 
«гражданї»-ро истифода бурдааст ва мо њам минбаъд ин воќеиятро ба назар 
мегирем. 

Барои муайян намудани мазмуни мантиќии ќоидаи мазкур пеш аз њама 
баъзе мафњумњои истифодаашон маъмул гаштаро аниќ кардан лозим аст. Дар 
назарияи њуќуќ муќарар гаштааст, ки меъёрњои њуќуќї ин ќоидањои 
ќонунгузор муайян ва муќарар кардаи рафтору кирдори одамон мебошанд [4, 
с.94]. Нисбати њуќуќи мурофиавии гражданї ин ќоида камтар хусусияти 
фарќкунанда пайдо мекунад, чунки сухан дар бораи на фаќат одамони оддї, 
балки маќомоти салоњиятнок њам меравад. Ба ибораи дигар, давлат 
маќомоти салоњиятнокро мањз барои баррасии парвандањои гражданї 
ташкил намуда нисбати дигар иштирокчиёни ин фаъолият њокимият њам 
додааст. Аз њамин сабаб, маќоми њуќуќии њамаи шахсони барои њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии гражданї алоќаманд фаќат дар чањорчубаи 
фаъолияти ин маќомоти салоњиятнок муќарар карда мешавад. Дар байни ин 
маќомот суд мавќеи алоњида ва фарќкунандаро вобаста ба вазъи њуќуќияш 
ишѓол менамояд. Чунки принсипњои ташкилёбї ва фаъолияти суд аз дигар 
маќомот куллан фарќ мекунанд.  

Ба маврид аст, таъкид намоем, ки суди имруза ба монанди замони 
пештара ягона нест; дар ќатори маќомоти салоњиятнок суди конститутсионї, 
суди иќтисодї, суди њакамї дар асоси ќонунї пайдо гаштаанд, ки зарурати 
фарќ кунонидани онњоро аз суди дар њар воњиди маъмурї-њудудии мамлакат 
ташкилшаванда, таќозо мекунанд. Вобаста ба мавќеъ ва доираи ваколаташон 
хуб мешуд он «суди умумишањрвандї» номгузорї шавад. Чунки ин суд 

хусусияти универсалї (ҳаматарафагӣ) дошта, нисбати шањрвандон ваколати 
хеле васеъ дорад. Фаъолияти вай дар доираи мурофиаи гражданї њамаи 
парвандањои аз њуќуќи сивилистї ба мазмуни васеяш пайдошавандаро дар 
бар мегирад. Ѓайр аз он, вай парвандањои  љиноятї ва маъмуриро низ баррасї 
ва њал менамояд. Бо маќсади равшан ва фањмо ифода кардани фикру 
аќидањои худ мо минбаъд дар матни рисола истилоњи таклифкардаамон – 
«суди умумишањрвандї»-ро истифода мебарем. 

Фаъолияти дигар маќомоти ваколатноки дар баррасии парвандањои 
гражданї салоњият доштаро пештар дар ќонунгузории то соли 2008 
амалкунанда ба матлаби танзимкунии њуќуќи мурофиавии гражданї ворид 
намекарданд. Њарчанд дар мазмуни меъёрњои њуќуќии фаъолияти онњоро 
танзимкунанда хусусияти мурофиавии онњо баръало њис карда мешуд. Мо ин 
љо дар назар дорем, Низомнома дар бораи судњои њакамї, ки дар Кодекси 
мурофиавии граждании соли 1963 ќабул шудаи то соли 2008 амал карда 
њамчун замима оварда шуда буд. Ѓайр аз он, дар номи ин маќомот калимаи 
«суд» мављуд бошад њам фаъолияти онњо (судњои њакамї ва судњои рафиќона) 
адолати судї њисоб намешуд. Шояд аз њамин сабаб вазъи њуќуќии онњо аз руи 
салоњиятњои додашуда дуюмдараља њисобида мешуд ва меъёрњои 
танзимкунандаи фаъолияти онњо ба дараљаи кофї инкишоф наёфт [2, с. 27].  
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Мањз эътироф намудани мафњуми «васеи» матлаби ба танзимдарории 
хуќуќи мурофиавии гражданї имкон медињад институтњои алоњидаи ин соњаи 
мустаќили њуќуќ, ки ба шаклњои ѓайри судии умумї-гражданї мувофиќат 
мекунанд, баробар инкишоф ёбанд. 

Дар доктринаи њуќуќии на фаќат давраи шуравї, балки замони муосир 
њам аќидаи ба амал овардани адолати судї танњо аз тарафи суди 
умумишањрвандї хеле устувор аст ва њатто маќоми принсипалиро њам 
дорост. Вале аз руи мазмун ва ањамияти фаъолияти маќомоти ѓайридавлатї 
ва љамъиятии дар баррасии парвандањои гражданї салоњиятдошта онро 
«адолати судии љамъиятї» номидан мумкин аст. Дар таърихи њуќуќи 
мамлакатњои хориља (Љумњурии демократии Олмон) чунин истилоњ дар 
Конститутсияи он мамлакат пешбинї шуда буд.  

Таваљљуњи давлат ба суди њакамї њамчун маќомоти юрисдиксионї дар 
мурофиаи гражданї баъди ќабули ќонуни алоњида (Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
судњои њакамї» соли 2008) баръало маълум шуд. Чунки танзими давлатии 
ташкил ва фаъолияти суди њакамї, ки бе ягон дахолати маќомоти њокимияти 
давлатї ва худидоракунии мањаллї аз тарафи ташкилотњои ѓайритиљоратї 
ва шахсони алоњида созмон дода мешаванд (м.3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
судњои њакамї») зарурати объективї ва наќши назарраси онњоро дар низоми 
маќомоти юрисдиксионї нишон медињад. Барои њамин нишонаи асосии 
муќараркунандаи мафњуми хуќуќи мурофиавии гражданиро мо бо шаклњои 
њимояи њуќуќњои гражданї ва маќомоти салоњиятноки (юрисдиксионї) ба 
онњо мувофиќ алоќаманд менамоем. 

Меъёрњои њуќуќии хусусияти мурофиавї дошта дар њамаи санадњои 
меъёрї-њуќуќии њуќуќ ва манфиатњои ќонунии гражданиро танзимкунанда 
мављуд њастанд. Барои њамин дар мафњуми хуќуќи мурофиавии гражданї 
истилоњи «маљмуъ» ба мазмуни хеле васеъ фањмида мешавад. 

Барои дуруст фањмидани моњияти муњаррики (механизми) ба 
танзимдарории њуќуќї пеш аз њама ба кадом самт равона шудани онро 
фањмидан лозим аст. Њарчанд дар илми њуќуќшиносї аќидае мусаллам 
гаштааст, ки њуќуќ мањз муносибатњои љамъиятиро ба танзим медарорад, дар 
соњањои оммавии њуќуќ, мафњумњои њам объект ва њам предмети 
танзимкуниро истифода мебаранд. Чунки мазмуни муносибатњои љамъиятии 
танзимшаванда дар ду зина: а) байни  давлат ва шахс; б) шахс ва неъматњои 
танзимшаванда, фањмида мешавад.  Дар њуќуќи моддї ва мурофиавии 
гражданї, ки табиати хусусї доранд зарурати дахолат ва танзими давлатї ба 
муносибатњои љамъиятии пайдошаванда њамчун истисно аз ќоидаи умумї 
пайдо мешавад. Барои њамин кифоя аст, ки як зинаи танзим њамчун предмет 
муќарар карда шавад. Бо истилоњи забони тољикї онро мо «матлаб» 
номидем.  

Дар раванди баррасии парвандањои гражданї шумора ва намудњои 
гуногуни муносибатњои љамъиятие пайдо мешаванд, ки матлаби 
танзимкунии њуќуќи мурофиавии гражданї мегарданд ва дар натиљаи шакли 
њуќуќї пайдо карданашон ба муносибатњои њуќуќи мурофиавии гражданї 
табдил меёбанд. Чунки дар маљмуъ онњо мурофиаи гражданиро ташкил 
мекунанд. Мафњуми мурофиаи гражданї мавридњои то оѓоз намудани  
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парвандањои гражданиро њам дар бар мегирад. Масалан, ваќте ки ќабули 
ариза рад карда мешавад. Барои њамин матлаби танзимкунии њуќуќи 
мурофиавии гражданиро фаќат бо баррасии парвандањои гражданї 
алоќаманд кардан мувофиќи маќсад нест. 

Њамин тавр, матлаби танзимкунии њуќуќи мурофиавии гражданї ин 
муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки дар фаъолияти маќомоти 
юрисдиксионї (салоњиятнок) барои баррасї ва њалли парвандањои гражданї 
пайдо мешаванд. 

 Яке аз масъалањои мураккабтарини ѓоявии (консептуалии) илмњои 
њуќуќшиносї, аз он љумла илми њуќуќи мурофиавии гражданї, масъалаи 
дуруст муайян кардани тарзу воситањои таъсиррасонии меъёрњои њуќуќї ба 
муносибатњои љамъиятии танзимшаванда мебошад. Чунки услуби њуќуќї яке 
аз омилњои асосии муњаррики ба танзимдарории њуќуќии муносибатњои 
љамъиятї мебошад [3, с. 31]. 

Њамчун ќоидаи умумї ба услубњои танзимдарории муносибатњои 
њуќуќии мурофиавии гражданї татбиќи чорањои маљбуркунии давлатї хос 
нест. Чунки ин хусусият ба муносибатњои њуќуќии моддии гражданї, ки 
матлаби баррасї дар мурофиа гаштааст, хос мебошад. Озодии ихтиёрдорї бо 
њуќуќу уњдадорињои табиати хусусї дошта моњияти муносибатњои њуќуќї-
гражданиро њам аз назари моддї ва њам аз назари мурофиавї муќарар 
менамояд. Баъзе мавридњои татбиќи чорањои маљбуркунии давлатї 
пешбинишуда хусусияти истисної дошта фаќат бо дар назардошти 
манфиатњои давлатї ва љамъиятї алоќаманд мебошанд. Масалан, барои 
вайрон кардани тартибот дар маљлиси судї (м. 162 КМГ), бо даъвати суд 
њозир нашудан бо сабабњои бе узр (м. 171 КМГ), барои гум кардани 

хуљљатњои иљрокунї (415 КМГ)  ҷарима њамчун оќибатњои ногувори иљро 
накардани уњдадорињои мурофиавї (санксия) пешбинї шудааст. 

Мафњум ва мазмуни услуби ба танзимдарории њуќуќии мурофиавии 
гражданиро бо як калима ё ибора ифода кардан ѓайриимкон аст. Чунки ин 
масъаларо мањз табиати њуќуќи гражданї, ки хусусияти мурофиавї њам 
пайдо мекунад, муайян менамояд. Озодии ихтиёрдорї бо њуќуќу уњдадорињо 
ва баробарњуќуќии тарафњои муносибати гржданї бо субот ба шакли 
мурофиавии он гузашта мусоњибавї будани  баррасии парвандаи 
гражданиро таќозо менамоянд. Мањз њамин ќоида мафњум ва мазмуни услуби 
ба танзимдарории њуќуќии мурофиавии гражданиро муайян мекунад. Барои 

аниқтар шудани масъала хусусиятҳои зерини онҳоро мо таъкид кардан 

мехоҳем: 
- вобаста ба ќоидањои озодии ихтиёрдории субъектњои муносибатњои 

гражданї бо њуќуќу уњдадорињояшон пайдошавї, дигаргуншавї ва 
ќатъшавии муносибатњои њуќуќии мурофиавии гражданї аз ифода намудани 
иродаашон вобастагї дорад. Масалан, дар мавридњои љой доштани 
њуќуќвайронкунии гражданї агар манфиати давлат ё љамъият халалдор 
нашуда бошад бе аризаи шахси манфиатдор мурофиаи гражданї оѓоз карда 
намешавад. Яъне, ба монанди ќоидањои мурофиаи љиноятї маќомоти 
салоњиятнок (юрисдиксионї) њуќуќи бо иродаи худ оѓоз кардани  парвандаи 
гражданиро надорад. Зиёда аз он минбаъд њам дар раванди мурофиаи 
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гражданї тарафњо метавонанд бо њуќуќу уњдадорињояшон ихтиёрдорї 
намуда муносибатњои мурофиавии њамдигарро таѓъир дињанд ё ќатъ 
намоянд. Чунки агар ин ихтиёрдорї њуќуќу манфиати шахсони дигарро 
халалдор накунад ё зери таъсири ягон амалњои ѓайриќонунї пайдо нашуда 
бошад суд онро ќабул мекунад ва дар асоси он санади дахлдор бароварда ба 
онњо эътибори њуќуќї медињад (ќ.2 м.43 КМГ); 

- баробарњуќуќии мурофиавии тарафњо аз баробарии мавќеи тарафњои 
муносибатњои њуќуќии моддии гражданї ибтидо мегирад. Чунки онњо 
нисбати њамдигар бо сабаби баробарии њуќуќњо имконияти татбиќи 
зуроварї ё маљбуркунї надоранд. Пайдо шудани  њамин тарафњо дар 
мурофиаи гражданї бошад мањз аз сабаби баробарии онњо ва зарурати 
танзим намудани бањси њуќуќияшон мебошад. Чї хеле ки маълум аст бањс 
мањз байни тарафњои баробар шуда метавонад. Масалан, харидору 
фурушанда нисбати њамдигар њуќуќ дошта бошанд њам иљрои уњдадории ба 
он мувофиќро зуран талаб карда наметавонанд. Чун он чи харидор њуќуќи 
талаб кардани моли харидашударо дорад, вале агар фурушанда 
уњдадорияшро оиди додани мол баъди пардохти нархи он њам иљро накунад 
бо зурї гирифта наметавонад. Пас, муносибати граждании моддї ба шакли 
мурофиавї мегузарад, чунки зарурати танзими њуќуќии њолати бањснок аз 
тарафи маќомоти салоњиятноки њокимияти татбиќи чорањои маљбуркунии 
давлатї дошта пайдо мешавад. Давоми мантиќии баробарии тарафњо дар 
мурофиаи гражданї дар мављуд будани њуќуќњои мазмунан якхела барои њар 
як тараф ифода мегардад. Масалан, агар даъвогар њуќуќи аз талаботаш даст 
кашидан дошта бошад, пас љавобгар њуќуќи эътироф кардани ин талаботро 
дорад (м.43 КМГ);    

- мусоњибавї будани муносибати тарафњо дар мурофиаи гражданї бо 
раванди исботкунї алоќаманд мебошад. Њар яке аз онњо њаќ будани худро 

дар масъалаи баррасишаванда нишон додан мехоњанд ва мусоҳибаи онҳо 

аввал ба мусобиқа табдил меёбад. Сипас мусобиќаи онњо мањз дар 
пешнињоди далелу исботкунии асоснокии талаботу норозигии 
пешнињодшуда сурат мегирад (ќ.1 м.58 КМГ). Дар ин мусобиќа суди 
умумигражданї ё дигар маќомоти юрисдиксионии парвандаи гражданиро 
баррасикунанда ба мазмуни томаш њамчун њакам (арбитр) баромад мекунад. 
Чунки вай бо маќсади њал намудани масъалаи муњокимашаванда бо 
фаъолияти донишандузї машѓул мешавад, вале уњдадорињои исботкунии ин 

ё он тарафро ба љои вай иљро намекунад. Тарафе, ки уҳдадории худро оид ба 

исботи ягон ҳолат иҷро намекунад, оқибати ногувори исбот накардани ин 

ҳолатҳоро ба зимма дорад (ќ.1 м.58 КМГ).  
Њамин тавр, услуби ба танзимдарории њуќуќи мурофиавии гражданї ин 

тарзу воситањои ба эътидол овардани муносибатњои љамъиятии дар раванди 
баррасии парвандаи гражданї аз тарафи маќомоти салоњиятнок 
(юрисдиксионї) пайдошаванда мебошад, ки аз мазмуни озодии ихтиёрдорї 
бо њуќуќу уњдадорињо, баробарњуќуќии тарафњои муносибати гражданї, 
мусоњибавї будани  баррасии парвандаи гражданї њамчун меъёрњои асосан 
бе татбиќи чорањои маљбуркунии давлатї истифодашаванда бармеоянд. 
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НАҚШИ РЕКЛОМ ВА ВАЗИФАҲОИ РЕКЛОМ ДАР  
НИЗОМИ МАРКЕТИНГ 

 

 Реклом қувваи бузурги ба таҳрик овардани савдо аст. Чунин тавсиф 
вазифаи асосии маркетинги рекломро равшан мекунад. Мушаххасан реклом 

фароҳам овардани маълумот оид ба мол, ошноӣ бо харидори эҳтимолӣ ва 

бовар кардан ба мол аст. Аз ин лиҳоз, ба роҳ мондани чорабиииҳои рекломӣ 
дар низоми маркетинг барои ба даст овардани ҳадафи асосии ширкат - 
ташаккул ва афзудани тақозои харидорӣ ба мол муҳим ва дорои аҳамият 
мебошад.  

Барои  баланд  бардоштани  самарабахшии  реклом тадбиқи таҷриба ва 

комёбии соҳаҳои дигари дониш, амсоли равоншиносӣ  (психология),  

забоншиносӣ, адабиѐтшиносӣ,  рӯзноманигорӣ,  иртибот  бо  ҷомеъа  судманд  

хоҳад  буд.  Умуман, мутобиқати унсурҳои алоҳидаи низоми рекломӣ аз 

масъалаҳои  муҳим  буда,  зарурати  ҳаллу  фасли  он  дар  ҳоли афзоиш аст.  

Мутобиқати дохилӣ ва беруниро бояд фарқ кард. Мутобиқати дохилӣ 

унсурҳои ҷудогонаи барномаи рекломро ба ҳамдигар мепайвандад ва ё 

чорабиниҳои рекломиро  аз  рӯи  вақту  амал  ба  тартиб  медарорад.  

Мутобиқати  берунӣ  унсурҳои  чудогонаи  рекломӣ  ба иҷрои 

барномаҳои фурӯши мол ва ҷо ба чҷо намудани он дар каналҳои тақсимот, 
тағйир додани нарх, ҳавасмандии харидорон мусоидат менамояд.  Аз ин 

лиҳоз, мақсади иқтисодӣ ва бидуни иқтисодии рекломро аз ҳамдигар фарқ 
мекунанд.  

Мақсади  иқтисодӣ  бевосита  ба  афзоиши  ҳаҷми фурӯши мол, фоида ва 

ҳиссаи ширкат дар бозор иртибот дорад. Мақсади бидуни иқтисодӣ бо 
назардошти тавлиди ҳавасмандии харидор барои хариди мол тавассути 
расонидани маълумот оид ба ширкат ва моли он, нишон додани афзалияти 
мол сурат мегирад.  
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Реклом бояд асоси устувор дошта бошад. Одатан рекломро ба навъҳои 

зерин тақсимбандӣ мекунанд:  

 рекломи  молӣ    ба  ҳавасмандии  истеъмолгар  барои хариди зиёди 

моли ҷудогона нигаронида шудааст;  

 рекломи институсионалӣ барои  тавлид  ва  устувории обрӯю эътибори 
ширкат равона шудааст;  

 рекломи муқоисавӣ  барои тавсиф ва таъйини беҳтар будани сифати 

мол ба таври қиёсӣ сурат мегирад;  
 рекломи рақобатӣ - барои нишон додани афзалияти мол пазар ба моли 

рақобатгар равона шудааст.  

Рекломи моли таъиноти истеҳсолӣ аз рекломи моли истеъмолӣ  бо  

шаклу  восита  ва  тарзу  тариқи таъсиррасонӣ  ба  истеъмолгар  тафовут  
дорад.  

Реклом ҳамчун чорабинии маркетингӣ чанд вазифаро иҷро менамояд:  

Тавлиди  тақозои  харидорӣ  ба  мол. Дар  низоми иқтисодии  бозорӣ  ба  
тавлиди  мақсадноки  тақозо  аҳмияти аввалиндараҷа медиҳанд ва дар аксари 

вақт масъаларо тавассути реклом ҳал мекунанд. Расонидани маълумоти 

зарурӣ ба истеъмолгар оиди ширкат ва моли он тавассути реклом. Аз ин 
лиҳоз, маълумоти реклом бояд аниқ ва боварибахш бошад. 

Таъмини фурӯши мол ва барои боз ҳам зиёд шудани ҳаҷми он мусоидат 

менамояд.  Дар айни ҳол,  истеъмолгар муроҷиати рекломро дар ёд дошта, 

онро ба моли мушаххас монанд менамояд, ки гарави комёбии реклом аст.  
Ин ҳол боварии харидорро ба мол ва истеҳсолгари он ҳосил менамояд. 

Пай дар пай ва дар вақти лозимӣ пешниҳод намудани моли  лозим  боварии  
харидорро  ба  ширкат  ва  моли  он  устувор мегардонад.  Ба  эътибор  
гирифтани  талаби  мизоҷон,  ба  роҳ  монда-ни чорабиниҳои  рекломӣ  ба  

омӯзиши  хусусиятҳои  мол,  хидмат  ва таҳлили сабабҳои харид асос меёбад. 

Реклом  авзои  ширкатро  бунёд  менамояд,  яъне  дар  реклом маҷмӯи  ранг,  
нақш,  сухан  дар  яҷоягӣ  мазмуни  муроҷиати ширкатро ба харидор оид ба 
мол ва ширкат тасвир мекунад.  

Эътибори  мушаххас  ба  мол  муайян  шуда,  тавассути рекломгузорӣ  
имконияти  тафовути  моли  ширкат  аз  моли рақобатгарон пайдо мешавад. 

Реклом барои баланд бардоштани дараҷаи зеҳни истеъмолгар мусоидат  

мекунад.  Ӯ  бо  мол  ошноӣ  пайдо  карда,  талабашро такмил  медиҳад,  
рафторашро  ба  истифодаи  моли  нав  мутобиқ мегардонад.  
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состояние, перспективы). -М.: Финансы, 1976. - 264с. 
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3-е изд., перераб. -М.:Финансы и статистика,1996.- 288с. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ 

 

 Основные направления укрепления законности в Таджикистане были 

сформулированы Основателем мира и национального единства – Лидером нации, 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, в котором отмечалось, что стабильный 

прогресс в государстве и обществе прежде всего зиждется на обеспечении 

безопасности, верховенстве закона, укреплении общественного правопорядка, 

соблюдении прав и свобод граждан. [1. http://president.tj/ru/node/19089 (Дата 

обращения 10.04.2019)] 

Лaтинский термин «Collisio» в словарях иностранных слов переводится как 

столкновение противоположных сил, стремлений или интересов. В юридическом 

смысле, имеется в виду расхождение между отдельными законами одного 

государства или противоречие законов, судебных решений различных государств. 

Юридический смысл данного понятия теперь оказывается ограниченным, 

поскольку оно не сводится к столкновению только правовых норм иностранных 

государств. Противоречия возникают между и внутри всех правовых систем. К 

тому же расхождения юридического характера могут выражаться не только в 

правовых нормах, но и в правовых взглядах, в прaвопонимании, в правовых 

позициях и юридических действиях (бездействиях). [2. С. 29-30] 

Также юридической коллизией можно назвать противоречие между 

существующим правовым порядком и намерениями и действиями по его 

изменению. 

Возникновение коллизий в праве обусловлено действием совокупности 

объективных и субъективных причин, выявление которых очень важно для 

последующего устранения или смягчения эффекта их действия. 

Юридические коллизии, в любом случае, мешают нормальной, слаженной 

работе правовой системы, скaзываются на эффективности правового 

регулирования, часто в связи с влиянием коллизий ущемляются права граждан, 

но, тем не менее, на мой взгляд, возникновение юридических коллизий неизбежно 

в любой современной правовой системе, учитывая тот опыт правотворчества, 

которым обладает человечество на данный момент. Однако существует 

вероятность, что посредством усилий государства вкупе с государственными 

органами и общественными объединениями большая часть коллизий может быть 

либо устраненa, либо их негативное влияние может быть ослаблено. 



183 
 

Исходя из всего вышесказанного, я пришла к выводу, что для возникновения 

коллизии в праве должны действовать следующие условия: 

- Наличие двух и более норм права 

- Нормы права должны регулировать одни и те же, либо смежные 

общественные отношения 

- Нормы права должны быть одновременно действующими, т.е. должны 

действовать в один и тот же промежуток времени, при этом, они не должны быть 

отменены, также их действие не должно быть приостановлено. 

Положения, которые содержать в одной норме права должны вступать в 

конфликт, противоречить, различаться с положениями, содержащимися в другой 

норме права. 

Также, хотелось бы отметить, что хоть мной и были выделены основные 

условия для возникновения коллизии, точного, общепринятого и единого 

определения данное явление не имеет. 

Стоит признать, что в правовой науке нет единого подхода к определению 

юридической коллизии, что можно объяснить сложной, многоаспектной 

природой данного явления. 

В энциклопедическом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается 

следующее определение: «Коллизия - столкновение каких-нибудь 

противоположных сил, интересов, стремлений». 

Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон определяют коллизию более узко - «Коллизия - 

столкновение юридических норм (законов или статусов) происходящих в том 

случае, когда судье предстоит решать дело, касающееся лиц, не имеющих 

местожительства в пределах местного права, имущества, находящегося в этих 

пределах, актов или сделок, составленных или заключенных в другом округе под 

действием иных, чем местные, законы. Встречаются часто в государствах, в 

которых действуют, кроме общего права, и местные законы». В соответствии со 

ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» [3. С. 28. 

(на тадж. яз.).] 

Коллизия нормативных правовых актов – это противоречие или 

несоответствие норм нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же 

общественные отношения. [4. С. 28. (на тадж. яз.)]. 

Так И.Н. Сенякин, определяя юридическую коллизию как «противоречие 

между двумя или несколькими юридическими нормами (или выражающими их 

законами и другими нормативными актами) в процессе правоприменительной 

деятельности. При коллизии налицо несоответствие между правовыми 

предписаниями не только по их содержанию, но и по форме выражения. 

Встречаясь с коллизией юридических норм, мы сталкиваемся с одним из 

видов противоречий в праве». 

Некоторые авторы стараются все же сузить понимание юридических 

коллизий и определяют их как несогласованность, несоответствие, различие 

юридических норм, призванных регулировать определенный вид общественных 

отношений. 
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Под коллизией понимают также «противоречие между существующими 

правовыми актами, правопорядком и притязаниями, действиями по их 

изменению, признанию или отмене». 

Ю.А. Тихомиров понимает юридические коллизии как «противоречие между 

правовыми нормами, актами и институтами и притязаниями, действиями по их 

изменению, нарушению, отторжению». Позднее ученый выдвинул, на наш взгляд, 

более емкое и вместе с тем абстрактное определение, согласно которому 

«юридическая коллизия есть противоречие между существующим правовым 

порядком и намерениями и действиями по его изменению». Предлагаемое им 

определение юридической коллизии содержит более широкое и системное 

понимание данного явления. Традиционная трактовка юридической коллизии как 

столкновения норм не исчезает, но из единственной и универсальной становится 

одним из аспектов понятия. 

По мнению ученого, юридическая коллизия выражается: 

а) в контрастных различиях правовых взглядов и позиций, в 

правопонимании;  

б) в столкновении норм и актов внутри правовой системы; 

в) в неправомерных действиях внутри механизма публичной власти, между 

государственными и иными институтами и органами; 

г) в расхождениях между нормами иностранных законодательств; 

д) в спорах между государствами и противоречиях между нормами 

национального и международного права. 

Стоит отметить, что данное определение охватывает практически все виды 

юридических коллизий, а также указывает на их признаки, позволяя отграничить 

юридические коллизии от сходных, близких понятий (конфликты, фикции). 

Кроме того, данное определение позволяет увидеть и распознать коллизию как 

конфликт на стыке правового поля и идеи справедливости, от которой 

правотворчество призвано отталкиваться, как противоборство стремлений и 

интересов, отраженных в действующих правовых нормах и их реальном 

обеспечении. 

Причины правовых коллизий носят как объективный, так и субъективный 

характер. К объективным, в частности, относятся: противоречивость, динамизм и 

изменчивость регулируемых правом общественных отношений, их 

скачкообразное развитие. Немаловажную роль играет также отставание 

(«старение», «консерватизм») права, которое в силу этого обычно не поспевает за 

течением реальной жизни. Здесь то и дело возникают «нештатные» ситуации, 

требующие государственного реагирования. Право поэтому постоянно 

корректируется, приводится в соответствие с новыми условиями. Вообще всякое 

право, как и любое другое явление, содержит в себе внутренние противоречия, 

выступающие источником его развития. В результате одни нормы отпадают, 

другие - появляются, но, будучи вновь изданными, не всегда отменяют прежние, 

а действуют как бы наравне с ними. Кроме того, общественные отношения 

неодинаковы, и разные их виды требуют дифференцированного регулирования с 

применением различных методов. К тому же они более динамичны, чем законы, 
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их опосредующие. Свое влияние оказывают несовпадение и подвижность границ 

между правовой и неправовой сферами, их расширение или сужение. Наконец, 

право любого государства должно соответствовать международным стандартам, 

нравственно-гуманистическим критериям, принципам демократии. И конечно, 

следует постоянно помнить о противоречивости самой реальной жизни. Все это 

делает юридические коллизии в какой-то мере неизбежными и естественными. 

Более того, по мнению Ю.А. Тихомирова, было бы упрощением оценивать их 

только как сугубо негативные явления. «Коллизии нередко несут в себе и 

положительный заряд, ибо служат свидетельством нормального процесса 

развития или же выражают законное притязание на новое правовое состояние». 

К субъективным причинам коллизий относятся такие, которые зависят от 

воли и сознания людей - политиков, законодателей, представителей власти. Это, 

например, низкое качество законов, пробелы в праве, непродуманность или 

слабая координация нормотворческой деятельности, неупорядоченность 

правового материала, отсутствие должной правовой культуры, юридический 

нигилизм, социальная напряженность, политическая борьба, конфронтация и др. 

Причем одни из них возникают и существуют внутри самой правовой системы - 

внутрисистемные, другие привносятся извне - внесистемные. 

Таким образом, правовые коллизии являются разновидностью социальных и 

возникают между уровнем развития общественных отношений направленными на 

их урегулирование правовыми нормами и институтами; т.е. это противоречия 

между обществом и правом, социумом и правовой системой, которые кроются в 

целом в социальном, а не только правовом поле и являются недопустимыми.  

Для более глубокого уяснения проблемы юридических коллизий 

необходимо проанализировать существующие в нашем правоведении 

представления о причинах возникновения, юридических коллизий.    

Традиционно причины возникновения коллизий рассматриваются в науке с 

позиций наличия объективных и субъективных факторов. Объективные причины 

– это такие обстоятельства, которые не зависят от воли законодателя и 

правоприменителя. Субъективные причины вызваны деятельностью 

государственных органов в рамках законотворчества и правоприменения.   

И.Н. Сенякин в качестве причин возникновения коллизий выделяет 

несовершенство законов, судебные ошибки, произвольное толкование 

Конституции  и других актов, выход отдельных органов государственной власти 

за пределы своих полномочий, слабое и неполное правовое регулирование 

определенных сфер, отступление от действующих норм, текстовые ошибки, 

недостатки в организации правотворческой деятельности, сознательное 

запутывание законодательства в корыстных целях.  Так автор предлагает 

разделить причины возникновения коллизий на социально-экономические, 

политические, идеологические, правовые и др. [5. С.84.] 

Н.И. Мaтузов тоже делит причины возникновения коллизий правового 

свойства на объективные и субъективные. К объективным причинам ученый  

относит динамизм, изменчивость регулируемых правом общественных 

отношений, их неравномерное развитие, отставание права от течения реальной 
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жизни, несовпадение и подвижность границ между правовой и неправовой 

сферами, противоречивость самой жизни. В число субъективных причин, по его 

мнению, входят следующие факторы: низкое качество законов, пробелы в праве, 

непродуманная или слабая координация нормотворческой деятельности, 

неупорядоченность правового материала, отсутствие должной правовой 

культуры, юридический нигилизм, экономические неурядицы, социальная 

напряжённость, политическая борьба, конфронтация, криминогенная ситуация и 

др. – в целом, по замечанию автора, «общий коллизионный морально-

психологический климат в обществе». [6. С. 228–229 ] 

О.А. Поляков ведет речь о том, что можно выделить коллизии, возникающие 

вследствие развития общественных отношений, то есть действия объективных 

факторов, и коллизии, возникающие вследствие низкой юридической техники, 

борьбы конъюнктурных интересов в аппарате государственной власти, 

недостаточного уровня правовой культуры и т.д., то есть действия субъективных 

факторов . Говоря о причинах возникновения юридических коллизий, автор 

придает особую значимость общественным отношениям. [7. С. 19] 

Как считает автор, возможность возникновения противоречий в праве 

заложена изначально, поскольку общественные отношения постоянно находятся 

в процессе развития, а право остается неизменным до тех пор, пока законодатель 

не внесет в него необходимые изменения. Таким образом, в праве возникают 

противоречия двух видов: материальные – между общественными отношениями 

и направленными на их регулирование правовыми нормами; и формальные – 

между правовыми предписаниями. Противоречия второй группы проистекают из 

противоречий первого ввиа. [8.С. 24–26.] 

Емко описывает причины возникновения коллизий и группирует их М.А. 

Занина. Она предлагает разделить причины на следующие группы.  

Первую группу составляют нарушения правил законодательной техники 

(логических, грамматических и др.).  

Вторая – обусловлена недостаточным учетом при конструировании норм 

права социальной реальности, в условиях которой они функционируют, а также 

социальных и юридических закономерностей, действующих в различных сферах 

общественных отношений.  

Третью группу  составляют дефекты, обусловленные структурой системы 

права и законодательства, ее функционированием во взаимодействии 

иерархической (вертикальной), отраслевой (горизонтальной) структур.[9. С. 24–

26] 

В.В. Денисенко выделяет группы объективных и субъективных причин 

появления коллизий, а также отдельно отмечает причины познавательного 

характера. Автор говорит о необходимости обращать внимание на 

правопонимание граждан, которое, по его мнению, является главной 

субъективной причиной возникновения юридических коллизий и других 

противоречий в праве. В.В. Денисенко утверждает, что коллизию нельзя оценить 

только по степени противоречивости актов, сочетанию или противостоянию 

компетенции государственных органов, по фактическим юридическим 
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действиям, поскольку именно в отношении общества к праву, к закону заложены 

первопричины юридических коллизий. [10. С. 31–32.] 

И.В. Синица считает, что проблему причин возникновения коллизий следует 

рассматривать как многоаспектную:  

1) культурно-исторического подхода;  

2) структуры права (правовой системы, позитивного права, двух и более 

отраслей права); 

 3) международного частного прaва;  

4) в сравнительно-правовом аспекте;  

5) с позиций юридической техники и т.д. [11. С. 46.]  

С.В. Сибилевa говорит о том, что причины возникновения коллизий связаны 

с пониманием содержания актов в русле разных типов правопонимания, 

выявление коллизий нормативных правовых актов имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. В последние годы «коллизия 

прaвопонимания», по выражению автора, стала переходить в коллизию 

правосознания общества, в правовые установки и действия граждан, 

должностных лиц, политических деятелей. [12 . С. 74.] 

Используемый термин «коллизия прaвопонимания» носит условный 

характер. Вряд ли можно согласиться с позицией автора, включающего в понятие 

правовых коллизий прaвопонимание и правосознание. Как уже было сказано, 

проблема прaвопонимания имеет важное значение при рассмотрении различных 

правовых явлений, в том числе и проблемы коллизий при выявлении тенденций 

ее осмысления в профессиональном сообществе. Понятие «юридическая 

коллизия», которое шире термина «коллизия в праве», включает в себя 

противоречие нормы права и реально существующего общественного отношения. 

В то же время противоречия в рамках правовых концепций не охватываются 

понятием юридических коллизий.    

При рассмотрении данного вопроса единодушно предлагает обратить особое 

внимание на состояние общественных отношений, однако при этом не предлагает 

конкретных форм работы по совершенствованию этих отношений. 
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ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛЌЇ  ВА ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ ТАЊДИД 

БА АМНИЯТИ МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ  
 

Воќеањо нишон медињанд, ки дар минтаќаи Осиёи Марказї сарчашмаи 
асосии тањдид, ки зарурияти интегратсияи Авроосиёи Марказиро таќозо 
менамояд, сепаратизми миллї, минтаќагарої, экстремизм ва терроризми 
байналхалќї мањсуб меёбанд, ки сохтори конститутсионї ва ягонагии 
њудудии кишварњоро зери хатар ќарор медињанд [1, с. 69]. Амали ИМА ва ба 
љавобгарї кашида нашудани он барои вайрон кардани Низомномаи СММ 
њамчун намуна баромад карданд, ки ба боло рафтани нуќтањои  даргир, 
афзудани теъдоди низоъњои њарбї, пурзўргардии террор ва 
байналмилалигардии ташкилотњои террористї дар минтаќа мусоидат кард. 

Терроризми байналхалќї ва экстремизми динї дар минтаќа њамчун 
фактории нооромкунандаи вазъи иљтимої-сиёсї, иљтимої-иќтисодї ва 
омили барангезандаи мањалѓароиву минтаќагарої баромад менамояд. 

Инчунин дар афкори ќисми ањолї љаҳонбиние дар бораи он ки бо ёрии яроќ 
амалї сохтани ин ё он маќсад, дар мисоли Тољикистон зуњур кард, ки дар он 
ба мухолифин муяссар шуд, ки њуќуќи иштирок дар идораи кишварро соњиб 
гарданд [1, с. 87]. Ин њолат лидерони њаракати исломии Узбекистон, Њизби 
назњати исломии Тољикистонро ба амал алайњи њокимияти расмии ин 
кишварњо ќувват бахшид, ки натиљаи он љанги шахрвандї дар Тољикистон ва 
сар даровардани гурўњњои ѓайриќонунии љангї дар солњои 1999 ва 2000 ба 
њудуди Ќирѓизистон ва Узбекистон гардид. Тољикистон  ба минтаќаи 
анъанавии пањни ислом мансуб буда, дар минтаќа кишвари ягонае мебошад, 
ки њизби динии исломї дар раванди сиёсї фаъолона иштирок мекард. Боиси 
таассуф ва зикр кардан бамаврид аст, ки раванди соњибистиќлолгардии 
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Тољикистон бо воќеањои фољиавї, ки бо иштироки ислом дар муборизаи 
сиёсї алоќаманд буд, рў ба рў гардид.    

Камбизоат гардидани аксари ањолї яке аз сабабњои асосии суръат 
гирифтани фаъолияти ташкилотњои экстремистї ва террористї шуд.  
Њаракати «Њизб-ут-тањрир», ки барои эњёи халифат баромад мекунад, ба 
тамоми Ќирѓизистон пањн шуд ва Ќазоќистонро фаро гирифт. Тибќи 
маълумотњо зери ќаноти њизби номбурда ташкилотњои динии радикалї 
паноњ мебаранд, ки дар худ маќсади бо роњи рушд додани мањалгарої ва зўрї 
ба даст овардани њокимиятро пеша мекунанд. Кўшиши њукуматњо дар 
мубориза алайњи пањн шудани ѓояњои экстремистї бо роњи манъкунї ва 
чорањои зўрї тарафдорони ин зуњуротро танњо афзун кард. 

Тањдиди характери љангидошта нисбати амнияти минтаќа сепаратизми 
уйѓур мањсуб меёбад. Ба даст овардани истиќлолият аз љониби кишварњои 
Осиёи Марказї ба пурзўр шудани мубориза барои барќарор кардани давлати 
мустаќили уйѓурњо дар њудуди Љумњурии автономии Синзяни Чин мусоидат 
кард. Наќшаи уйѓурњо ба Авроосиёи Марказї низ пањн гашта, сепаратистон 
онро Туркистони Fарб ном мебаранд, ки гўё аз љониби империяи Руссия 
бахшида (аннекция) шуда бошад. Дар њудуди мазкур фаъолияти 
минтаќагароии якчанд ташкилотњои самти сепаратистї ва террористї 
доштаи уйѓурњо ба ќайд гирифта шудааст. Њаводиси моњи майи соли 2005-ро 
дар Андиљон бањо дода, мутахассисон он далелро сарфи назар карданд, ки 
дар вилояти Андиљон 14 њазор уйѓурњо иќомат мекунанд, ки ба мисли армияи 
400-њазорнафараи диаспораи уйѓурњои Авроосиёи Марказї ѓояи сохтани 
Уйѓуристони мустаќилро тарафдорї менамоянд. Андиљон, Ќўќанд ва як 
ќатор маконњои ањолинишини Ќирѓизистон бо Синцзяни љанубї ба доираи 
ѓарбии пањни сепаратизму минтаќагароии уйѓурї шомил мебошад. 
Ифротиёни мазњабї ва сепаратистони уйѓурї барои амалї сохтани 
маќсадњои хеш террорро њамчун василаи мубориза васеъ истифода мебаранд.     

Тибќи ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза алайњи 
фаъолияти экстремистї» зери мафњуми фаъолияти экстремистї фаъолиятии 
ѓайриќонуние фањмида мешавад, ки он дар худ аз хидматрасонии иттилоотї 
сар карда то амали террористї, фаъолияти минтаќагарої ва ѓасби њукуматро 
фаро мегирад. Дар фањмиши мо экстремизм – ин рафтори тунди шахс, ки 
нишонањои он оштинопазирї ба меъёрњои ќобили ќабули умум, майл ба 
њалли зўрии муаммо, инкори консенсус њамчун василаи арзишнок дар амалия 
ва нињоят, инкори њуќуќи шахс ва арзишњои ў мебошад.  

Мутобиќан экстремизм њамчун зуњуроти иљтимої-сиёсї яке аз шаклњои 
муборизаи сиёсї мањсуб меёбад. Моњияти экстремизмро инкори нињодњо ва 
сохторњои давлатї ва љамъиятии мављуда, кўшиши вайрон кардани оромї, 
нест кардани тартиботи мављуда бо маќсади ба даст овардани њокимият 
ташкил мекунад. Дар фаъолияти хеш экстремистон усулњои мухталифро 
мавриди истифода ќарор медињанд, аз љумла, усулњо ѓайризўрї, ба мисли 
шиорњо, даъватњо, баромад дар матбуот, суханронї дар митингњо, баромади 
оммавї ва корпартої, њар гуна амалњои зўрии легитимї, рушд додани 
мањалгарої ва фаъолияти минтаќагарої аз љумлаи бетартибињои 
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муташаккил, актњои итоат накардани гражданї, актњои терроритї ва ѓ. 
мебошанд. 

Маълум, ки дар шароити муосир њам барои љомеаи љањонї ва њам барои 
амнияти миллии Љумҳурии Тоҷикистон, њуќуќњои конститутсионї ва озодии 
шањрвандон экстремизм дар шаклњои гуногунаш тањдиди воќеиро ифода 
менамояд. Махсусан, экстремизми дар паси пардаи шиорњои динї-мазњабї 
амалкунанда, ки ба сар задану афзун намудани низои байниэтникї ва 
байнимазњабї, сепаратизми минтаќавї оварда мерасонад, басо хавфнок аст. 
Аз миёнањои солњои 60-уми асри гузашта теъдоди равияњои фундаменталистї 
дар љањон се маротиба зиёд гаштааст. Зери мафњуми экстремизм дар аксар 
маврид зуњуроти гуногунро мефањманд. Аз шаклњои гуногуни муборизаи 
синфї ва озодихоњї бо истифодаи зўрї сар карда то љиноятњое, ки аз љониби 
элементњои љинояткор, агентњои зархарид ва провакаторњо содир карда 
мешавад, фаро мегирад.  

Fояи экстремизмро њамчун маљмўи ѓояњои радикалї ва љањонбинии 
назариявии моњиятан чапгарои ќатъї, ростгарои ќатъї, миллї-экстремистї, 
сепаратистї, динї, иљтимої-иќтисодї ва маънавї-психологї тасавур кардан 
мумкин аст, ки бо асоснокгардонии назариявии истифодаи ѓайриќонунии 
зўрї дар шаклњои гуногун бањри ба даст овардани њадафњои сиёсї баромад 
менамояд. Дар Конвенсияи Шанхай (Шанхай, 15 июни соли 2001) оид ба 
мубориза алайњи экстремизм, терроризм, сепаратизм  ва ифротгарої њамчун 
зуњуроте бањо дода мешавад, ки барои бо роњи зўрї ѓасб ва ё тасарруф 
кардани њокимият, инчунин бо зўрї дигар кардани  сохтори конститутсионии 
давлат, тањдид ба амнияти љамъиятї, аз љумла ташкили гурўњњои 
ѓайриќонунии љангї ва ё иштирок дар он сафарбар карда мешавад. 

Ифротгарої њамчун зуњурот дар якчанд маънї ифода меёбад. Якум, 
њамчун фаъолияти иттињоди љамъиятї ва динї ва ё дигар ташкилот ё 
воситањои ахбори омма, ё шахси алоњида дар наќшагирї, ташкил, омодасозї 
ва амалисозии њаракатњои ѓайриќонунии бо роњи зўрї таѓйир додани 
сохтори конститутсионї, бедор кардани њисси бадбинии нажодї, миллї ва 
динї, пиёда сохтани бетартибии оммавї, амалњои  зишт ва актњои 
вандализми идеологї, сиёсї, нажодї, миллї ва ё динї ва ѓайра фањмида 
мешавад. Дуюм, њамчун ташвиќот ва намоиши оммавии рамзњои 
мањалгарої, миллатгарої ва минтаќагарої. Сеюм, њамчун даъвати оммавї 
ба амалисозии даъвои номбаршуда. Чањорум, њамчун маблаѓгузории 
фаъолияти номбаршуда ва ё мусоидат кардан ба амали дигар. 

Дар дањсолањои охир экстремистон барои расидан ба маќсадњои хеш 
бештар ба истифодаи актњои террористии моњияти динидошта машѓуланд. 
Чунин далелњои зиёд дар Кавкази Шимолї («љамоатњои» исломии вањњобия), 
Тољикистон (ЊНИТ), Ўзбекистон (ЊИУ), Югославия, Шарќи Наздик 
(ДИИШ) ба назар мерасиданд. Маќсади асосии экстремизми динї ќобили 
ќабул шуморидани авлавияти дини худ ва забун кардани мазњабњои дигар ва 
даровардани онњо ба мазњаби худ мањсуб меёбад. Ифротгароёни ќатъї 
маќсади сохтани давлати алоњидаро доранд, ки меъёрњои њуќуќии онро бо 
меъёрњои динї иваз менамоянд. Экстремизми динї бештар бо 
фундаментализми динї мегаравад, ки моњияти он дар кўшиши эњёи асосњои 
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бунёдии тамаддуни «худї»  ва тоза кардани он аз гароишњои бегона иборат 
мебошад. Мухтассоти вежаи  як ќатор муассањои динї-сиёсии ѓайридавлатї 
дар нињоди худ ду мазмун, яъне  усули кушода ва махфиро љой медињанд, ки 
барои фиреби сиёсї ва таѓйир додани усули хеш њангоми вазъи баамаломада 
ќулай мебошад. Ќисми исломи сиёсигардидаи тундгарои ќатъиро аксар 
олимони Fарб њамчун исломгарої, ё худ исломи радикалї ва ё радикализми 
исломї, феномени иљтимої-сиёсии машѓули минтаќагарої арзёбї меноманд, 
ки он бо исломи анъанавии љањонї, ки дорои арзишњои тањаммулпазирї, 
инсондўстї ва дастрас ба њама ќавму нажод мебошад, ягон ќаробате надорад. 
Радикализми ислом њамчун доктринаи идеологї ва дар ин замина амалияи 
сиёсии он дар фаъолияти муассисањои мухталифи исломї татбиќ мегардад, 
ки дар њамин чањорчўба њаракатњои радикаливу минтаќагароии исломї 
ташаккул меёбанд. Мухтассоти  характерноки радикализми исломї иборат 
аз рад кадани љомеаи дунявии шањрвандї ва кўшиши ивази он ба исломи 
шариатї, рад кардани људогии дин аз сиёсат, зид гузоштани тамаддуни 
исломї ба љањони дигар, рад кардани њуќуќи байналхалќї мебошанд.  

Баъд аз љанги дуюми љањон бо баробари боло рафтани имконияти 
иќтисодии Арабистони Саудї, Аморати Муттањидаи Араб ва Ќувайт дар 
кишварњои мусулмонї вањњобизм фаъол гардид, ки воќеан ба такягоњи 
идеологии ташкилотњои террористї ва экстремистї табдил ёфт. Барои 
дастгирии вањњобизм ва пањну пахши ѓояњои ин таълимот миллиардњо сум 
маблаѓ сарф мешавад, масчидњо, марказњои ВАО сохта мешаванд, отрядњои 
махсуси љанговар, шабакаи агентурї ташкил гардиданд, ки амалан кулли 
љањони исломиро фаро мегирад ва маќсади он барќарор кардани хилофат дар 
кишврњои мусулмонї ва баъд дар тамоми олам мебошад. Мазњари идеологї 
ва раѓбати сиёсии вањњобизм дар заминаи пеш бурдани минтаќагарої 
барќарор сохтани давлати теократї, муттањид сохтани мусулмонони Кавќози 
Шимолї дар пояи «исломи тоза», яъне ислом бидуни миллат, ки орї аз  
таъсири одат ва анъанањои миллї, боќимодањои бисёрхудої аст, мебошад.  

Омили динї ба њолат ва динамикаи муносибатњои байналхалќї таъсири 
назарррас мерасонад. Идеология ва психологияи миллат ба таърихи дин 
иртиботи зич дорад. Дар шуури љамъиятї ва индивидуалї ин муносибат 
миёни этносњо ва конфессияњо дар аксар маврид ба наздикшавї ва њатто ба 
тавъамгардии миллату мазњаб меорад.     

Дин њамчун барангезандаи бузурги мољарои байналмилалї ва њарбї-
сиёсї, метавонад мољароро тузутунд намояд, имкониятњои созишро мањдуд 
созад, онро ба задухурди дарозмуддати чанд авлоди минбаъда мубаддал 
гардонад. Босо андўњгин аст, ки омили конфессионалї дар заминаи шуури 
этникиву динї аз љониби ифротгароён дар Кавќози Шимолї ва кишварњои 
Осиёи Марказї, аз љумла, дар Тољикистон фаъолона мавриди истифода 
ќарор мегирад. Бо маќсади ќонунигардонї ва љоннок кардани амалияи худ 
онњо аз номи Оллоњ таоло баромад карда, барои сохтани «љомеаи исломї» 
даъват мекунанд. Аммо ин мољароангез будани динро, махсусан динњои 
анъанавиро исбот намекунад. Чи тавре, ки дар тадќиќотњои илмї дар њаќиќат 
таъкид менамоянд, дин, ки ба режиму њаракатњои тоталитарї хидмат 
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мекунад, он њамеша натиљаи манфиатњои худхоњї ва ѓаразноки гурўњи 
одамон, ки динро ба маќсадњои худ истифода мебаранд, мањсуб меёбад.  

Ќайд кардан ба маврид, ки анъанаи куњани истифодаи дин ва 
муассисањои динї бо маќсади минтаќагарої аз љониби хадамоти махсуси 
хориљї барои  гузаронидани амалиётњои тахрибкории мухталифро ба назари 
эътибор гирифтан лозим аст. Аз љониби онњо њатто ташкилотњои ба ном 
террористии худсохт ва гурўњњои гўё исломї сохта шуда, барои жарфтар 
сохтани раќобат миёни  њаракатњои ба онњо нодаркор, анљом додани аксияњо 
дар нест кардани сиёсатмадорон, тахрибкорї, ки солњои 90-ум дар 
Югославия ва Осиёи Марказї ба назар мерасид, истифода мебаранд. 
Мањсули амалиёти онњо дар њудуди кишварњои ѓарб низ ба назар мерасад. 

Экстремизми этнокофессионалї ба таври зич бо сепаратизму 
минтаќагарої алоќаманд буда, маќсади он људо ва суст кардани як ќисми 
давлат ва сохтани давлати нав мебошад. Аз рўи ќоида сепаратизмро 
ташвиќоти фаъоли идеологї пайравї мекунад. Дараљаи тундї ва шаклњои 
ифодаи сепаратизм дар кишварњои гуногун ягона нестанд. Асосан 
сепаратистон ва минтаќагароён се шакли ба маќсад расиданро истифода 
мебаранд: њаракати сиёсї, ки умуман усулњои ќонуниро истифода мекунанд. 
Дуюм, њаракатњои радикалии катъї дар шакли муборизаи партизании 
мусаллоњона, ё худ истифодаи усулњои террор њамчун  воситаи њалли маќсади 
асосї. Сеюм, шакли омехта, ки дар худ њам усулњои ошкоро ва њам пинњонии 

мубориза алайњи њокимияти марказиро ифода мекунад[3,305]. 
Масъалаи мубориза бо сепаратизм ва минтаќгарої дер боз дар Хитой 

(ЉАСУ, Тиббет) дар мадди назар аст. Проблемаи мазкур солњои 90-ум дар 
пешорўи Федератсияи Руссия ба вуљуд омад. Баъд аз пошхўрии Иттињоди 
Шўравї методњои террористии муборизаро сепаратистони чечен ба худ касб 
карданд, ки бо мадади экстремистони исломї кўшиши људо кардани Кавќози 
Шимолї аз ФР ва сохтани ба ном «тасмаи исломиро» карданд. Ба сифати 
заминаи идеологї онњо дар фаъолияти хеш омили диниро интихоб карданд, 
ки он аз пањн кардани ѓояњои исломи радикалї дар њаёти љамъиятии халќњои 
мусулмони минтаќа иборат мебошад. Шўриши мусаллањона шакли махсуси 
экстремизм мебошад. Вай метавонад њамчун  шўриш ва ё њамчун 
муќобилияти мусаллањона алайњи њукумат фањмида шавад. Љинояти мазкур, 
ки ба асосњои сохтори конститутсионї тањдид мекунад, љинояти махсус 
мањсуб меёбад. Љавобгарї ба љиноятњои зерин, ба мисли даъват ба шўриши 
мусаллањона, ташвиќот ва истифодаи усулњои тахрибкорї, зўроварї дар 
ќонуннигории аксар кишварњои дунё пешбинї шудааст. Масалан, дар 
кодекси Шведсия барои љиноят алайњи давлат њабси якумрї муайян шудааст.  

Асоси заминаи њуќуќии мубориза ба њар як шакли экстремизм дар 
кишвари мо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки ташвиќ ва 
тарѓибро, ки њисси бадбинї ва душмании иљтимої, нажодї, миллї ва ё 
диниро бедор месозад, инчунин ташкил ва фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятие, ки маќсад ва амали онњо ба роњи зўрї таѓйир додани асосњои 
сохтори конститутсионї ва зери хатар гузоштани амнияти давлат равона 
мегардад, манъ мекунад.  
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Дар конститутсияи Япония таъкид ёфтааст, ки њељ ягон  муассисаи динї 
аз давлат ягон имтиёз бояд надошта бошад ва он соњиби њокимияти сиёсї 
шуда наметавонад. Иштироки њељ кас ба маъракањои динї, иду маросим 
маљбурї намебошад. Давлат ва маќомоти вай бояд аз таълими динї ва ягон 
фаъолияти динї худдорї намояд.  

Муносибати сарсарї ба масъалаи ренессанси динї, махсусан дар 
минтаќањои афзалияти ислом ба маќсад мувофиќ нест. Шарти муњими 
муќобилияти пурмањсул алайњи њар як навъ экстремизми динї ва миллатгаро 
коркарди барномаи комплексноки умумидавлатї мањсуб меёбад, ки на танњо 
самти њифзи њуќуќ, балки самти сиёсї, иќтисодї, идеологї ва ѓайра, ки дар 
љомеа ба гирифтани пеши роњи бедор кардани њисси радикализатсияи 
кайфияти динї ва миллї мусоидат менамояд.  

Њамин тариќ, сабабњои боло рафтани кайфияти экстремистї, ки ба 
тамоюли сепаратистї, мањалгароиву минтаќагарої ва амали террористї 
заминаи хуб тайёр мекунад, маълуманд, танњо иродаи сиёсї бањри 
амалисозии муносибати системавї дар коркарди аксуламал алайњи 
терроризм ва экстремизми байналхалќї беш аз њарваќта зарур аст.      

Тањлили тамоюли минтаќагароидоштаи ривољи терроризми 
байналхалќї аз он шањодат медињад, ки манзили асосии он имрўз ба Осиёи 
Марказї интиќол ёфтааст ва кишварњои љанубии Иттињод аз нигоњи мавќеи 
геополитикї дар пеши хати мубориза бо ин зуњурот ќарор гирифтаанд. 
Воќеоти Боткенти соли 1999, зада даромадани гурўњи мусаллањи ѓариќонунї 
ба Ќирѓизистон ва Ўзбекистон дар соли 2000, амалњои террористии Њизби 
назњати исломии Тољикистон дар сентябри соли 20015 самти фаолияти ШОС-
ро дар соњаи амният алайњи мубориза бо терроризм, сепаратизм, 
минтаќагарої ва экстремизм таѓйир дод. Тезутундгардии тањдиди 
терроризму экстремизм маљбур месозад, ки системаи байналмилалии 
мубориза алайњи ин њодисаи номатлуб ва љобаљогузории неруњои давлатњои 
мухталиф ба мўњлати дароз дар сатњи боло чорањо андешидан зарур аст. Ба 
ин муносибат Конвенсия оид ба мубориза алайњи терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм (соли 2000) имзо шудааст. Мутобиќи Ќарори Шўрои сарони 
давлатњои Иттињод аз 21 июни соли 2000 «Оид ба аксуламал алайњи 
терроризм дар њошияи Саммити Истамбулии САЊА» њуљљатњои барномавї 
оиди ташкили Маркази антитеррори давлатњо-иштирокчиёни ИДМ тасдиќи 
худро ёфтааст. Мунтазам як бор дар ду сол «Барномаи давлатњо-
иштирокчиёни ИДМ дар мубориза алайњи терроризми байналхалќї ва дигар 
зуњуроти зўровари экстремистї» коркард мешавад.  
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СИЁСАТИ  МИНТАҚАГАРОЇ ВА ОМИЛЊОИ ЉУДОИАНДОЗЇ 
ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 
Дар низоми рушди нави муносибатњои геополитикии олам  маќом ва 

нақши Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказї рўзмарра мањсуб  
меёбад. Дар байни давлатҳои бузурги љаҳонї ва минтақавї дар ташаккули 
вазъи геополитикии Осиёи Марказї нуфузи бештареро Федератсияи Россия, 
ИМА, ЧХЧ, Туркия, Эрон, Ҳиндустон, кишварҳои дигари ИДМ ва 
давлатҳои Иттифоқи Аврупо касб кардаанд. Ҳадафи асосии геополитикии 
давлатҳои мазкур дар муносибат бо кишварњои Осиёи Марказї иборат аз ба 
вуљуд овардани мухолифати байниҳамдигарии тарафҳо нисбати якдигар ва 
тањким бахшидани мавќеи геостратегии хеш мањсуб меёбад.  

Таљрибаи раванди сиёсии љаҳонї нишон медињад, ки Тољикистон барои 
ҳимояи манфиатҳои геополитикї ва пайдо намудану таҳкими мақом ва 

нақши махсуси худ дар низоми навини олам кўшишҳои зиёд ба харљ медиҳад. 
Мақоми љойгиршавї ва вазъияти љуѓрофии он масъаларо боз ҳам рўзмарра 
мегардонад. Тољикистон дар ҳалқаи кишварҳое қарор дорад, ки на ҳама вақт 

муносибаташон холисонаю беғаразонаанд. Аз ин хотир, Тољикистон 
имкониятҳоро истифода бурда, бо тамоми мамлакатҳои манфиатдор, ҳам ба 
Федератсияи Россия ва ҳам ба ИМА ва ҳам бо мамлакатҳои дигари 
муқтадиру ҳамљавор дар пайвастагї ва муносибатҳо қарор мегирад. Ё худ 

Тољикистон метавонад такягоҳро дар олами ислом љустуљў намояд, махсусан 
бо кишварҳое, ки умумияти забонию фарҳангї доранд. Чунин ҳолат на танҳо 
ба Россия, балки ба тамоми Ғарби насронї хуш намеояд. Махсусан, дар 
шароити ҳозира, ки гурўњи давлатҳои исломї љараёни бунёдгароиро тақвият 

ва таҳким мебахшанд, рўовариҳои геополитикии давлатҳои тозаистиқлоли 
Осиёи Марказї ба онҳо боиси андешаҳои гуногун мегарданд. 

Яке аз давлатҳое, ки дар Осиёи Марказї манфиатҳои геополитикии 
худро ба таври доимї ва пайгирона њимоя менамояд, Федератсияи Россия 
мебошад. Ба аќидаи сиёсатшинос Зокиров Г.Н. Федератсияи Россия 
манфиатҳои геополитикии худро дар заминаи «панљ принсип» - ҳифзи ҳаёти 
шаҳрвандони Россия ва ҳамватанони бурунмарзї; афзалияти ҳуқуқи 
байналхалқї; инкишофи бисёрқутбии ҷаҳон; инкишофи муносибатҳои 
дӯстона бо мамлакатҳои дигар; фаъолият доштан дар мамлакатҳои дўст ба 
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амал бароварданї мешавад [2,199]. Чунин муносибатро борҳо роҳбарони 
Федератсияи Россия иброз доштаанд. 

Федератсияи Россия ҳамчун давлати бузург наметавонад, ки Тољикистон 
ва минтақаи Осиёи Марказиро аз доираи манфиатҳои геополитикии худ 
берун созад. Манфиатҳои геополитикии Россия ва Тољикистон мухолифи 
якдигар нестанд. Аз нуќтаи назари муњаќќиќони соња дар доираи манфиатҳои 

миллию геополитикии тарафайн байни Федератсияи Россия ва Љумҳурии 
Тољикистон дар давраи истиқлол се марҳалаи рушди муносибатҳо ба миён 
омадаанд, ки ҳар яке махсусиятҳо ва афзалиятҳои худро дорад [2,201]. 

Давраи аввал, ки ҳамкориҳои ҳарбию сиёсии Федератсияи Россия ва 

Тољикистон бартарї пайдо намуда буданд. Он тақрибан солҳои 1991 -1994-ро 
фаро мегирифт. Дар ин давра «Шартнома дар бораи дўстї, ҳамкорї ва ёрии 
тарафайн», ки аз 25 майи соли 1993 ба имзо расида буд, дар танзим ва 
пешомади муносибатҳои байниҳамдигарии ду мамлакат нақши муҳимро 
мебозад. Роҳбарияти Тољикистон мақом ва нақши Россияро дар минтақа 
ҳамчун кафили сулҳу субот ва инкишоф қадр менамуд. Россия тавонист, ки 

худро ҳамчун давлати бузурги пуштибони Тољикистон нишон диҳад. 
Махсусан, давраи љанги ҳамватании Тољикистон чунин андешаро тақвият 
медиҳад. Россия тавонист, ки иштирокашро дар Тољикистон, асосан ба таври 
самаранок таъмин созад ва яке аз кафилҳои боэътимоди хотима ёфтани љанги 

ҳамватанї дар Тољикистон гардад. Фаъолияти намояндагони сулҳпарвари 
Россия дар Тољикистон дар ҳифзи сарҳади Тољикистону Афғонистон ҳамчун 
сарҳади умумии ИДМ, иштироки фаъоли Россия дар Контингенти мањдуди 

нерўњои сулҳпарвар, мақом ва нақши Россия ба сифати тарафи сеюм дар 
ҳалли мољарои сиёсї дар ҳамаи давраҳои музокирот равона шуда буданд. 

Љанги шаҳрвандии Тољикистонро давлатҳои гуногун ва нерўњои 
мухталиф бо мақсадҳои худ истифода менамуданд. Дар заминаи мољарои 

сиёсї падидаҳое ба миён омаданд, ки масъалаҳои таъсири манфиатҳои 
геополитикии нерўњои сиёсии мазкурро аз ҳам људо месохтанд. Аз ин хотир, 
роҳбарони онвақтаи љумҳурї барои бартараф намудани мољарои сиёсии 
дохилї беэътиної зоҳир намуда, дар дарки амиқ ва ҳалли мољаро амали 
дурусте ба харљ дода натавонистанд. Бинобар ин, умед ба Россия нигаронида 
мешуд. Ҳам одамони оддї ва ҳам роҳбарони мамлакат мавқеи Россияро дар 

ҳалли мољарои мусаллаҳона мусбї арзёбї намуда, иштироки онро мехостанд. 
Аз Федератсияи Россия хоҳиш доштанд, ки дар минтақа нақши фаъолтареро 
ба ўњда гирад. Пас аз ин, дар минтақа масъалаи таъсиси амнияти умумї ба 
миён омад. 

Дар натиљаи ављ гирифтани љанги шаҳрвандї дар Тољикистон бештари 
русҳо ба Федератсияи Россия муҳољир гардиданд. Дар баробари ин, боз 
масъалаҳои иловагї, аз қабили муҳољирати аҳолї аз љумҳуриҳои собиқ зам 

гаштанд. Ғайр аз ин, Россия маљбур гашт, ки 25 ҳазор сарбозонро ба минтақа 
барои ба эътидол овардани вазъияти сиёсї фиристонад. Зеро нерўњои 
оппозитсионии Тољикистонро давлатҳои дигар, аз чумла Эрон, баъзе 
давлатҳои араб, Покистон ва муљоҳиддини афѓон дастгирї менамуданд. 
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Чунин менамуд, ки неруњои оппозитсионї барои љанги тўлонї омодагї дида 
бошанд. Россия ба хулосае омад, ки агар бо мурури замон пеши роҳи нерўњои 

мољарогар дар Тољикистон гирифта нашавад, онҳо метавонанд ба сарҳади 
Россия наздик оянд ва Россия боз ба масъалаҳои нав, аз қабили терроризм, 
экстремизм ва воридоти маводи мухаддир дар минтақа рў ба рў гардад. 
Воқеияти ин масъалаҳоро ба инобат гирифта, Россия ба роҳбарони онвақтаи 

кишварҳои Осиёи Марказї фишор овард, то ки «ҳуқуқи ақаллиятҳои рус» 
ҳимоя карда шаванд. Дар ҳолати ғайр, Москва метавонад воситаҳои дигарро 
вобаста ба имкониятҳо ва вазифаҳою хоҳишаш истифода намояд. 

Ба сабабҳои бо ҳам мувофиқ наомадани ақидаҳо ва мавқеи роҳбарони 

консерватор ва ислоҳотгаро Россия натавонист сиёсати хориљии худро дар 
Осиёи Марказї бо таври дилхоҳ амалї намояд. Дар ин давра тамоми 
андешарониҳои сиёсатмадорони рус дар атрофи масъалаи инкишофи 

муносибатҳо бо Аврупо ба амал меомаданд ва аз ин хотир, натавонистанд 
манфиатҳои геополитикиашонро дар минтақа дуруст муайян намоянд. Дар 
байни зиёиёни Россия, махсусан зиёиёни соҳаҳои гуманитарию  љомеашиносї 
равияи ғарбпарастї ё худ назарияи рушди евроатлантикї қувват гирифта буд.  

Давраи дуюм, ки ба масъалаҳои таъсири сиёсї расонидани Россия ба 
мамлакатҳои Осиёи Марказї марбут аст, солҳои 1994 - 1999-ро фаро мегирад. 
Дар он замон Россия барои аз даст додани таъсири сиёсии худ ва ба дасти 
қувваҳои сиёсии минтақавї во гузаштани он бисёр ба ташвиш омада буд. 
Россия аз сари нав ба анъанаҳои пешинаи худ рў оварда, мавқеи стратегии 
худро дар заминаи барқарор намудани қувва ва ҳукмронии пешина дар 

минтақа сафарбар сохт. Сиёсатмадороне, ки чунин ақидаро љонибдорї 
менамуданд, ҳисоб мекарданд, ки Россия бояд дар Тољикистон манфиатҳои 
ҳаётан муҳимро ҳифз намояд ва дар минтақа иштироки фаъол дошта бошад, 
то ки ба пайдо шудани таъсири қувваҳои дигар монеа гардад. Чунин самти 
инкишофи равандро љонибдорони таълимоти рушди евроосиёгї дастгирї 
мекарданд. 

Коршиноси тоҷик  Абдулғаффори Камол  оид ба масъалаи мазкур 
назари хешро дорад: “Дар маҷмӯъ метавон бо ин се омиле, ки зикрашон рафт, 

мувофиқат кард, ҳарчанд љониби мо омили савум, мудохилаи 
абарқурдатҳоро асосӣ мешуморам. Як омили дигарро низ метавон афзуд, ки 
ин набуди таҷрибаи сиёсӣ дар миёни нухбагони ин кишварҳост. Дар ҳоле, ки 
дар Аврупо марзҳоро аз байн мебардоранд, дар Осиёи Марказӣ марзҳоро 

мина мегузоранд. Ва ин дар ҳоле ки ҳафтод сол мо даъво мекардем, ки мо 
тақрибан як миллатем. Аммо ин ҷо мушкил мушкили мардум нест, балки аз 
элитаи сиёсист.”[6] Дар вазъи минтаќа омили дигар бетаъсир намебошад. Аз 
љумла, наќши низомњо. Абдулғаффори Камол ба ин назар аст, ки авторитарӣ 
будани низомҳо нақши умда надорад ва агар баргузидагони сиёсии 
кишварҳои Осиёи Марказӣ бихоҳанд, метавонанд, ҳамкории наздиктаре 

дошта бошанд ва ба ҳамгироии бештар даст ёбанд. Ба ақидаи вай низомҳои 
демократии ҳамсоя низ метавонанд, дар муносибатҳои байниҳамӣ мушкил 
дошта бошанд. Вале, таври маълум, Иттиҳоди Аврупо, ки худи Абдулғаффор 
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низ зикри онро кард, пеш аз пазириши аъзои нав аз онҳо талаб мекунад, ки 
сатҳи мардумсолории низом ва рушди иқтисодиро аќалан ба сатҳи миёни 
мавҷуд дар иттиҳод баробар кунанд[6]. 

Њамин тариќ, хулоса намудан мумкин аст. ки Осиёи Марказї њам барои 
ИМА ва ҳам барои Россия фазої муҳимтарини геополитикии афзалиятноки 
манфиатҳо мањсуб меёбад. Ҳолати мазкур на танҳо бархўрди манфиатҳои 

миллию геостратегии Россия ва ИМА дар масъалаҳои глобалї, аз қабили 
яроқи ҳастаї, балки дар масъалаи мавқеъгирии ин кишварҳо дар марзҳои 
ИДМ, пеш аз ҳама, давлатҳои Осиёи Марказиро дар бар мегиранд. Ҳадафи 
асосии сиёсати ИМА - ро зоҳиран он љиҳат ташкил менамояд, ки 

Федератсияи Россия ҳамчун љомеаи демократї ташаккул ва инкишоф ёбад ва 
дар низоми нави љаҳонї мавқеи мўътадил дошта бошад. Дар ин ҳолат 
имконияти бозгашти «љанги сард»-ро роҳбарияти сиёсии ИМА истисно 
медонад [2, 211-214]. 
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ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ЊАМЧУН СУБЪЕКТИ  

МУРОФИАИ ГРАЖДАНЇ 
 
Вазъи мурофиавї-њуќуќии шањрвандони хориљї ва шахсони њуќуќии 

хориљї дар КМГ Љумњурии Тољикистон муайян шудааст.  
Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, ташкилотњои хориљї ва 

байналмилалї метавонанд љињати њифзи њуќуќњои вайроншуда ё бањсталаб, 
озодї ва манфиатњои ќонуниашон ба судњои Љумњурии Тољикистон мурољиат 
намоянд. Шахсони хориљї аз њуќуќњои мурофиавї истифода мебаранд ва 
ўњдадорињои мурофиавиро баробари шањрвандон ва ташкилотњои Љумњурии 
Тољикистон иљро мекунанд. 
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Баррасии судии парвандањо, ки дар онњо шахсони хориљї иштирок 
менамоянд, дар асоси кодекси ќайдгардида, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, 
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст 
ва њамчунин дар асоси созишномаи тарафњо анљом дода мешавад. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон метавонад нисбат ба шахсони хориљии давлатњое, ки 
нисбат ба шањрвандон ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон мањдудиятњои 
њуќуќи мурофиавї муќаррар кардаанд, чунин мањдудиятњои љавобиро 
муќаррар намояд [5, с. 42 – 54]. 

Ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии мурофиавии граждании 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд мутобиќи ќонуни шахсии онњо 
муайян карда мешавад. 

Ќонуни шахсии шањрванди хориљї њуќуќи давлате ба њисоб меравад, ки 
ў шањрванди он мебошад. Агар шањрванд њамзамон бо доштани шањрвандии 
давлати хориљї шањрванди Љумњурии Тољикистон бошад, ќонуни шахсии ў 
ќонуни Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Агар шањрванд шањрванди 
якчанд давлати хориљї бошад, ќонуни шахсии ў ќонуни давлате ба њисоб 
меравад, ки шањрванд дар он мањалли истиќомат дорад. 

Агар шањрванди хориљї дар Љумњурии Тољикистон мањалли истиќомат 
дошта бошад, ќонуни шахсии ў ќонуни Љумњурии Тољикистон ба њисоб 
меравад. Ќонуни шахсии шахси бешањрванд ќонуни давлате ба њисоб 
меравад, ки ў дар он љо мањалли истиќомат дорад. 

Шахсе, ки мутобиќи ќонуни шахсии худ ќобилияти амалкунии 
мурофиавї надорад, метавонад дар њудуди Љумњурии Тољикистон дорои 
ќобилияти амалкунии мурофиавї эътироф гардад, агар мутобиќи ќонуни 
Љумњурии Тољикистон ў ќобилияти амалкунии мурофиавї дошта бошад. 

Ќонуни шахсии ташкилоти хориљї њуќуќи кишваре ба њисоб меравад, ки 
дар он њамин ташкилот таъсис ёфтааст. Дар асоси ќонуни шахсии ташкилоти 
хориљї ќобилияти њуќуќдории мурофиавии граждании он муайян карда 
мешавад. Ташкилоти хориљие, ки мутобиќи ќонуни шахсї дорои ќобилияти 
њуќуќдории мурофиавии гражданї намебошад, метавонад дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон мутобиќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон дорои 
ќобилияти њуќуќи мурофиавии гражданї эътироф гардад. 

Ќобилияти њуќуќдории мурофиавии граждании ташкилоти 
байналмилалї дар асоси шартномањои байналмилалї, ки мутобиќи онњо 
њамин ташкилот таъсис ёфтааст, њуљљатњои таъсисї ё созишномањо бо 
маќомоти салоњиятдори давлатии Љумњурии Тољикистон муайян карда 
мешавад. 

Тањлили меъёрњои созишномањои байналмилалї доир ба вазъи њуќуќии 
шањрвандони хориљї ва шахсони њуќуќии хориљї дар мурофиаи гражданї 
нишон дод, ки дар асоси он рељаи њуќуќии миллї гузошта шуда, ќобилияти 
њуќуќдории мурофиавии хориљиён, шартњо амалї намудани њуќуќ дар суд, 
шаклњои мурофиавии иштирок дар парвандањои гражданї шахсони 
манфиатњои худро њимоякунанда (тарафњо, шахсони сеюм) мустањкам карда 
шудааст [2, с.64]. 

Барои давлатњои созишкунанда бо муќаррароти ќонунгузории миллии 
онњо мувофиќат менамояд, зеро тибќи нишондоди моддањои 387 – 390 КМГ 
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Љумњурии Тољикистон ба тамоми хориљиёни дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ќарор дошта имконияти иштирок дар муносибатњои 
мурофиавии гражданї, баробари шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
њуќуќњои мурофиавї кафола дода шудааст. Ќонунгузории миллї инчунин 
њуќуќњои мурофиавиро ба корхона ва ташкилотњои хориљї барои њимояи 
манфиатњои ќонунии худ пешнињод мекунад. Дар созишномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон ягон хел мањдудиятњои њуќуќњои 
мурофиавии хориљиён муайян карда нашуда ягон намуди мањдудиятњои аз 
ќонунгузории давлатњое, ки дар он парвандањо баррасї ва њал карда мешавад 
пешбинї нашудааст.  

Дар тафсири кодекси мурофиавии граджании Љумњурии Тољикистон, ки 
аз тарафи як зумра олимони ватанї аз љумла Н.Н. Фозилов, Х.М. Ѓафуров, 
И.Њ. Бобољонов ва дигарон омода карда шудааст, ќобилияти њуќуќдорї ва 

ќобилияти амалкунии мурофиавии гражданї ќобилияти ҳуқукдорї ва 

қобилияти амалкунии мурофиавии граждании шаҳрвандони хориҷї ва 

шахсони бешаҳрванд муайян карда мешавад. Қобилияти ҳукукдорї ва 

кобилияти амалкунии мурофиавии гражданиро аз мафҳумҳои шабеҳи ҳуқуқи 

моддї бояд фарқ намуд. Бинобар ин, масъалаҳои қобилияти ҳуқукдорї ва 

ќобилияти амалкунии мурофиавии гражданин шахсони хориҷї људогона 
муайян карда мешавад. 

Тибқи қ. 1 моддаи моддаи 388 КМГ ЉТ қобилияти ҳуқукдорї ва 

ќобилияти амалкунии мурофиавии гражданин шаҳрвандони хориҷӣ ва 

шахсони бешахрванд мутобиқи қонуни шахсии онҳо муайян карда мешавад. 

Дар асоси қ. 2 моддаи номбурда қонуни шахсии шаҳрванди хориҷї ҳуқуқи 

давлате ба ҳисоб меравад, ки ӯ шаҳрванди он мебошад. Зикр кардан зарур 

аст, ки меъёри мазкур дақиқ муқаррар намудани шаҳрвандии шахси 

дахлдорро тақозо менамояд. Барои ин шиноснома, шаҳодатномаи шахсият 

ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки дорои маълумот дар бораи шаҳрванд мебошанд, ба 

сифати далел хизмат карда метавонанд. Қисми 2 моддаи мазкур ду қоидаи 
истисноиро аз ин ќоидаи умумї пешбинї намудааст: 

  а) агар шаҳрванд бар замми доштани шахрвандии давлати хориҷӣ 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бошад. Дар ин маврид конуни шахсии 

чунин шахс ҳуқуқи Тоҷикистон ба шумор меравад; 

б) агар шаҳрванд шахрвандии якчанд давлати хориҷиро дошта бошад. 

Дар ин ҳолат ќонуни шахсии ӯ ҳуқуқи давлате ба ҳисоб меравад, ки дар он 

маҳалли истиқомат дорад.  

Муқаррароти қ. 3 моддаи мазкур низ истисно аз қоидаҳои умумї оид ба 

муайян кардани қонуни шахсї мебошад, ки тибқи он агар шаҳрванди хоричї 

дар ҶТ маҳалли истиқомат дошта бошад, қонуни шахсии ӯ конуни ҶТ ба 

ҳисоб меравад. Қонуни шахсии шахси бешањрванд ќонуни давлате ба ҳисоб 

меравад, ки ӯ дар он љо маҳалли истиќомат дорад, зеро ки ин категорияи 

шахсон шахрвандии давлати муайянро надоранд. Агар шахси бешаҳрвандї 

дар ҳудуди ҶТ чойгиршуда, ки дар давлати дигар маҳалли истиқомати доимӣ 

дорад, дар ҶТ барои ҳимояи судї муроҷиат кунад, пас кобилияти ҳуқуқдорӣ 
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ва ќобилияти амалкунии мурофиавии гражданин ӯ мутобиқи қонунҳои ҳамон 

давлат муайян карда мешаванд. Дар сурати маҳалли истиқомати доимї 

надоштани шахси бешахрванд қонуни шахсии ӯ аз рӯйи маҳалле муайян 
карда мешавад, ки дар он маъмулан (бештар) истиќомат мекунад. 

Дар асоси қ. 5 моддаи 388 КМГ шахсе, ки мутобиқи қонуни шахсии худ 

қобилияти амалкунии мурофиавӣ надорад, метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тодикистон дорои қобилияти амалкунии мурофиавӣ эътироф гардад, агар 

мутобиќи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯ қобилияти амалкунии мурофиавӣ 

дошта бошад. Қайд кардан доиз аст, ки як қатор давлатҳо қобилияти 

амалкунӣ дар синни нисбатан дертар оғоз мешавад. Чунончї, дар Аргентина, 

Боливия ва Аморати Муттаҳидаи Араб аз 21- солагӣ фаро мерасад. Дар 

чунин ҳолат шаҳрвандони давлатҳои зикршуда метавонанд аз синни 18 

солагї ба судҳои ҶТ муроҷиат кунанд, зеро мутобиқи ҳуќуќи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон онҳо дар ин синну сол дорои қобилияти пурраи амалкунии 

мурофиавї маҳсуб меёбанд [1, с.69-75]. 
Принсипи баробарии (принсипи рељаи њуќуќии миллї) њуќуќњои 

мурофиавии хориљиён хусусияти њуќуќбунёд ва демократї будани Љумњурии 
Тољикистонро дар муносибатњои њуќуќї бо дигар давлатњо муќаррар 
менамояд, зеро пешнињоди рељаи мазкур нисбати шањрвандони хориљї бе 
талаб намудани муносибати мутакобила аз тарафи давлатњои хориљї худ 
далели гуфтањои дар боло овардаи мо ба њисоб меравад. 

Танњо дар њолатњои истисної ќонунгузории мурофиавии Љумњурии 
Тољикистон чорањои мањдудкунандаи љавобиро нисбати шањрвандони 
кишварњое, ки њуќуќњои мурофиавии шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
корхона ва ташкилотњои ватаниро дар ќаламравї худ њангоми мурофиат ба 
маќомоти судї пешбинї намудаанд, татбиќ менамояд. Нишондоди мазкур 
дар моддаи 1199 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон њамчун 
мањдудияти љавобї (реторсияњо) номгузорї гардида ба чунин тарз баён 
гардидааст: «Њукумати Љумњурии Тољикистон метавонад нисбат ба њуќуќи 
амволї ва шахсии ѓайриамволии шањрвандон ва шахсони њуќуќии он 
давлатњое, ки дар онњо мањдудиятњои махсуси њуќуќи амволї ва шахсии 
ѓайриамволии шањрвандон ва шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
њастанд, мањдудиятњои љавобї (реторсияњо) муќаррар намояд» [3]. 

Мувофиќи принсипи рељаи њуќуќии миллї ва масунияти 
юридсдиксионии давлатњо, хориљиён мисли шањрвадон ва шахсони њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон метавонанд нисбати давлатњои хориљї аризаи 
даъвогї пешнињод намоянд, таъмин намудани даъво ва нигаронидани 
рўёниш аз амволи давлати хориљии дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
танњо бо розигии маќомоти дахлдори мамлакати фиристодаи хориљї 
пешнињод намоянд. Муќаррароти мазкур дар моддаи 390 КМГ Љумњурии 
Тољикистон ба чунин тарз оварда шудааст: 

«Пешниҳоди даъво ба суди Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба давлатҳои 

хориҷӣ, ҷалби давлати хориҷӣ ҷиҳати иштирок дар парванда ба сифати 

ҷавобгар ё шахси сеюм, ба ҳабс гирифтани молу мулки марбут ба ин давлати 

хориҷӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва нисбат ба 
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ин молу мулк андешидани дигар тадбирҳои таъмини даъво, ситонидан аз ин 

молу мулк бо тартиби иҷрои ҳалнома, агар дар қонунҳо ё санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ 

нашуда бошад, танҳо бо мувофиқаи мақомоти салоҳиятдори давлати 

дахлдор иҷозат дода мешавад. 

Ташкилотҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

парвандаҳо дар доираи муайяннамудаи қонунҳо ё санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон мавриди юрисдиксияи судҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. 

Намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷие, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, дигар шахсони дар қонун ё санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

зикргардида вобаста ба парвандаҳои гражданӣ дар доираи муқаррарнамудаи 

меъёри ҳуқуқии байналмилалӣ ё санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 

эътирофнамудаи Тоҷикистон мавриди юрисдиксияи судҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор доранд» [4]. 

Моддаи 390 КМГ Љумњурии Тољикистон ба даъвоҳо нисбат ба 
давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналмилалї, њамчунин, масунияти 
дипломатї бахшида мешавад. Масунияти давлати хориљї маънои аз 
юрисдиксияи як давлат хорич кардани давлати дигарро дар асоси 

истиклолият ва баробарњуќуќии давлатҳо ифода менамояд. 

Мутобиқи қ. 1 моддаи мазкур пешниҳоди даъво ба суди Ҷумҳурии 

Тољикистон нисбат ба давлатҳои хориљї, љалби давлати хориљї љиҳати 
иштирок дар парванда ба сифати љавобгар ё шахси сеюм, ба њабс гирифтани 

молу мулки марбут ба ин давлати хориҷї, ки дар ќаламрави Ҷумҳурии 
Тољикистон ќарор дорад ва нисбат ба ин молу мулк андешндани дигар 

тадбирҳои таъмини даъво, ситонидан аз ин молу мулк бо тартиби иљрои 

ҳалнома, агар дар қонунҳо ё санадхои ҳуқукии байналмилалии 

эътирофнамудаи Тољикистон тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, танҳо 

бо мувофиқаи мақомоти салоҳиятдори давлати дахлдор иљозат дода 
мешавад.  

Ҳамин тариқ, дар КМГ Ҷумњурии Тољикистон чор намуди масуният 
муќаррар карда шудааст: 

1) масуният аз пешниҳоди даъво; 

2) масуният аз љалб гардидан ба сифати ҷавобгар ё шахси сеюм; 

3) масуният аз андешида шудани тадбирҳои таъмини даъво; 

4) масуният аз иҷрои маҷбурии ҳалномаи судӣ.  
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ТАЪРИФ, ТАСНИФ ВА БАЊОДИЊИИ МАВОДЊО ДАР 
ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊО 

 

Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ ташкили баҳисобгирӣ ҳамчун 
намуди алоҳидаи фаъолияти инсонӣ, низоми мантиқии мазмун ва 
муташаккили идоракунии фаъолияти хоҷагидорӣ баромад мекунад. 

Баҳисобгирӣ низоми мураттаби гирдоварӣ, бақайдгирӣ ва 
ҷамъбасткунии ахбор оиди амволу ӯҳдадории корхона ва ҳаракати онҳо ба 
ифодаи пулӣ мебошад, ки бо роҳи пурра бетаваққуф ҳуҷҷатноккунӣ инъикоси 
ҳамаи амалиёти хоҷагӣ ба ҷо оварда мешавад. 

Ба вазифаҳои ҳисобдорӣ инҳо дохил мешаванд: 
 таъмин намудани нигоҳдории амволи корхона; 
 назорат ҳамчун воситаи таъминкунии самарабахши идоракунии 

корхонаҳо; 

 муайян намудани натиҷаҳои молиявӣ (ошкор сохтани натиҷаҳои 
ниҳоии амалиёти хоҷагии иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ); 

 истифодаи ахбори ҳисобдорӣ ҳамчун воситаи аз нав тақсимкунии 

маводҳо дар иқтисодиёти миллӣ ё хоҷагии халқ. 
Дар шароити ҳозираи такмилдиҳии истеҳсолот ва идоракунӣ, 

ташкилшавии муносибатҳои бозорӣ барӯйхатгирӣ нақшаи муҳимро иҷро 
менамояд, чунки ахбори комилан саҳеҳ ва аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ асоснок 

барои таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории корхона ва қисмҳои 
алоҳидаи он беш аз пеш истифода бурда мешавад.  

Гузариш ба муносибатњои иrтисодиёти бозоргонї зарурияти баланд 
бардоштани роли бањисобгирї ва назоратро оиди самаранок истифода 
бурдани њамаи захирањо иљроиши ќарорњои ќабулкардашуда ва интизоми 
молиявию хољагидориро талаб менамояд.  

Дар шароити иќтисодиёти бозоргонї дар доираи бањисобгирии ахбор 
барои истифодабарандагони дохиливу берунии корхонањо басо зарур 
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мебошад. Чунки барои истифодабардагони берунии корхона ахбор оиди 
натиљањои молиявї њолати молиявї, хољагидорї ва истењсолї барои ташкил 
намудани алоќаи истењсолї таъсис намудани корхонањои муштарак зарур 
мебошад. Ахбор ба истифодабарндагони дохилї барои идора кардани 
корхона зарур мебошад. Маълумоти ахборие, ки бо ёрии њисобдорї ба даст 
оварда мешавад барои ба роњ мондани фаъолияти корхона ва идоракунии он 
кор фармуда мешавад.  

Бинобар ин, ањамияти ахбори бањисобгирї дар идораву роњбарї 
кардани корхонањо боз њам меафзояд, чунки њамаи нишондињандањо ба 
монанди: харољот ва натиљањои истењсолот, арзиши аслї, фоида, фонди 
музди мењнат фондњои андўхт ва истеъмол, алоќањои тарафайни корхона бо 
буља, ќарздењони банкњо, молтаъминкунандагон, муассисон, пудратчиён 
маблаѓгузории асосї ва ѓайра њисобдорї инъикос менамояд. 

Ахборе, ки њисобдорї ташкил менамояд мањз барои идоракунии хољагї 
таъин шудааст. Яке аз вазифањои асосии идоракунї ва роњбарии корхона ин 
назорат оид ба иљроиши ќарорњо ва дастурамалњо, риояи ќонуну 
низомномањо, њифзи амволи корхона ва самарабахшии истифодабарии онњо 
мебошад.  

Њар як хољагї ба миќдори зарурї молу масолењи пурарзиш дорад. 
Гурўњи молу масолењи пурарзиш хеле гуногунанд, барои дуруст ба њисоб 
гирифтани њаракати молу масолењи пурарзиш аз рўи сарфи онњо таснифот 
ањамияти калон дорад.  

Мувофиқи Низомномаи ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳисобгирии маводњо 
ҳамчун қисми амвол ҳисобида мешаванд, зеро бо мақсади истифодабарӣ ба 

сифати ашёи хом, масолеҳ дар вақти истеҳсоли маҳсулот, корҳои иҷрошуда, 
хизматҳои расонидашуда, ки барои фурўш дар назар дошта шудаанд ва 
инчунин барои эҳтиёҷоти идоракунии давлат нигаронида шудаанд. 

Ба маводњо он активҳое дохил мешаванд, ки то 1-сол хизмат мекунанд 
ва онҳо ҳамчун воситаи гардон ҳисобида мешаванд. 

Ба таркиби маводњо чунин гурўҳи воситаҳои гардон дохил мешаванд; 
Молҳо – қисми маводњо буда, бо мақсади фурӯш аз шахсони ҳуқуқї бо 

коркарди иловагї ба даст оварда шудааст. 
Масолењҳо - қисми маводњо буда, ҳамчун предмети меҳнат ҳисобида 

мешаванд ва якҷоя бо восиатҳои меҳнат ва қувваи корї ҷараёни истеҳсолоти 

ташкилотро тартиб дода, дар ин ҷараён як маротиба иштирок менамоянд. 
Маҳсулоти тайёр – қисми маводњо буда, барои фурӯш нигаронида 

шудаанд ва ҳамчун натиҷаи маҳсули ҷараёни истеҳсолот ба ҳисоб мераванд. 

Корхонаҳо дар вақти интихоби сиёсати ҳисобгирии худ, усулҳои 
баҳодиҳии маводҳои моддию молиро интихоб менамоянд ва дар асоси он 
амалӣ мегарданд. 

Маводњое, ки аз рўи онњо њуќуќи моликият ё ин ки њама хавфу 
манфиатњо (фоида)-и бо он алоќаманд ба субъект нагузаштааст, дар њисоботи 
молиявии субъекти мазкур ба њисоб гирифта намешаванд.  

 молњои аз рўи фармоиши мизољон омоданамуда ва аз тарафи онњо 
пардохтшуда, аммо муваќќатан, то лањзаи бурдани онњо барои нигоњдории 
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масъул (љавобгарї) барасмият дароварда шуда; 
 дигар маводњое, ки субъект мувофиќи шартнома барои нигоњдории 

масъул дорад; 
 ашё ва маводе, ки аз фармоишгарон барои аз нав коркарда барои 

саноати (ашёи коркардашаванда) ќабул шудаанд; 
 мањсулоти тайёр ва маводњои нотамоми истењсолии аз ашёи 

коркардашаванда тайёршуда; 
 молњои дар асоси шартномаи комиссионї ё ин ки шартномаи агентї аз 

љониби субъект ќабулшуда ва ѓ. 
Бањисобгирии маводњои мављудбуда, аммо ба субъект аз рўи њуќуќи 

моликият тааллуќ надошта, берун аз низоми њисобњое, ки барои омодасозии 
њисоботи молиявї (муњосибї) таъин гардидаанд, яъне дар њисобњои 
ѓайритавозунї бурда мешавад. 

Дар ҳисобгирии бухгалтерӣ ба сифати маводњо активҳое қабул карда 
мешавад, ки: 

 ҳангоми истеҳсоли маҳсулот (иҷроиши корҳо, расонидани хизматҳо) 
истифода мешавад, ки барои фурӯш таъин гардидаанд (ашёи хом ва маводҳои 
асосӣ, масолеҳҳои нимтайёри харидашуда ва дигарҳо); 

 барои фурӯхтан таъин гардидаанд (маҳсулоти тайёр ва молҳо); 

 барои эҳтиёҷотҳои идоравии ташкилот истифода мешаванд(маводҳои 
ёрирасон, сӯзишворӣ, қисмҳои эҳтиёти ва дигарҳо). 

Қисми асосии маводњо ба сифати предметҳои меҳнат дар ҷараёни 
истеҳсолот истифода бурда мешаванд. Онҳо ба пуррагї дар ҳар як сикли 

истеҳсолӣ истеъмол мегарданд ва арзиши худро пурра ба арзиши маҳсулоти 
истеҳсолшаванда мегузаронанд. 

Ба предметҳои меҳнат дохил мешавад: ашёи хом, масолеҳи асосию 
ёрирасон, сӯзишворӣ, маҳсулоти нимтайёри харидашаванда, зарфу масолеҳи 

сарфшаванда, қисмҳои эҳтиётӣ барои таъмири воситаҳои асосию истеҳсоли 
маҳсулоти нотамоми дар ҷараёни истеҳсолотбуда ва ғайра. Ашёи хом, 
масолеҳ, предметҳои камарзиш, асбобҳо, либоси махсус молу масолеҳи 
пурарзиш номида мешавад. 

Предметҳои камарзиш ба монанди асбобҳои олоти махсус, либосу 
пойафзоли махсус ба воситаҳои меҳнат дохил шаванд ҳам дар ҳисобгирии 

бухгалтерӣ ба фондҳои гардишӣ дахл доранд. 
Ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳамчун низоми қатъиян аз рӯи ҳуҷҷат дохил 

шудану сарф кардани захираҳои истеҳсолӣ барои аз нобудшавӣ муҳофизат 
намудани предметҳои меҳнат, қатъиян аз рӯи меъёри ба ин мақсад 

ҷудокардашуда ба зери назорат гирифтани сарфи предметҳои меҳнатро 
дахолат мекунад. 

Аз ин рӯ, вазифаи ҳисобгирии маводњо дар ташкили назорати пешакӣ ва 
ҷории аз тарафи ҳар коргар, бригада, участка, устохона, тсех ва риоя 
намудани меъёри сарфи ашёи хом, масолеҳ, сӯзишворӣ, энергия мебошад. 
Ҳисобгирӣ ин вазифаро фақат дар ҳамон мавриде ҳал карда метавонад, ки 

сари вақт ба низоми идораи корхона ахбореро пешниҳод намояд ва он барои 
пешгирӣ кардани хароҷоти беҳуда дар истеҳсолот имкон медиҳад. Аз ин рӯ, 
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ҷорӣ намудани истифодаи ахбороти дурусти ибтидоӣ, бо роҳи татбиқи 
мошинҳои электронии ҳисоббарор ва истифодаи шаклу усулҳои пешқадами 
ҳисобгирӣ, вазифаҳои муҳимтарини шахсони масъулу коргарони 

ҳисобгирию иқтисодӣ мебошанд. 
Муҳофизати молу масолеҳ, дуруст ва сарфакорона истифода бурдани 

онҳо назди коркунони техникию ҳисобгирӣ вазифаҳои зеринро мегузорад: 
 ҳисобгирӣ ва назорат аз болои сари вақт, дуруст ва пурра даромад 

кардани маводњо; 
 ҳисобгирӣ ва зери назорат гирифтани захираю истифода бурдани молу 

масолеҳ ва эҳтиёт кардани онҳо (дар ҷойҳои нигоҳдорӣ ошкор сохтан, 

бартараф намудани ҳодисаҳои дуздӣ, талафот, вайроншавӣ ва нодуруст 
истифода бурдани предметҳои меҳнат); 

 ҳисобгирӣ ва зерӣ назорат гирифтани корҳои иҷрошуда ва дуруст 

муайян намудани хароҷоти нақлиётӣ, маҳсулоттайёркунӣ ва арзиши аслии 
ҳақиқии молу масолеҳи тайёру харидоркардашуда; 

 ҳисобгирӣ ва назорат оиди аз ҳисоб баровардани хароҷоти истеҳсолот, 
вазъияти захираҳои анбор ( молу масолеҳи зиёдатӣ ва ғайра, ки бо мақсади 

фуруш ё мувофиқи тартиботи муқарраргардида аз ҳисоб баровардашуда 
мешавад); 

 ҳисобгирӣ ва назорат оиди истифодаи асбобҳои камарзиш ва 

тезхӯрашаванда; 
 гузаронидани ба рӯйхатгирии захираҳои моддӣ - истеҳсолӣ бо мақсади 

пешгирӣ кардани камомад, исрофкорӣ ва дуздӣ; 

 ҳисобгирӣ ва назорат аз болои ҷорӣ кардани шаклу усулҳои пешқадами 
ҳисобгирии маводњо. 

Ташкили дурусти ҳисобгири куллию чузъии молу масолеҳ бо ченаки 
натуралї (аслӣ ) ва пулӣ ба роҳ монда мешавад. 

Барои ташкили дурусти ҳисобгирї аҳамияти муҳимро таснифот, 
баҳодиҳии онҳо ва интихоби воҳиди ҳисобгирӣ мебозад. 

Вобаста аз он нақше, ки захираҳои истеҳсолӣ гуногун дар ҷараёни 
истеҳсолот мебозанд, онҳоро ба гурӯҳҳои зерин тақсим мекунанд: ашё ва 

маводҳои асосӣ, маводҳои ёрирасон, маҳсулоти нимтайёри харидашуда, 
партовҳо ( баргарданда ), сӯзишворӣ, зарф ва маводҳои зарфи, қисмҳои 
эҳтиёти, лавозимотҳои хоҷаги. 

Ашё ва маводҳои асосӣ - предметҳои меҳнат, ки аз онҳо маҳсулот тайёр 

мекунанд ва онҳое, ки асосӣ моддӣ ( ҷисмонӣ ) маҳсулотро ташкил медиҳанд. 
Ашё гуфта, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ва саноати маъданро(гандум, пахта, 
чорво, шир ва дигарҳо) меноманд. Маводҳо гуфта – маҳсулоти саноати 
маснуотбарорро меноманд (орд, матоъ, шакар ва дигарҳо). 

Маводҳои ёрирасонро барои таъсирнамої ба ашё ва маводҳои асосӣ, ба 
маҳсулот додани хосиятҳои муайяни истеъмолӣ ё барои хизматрасонї ва 
нигоҳубини олоти меҳнат ва сабукгардонии ҷараёни истеҳсолот истифода 
меборанд (дорувор дар истеҳсолоти ҳасиб, маводҳои молидани поккунӣ ва 

дигарҳо). 
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Бояд дар назар дошт, ки тақсимоти маводҳо ба асосӣ ва ёрирасон 
характери шартиро дорад, бисёр вақт танҳо аз миқдори маводе, ки барои 
истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулот истифода шудааст, вобастагӣ дорад. 

Маҳсулоти нимтайёри харидашуда – ашё ва маводҳое, ки зинаҳои 
муайяни коркардабарориро гузаштаанду лекин ҳоло маҳсулоти тайёр ба 
ҳисоб намераванд. 

Партовҳои баргардандаи истеҳсолот – боқимондаи ашё ва маводҳо, ки 

дар ҷараёни коркарди онҳо ба маҳсулоти тайёр мубаддал гардидаанд, 
хосиятҳои истеъмолии ашё ва маводҳои асосиро ба пуррагӣ ё қисман гум 
кардаанд (аррамайда, порањо ва ғайраҳо). 

Аз гурӯҳи маводҳои ёрирасон, алоҳида, вобаста аз хусусиятҳои 

истифодабариашон сӯзишворӣ, зарф ва маводҳои зарфї, қисмҳои эҳтиётиро 
ҷудо менамоянд. Сӯзишвориро ( барои мақсадҳои технологӣ), муҳаррики 
(сӯхтанӣ ) ва хоҷагӣ (барои гармкунї) ҷудо мекунанд. 

Зарф ва маводҳои зарфӣ предметҳое мебошанд, ки барои печонидан, 

ҳамлу нақл, нигоҳдории маводҳо ва маҳсулотҳои гуногун(халтаҳо, қутиҳо ва 
ғайра ) истифода бурда мешаванд. Қисмҳои эҳтиётиро дар таъмир ва 
ивазкунии деталҳои фарсудашудаи мошинҳо ва таҷҳизот истифода мебаранд. 

Асбобҳо ва лавозимотҳои хоҷагӣ – ин қисми маводњо ташкилот, ки ба 

сифати воситаҳои меҳнат дар муддати на зиёда аз 12 моҳ ё сикли амалиётии 
муқаррарї, агар вай аз 12 моҳ гузарад, истифода бурда мешавад (инвентар, 
асбобҳо ва ғайра). 

Таснифотҳои қайдгардидаи захираҳои истеҳсолӣ барои бароҳмонии 

ҳисобгирии синтектикї ва аналитикї, инчунин мураттабсозии ҳисоботи 
синтетикї оид ба бақияҳо, дохилшавӣ ва сарфи ашё ва маводҳо дар 
фаъолияти истеҳсолӣ – истифодабарї истифода бурда мешаванд. 

Аз ин љо, бо баназардошти раванди технологӣ ва дигар хусусиятҳои 
истеҳсолот меъёри харҷ ва меъёри маводҳо муайян карда мешаванд, 
масолеҳи аз диди ассортименти истеҳсол нолозим ошкор карда мешавад, 
барои фурўши он чорабиниҳо муайян карда мешаванд. 

Таҳлили таъминнокии корхона бо маводњои моддї истењсолї аз 
муқоисакунии талаботи нақшаи масолеҳ бо баназардошти маводҳои онҳо 
дар аввали сол, бақияҳои онҳо дар охири сол, талабот барои таъмир бо 
маълумотҳои воқеї оид ба воридшавии масолеҳ ба анбори корхона оғоз 
меёбад. 
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РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ МАДАНИЯТИ СИЁСӢ 
 

Сухан воситаи муҳими муоширати байни одамон, табодули андешаҳо ва 

василаи пурзури таъсиррасонӣ ба шуур ва рафтору кирдори одамон 

мебошад. Чуноне ки равоншиносон қайд мекунанд, тахминан 15% - и 

муваффақиятҳои корӣ аз донишҳои касбӣ ва 85% - и он аз санъати муоширати 

инсонӣ вобаста аст. Ҳаёти сиёсӣ ва низоми идоракуниро бе маданияти 

муоширати касбӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Қобилияти сухангӯи 

ҷузъи маданияти шахс буда, сатҳи маърифатнокӣ ва ҷаҳонбинии ӯро дар 
раванди муошират ифода менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар адабиёти илмӣ оид ба шарҳу тавзеҳи 

риторикаи сиёсӣ ақидаҳои зиёд мавҷуданд. Ҳар як муҳаққиқ вобаста ба 

доираи мактаб ва фаҳмиши худ ин падидаро таъриф медиҳад. Риторика-ин 

санъати офариниш, мусоидат ва ибрози ақида аст. Риторикаи сиёсӣ – ин илм 

дар бораи таъсир расонидан ба инсон тавассути нутқи сиёсӣ, ё худ сухани 

мазмуни сиёсӣ дошта мебошад, ки дар омӯзиши ин таъсиррасонӣ категорияи 

марказиро боваркунонӣ ташкил медиҳад. Вале, бояд тазаккур дод, ки 

таъсиррасонӣ тавассути сухан бидуни боваркунонӣ низ воқеӣ шуда 

метавонад [6,10]. Маълум аст, ки категорияи асосии риторика нутқ аст. Ба 

андешаи Михайличенко А. «Риторика — илм дар бораи қонунҳои тайёр 

намудан ва суханронии ошкорро бо мақсади таъсир расондан ба аудутория 
мебошад». 
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Агар мақом ва нақши риторикаи сиёсиро дар ҳаёти сиёсӣ баррасӣ 

намоем онро аз таърифи мафҳуми сиёсат хулосагирӣ карда 

метавонем:“Сиёсат соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва навъи махсуси 

фаъолияти одамон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, нерӯҳҳои сиёсӣ, мақомоти идоракунӣ 

ва сатҳи муносибатҳои ҳокимиятиест, ки инкишофи мавзун, мутаносиб ва 

ягонагии тамоми ҷомеа ва умумиятҳои бузургро дар алоҳидагӣ таъмин 

менамояд” [1, 14]. Воқеан, ҳамаи ин муносибатҳоро тавассути суханварии 

сиёсӣ ва дигар шаклҳои нутқи сиёсӣ дуруст бароҳ мондан мумкин аст. Яъне, 

риторикаи сиёсӣ воситаи асосии идоракунӣ ва нигоҳдории ҳаёти ҷамъиятӣ 

буда, робитаи байниҳамдигарии умумиятҳои иҷтимоиро бо сиёсат ва 

сиёсатро бо ҷомеа мепайвандад. 

Албатта, бе донистани қонуниятҳои риторикаи сиёсӣ фаъолияти сиёсии 

шахсро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Фаъолияти сиёсӣ ин иштироки 

шахс дар ташаккул ва воқеъгардонии сиёсат аст, ки баҳри такмил додан ё 

тағйири тартиботи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ нигаронида шудааст. 

Дарвоқеъ, аз миёни ҳамаи фитратҳои инсонӣ сухан гуфтан яке аз 

қавитарини онҳо мебошад. Аммо фақат теъдоде аз одамон аз нозукиҳои 

санъати мазкур бархурдор ҳастанд. Бархӯрдор набудан аз маҳорати 

суханварӣ дар мутобиқшавии ҳар як шахс ба тамаддуни муосири ҷаҳонӣ 

монеъ шуда метавонад. Хусусан, дар равандҳои сиёсӣ боиси аз ҳаёти сиёсӣ 
дур шудани шахс мегардад. 

Барои илми риторикаи сиёсӣ, пеш аз ҳама, муайянамоии омилҳои 

таъсиррасонӣ тавассути нутқи сиёсӣ, ҷустуҷӯйи роҳҳои далелёрӣ, дарки 

психологияи шунавандагон, «монеаҳои» таъсиррасонӣ дар фаъолияти 

нотиқӣ ва ғайра хос мебошанд. Албатта, иҷрои ин ҳама аз шахс маданияти 

сиёсии баландро тақозо менамояд. Риторикаи сиёсӣ тавассути унсурҳои 

маданияти сиёсӣ муносибатҳои мутақобилаи одамон, неруҳои сиёсӣ ва дигар 

иттиҳодияҳои ҷамъиятиро бо сиёсат мустаҳкам менамояд. 

Воқеан, маданият маҷмӯи илмҳо, дониш, маҳорат, малака, таҷриба, 

тафаккур, талош, ҳикмат ва ҷаҳонбиниҳои башарист, ки дар тӯли мавҷудияти 

хеш бо истифода аз омӯзиш ва татбиқи ин рукнҳои асосии ҳастӣ низоми 

муайяни ҳаёти ҷамъиятиро офарида, арзиши онро ба пояи арзиши 

мавҷудияти инсоният воқеӣ гардонидааст. Маданияти сиёсӣ бошад яке аз 

падидаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа ва категорияи илми сиёсатшиносӣ маҳсуб 

гашта, дар равандҳои сиёсии ҷомеа ва давлатсозӣ, ҳалли низоъҳои сиёсӣ ва 

ташаккули шахс, гурӯҳ ва дар маҷмӯъ миллатҳо нақши муассир дорад. 

Қайд кардан ба маврид аст, оид ба маданияти сухан, фарҳанги 

суханварии сиёсӣ профессор Е. Н. Ширяев тадқиқотҳои зиёд анҷом додааст. 

Ба назари ин муҳаққиқ, маданияти сухан - ин маҷмӯи воситаҳои забоние 

мебошанд, ки бо назардошти меъёр ва унсурҳои ахлоқии ҳолати муошират, 

онҳо имконият медиҳанд то дар баамалбарории вазифаҳои коммуникативии 

муқарраргашта самараи бештарро ба бор оваранд [6,100]. Аз нигоҳи 

И.Н.Кузнетсов маданияти суханварӣ «табақабандии забоншиносӣ, таҳқиқи 
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мушкилот ва муқаррарнамоии меъёрҳои хосест, ки бо мақсади 

мӯъҷизаофаринии забон ҳамчун олоти фарҳанг» дархӯрд мешавад [2,18]. 

Дар ҳаёти сиёсии ҷомеа мақом ва нақши ходимони давлатию ҷамъиятӣ 

ва дигар акторҳои раванди сиёсӣ аҳамияти муҳимро касб менамоянд. Одамон 

новобаста аз хоҳишашон ба сиёсат ва фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ 

рӯмеоранд, иштирокчии раванду ҳодисаҳои ҳаёти сиёсӣ мегарданд. Ҳақ бар 

ҷониби Арасту аст, ки дар асараш “Сиёсат” инсонро мавҷудоти сиёсӣ 
номидааст. 

Дар фаъолияти сиёсӣ тарзи баёни нутқ аз сатҳи маданияти сиёсии шахс 

бисёр вобаста аст. Маданияти сиёсӣ барои шахс имконият меорад то ба 

ҳадафҳои худ бирасад. Маданияти сиёсӣ восита, роҳҳо ва шаклҳои рафтор 
аст, ки тавассути он инсон вориди сиёсат мешавад. Бархурдор будан аз 

санъати риторикаи сиёсӣ ба сатҳи маданияти шахс бисёр вобастагии зич 

дорад. Маданияти сиёсӣ одамонро вориди муносибатҳои сиёсӣ менамояд ва 

ба сиёсати амалӣ мепайванданд. Аз тарзи суханрониҳои шахс муносибати 

онро ба арзишҳо, қоидаҳо, меъёрҳо ва ба сиёсати давлат муайян намудан 
мумкин аст. 

Ҳар як шахс бояд дарк намоянд, ки самаранокии фаъолияти ӯ аз 

қобилияти суханвариаш вобастагии зиёд дорад. Бесабаб нест, ки Дейл 

Карнеги дар китоби «Оини суханронӣ» гуфтааст: «Ҳеҷ амале шуморо зудтар 

аз қобилияти суханварии дилпазир ба пояи баланди мақом расонида 

наметавонад». Ягон шакли фаъолияти инсонӣ, аз ҷумла фаъолияти сиёсӣ 

бидуни суханронӣ арзи ҳастӣ ва рушд карда наметавонад. Воқеан, олими рус 

Н.А. Михайличенко дуруст қайд намудааст: «Шояд чунин тахассусе 

набошад, ки дар он маҳорати суханварӣ ба кор наравад. Вале дар баъзе 

соҳаҳои фаъолияти инсон он хеле зарурӣ арзёбӣ ёфта, ҳамчун воситаи 

зарурии манфиатбахш шуморида мешавад. Ҳуқуқшинос, муаллим, коргар, 

менеҷер, сиёсатмадор, рӯҳонӣ агар мехоҳанд ба қуллаҳои баланди 

мувафаққият бирасанд, бояд аз маҳорати суханварӣ бархурдор бошанд. Зеро, 

онҳо ҳамеша бо одамон муносибат менамоянд, суҳбат мекунанд, маслиҳатҳо 

медиҳанд ва бо онҳо озодона ва рӯбарӯ кору фаъолият менамоянд. Барои 

гузарондани суҳбати рӯбарӯ ё суханронӣ, на танҳо барои онҳо зарур аст, ки 

чӣ мегӯянд, балки бояд онҳо маҳорати суханварӣ ва омилҳои гуногуни 

таъсирасонӣ ба онро донанд» [4, 15] 

Ҳар чи қадаре, ки қобилияти риторикии шахс ташаккул ёфта бошад, 

метавонад дар амалигардонии вазифаҳои маданияти сиёсии саҳм гузорад. 

Вазифаҳои меъёрию баҳогузорӣ, тарбиявӣ, мутобиқгардонӣ, 

сотсиализатсияи сиёсӣ, одатнамоӣ ба муҳити сиёсӣ, сафарбарнамоӣ, 

интегратсионӣ ва коммуникатсионии маданияти сиёсиро тавассути 

риторикаи сиёсӣ метавон рушду инкишоф дод. Яъне, агар суханвари сиёсӣ 

қобилияти тавассути нутқ таъсиррасониро дошта бошад, метавонад 

мардумро дар атрофи мақсад ва арзишҳои бузург муттаҳид намояд. 

Барои сиёсатмадор сухан силоҳи асосӣ аст. Ӯ дар он сурат ба 

мувафаққият ноил мегардад, ки хуб, боварибахш ва шавқовар сухан гуфта 



210 
 

тавонад. Санъати суханварӣ ба фаъолияти сиёсӣ алоқамандии зич дорад. 

Махсусан, дар шароити ҷомеаи демократӣ ҳангоми маъракаҳои интихоботӣ 

ин равандро мушоҳида кардан мумкин аст. Гурӯҳҳои сиёсӣ дар раванди 

суханронии ташфиқотии худ номзад ва барномаҳои худро ситоиш 

менамоянд. Масалан, баромадҳои пешазинтихобии номзадон – ин 

суханронии махсус аст. Ҳамаи онҳо комилан як мақсади муайян доранд – ба 

даст овардани овозҳо дар интихобот, дар ҳама ҳолатҳо таъсир расонидан ба 

рафтори интихобкунандагон. Дар рафти суҳбату муоширатҳои 

байниҳамдигарӣ бо одамон дар бораи шахсиятҳои маъруф ва нексиришт 

суханҳо мегӯянд. Аз ҳамин хотир, риторикаи сиёсиро ҷузъи муҳим ва 

ҷудонашавандаи ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ меноманд. 

Худро ба ҳолати суханвар гузоштан, номзад табиатан худро барои 

қабули танқид бояд омода намояд. Дар ҷавоб ба сухани вай дар мавридҳои 

муайян эътирози муқобилонро шунидан мумкин аст. Зеро таҷрибаи 

ҷамъиятӣ нишон медиҳад, ки электорат дар интихобот на танҳо ба ин ё он 

шахсиятҳои воқеӣ, балки ба образҳои онҳо, ки воситаҳои коммуникатсионӣ 

пешниҳод намудаанд, овоз медиҳанд. Аз ин хотир, дар раванди интихобот ва 

ё фосилаи байни онҳо номзадро иваз намудан шарт нест, зеро 

интихобкунандагон шахсони навро намешиносанд ва то ташаккули имиҷи 

онҳо вақти зиёде зарур аст. 

Қайд намудан ба маврид аст, ки риторикаи сиёсӣ барои ғолибият ба даст 

овардани ҳизбҳо ва ташкилотҳои ибтидоии он низ мусоидат менамоянд. Дар 

ин самт ҳар як ҳизб барои ҷалби тарафдоронашон дар мавриди арзишҳо ва 

манфиатҳояш ба суханварон такя менамоянд, то барномаҳои худро дуруст 

тарғибу ташвиқ намоянд. Намояндагони ҳизбӣ дар суханрониҳои худ аз 

тамоми усулу роҳҳои баҳсу мунозира истифода намуда, ташвиқотӣ идеологӣ 

мебаранд. Онҳо мардумро ба ҷонибдории худ даъват намуда, мавқеи ҳизбҳои 

дигарро бо баён намудани хатоҳояш пасту ночиз мешуморанд.  

Дар маъракаҳои пеш аз интихоботӣ номзадро зарур аст, ки ҳамеша 

барои гуш намудани эътироз ва гуфтугӯ бо мусоҳибон омода бошад, зеро 

аудитория на дар ҳама ҳолат ақида ва таҷрибаи ӯро тарафдорӣ мекунад. 

Аудиторияи вай аз нафарони мавқеи гуногун дошта иборат ҳастанд, ҳастанд 

нафарони хайрхоҳ, дилсӯз, эҳтиёткор, бепарво, ғайр аз ин душманони фаъол 

мавҷуданд, ки барои сухани ӯро ба муқобили худи ӯ гардонидан кӯшиш 

мекунанд. Аз ин рӯ, суханвари сиёсиро зарур аст, ки тамоми роҳу воситаҳоро 

истифода намояд, то ҳисси боваркунониро дар ин раванд ба даст орад. Ин 

ҳама аз номзад маданияти волои сиёсиро талаб мекунад. 

Ҳамин тавр, яке аз вазифаҳои асосии риторикаи сиёсӣ такмили арзишҳои 

сиёсию мадании ҷомеа, тасдиқ ва собит гардонидани ғояву андешаҳо 

сиёсиест, ки онҳо дар марҳилаи мушаххаси таърихӣ барои миллату давлати 

муайян ба сифати унсурҳои ваҳдатофарӣ баромад мекунанд. 

Муносибати муосир нисбат ба маданияти сухан робитаҳои 

байниҳамдигарии баландшавии сатҳи маданияти шифоҳии ҷомеа ва 

инкишофи фарҳанги миллиро муқаррар намуда, равандҳои ба амалияи 
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нотиқии муосир алоқамандро илман таҳлил карда, дар мукаммалгардии 

забони адабии соҳаҳои гуногун, аз ҷумла соҳаи сиёсат, мусоидат менамояд. 
Аксарият дарк намуданд, ки забон - василаи асосии маърифати олам буда 

метавонад ва маҳз тавассути таҳаввули тезтару бештари ҳаёти ҷамъиятӣ 

имконпазир мегардад. Ҷиҳати мазкур низ инкишофи минбаъдаи риторикаро 

заминагузорӣ намуд. Айни замон, аҳамияти нутқ ва ҳар гуна технологияи 

иттилоотӣ дар рушди низоми ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ басо бузург мебошад.   

  Дарвоқеъ, сарони давлатҳодар мулоқотҳояшон аз падидаҳои риторикӣ 

ба таври самаранок истифода менамоянд. Дар муносибатҳои дипломатӣ 

ҳатто тарзи нишаст, роҳрафтан, тарҳи чеҳра, имову ишорат, маданияти азбар 

намудани либос, тарзи нигоҳ ва вақти сукут ҳамчун ҷузъи фарҳанги гуфтор 

ба таркиби ҳунари суханварӣ ворид гардида,ифодагари маданияти сиёсӣ ба 

шумор мераванд. Дар нутқи сиёсии дипломатӣ нотиқ наметавонад ҳар чи ки 

дар хотир дорад, ба забон орад. Аз ин хотир, дар бисёр ҳолатҳо дипломатҳо 
як чизро фикр карда, чизи дигарро ба забон меоранд. 

Ҳар як шахс аз қудрати баёни сухан дар сатҳи баланди маданияти касбӣ 

бархурдор бошанд. Қобилияти таҳлилии масъалаҳоро дошта, вобаста ба 

макону замон ва мақсаду ҳадафҳои сиёсию иҷтимоӣ масъалаҳоро баррасӣ 

намояд. Дар ҳама ҳолат мавқеи худро ҳифз карда тавонад. 

Дарвоқеъ, субъектони сиёсӣ дар раванди буҳронӣ дар мавридҳои 

мухталиф бо оммаи мардум во хурда, суханронӣ менамоянд. Албатта, ин 
раванд барои ташаккули маданияти риторикии шахс мусоидат менамояд. 

Дар навбати худ дар сатҳи зарурӣ донистани асосҳои маҳорати суханварӣ ба 

ҳар як нафар, хусусан, ба ходимони давлатӣ имкон медиҳад, ки диққати 

шунавандагонро ба худ ҷалб кунад ва ҳатто ӯро водор созад, ки ҳамрадифи 

андешаҳои гӯянда қадам занад, ҳамчунин, аз вазъияти ногувори ногаҳонӣ 

раҳоӣ ёбад. 

Суханвар бояд роҳҳоеро донад, ки афкори мухолифро рад кунад ва ба 

қувваи муқобил иҷозат надиҳад, ки ба ӯ ғолиб барояд. Тамоми кӯшиши худро 

на ба масъалаҳои шахсӣ, балки ба самти манфиати оммаи мардум равона 

намояд ва он андешаҳоеро, ки ба манфиати миллат аст, баён кунад. Ҷанбаҳои 

манфии ҷониби муқобил ва зарареро, ки аз он ба ҷомеа мерасад, ишора 

намояд. Роҳу воситаҳои ҳимоя намудани манфиатҳои ҷамъиятиро бо 

овардани мисол аз ҳаёти воқеии мардум нишон дода тавонад. Дар баробари 

ҳамаи ин бояд шахси ҳозирҷавоб бошад. Агар бар зидди ӯ фикре пешниҳод 

шавад, ё нисбат ба ҳуқуқу озодиҳои инсон зиддияти нобаҳангом пеш ояд, ба 

онҳо посух дода тавонад. Яъне, нотиқи сиёсӣ маҳорати нуқтасанҷӣ, 

дурандешӣ, таҳлилу баррасии масъалаҳо ва ҳозирҷавобию зиракиро дошта 

бошад. Хусусияти мазкур, махсусан ҳангоми амалигардонии мубоҳисаву 

мунозираҳои сиёсӣ дар сатҳи байналмилалӣ муфид буда метавонад. 

Суханвар бояд, пеш аз ҳама, маводи суханро гирд оварда, онро таҳлилу 

гурӯҳбандӣ ва танзим намояд. Суханвари сиёсӣ пеш аз оғози муошират бояд 

ҳолати муоширатро муайян карда тавонад. Ӯ пеш аз ҳама, дарк намоянд, ки 

бо киҳо сухан гуфта истодааст. Шахс бояд нақшаи суханрониашро дошта 
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бошад. Ӯ бояд дарк намояд, ки дар ин ҷода санъаткор аст ва пайваста аз 

маҳорати суханронии ӯ нуқтаи муоширот вобаста аст. Қабл аз ҳама, бояд 

мавзӯи сухан муқаррар карда шавад. Мавзӯи маърӯзаҳои сиёсиро одатан 

муассиса ё созмонҳои давлатию ҷамъиятӣ пешакӣ муқаррар мекунад. 

Суханвари сиёсӣ сатҳи аудиторияро муайян намуда, бояд ба назар 

гирад, ки шунаванда дар кадом маврид матлаби ӯро хубтар дарк мекунад. 

Дар чунин маврид манфиатҳои ҷамъиятиро ба инобат гирифта, сухан ронад. 

Агар нутқи ӯ бар манфиати мардум бошад, моҳияти гуфтаҳои нотиқро беҳтар 

дарк мекунанд. Аз ин рӯ, нотиқ бояд рӯҳияи ҳозирин, мақсад ва умедвории 

онҳоро ҳам сарфи назар накунад. Масалан, аз суханрониҳои номзадон дар 

раванди интихобот бармеояд, ки онҳо худро роҳбар ва маъмури касбӣ, 

муборизи оштинопазир ба зидди ҳар гуна фасод, ҳомии камбизоатон ва 

бенавоён, шахси маърифатнок, хирадманд, ватанпарвар, ташкилотчӣ ва 

ғайра нишон медиҳанд. 

Дар нишастҳои сатҳи ҷаҳонӣ бошад субектҳои байналмилалӣ аз тамоми 

роҳу усулҳои суханронӣ барои исботи мавқеъи хеш истифода мебаранд то 

манфиатҳои худро ҳифз намоянд. Муҳим он аст, ки дигар акторҳо ба 

сухаронии он боварӣ ҳосил намояд. Чӣ қадаре, ки сарвар маданияти баланди 

суханронӣ дошта бошад, ҳамон қадар манфиатҳои кишвари худро ҳимоя 
карда метавонад. 

Ходимони давлатию ҷамъиятӣ бояд маданияти баланди суханронӣ 

намудан дар ВАО – ро низ биомӯзанд, зеро дар раванди инкишофи ҷомеа 

вазъият тақозои мубоҳисаро менамояд. Махсусан, шакли мубоҳисаи сиёсӣ 

дар раванди дигаргунсозиҳои ҳаётан муҳим дар шароити инкишофёбии 

демократия, ошкорбаёнӣ ва мавҷудияти ақидаҳои мухталиф оид ба 

масъалаҳои асосии ҳаётӣ аҳамияти бузург дорад. 

Суханвари сиёсӣ бояд иродаи қавӣ дошта, дар баҳс бо рақибон ҷасорат, 

нотарсӣ ва далерӣ нишон дода, дар ақидаи худ устувор монад. Тарсро аз байн 

барад ва дар раванди амалӣ намудани ҳадафҳои сиёсии худ ба натиҷаҳои 

назаррас ноил гардад. Инчунин, дар лаҳзаҳои ҳассос худро ба даст гирифта, 

хашму ғазаби худро фурӯ нишонда тавонад. Яъне, суханвари сиёсӣ пеш аз 

ҳама шуҷоатманд бошад. Ва инсони шуҷоъ касест, ки дар доштани кудрати 

рӯҳӣ ва қудрати дил хашм ва ғазаби худро ҳамеша бо неруи ақл маҳор 

мекунад. Ҳамаи неруҳо ва тавоноиҳои худро ба сурати комил ва ҳисобшуда 

дар ихтиёр дорад ва ҳаргиз шикаст намехӯрад [5,382]. Ин ҳама ба муътадил 

ва мувофиқи матлаб ҷараён гирифтани суханронӣ мусоидат мекунанд. 

Дарвоқеъ, нутқи суханвари сиёсӣ ифодагари шахсият, қобилият, 

маънавиёт ва робитаи ӯ бо ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа 
мебошад. 

Қайд кардан зарур аст, ки симои зоҳирии инсон дар оғози муошират 

маъмулан таассуроти нахустин ва муҳимро боқӣ мегузорад. Ахлоқ, одоб ва 

ҳусни рафтор дар тамоми даврони зиндагии бошууронаи инсон меъёри 

возеҳтарини сирати иҷтимоӣ ва маънавии ӯ шинохта шудаанд. 

Равоншиносон зимни таҳқиқот собит сохтаанд, ки ҳар вақт инсон либоси хуб 
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бипӯшад, эътимоду бовариро ба худ бештар эҳсос мекунад. Дар мавқеи 

суханронӣ либоси хуб ҳамин асарро дорад. Масалан, дар «Футувватномаи 

султонӣ» чунин омадааст: «Агар пурсанд, ки ту барои либосӣ ё либос барои 

туст, бигӯй либос сурат барои ман аст ва ман барои либос маъниям». Аз ин 

рӯ, суханвари сиёсиро зарур аст, ки этикаи махсуси либоспушӣ дошта бошад. 

Хулоса, риторика ва баҳси сиёсӣ яке аз унсурҳои муайянкунандаи 

маданияти сиёсии шахс буда, дар ташаккулёбии шахс ҳамчун субъекти сиёсӣ, 

ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, таъмини ваҳдату амният 

дар ҷомеа, дарёфти консенсуси иҷтимоӣ, дарёфти тарҳи нави муколама ва 

раванди сотсиализатсияи сиёсӣ мавқеъи устувор дорад. 
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Дар айни замон мафҳуми фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо рушди 

иқтисоди ҷаҳонӣ робитаи қавӣ дорад. Дар даҳсолаи охир ҳаҷми суръати 

рушди савдои хориҷӣ аз афзоиши савдои дохилӣ ба таври назаррас зиёдтар 

гардидааст. Ин аз ҳисоби афзоиши содироти мол ва хизматрасонии ҷаҳонӣ 

дар ҳаҷми умумии истеҳсоли онҳо, инчунин аз ҳисоби рушди муносибатҳои 

иқтисодии байни кишварҳо ба амал омад. Аммо, дар ин вақт фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ на ҳамеша раванди мусбати рушди иқтисодӣ ба назар 
мерасид. 

Дар замони шӯравӣ падидаи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ба таври 

маҷбурӣ баррасӣ мешуд. Ин стратегияи рушди иқтисодӣ системаи маъмурию 
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фармонфармониро тавсиф мекард, ки дар он чизи асосӣ сиёсати ҷудошавии 

кишвар ва иқтисоди пӯшида ба ҳисоб мерафт. Дар натиҷаи ислоҳоти солҳои 

80-ум мафҳуми «робитаҳои иқтисодии хориҷӣ» пурра карда шуд ва мафҳуми 

нави «фаъолияти иқтисодии хориҷӣ» пайдо шуд. 

Тибқи қонунгузориҳои кишвар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ин 

тиҷорати хориҷӣ, сармоягузорӣ ва дигар фаъолиятҳо, аз ҷумла ҳамкориҳои 

саноатӣ дар соҳаи мубодилаи байналмилалии мол, иттилоот, кор, 

хизматрасонӣ ва натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ва ҳуқуқ ба онҳо мебошад. Ба 

ибораи дигар, ин харид ва фурӯш корҳо, молҳо ё хидматҳо дар асоси 

шартномаҳои басташудаи байналмилалӣ, дар асоси ҷуброн амалӣ карда 
мешавад. 

Ба гуфтаи доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ В.А. Бублик фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ ин самти мустақили (асосии) ҳамкории байналмилалии 

иқтисодӣ мебошад, ки онро қонунҳои амалкунанда (қонунҳои савдои 

ҳампаймонҳои хориҷии иштирокчиён дар муносибатҳои хориҷии иқтисодӣ, 

ҳуқуқи шаҳрвандии байналмилалии хусусӣ), ҳуқуқии шаҳрвандӣ (саноатӣ, 

тиҷоратӣ, миёнаравӣ ва ғайра) танзим мекунанд. 

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ О.Н.Толочко таърифи дигари фаъолияти 

иқтисодии хориҷиро ба миён мегузорад: фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 

маҷмӯи алоҳидаи муносибатҳои иқтисодӣ мебошад, ки бо ҳамкории 

байналмилалии иқтисодӣ алоқаманд аст. 

Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва умуман иқтисод, аз истилоҳот то 

сиёсати иқтисодии хориҷӣ ва татбиқи стратегия, ба таълимоти Ҷон Мейнард 

Кейнс ва классикони монетаризм асос ёфтааст. Дар охири солҳои 20-ум ва 

аввали солҳои 30-юми асри ХХ, Ҷ.М. Кейнс дар сохтани назарияи 

идоракунии иқтисодӣ кор кард. Ба гуфти ӯ дар замони бӯҳронҳои иқтисодӣ 

зарурати фаҳмиши назариявӣ ва ташкили системаи идоракунии иқтисодӣ, аз 

ҷумла савдои хориҷӣ ба миён омад. 

"Депрессияи бузург"-и солҳои 1929 - 1932 ин заруратро тасдиқ кард ва 

доираҳои сиёсӣ ва ҳукуматро маҷбур кард, ки ақидаҳои либералии худро дар 

бораи имконияти дахолати фаъол ба ҳаёти иқтисодӣ, ки дар асоси 

принсипҳои соҳибкории озод сохта шудаанд, бознигарӣ кунанд. 

Макроэкономика аз ибтидои солҳои 30-юм на танҳо соҳаи асосии илми 

иқтисод, балки соҳаи муҳимтарини идоракунии давлатӣ низ гардид. 

Дар солҳои 60-ум, самти Кейнсиан рақиби сазовори худро дошт  

монетаризм, ки дар амалияи танзими давлатӣ танҳо дар аввали солҳои 80 

татбиқ шудан гирифт. Пешвои зеҳнии монетаристон профессори Донишгоҳи 
Чикаго Милтон Фридман буд. Назариётчиёни монетаризм мухолифони 

равиши кейнсианӣ буданд ва зарурати усулҳои либералии идоракуниро, ки 

моҳияти он истифодаи васеи воситаҳои молиявию кредитӣ, 

зиддиинфлятсионӣ, нархӣ ва пулӣ буд, ҷонибдорӣ карданд. 

Фарқиятҳои асосии байни ду ҷараён инҳоянд: 

а) дар муносибат ба муайян кардани омилҳое, ки ба тағйирёбии 

талаботҳои умумӣ таъсир мерасонанд (кейнсианҳо чунин мешуморанд, ки 
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талабот маҷмӯӣ дар зери таъсири бисёр омилҳо ташаккул меёбад ва 

монетаристҳо пешниҳоди пулро чизи асосӣ меноманд); 

б) дар тафсири нақши давлат (кейнсианҳо дараҷаи бештари дахолатро 

тарафдорӣ мекунанд, монетаристҳо - камтар). 

Аз ин ҷониб, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар заминаи субъектҳои 

хоҷагидорӣ, яъне корхонаҳо, ширкатҳо, ташкилотҳое амалӣ карда мешавад, 

ки баровардани маҳсулоти худро пурра ё қисман ва фурӯши онро дар бозори 

байналмилалӣ таъмин мекунанд. 

Чунин ташкилотҳо ва ширкатҳо ба содирот нигаронида шудаанд. 

Фаъолияти онҳо ба соҳаи бозори муносибатҳои байналмилалӣ мансуб буда, 

ба принсипҳои фаъолияти соҳибкорӣ асос ёфта, бо равандҳои истеҳсолӣ 

робитаи зич дорад. Сохторҳои истеҳсолӣ ҳуқуқ доранд мустақилона бозори 

интихобкардаи худ, шарики хориҷиро интихоб кунанд ва нархи маҳсулотро 

тибқи шартномаҳои савдои хориҷӣ муқаррар кунанд. 

Тавре ки дар ҳама гуна муносибатҳо, дар муносибатҳои иқтисодии 

хориҷӣ, як сохтор мавҷуд аст: субъект ва объект. Субъектҳои фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ мақомоти давлатӣ мебошанд, ки онро танзим мекунанд, 

инчунин шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ, ки ҳуқуқи анҷом додани 

фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла фаъолияти иқтисодии хориҷиро доранд. Ба 

ғайр аз иштирокчиёни дар боло зикршудаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, 

субъектҳо инчунин ташкилотҳое мебошанд, ки фаъолияти миёнаравиро 

анҷом медиҳанд. 

Объектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ молҳо, корҳо, хидматҳо, 

иттилоот, натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ва ғайраҳо мебошанд. 

Намудҳои зерини фаъолияти иқтисодии хориҷӣ амал менамоянд: 

1. Фаъолияти тиҷорати хориҷӣ - фаъолияти соҳибкорӣ дар мубодилаи 

байналмилалӣ ва савдои молҳо, корҳо, хизматрасониҳо, иттилоот, натиҷаҳои 

фаъолияти зеҳнӣ. Фаъолияти савдои хориҷӣ дар шакли амалиёти содиротӣ, 

воридотӣ, бартерӣ ва ҷуброн амалӣ карда мешавад. 

Он намуди маъмултарини фаъолияти иқтисодии хориҷӣ буда, дар сатҳи 

қонунгузорӣ ба танзим дароварда мешавад. Қонун "Дар бораи асосҳои 

танзими давлатии фаъолияти тиҷорати хориҷӣ" яке аз санадҳои меъёрии 

ҳуқуқие мебошад, ки ҳангоми татбиқи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ бояд бо 

онҳо машварат карда шавад. 

2. Тақсимоти байналмилалии меҳнат. Ин навъи он аз он ҷиҳат хос аст, 

ки кишвар ба истеҳсоли танҳо он навъҳои моле махсус шудааст, ки барои 

истеҳсоли онҳо манбаъҳои арзон ва шароити мусоидтар мавҷуданд. Он ба 

фарқияти байни кишварҳо дар мавқеи ҷуғрофӣ, шароити иқлимӣ ва 

захираҳои табиӣ асос ёфтааст. 

Кооператсияи саноатӣ - ин ҳамкории дарозмуддати устувори 

субъектҳои хоҷагидорӣ бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти муайян дар асоси 

махсусгардонии истеҳсолоти онҳо мебошад. 

Ҳамкории байналмилалии сармоягузорӣ яке аз намудҳои ҳамкорӣ бо 

шарикони хориҷӣ бо мақсади васеъ намудани заминаи рушд ва истеҳсоли 
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маҳсулоти содиротӣ, инчунин баланд бардоштани рақобатпазирии он ва 

осонтар кардани воридот ба бозори хориҷӣ мебошад. 

Амалиётҳои асъорӣ ва молиявию қарзӣ ҳамчун ӯҳдадориҳои молиявие 

мебошанд, ки ба муомилоти савдои хориҷӣ мусоидат мекунанд ё ҳамроҳӣ 

мекунанд, ки бо пардохти пардохти маҳсулоти таҳвилшуда тавассути 

шаклҳои муайяни ҳисоббаробаркунӣ, инчунин амалиётҳои асъорӣ бо 

мақсади пешгирии талафоти қурб анҷом дода мешаванд. Моҳияти 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ аз он иборат аст, ки он ба принсипи 

ҳисоббарории тиҷорӣ дар асоси мустақилияти иқтисодӣ ва молиявӣ ва 

худтаъминкунӣ бо назардошти имкониятҳои молиявӣ, молиявӣ ва моддию 
техникии он асос меёбад. 

Ҳамин тариқ, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ механизми босуръат 

рушдёбандаи муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. Рушди интенсивии 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ яке аз самтҳои суръат бахшидани ҳамгироии 

сохторҳои кишвар ба системаи муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад. 

Аммо барои мувофиқат ба намояндагӣ дар бозори ҷаҳонӣ, тағйироти 

сифатии сиёсати иқтисодии хориҷӣ дар робита бо муайян кардани манфиатҳо 

ва афзалиятҳои миллӣ дар стратегияи содирот зарур аст. 
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 магистранти соли дуюми ихтисоси  
1-250103, иқтисодиёти ҷаҳонӣ 

 

НАҚШИ ТАШАККУЛИ  ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ 

ХУСУСӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ 

МИНТАҚА 

 
Ҷаҳонишавӣ ва минтақавӣ шудани иқтисоди ҷаҳонӣ, гузариш ба 

принсипҳои иқтисодиёти нав, ки ба технологияҳои инноватсионӣ ва 

иттилоотӣ асос ёфтааст, боиси афзоиши нақши минтақаҳо дар таъмини 

фазои мусоиди фаъолияти тиҷоратӣ ва рақобат барои сармоягузорӣ ва 

кадрҳои баландихтисос мегардад. Табиист, ки дар ин шароит ғолибон 

минтақаҳое мебошанд, ки рақобатпазирии қаламрави худро самаранок 

идора мекунанд ва бо ин ҷаззобӣ минтақаро дар назди соҳибкорон, 

сармоягузорон ва аҳолӣ таъмин мекунанд. Аз ин рӯ, мушкилоти ҳифз ва 

афзоиши рақобатпазирии қаламрав дар иқтисодиёти нав боқӣ мемонад. 

В.И.Видяпин рақобатпазирии иқтисоди минтақаро ҳамчун "қобилияти 

дарк кардани вазифаи асосии ҳадафи фаъолияти он - рушди устувори 

иҷтимоию иқтисодии минтақа бо таъмини сифати баланди зиндагии аҳолӣ" 

муайян мекунад. Рақобатпазирии минтақа дар татбиқи иқтидори ин минтақа 

ифода меёбад. В.И.Видяпин қайд мекунад, ки нерӯи рақобат "гуногунҷанба 

буда, ҳамчун хусусияти иштироки минтақа дар муносибатҳои рақобатии ҳам 

минтақаҳо ва ҷомеа ташаккул меёбад." 

Ба ақидаи ӯ, рақобатпазирии минтақа тавассути афзалиятҳои асосӣ ва 

таъмини рақобат татбиқ карда мешавад. Дар гурӯҳи аввал, он захираҳои 

табиӣ, таркиби миқдорӣ ва сифатии захираҳои меҳнатӣ, нерӯи илмӣ, 

идоракунӣ ва заминаи истеҳсолии дар минтақа ташаккулёфтаро дар бар 

мегирад. Ба ибораи дигар, омилҳои асосӣ сатҳи умумии дастгирии иқтисодии 

минтақаро муайян мекунанд. 

Муҳити тиҷорати давлатӣ, сифати нерӯи идоракунӣ, хароҷоти меҳнат ва 

инфрасохтор аз афзалиятҳои таъминкунанда мебошанд. Омилҳои 
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таъминкунанда системаи иқтисодии системаи иқтисодии минтақавӣ, аз 

ҷумла ҷузъҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ниҳодро ташкил медиҳанд. Дар 

хотир доред, ки маҳз таъмини инфрасохтор дар минтақа рақобатпазирии 

воқеиро фароҳам меорад ва имкон медиҳад, ки афзалиятҳои рақобатии худро 
дарк кунад. 

Афзалиятҳои асосӣ ва таъминкунандаи рақобат, ки дар ҳамкориҳо 

доимӣ мебошанд ва дар амалигардонии рақобатии минтақа таъсири 

синергетикӣ ба вуҷуд меоранд. Ҷузъи ниҳодии рақобатпазирии минтақа 

имкон медиҳад, ки ҳамкориҳо байни хусусиятҳои асосӣ ва дастгирӣ ба низом 
оварда шаванд. 

В.И.Видяпин ба хулосае меояд, ки рақобатпазирии минтақа “категорияи 

иқтисодӣ мебошад, ки муносибатҳои байни системаи қувваҳои 

истеҳсолкунандаи қаламрави муайян, муносибатҳои иқтисодӣ ва шакли 

нииҳодии равандҳои номбаршударо ифода мекунад, ки ҳамчун таъсири 

синергетикии чунин ҳамкорӣ амалӣ карда мешаванд”. 

Гузашта аз ин, ӯ қайд мекунад, ки рақобатпазирии системаҳои иқтисодӣ 

"рушди қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ, пешрафти 

илмӣ-техникӣ, афзоиши ҳосилнокии меҳнат, ҷамъоварии инфиродии 

сармояи молиявӣ, тавсеаи инфрасохтори моддӣ ва бозорро объективона 
муайян мекунад." 

Рақобатпазирии ҳар як низоми иқтисодӣ мавқеъҳои рақобатпазир ва 

афзалиятҳои рақобатиро дарбар мегирад. Мавқеи рақобатии минтақа 

ҳамчун "маҷмӯи афзалиятҳои рақобатпазир муайян карда мешавад, ки бо 

шароит ва омилҳое барои минтақа мавқеи мусоидро дар соҳаи дахлдори 

рақобат (бозорҳои мол, хизматрасонӣ, сармоя, сармоягузорӣ) ва ғайра 

фароҳам меоранд". 

И.Н.Илина як қатор шартҳоеро муайян мекунад, ки мавқеи 

рақобатпазирии минтақаро ташкил медиҳанд. Биёед баъзе аз онҳоро қайд 
кунем:  

- мавқеи муносиби ҷуғрофии минтақа; 

- мавҷудияти захираҳои табиӣ, замини ройгон; 

- ҷойгиркунии оқилонаи истеҳсолот ва ҳисоббаробаркунӣ; 

- мувофиқати сохтори иқтисодии минтақа ба талаботи муосири 

бозорҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ; 

- мавҷудияти нерӯи меҳнатӣ, сармояи зеҳнӣ дар минтақа; 

- мавҷудияти инфрасохтори таҳияшудаи моддӣ ва бозор;  

- рушд ва устувории робитаҳои иқтисодии байниминтақавӣ; 

- мавҷудияти нерӯи илмӣ ва техникӣ; 

- стратегияи минтақавӣ; 

- тавозуни низоми буҷетӣ ва молиявии минтақа; 

- мавҷудияти иқтидори баланди иқтисодии хориҷӣ; 

- иқтидори бозори минтақавӣ; 

- устувории вазъи сиёсии минтақа.  

Афзалиятҳои рақобатии минтақаро ба гурӯҳҳои зерин муттаҳид кардан 
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мумкин аст:  

1. Афзалиятҳои табиӣ ва ҳудудӣ;  

2. Афзалиятҳои истеҳсолӣ;  

3. Афзалиятҳои ниҳодӣ;  

4. Манфиатҳои сармоягузорӣ 

Рақобатпазирии минтақа тавассути афзалиятҳои рақобатии он дар 

асари дигари И.Н. Илина, В.Л. Абашкина ва Е.Е. Плисетская. Ба ақидаи 

онҳо, рақобатпазириро метавон ҳамчун қобилияти минтақа нисбат ба дигар 

минтақаҳо бо истифода аз афзалиятҳои рақобатпазир ва нурӯи худ барои 

ноил шудан ба ҳадафҳо баррасӣ карда мешавад. 

Ҳамзамон, онҳо рақобатпазирии минтақаро ҳамчун "ҳосилнокии 

истифодаи захираҳои минтақавӣ, меҳнат ва сармоя, ки нисбат ба дигар 

минтақаҳо бартарӣ ба вуҷуд меорад ва дар арзиш ва нишондиҳандаи ММД 

ба ҳар сари аҳолӣ ҳамҷоя мешавад ва инчунин як қатор дигаро 

нишондиҳандаҳо». 

Ба андешаи мо, ин таъриф аз нуқсонҳо холӣ нест. Якум, мутобиқи ин 

равиш, рақобатпазирии минтақа бо ҳосилнокии истифодаи захираҳо муайян 

карда меша-вад, яъне афзалиятҳои эҳтимолии институтсионалӣ ё 

инфрасохтории дар минтақа ташаккулёфта ба назар гирифта намешаванд. 

Дуввум, нишондиҳандаи ММД ба ҳар сари аҳолӣ меъёри ҷудонашавандаи 

рақобат мебошад, ки ба назари мо гуногу-нии мафҳуми рақобатпазирии 

минтақаро инъикос намекунад ва зиддиятҳои мавҷудаи вазъи иҷтимоию 

иқтисодии минтақаҳоро ба назар намегирад. Саввум, дар байни 

категорияҳои истифодашуда зиддияти муайяне вуҷуд дорад. Тибқи ин 

таъриф, рақобатпазирии минтақа боиси эҷоди афзалиятҳои рақобатии 

минтақа мегардад, дар ҳоле ки гуфтан мувофиқи мақсад аст, ки 

рақобатпазирии минтақа тавассути маҷмӯи афзалиятҳои муайяни рақобатӣ 

амалӣ мешавад. 

М.Портер рақобатпазирии минтақаро аз рӯи қобилияти ташаккули 

кластерҳои рақобатпазир дар корхонаҳо ва қаламрави он баррасӣ мекунад. 

Модели мазкурро М. Портер таҳлил намуда, қайд мекунад, ки маҳз 

кластерҳо дар баланд бардоштани рақобатпазирии қаламравҳо нақши 

калидӣ доранд. Вай кластерро ҳамчун як низоми корхонаҳо ва муассисаҳои 

ба ҳам алоқаманд мефаҳмад, ки онҳо ҳамчун система аз ҳар унсури алоҳида 
арзиши бештар доранд. 

Гузариш ба модели инноватсионӣ рушди рақобатро байни ширкатҳо 

талаб мекунад. Рақобат бояд тавассути кам кардани хароҷоти умумии марбут 

ба ис-теҳсолот таъмин карда мешавад, ки ин навсозии истеҳсолотро талаб 

мекунад. Ба гуфтаи М. Портер, бояд дар минтақа муҳите ба вуҷуд оварда 

шавад, ки дар он афзалиятҳои рақобат тавассути навоварӣ таъмин карда 

шаванд ва сармоягузорӣ на танҳо барои рушди инфрасохтор, балки инчунин 

ба технологияҳо ва салоҳи-ятҳо ҳавасманд карда шавад. Ва маҳз кластерҳо 

роҳи таъмини чунин рушд мебо-шанд. 

Кластерҳо ба рушди рақобат дар се самт таъсир мерасонанд. Якум, онҳо 
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ҳосилнокии ширкатҳо ва зербахшҳои кластериро баланд мебардоранд. 

Сониян, онҳо имкониятҳои аъзои кластерро дар таҳия ва татбиқи навовариҳо 

ва афзоиши ҳосилнокӣ зиёд мекунанд. Саввум, онҳо пайдоиши корхонаҳои 

навро ҳавасманд мекунанд, ки ин навовариро дастгирӣ мекунанд ва бо ин роҳ 
кластерро васеъ ме-кунанд. 

Таърифи умумии бештари рақобатпазирии минтақаро Л.С.Шеховцева 

пешниҳод кардааст. Рақобатпазирии минтақаро метавон ҳамчун "мавқеи 

минтақа ва истеҳсолкунандагони инфиродии он дар бозорҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ, ки бо омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғайра муқаррар 

шудаанд, тавассути нишондиҳандаҳо, ки ин ҳолати онро ба таври кофӣ 
тавсиф мекунанд, дарк карда мешавад". 

Ба андешаи мо, ин таъриф моҳияти рақобатпазирии минтақаро 

дурусттар инъикос мекунад, зеро он мавқеъҳои рақобатпазир ва афзалиятҳои 

минтақаро ба назар гирифта, муносибати байни сатҳҳои микро ва макро дар 

назар дорад ва инчунин мавҷудияти якчанд нишондиҳандаро тавсиф 

мекунанд. Аз ин рӯ, ин таърифи рақобат дар оянда марҳала ба марҳала 

татбиқ хоҳад шуд. Аммо бояд қайд кард, ки дар шароити иқтисоди бозории 

муосир, ки ба иттилоот, технологияҳои инноватсионӣ ва донишҳо асос 

ёфтааст, набояд танҳо бо истеҳсолкунандагони мол дар муайян кардани 

рақобат маҳдуд шавад. 

Гузашта аз ин, дар асари Л.С.Шеховцева, усули баҳодиҳии 

рақобатпазирии минтақа пешниҳод карда шудааст, ки дар асоси модели 

ташаккули рақобатпазирии як кишвар (минтақа) - модели алмоси миллӣ, ки 

М.Портер пешниҳод кардааст, ба роҳ монда мешавад. Равиши 

пешниҳодкардаи Л.С.Шеховцева имкон медиҳад, ки минтақаро дар ин ё он 

марҳилаи рушди рақобатпазирӣ фароҳам меоранд.  

Мувофиқи ин равиш, рушди рақобатпазирии минтақа чор сатҳро дар 
бар мегирад:  

1) Рақобати омилӣ;  

2) Рақобат дар асоси сармоягузорӣ;  

3) Рақобат дар асоси навоварӣ;   

4) Рақобат дар асоси сарватҳои миллӣ. 

Қайд карда мешавад, ки се сатҳи аввал ба рушди иқтисодӣ имкон 

фароҳам меоварад ва марҳилаи охирин ба рукуд ва таназзул оварда 
мерасонад. 

Л.С. Шеховцева қайд мекунад, ки дар сатҳи аввал рақобат дар асоси 

омилҳои истеҳсолӣ мавҷуд аст, ки захираҳои табиӣ, меҳнати ихтисоснок ва 

шароити мусоид барои рушди истеҳсолотро дарбар мегиранд. Дар марҳилаи 

дуввум, минтақа ба сармоягузорӣ дар соҳаи маориф ва технологияҳои 

иттилоотӣ ниёз дорад. Гузашта аз ин, бояд фазои мусоиди сармоягузориро 

таъмин намуда, сармоягузориҳои мустақими бахши хусусиро ҳавасманд бояд 
кард. 

Дар марҳилаи сеюм, минтақа бояд тамоми ҷузъҳоро (омилҳо, 

стратегияҳо, шароити талабот, соҳаҳои марбута ва ғайра) истифода барад ва 
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эҷоди маҳсулоти инноватсионӣ, усулҳо ва қарорҳои идоракуниро дар соҳаи 

ташкили равандҳои истеҳсолот ҳавасманд кунад. Дар марҳилаи чорум, 

бартарии рақобатии минтақа тавассути истифодаи сарвати миллӣ бо 
истифода аз тамоми муайянкунандагон таъмин карда мешавад. 

Минтақаҳои кишварамон дар стратегияҳои рақобатпазирии худ 

ҳамчунон ба омилҳои истеҳсолот диққат медиҳанд. Минтақаҳои пешрафта 

дар марҳилаи гузариш ба рушди инноватсионӣ қарор доранд. Бо вуҷуди ин, 

аксар минтақаҳо имрӯз зарурати таъмини рақобатро на танҳо тавассути 

омилҳои мавҷудаи истеҳсолот, балки тавассути ташаккули фазои мусоиди 

тиҷоратӣ ва ҷалби сармоягузорӣ, аз ҷумла дар рушди инфрасохтор кайҳо 

дарк кардаанд. Яке аз механизмҳои ҷалби сармояи хусусӣ ба иқтисодиёти 

минтақа рушди инфрасохтор ва баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақа шарикии давлат ва бахши хусусӣ мебошад. 

Шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба баланд бардоштани сифати 

интихоб ва татбиқи лоиҳаҳо дар бахши давлатӣ, истифодаи таҷрибаи 

пешқадам ва таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ, салоҳият ва таҷрибае, ки бахши 

хусусӣ дорад, саҳми бештар мегузорад. 

Рушди механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ имкон медиҳад, ки 

афзалиятҳои рақобатпазирии ниҳодӣ ва сармоягузорӣ, ки бо ташаккули 

фазои мусоиди тиҷоратӣ дар минтақа, системаи муассири идоракунии 

низоми ҳамкорӣ бо тиҷорати хусусӣ, баланд бардоштани сифати 

инфрасохтори минтақавӣ ва таъмини низоми мутавозуни молиявии 

минтақавӣ ба даст оварда шаванд. 
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МОЊИЯТИ ИЉТИМОИИ КОРРУПСИЯ 

 
Моњияти коррупсия дар он ифода мегардад, ки вай тартиби 

муќарраршудаи фаъолияти дастгоњи давлатиро вайрон месозад, ки дар 
натиља дигаргуншавии (деформатсияи) њокимият ба амал меояд. 

Коррупсия маблаѓњои калон њаљмро аз тараќќиёти иљтимої дур карда, 
буњрони буљаро афзун менамояд ва иљроиши барномањои давлатиро мушкил 
месозад. 

Масъалањои њалталаб оид ба таъмини баробарии имкониятњои    аъзоёни 
љамъият: 

1. Њуќуќи баробар ба хизмати давлатї, бинобар пањн гаштани фактњои 
непотизм, протексионизм, мањаллгарої ва ѓайра мушкил гаштааст. 

2. Њуќуќњои баробар барои гирифтани маълумот, бахусус маълумоти 
олї бинобар пањн шудани њодисањои ришвахурї, бартарияти шаклњои 
пулакии тањсил дар муассисањои олии таълимї, ки дар натиља гирифтани 
чунин маълумот барои табаќањои камбизоати ањолии ѓайриимкон гаштааст, 
вайрон карда мешавад.   

3. Нобаробарии имкониятњо вобаста ба суистеъмол дар иштирок ва 
ѓолибият дар ауксионњо ва тендерњо оид ба хусусигардонии амволи давлатї,  
хариди давлатии мол (кор ва хизматрасонї), гирифтани ќарзњо, замин, дигар 
сарватњои молиявї ва табиї љой доранд. 

4. Ба имконияти њуќуќи амалан њамаи одамон ба адолати судї нигоњ 
накарда, дар баъзе њолатњо коррупсия  ба баробарии њамаи шањрвандон дар 
назди суд, баррасии беѓаразона ва одилонаи корњо дар судњо мамониат 
мекунад[1]. 

Дар љамъият соњибкорон аз нуќтаи назари фаъолияти худ, донишљўён аз 
нуқтаи назари худ, беморон, корафтодагоне, ки бо мақомоти њифзи њуќуќ 

сару кор доранд ва дар охир худи хизматчиёни давлатї низ аз нуқтаи назари 
худ сабабњои коррупсияро изњор медоранд. 

Аз ин лињоз, имрўз мубориза бар зидди коррупсия њамчун муаммои 
умумимиллї эътироф шудааст. Дар айни замон, мавқеъ ва нақши мақомоти 
мaњалии њокимияти давлатї аз он иборат аст, ки нишондодњои њуқуқиро дар 

њаёт татбиқ намояд. Мақоми қонунгузор дар ин самт бояд наќши асосиро 
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бозад ва дар қабули қонунњои зарурї ва такмили қонунњои 
зиддикоррупсионї сањм мегузорад. 

Коррупсия воќеан яке аз масъалањои иљтимоии давлату  њукумат ба 
њисоб меравад, ки он бештар ба манфиатњои љамъияту давлат халал расонида 
намегузорад фазои озоди иќтисодї ва баробарї дар њамагуна соњањои 
давлатї таъмин гардад ва он ба манфиати  гурўњи муайяни шахсони 
мансабдор ва аќрабои онњо хизмат менамояд, ки дар  њамбастагї бо низоњои 
манфиатњо дар хизмати давлатї ва дахолати ѓайриќонунии  шахсони 
мансабдор ба фаъолияти маќомоти њифзи  њуќуќ  ва дигар омилњо, ки ба 
љиноятњои хусусияти коррупсионї мусоидат мекунанд амалї карда 
мешавад[2]. 

Имрўз њаќиќатан масъалаи низоњои манфиатњо дар хизмати давлатї  
боиси ташвиш ва нигаронии давлату  њукумат гаштааст, зеро он заминаи 
асосиро барои сарзадани љиноятњои хусусияти коррупсионї пайдо менамояд, 
ки он нисбат ба дигар омилњои мусоидаткунанда хафнокии баландро доро 
мебошад[3]. 

Бархўрди манфиатњо яке аз сабабњои асосии мусоидаткунанда ба 
пайдошавии коррупсия ба шумор меравад. Воқеан њам, мавзўи бархўрди 
манфиатњо мавзўи муњимест, ки дар шароити њукмронии моликияти хусусї 
ва озодии фаъолияти соњибкорї нақши барљаста пайдо мекунад.  

Бархўрди манфиатњо њолате ба њисоб меравад, ки манфиати шахсии 
хизматчии давлатї ва ё манфиатњои шахсони ба ў наздик барои иљрои 
беғаразонаи фаъолияти ў мамониат мекунанд. Дар њолати ба вуќўъ 
пайвастани бархўрди манфиатњо  ўњдадорињои љамъиятї - њуқуқии шахсони 
мансабдор бо манфиатњои шахсиашон ба муќобили њамдигар ќарор гирифта, 
дар натиља манфиатњои шахсї метавонанд баамалбарории беѓаразонаи 
ваколатњои хизматиро халалдор  созад. 

Мањз бо назардошти пешгирии бархўрди манфиатњо моддаи 8 Қонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» пешбинї 
мекунад, ки хизматчиёни давлатї њар сол ба мақомоти андози љои 

истиқоматашон бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузорї дар бораи 
даромадњояшон эъломия пешнињод намоянд.  Њамчунин дар моддаи 10 
Қонуни мазкур пешбинї шудааст, ки хизматчии давлатї ва шахсони ба онњо 
баробар кардашуда, наметавонанд ба кори дигари музднок, бидуни 
фаъолияти илмиву эљодї ва омузгорї машғул шаванд. Ба хизматчии давлатї 
машғул шудан ба фаъолияти соњибкорї қатъиян манъ аст. Мањз бо 

назардошти пешгирї намудани  бархўрди манфиатњо қонун пешбинї 
менамояд, ки шахси ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ўњдадор аст, ки 
њиссаи дар сармояи оинномавии  ташкилотњои тиљоратї доштаи худро 
њангоми дар хизмати давлатї буданаш, тањти кафолат ба идоракунии 
эътимоднок дињад. 

Дар Љумњурии Тољикистон масъалањои низоъи манфиатњо ба воситаи як 
қатор санадњои меъёрии њуќуќї танзим мешаванд.  

Санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон оид ба низоъи 
манфиатњо асосан масъалањои номувофиқатї ва мањдудиятњои муќаррар 
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гашта, нисбати шахсе, ки вазифањои давлатиро ишғол намудааст ва чорањо 
оид ба огоњии низои манфиатњоро танзим менамояд. Танзими қонунгузорї 
нишон медињад, ки асосан меъёрњои низоъи манфиатњо батанзим 
даровардаро Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
коррупсия» муқаррар кардааст, ки нисбати шахсони довталаб ба вазифањои 
давлатї ва шахсони ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор дар (моддаи 7), 
чорањои назорати молиявї нисбати хизматчиёни давалатї бо мақсади роњ 
надодан ба низоъи манфиатњо (моддаи 8), манфиатњо барои таъин (интихоб) 
намудан ба мансабњои давлатї (моддаи 9) ва мањдудиятњо вобаста ба иљрои 
мансаби давлатї (моддаи 10) меъёрњои ба низоъи манфиатњо алоќаманд, 
њамчунин дар Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 
муќаррар гаштаанд.  

Тавре ки қайд кардем, мафњуми «низоъи манфиатњо» нисбатан васеъ аст 
ва онро пурра бо коррупсия тавъам шуморидан мумкин нест. Масъалањои 
низоъи манфиатњо њамчунин бо меъёрњо ва қоидањои этикї зич 
алоқаманданд, риояи чунин принсипњо чун ғайри манфиатдор, объективият, 
бомаърифат, хизмат кардан ба манфиати љамъият, сарфи назар кардани 
манфиати хусусї (шахсї) дар хизмати давлатї, масъулияти фардї ва намунаи 
шахсиро дар назар доранд. Новобаста ба ин, тањлил нишон дод, ки 
масъалањои низоъи мафиатњо дар Қонунгузории Љумњурии Тољикистон 
асосан дар Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» сабт 
гардидааст, ки вазъиятњои алоқаманд ба низоъи манфиатњоро њамчун 
њуқуқвайронкунї пешбинї менамояд.  

Моддаи 1 Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар 
менамояд: «Қонунвайронкунињои бо њамин Қонун ва дигар қонунњо 
пешбинишудае, ки барои коррупсия шароит ба вуљуд меоваранд, 
њуқуқвайронкунњои маъмурии бо коррупсия алоқаманд, њамчунин љиноятњои 
хусусияти коррупсионидоштае мебошанд, ки боиси љавобгарии бо қонун 
муқарраршудаи интизомї, маъмурї, њуқуқии гражданї ва љиної мегарданд». 

Вобаста ба ин мафњум моддањои 11 ва 12 ин қонун њолатњои низои манфитањо 
чи њуќуќвайронкунї, ки шароитро барои коррупсия ба вуљуд меоварад ва чи 
њуқуқвайронкунии маъмурї бо коррупсия алоқамандро номбар мекунанд [4]. 

Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ба таври возењ як 
қатор њолатњоеро, ки метавонанд ба низои манфитањо биоварад нишон 
медињад. Ин номгўї асосан дар моддањои 10, 11 ва 12 Қонуни мазкур муайян 
шудаанд.  

Мутобиқи моддаи 11 Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
њолатњое, ки барои коррупсия шароит ба вуљуд меоваранд, яъне њолатњои 
низои манфиатњо ба вуљудоваранда ба њисоб мераванд:  

• истифодаи мақоми худ дар њалли масъалањое, ки ба манфиатњои шахсї, 
хешовандони наздик ё шахсони сеюм дахл доранд;  

• монеъ шудан ё ғайриқонунї дахолат кардан ба иљрои фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ ва назоратї дар ќаламрави муайян, ё нисбати 
объектњо ва ё шахсони мушаххас;  
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• иштирок ба сифати намояндаи манфиатњои шахсони воқеї ва њуќуќї 
аз рўи корњои мақоме, ки ин шахс дар он љо кор мекунад ё зердасти вай 
мебошанд ё фаъолияти онњоро назорат мекунад;  

• иштирок дар ќиморбозињои пулї ё қиморбозињои дигари характери 
амволї дошта бо шахсони мансабдори боломақом ё тобеъ ва ё аз ягон љињати 
корї ё хизматї ба онњо тобеъ;  

• машғул шудан ба фаъолияти соњибкорї, узвият дар ташкилотњои 
тиљоратї ё мақомоти идоракунии онњо;  

• пешбарї ва (ё) таъин намудан ба мансаб ба сифати шахси ба иљрои 
вазифањои давлатї ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар кардашуда, дар 
сурати мављуд будани мамониатњо барои ишѓол намудани чунин мансаб, ки 
дар моддаи 9 Қонуни мазкур пешбинї шудаанд, ё дидаву дониста риоя 
накардани мањдудиятњои муќарраркардаи њамин Ќонун дар мавриди 
хизмати якљояи хешовандони наздик, дидаву дониста, ѓайриќонунї аз мансаб 
озод намудан ё ба мансаби дигар гузаронидани кормандон;  

• пешнињоди бартариятњои бо қонун пешбининагардида 
(протексионизм) зимни таъин ва (ё) пешбарї ба хизмати давлатї, тањсил, 
фаъолияти илмї ва фаъолияти дигари ба онњо монанд;  

• вайрон кардани тартиби бо қонунгузории Љумњурии Тољикистон 
муќарраршудаи баррасии мурољиатњои шањрвандон ба назар нагирифтани 
бартарият, имтиёзњо ва навбати бо қонунгузорї ё санадњои дигари меъёрии 

њуќуќии Љумњурии Тољикистон муқарраршуда ё аз њолатњои мушаххас 
бармеомада дар мавриди њалли онњо;  

• пешнињод намудани (гузашт кардани) ваколатњо оид ба танзими 
давлатии фаъолияти соњибкорї ва назорати фаъолияти соњибкорї ба 
шахсони воқеї ва њуқуқие, ки ба чунин фаъолият машғуланд. 

Масъалањои низои манфиатњо дар Кодекси одоби хизматчии давлат, ки 
бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10 сентябри соли 2010, 
№932 тасдиқ гардидааст, пешбинї шудааст. Дар ин Кодекс талаботњои 

ахлоќии љомеа хизмати давлатї, маљмўи қоидањои рафтори хизматчиёни 

давлатӣ, ки хусусиятњои маънавии фаъолияти касбї ва ғайрихизматии ўро 

акс кардаанд, њамчунин арзишњои хизмати давлатї қайд гардидаанд. 

Кодекси одоби хизматчии давлатї аз нигоњи қувваи њуќуќии худ дар муқоиса 
бо Қонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
коррупсия» ва «Дар бораи хизмати давлатї» мавқеи камтар дорад ва то имрўз 
механизми камтаъсири њуќуќї њангоми њалли низоъњои манфиатњо мебошад. 
Дар њоле, ки масъалањои низоъи манфиатњо дар риояи этикаи касбї дар 
хизмати давлатї маќоми марказиро ишѓол мекунанд. [5] 

Њамзамон њаминро қайд кардан ба маврид аст, ки гарчанде, ки мафњуми 
«низоъи манфиатњо» аз мафњуми «коррупсия» тафовут дошта бошад њам, 
лекин бо њам алоқамандии зич доранд. Аз ин лињоз мехостам баъзе 
масъалањоро оид ба коррупсия, њамчун зуњуроти иљтимої ва таносуби 
таљрибаи кишварњои хориљаро рољеъ ба ин масъала зикр намоям.  

Амалњое, ки дар як кишвар њамчун коррупсия дониста мешаванд, шояд 
дар дигар давлат қобили қабул бошанд. Лозим ба таъкид аст, ки дар 
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Конвенсияи СММ оид ба мубориза бо коррупсия шумо муқаррароти 
коррупсияро пайдо карда наметавонед. Дар он танњо нишондодро барои 
кирдори сазовори љазо, яъне шаклњои коррупсия меёбед, ки баъдан онњоро 
баррасї хоњем кард. Новобаста ба ин, дар маводњои охирон интишорнамудаи 
СММ оид ба мубориза бо коррупсия муќаррароти умумие ба таври зайл 
қабул шудааст:  

«коррупсия – ин амали сўиистифода аз мансаб бо майли тамаъкорї 
мебошад, ки манфиатњои љомеаро мањдуд мекунад.»  Чор омил ва ё соњаи 
амалии иљтимої вуљуд доранд, ки ба вазъияти коррупсия таъсир расонида 
метавонанд. Бо такя ба ин чор омили бо њам зич алоқаманд ва мувозинати 
онњо таъсиррасонї ба њолати коррупсионї имконпазир мегардад. 

Ин омилњоро дар аксар маврид њамчун сангњои кунљии мубориза бо 
коррупсия маънидод мекунанд. Инњо:  

1. Фарњанг, анъана ва арзишњо;  
2. Љомеаи солими њуқуқї ва қабули дурусти қонунњо;  

3. Ошкоргўї, шаффофият ва матбуоти мустақил;  
4. Музди мењнати мақбул ва тафовути (фарқияти) байни музди мењнат;  
Дурнамои зиддикоррупсионї. Заминањои асосии муборизаи 

муваффақона бо коррупсия:  
• Мављудияти стандартњои асосии демократї. Њисоботи сиёсї яке аз 

шартњои асосї барои назорати коррупсияи сиёсї мањсуб меёбад. Ваќте 
интихобкунандагон аз чунин њолат воқиф мешаванд, эътиќодашон ба ин 
њизбњо коста гардида, дигар сиёсатмадорони ба фасод олударо интихоб 
намекунанд.  

• Љомеаи қавии шањрвандї. Ба таври умумї он имкони дастрасї ба 
иттилоотро доир ба соњањое, ки дар он фасод роњ ёфтааст, фарогир буда, он 
њолатњои фасодро ошкор ва ба пешнињоди мардум намуда, ба ин васила 
фишори сиёсиро дар муқобили чунин амалњо ба вуљуд меорад. Њамзамон 
барои бањодињї ба мушкилоти коррупсия, тањияи тадбирњои зидди он ва 
бањогузории дараљаи самаранокии ин тадбирњо манбањои мустақили 
академикї ва ғайра заруранд.            • Волоияти њуќуќ. Аксари 
тадбирњо бар зидди коррупсия њуқуқї мебошанд, аз ин хотир, сохторњои 
таъминкунандаи волоияти њуқуқ ба мисли судњои аз фасод дури мустаќил ва 
самарабахш зарур мебошанд. 

• Интегратсия – њамгироиро байни стратегияи зиддикоррупсионї ва 
дигар стратегияњои асосии њар як давлат, њамчунин кўшиши њамгироии 
кишварњои мухталиф ва љомеаи љањониро дар маљмўъ фарогир аст. Аз 
љониби дигар маќомоти њифзи њуќуќ аз ќабили судњо ва прокуратура, ки 
њолатњои коррупсиониро думболагирї мекунанд, набояд афзалияти чунин 
њолатњоро ба таври гуногун шарњ дињанд.  

Вақтњои охир фањмише маъмул мегардад, ки бояд њамчунин ба дигар 
сохторњои давлатї ва љомеаи шањрвандї бештар таваљљўњ зоњир намоем. 
Яъне, барои мубориза бо коррупсия муносибати дастаљамъона лозим аст, ки 
метавонад шабењи бинои ба сутунњо асосёфта бошад. Барои он, ки сатњи 
мақбули зиндагї таъмин бошад, љомеа пайваста рушд ёфта, дар он волоияти 
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њуқуқ риоя шавад, бояд системаи миллии поквиљдон ба вуљуд оварда шавад, 
ки ба њашт омил такя мекунад:  

 Бояд дар мубориза бо коррупсия иродаи сиёсї мављуд бошад ва он бо 
ивазшавии ќуввањои сари ќудрат омада, набояд тағйир ёбад.  

 Бояд ислоњоти маъмурие рўи кор ояд, ки њидоятгари хизмати давлатии 
ошкоро ва шаффоф бошад.  

 Барои муайянсозии сарчашмањои пайдоиши коррупсия бояд нињодњои 
дахлдор таъсис дода шаванд, ки онњо тавонанд фаъолият ва карорњои 
хизматчиёни давлатиро тањти мушоњида қарор дињанд. 

Парлумон бояд қонунњоеро қабул намояд, ки барои коррупсия имконият 
фароњам наоранд. Гузашта аз ин, парлумон њамчун мақоми асосии 
назораткунандаи њукумат дониста мешавад.  

Вазъи коррупсия аз сатњи тоќатпазирии љомеа ба пайдоиши он 
вобастагии зиёд дорад. Фароњам сохтани шароит барои ташкили љомеаи 
шањрвандї заминае барои демократия мањсуб ёфта, дар маљмўъ шарти 
муњими мубориза бо коррупсия мебошад.  

Судњо дар навбати аввал набояд худ олудаи фасод бошанд, баъдан 
њукми айбдориро дар њолатњои алоќаманд ба коррупсия новобаста ба сатњ ва 
мавќеи хизматчиёни давлатї раво бинанд. Вазифаи асосї – таъмини 
мустақилияти судњо ва соњибкасбии судяњо ба шумор меравад. Бояд озодии 
сухан, дастрасии иттилооти расмї, мављуд набудани сензура таъмин карда 
шавад, то ин ки васоити ахбори омма тавонанд бе ягон монеа шањрвандонро 
аз амалњои коррупсионї огоњ созанд.  

Бисёр муњим аст, ки бахши хусусї чӣ гуна рафтор мекунад, оё пайрави 
амалияи коррупсионии хизматчиёни давлатї мешавад, чунин амалияро 
дастгирї мекунад ё баръакс њолатњои бевиљдониро ошкор карда, намунаи 
рафтори хубро нишон медињад. Шахсиятњои маънавии љомеа, гуфтору 
рафтори онњо наќши муњим дорад, зеро онњо муаррифгари модели рафтор 
мебошанд.  
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Информационные технологии - это процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 
информации) для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления (информационного продукта) [1, с. 8]. 

Информационные технологии используются во всех сферах человеческой 
деятельности, распространяются с помощью информационных потоков в 
обществе, образуют всемирное информационное пространство. Сегодня в 
мире они получают более широкое распространение, потому что обществу 
необходимо обновление информации. Компьютерные технологии проникли и 
продолжают проникать во все сферы человеческой деятельности. Невозможно 
представить себе ни одну отрасль, в которой бы не использовались 
электронно-вычислительные машины. Сфера образования ни стала 
исключением и также подверглась компьютеризации. Причем компьютеры 
рассматриваются не как дополнительное средство обучения, а как 
неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, призванная 
существенно повысить его эффективность [5,45]. Модернизация системы 
образования расширяет потенциал инновационного развития общества. Она 
основана на реализации новых концептуальных подходов к развитию 
образования. 

Компьютер,  как  средство  обучения,  может  использоваться только при 
наличии соответствующего программного обеспечения. Применение 
информационных технологий в образовании и обучении,  в  конечном  счете,  
заключается  в  разработке  и использовании  программного обеспечения  в 
учебном процессе.  Особенность этого вида программного продукта состоит в 
том, что он должен аккумулировать в себе, наряду с компьютерной 
программой    дидактический  и  методический  опыт  преподавателя-
предметника, актуальность  и правильность информационного наполнения по 
определенной учебной дисциплине, а также удовлетворять требования 
образовательного стандарта и реализовывать возможность его применения в 
самостоятельной работе обучаемого в учебном процессе [6, с. 44]. 

В  системе  образования  создается  огромное  количество программного 
обеспечения для поддержки учебного процесса. Это могут быть базы данных, 
традиционные  информационно-справочные  системы,  хранилища 
(депозитарии) информации любого вида (включая графику  и  видео),  
компьютерные  обучающие  программы, а также программы, позволяющие 
осуществлять администрирование учебного процесса [3, 87]. 

Информационные технологии включают в себя методы и способы сбора, 
накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, 
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информации и знаний в соответствии с требованиями, которые предъявляются 
пользователям на основе использования программных и аппаратных средств. 
Существуют следующие три основных компонента информационных 
технологий: комплекс технических средств; программные средства; системы 
организационно-методического обеспечения. С помощью средств связи и 
носителей информации информационные технологии предоставляют 
возможность людям быть осведомленными о событиях не только текущего 
времени, но и прошлого. Информационные технологии делятся на два вида: 
аналоговые, цифровые. Аналоговые технологии представляют информацию в 
виде непрерывной случайной величины. Цифровые информационные 
технологии используют дискретный способ представления информации в виде 
двоичной арифметики. Цифровое представление информации защищает от 
помех в большую сторону, в том числе при передаче по каналам связи. Таким 
образом, информационные технологии, как учебный предмет, призвана своим 
содержанием формировать у обучающихся приемы работы с информацией, 
приемы мышления [2, 89]. На уроках информационных технологий 
развивается системное восприятие мира, освоение единых информационных 
связей различных природных и социальных явлений, развивается системное 
мышление, уровень которого, во многом определяется способностью 
оперативно обрабатывать информацию и принимать на ее основе 
аргументированные решения, что требует от школьников дополнительных 
возможностей, а от педагогов – применение все новых методов и средств 
обучения [4, 51]. Опыт преподавания предмета информационных технологий 
демонстрирует, что зачастую учителя  не реализуют богатый резерв своего 
предмета и не ставят цель участвовать при развитии мыслительных функций 
учеников в течение изучения предмета [2, 54]. Для решения учебных вопросов 
компьютер не всегда используется в полной мере. Это связано с тем, что 
информационные технологии не нашли еще своего должного применения в 
школе. В школах же реализуются не все возможности компьютерных 
технологий. Многие учителя мало знакомы с новыми информационными 
технологиями и не владеют информацией о способах их использования в 
обучении. В большинстве случаев уроки в школе с применением компьютера 
проводят учителя информационных технологий, в силу специфики своей 
подготовки, которые слабо представляют условия, необходимые при 
использовании компьютерных технологий для обучения отдельным 
предметам. Проблема широкого применения компьютерных технологий в 
образовательной сфере в последнее время вызывает повышенный интерес в 
современной педагогической науке. Отсюда следует, что учитель 
информационных технологий обязан постоянно совершенствовать свои 
знания и методику преподавания. Но не все педагоги готовы к этому. Иногда 
педагоги высказывают следующее: «Нас этому не учили. Нам такой материал 
не давали. На курсах этого не было». Но, тем не менее, требования к 
современным педагогам предусматривают наличие у учителей компетенций в 
области самообразования.  

На каждом школьном предмете компьютерные технологии могут оказать 
существенную помощь, предоставляя возможность продемонстрировать 
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графические, аудио и видеофайлы. Помимо этого, существует множество 
различных программ, при помощи которых можно всесторонне рассмотреть 
модели объектов, сымитировать какое-либо явление или процесс, произвести 
какие-либо сложные вычисления и выдать подробную аналитику. Это все 
позволяет существенно сэкономить время, которого так часто не хватает, это 
позволяет сделать то, что в реальной жизни сделать зачастую либо сложно, 
либо вообще невозможно [2, 65]. Например, на уроках биологии стоит задача 
рассмотреть рост растений. В реальных условиях это бы заняло не один месяц, 
но при помощи компьютерных технологий можно произвести имитацию роста 
растений и проследить за ключевыми стадиями всего за несколько минут. 
Многие университеты уже имеют систему электронного обучения, с помощью 
которой обучающиеся имеют возможность учиться не только в ВУЗе, но и 
дома. 

Компьютер никогда не будет наставником учащихся, это  под  силу  лишь  
учителю.  Слову преподавателя по прежнему придаётся особое значение. С 
помощью слова педагог обучает и воспитывает, осуществляет управление 
познавательной деятельностью обучающихся. Компьютер  же  может  помочь  
наладить  взаимоотношения между педагогом и учащимся и вывести их на 
более высокий уровень. 

Средства  и формы  медиа-образования  дают  учителю  возможности 
профессионального  роста  и  самосовершенствования на  пути  использования  
новейших  достижений  науки  и информационных  технологий. 
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 ПРИНСИПЊОИ ЌАРЗИ  БОНКИ ТИЉОРАТЇ  

 
Дар шароити иќтисоди бозорї шакли асосии ќарз ќарзи бонкист, яъне 

ќарзест, ки бонкњои сањомию тиљоратӣ ба субъектњои хољагидорї ва ањолї 

медињанд. Субъектњои муносибатњои ќарзї хољагињо, соњибкорон, ањолї, 
давлат ва худи бонкњо мебошанд. Одатан дар муомилаи ќарзї байни 
субъектњои муносибатњои ќарзї истилоњи ќарздињанда ва ќарзгир истифода 
мегардад.  

Дар шароити муосир бонкњои тиљоратии ватанї њанўз усулњои истифода 
бурдани тамоми иќтидори стратегии мављударо дар соњаи ќарздињї ба таври 
пурра наомўхтаанд. Сабабњои рушди сусти ќарздињї дар шароити муосири 
Љумњурии Тољикистон бо инњо вобаста аст: аввалан, ноустувории вазъи 
иќтисодї дар мамлакат, дуюм, ноустувории њолати молиявии корхонањо – 
ќарзгирандагони асосї.  

Ќарздињанда шахси њуќуќї ва ё воќеие мебошад, ки маблаѓи пулии 
муваќќатан озодмондаи худро дар як давраи муайян ба дигар субъекти 
хољагидорї ё шахси воќеї ќарз медињад. Ќарзгир субъекти хољагидорї ё 
шахси воќеие мебошад, ки маблаѓи пулиро ба сифати ќарз ба даст меорад ва 
ўњдадор мешавад, ки ќарзи гирифтаашро дар мўњлати муайяншуда ба 
соњибаш баргардонад. Ќарзи бонкї барои ќонеъ гардонидани талаботи 

субъекти хољагидорї барои харидани олот ва воситаҳои истењсолот ва ё 
њалли масъалањои иљтимої аз рўйи усулњои муайян дода мешавад.  

Принсипњои додани ќарз љузъи асосии системаи ќарздињї буда, моњияти 
ќарзро ифода мекунанд. Ба принсипњои асосии ќарзи бонкї мўњлатнок будан 
ва бозгардонидани oн, таъминот доштан,  музднок будан ва маќсаднок 
истифода бурдани ќарз  дохил мешаванд. 

 
Расми 1.  Принсипњои асосии ќарзи бонки тиљоратї 

Принсипњои ќарзи 

бонки тиљоратї 

 

Бозгардонї 

Мўњлатнокї 

 

Таъминотї 

Истифодаи 

маќсаднок 
Маблаѓнокї 
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Принсипи бозгардонидан хусусияти хоси ќарз мебошад. Мўлатнокии 
ќарз шакли асосии бозгардонидани он аст. Дар њолати дар мўњлати 
муайяншуда барнагардонидани ќарз бонк фоизи ќарзро зиёд мекунад.  

Дар мўњлати муайяншуда бар нагардонидани ќарз оќибати манфї 
дорад, зеро аз як тараф, як андоза њолати муомилоти пул таѓйир меёбад ва аз 
тарафи дигар, ба таркиби сармояи бонк таъсир мерасонад.  

Дар мамалакат, агар ќарзњои мўњлати баргардониданашон 
батаъхирафтода зиёд шаванд, дараљаи таваррум боло меравад. 

Принсипи музднокии ќарз ин аст, ки ќарзгир барои истифодаи 
муваќќатии маблаѓи ќарзи гирифтааш ба бонк музд медињад. Музднокии 
ќарз дар таљриба ба шакли фоизи ќарз амалї мегардад. Фоизи ќарз, ба 
ибораи дигар, нархи ќарз аст, ки захирањои ќарзии бонк бо ин нарх фурўхта 
мешаванд. Омилњои асосие, ки ба нархи ќарзњо таъсир мерасонанд, инњо 
мебошанд: 

- омили асосии системаи ќарздињї принсипњои ќарздињї ба шумор 
меравд, зеро онњо омилњои дигари ин система мављудбударо, њамчун: шакли 
њисоби ќарзї, тарзи танзими ќарзњои додашуда, шакл ва усули назорат бо 
маќсади муайян истифода кардан ва баргардонидани он, муайян мекунад. 

Хусусияти усули додани ќарз аз рўйи гардиши воситањои гардони 
корхонахо дар он зоњир мегардид, ки њаракати ќарз бо ворид ва содиршавии 
ашёи ќиматноки корхона вобастагї дорад. 

Дар мамлакатњои мутараќќї, ки системаи бонкии пешрафта доранд, низ 
ду усули ќарздињиро истифода мекунанд. 

Усули якум он аст, ки масъалаи додани ќарз њар дафъа људо баррасї ва 
њаллу фасл мешавад. Ќарз ба ягон маќсади муайян барои ќонеъ гардонидани 
талаботи муштарї дода мешавад. Бо ин усул ќарз ба як мўњлати муайян дода 
мешавад. 

Бо усули дуюм ќарз дар асоси гуфтугўйи пешакї ба муштарї дода 
мешавад. Ин усулро кушодани хатти ќарзї меноманд. 

Ду шакли хатти ќарзї вуљуд дорад, яъне хатти ќарзии 
барќарорнашаванда ва хатти ќарзии барќароршаванда. 

Дар њолати истифодаи хатти ќарзии барќарорнашаванда баъди додану 
ситонидани як маблаѓи ќарзї муносибати ќарзии байни бонк ва муштарї 
хотима меёбад. 

Дар холати истифодаи хатти ќарзии барќароршаванда додугирифти 
ќарз дар худуди ќарзи муайяншуда ба таври худкор (автоматї) сурат 
мегирад. Њисоби махсуси ќарзї одатан ба мушатариёне дода мешавад, ки 
онњо аз ќарзи бонкї ба њамеша истифода мскунанд. Њисоби ќарзии оддї ба 
муштариёне кушода мсшавад, ки онњо аз ќарзи бонкї доим истифода 
намекунанд. Пеш аз додани ќарз ќобилияти ќарзадокунии муштариро 
њаматарафа месанљанд. 

Маќсад аз муайян кардани ќобилияти ќарзадокунии муштарии ќарзгир 
он аст, ки ќобилияти дар ваќташ баргардонидани ќарз, сатњи хатаре, ки бонк 
ба худ мегирад ва њаљми ќарз њаматарафа санљида мешавад. 
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ЉАВОНОН ИМРЎЗ ВА ФАРДОИ МИЛЛАТ 
 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 

мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон татбиќи сиёсати давлатии љавононро дар 
кишварамон босамар ва хеле муњим арзёбї карда, бо зикри ин нуќтаи муњим, 
ки аксарияти ањолии кишварро љавонон ташкил медињанд, ба наќш ва 
маќоми бузурги љавонон, пешнињоду ташаббусњои созандаи онњо бањои 
баланд доданд. 

Воќеан, љавонони бонангу номус, хушёру зираки мо созандагони фаъолу 
пешќадами љомеаи навини Тољикистон, давомдињандагони кору фаъолияти 
насли калонсолон, нерўи созанда ва ояндаи давлату миллат мебошанд. 

Љањони муосир хеле мураккаб, печида, пурихтилоф ва саршор аз воќеањо аст. 
Дар чунин вазъ фаъолият доштану ба пешрафт ноил гардидан на ба њар 

давлат даст медињад. 
Хушбахтона, Тољикистони азизи мо ан ин лињоз комёб аст. Пирўзињои 

давлати тозатаъсиси тољикон дар тамоми соњањо, инчунин дар илму маориф, 
таълиму тарбия равшан ба назар мерасад ва онро љањониён низ таъкиду 
эътироф кардаанд. 

Дар Паём сарвари кишвар ба соњаи илм ва маориф боз њам диќќати 
махсус зоњир намуданд ва оид ба бурду бохти ин соњаи таќдирсоз дар 
марњилаи аз Паём то Паём андешањои муњиму муфид изњор доштанд. 
Таваљљўњ дар Паём нисбат ба мактабњои олии мамлакат низ хеле љиддї буд. 
Президенти муњтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид бар он карданд, ки акнун бояд 
ба сифати тањсилот, боло бурдани сатњи омўзиши љавонон бештар диќќат 
дод. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон нисбат ба омўзгорон эњтирому эътиќоди самимї доранд ва њамеша 
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дастгириву арљгузорї менамоянд. Дар ситоиши омўзгор Сарвари кишвар, аз 
љумла иброз медоранд: “Мањз муаллим аст, ки доимо меомўзад ва он чї 
андўхтааст ба дигарон таълим медињад. Миллате, ки омўзгори асил надорад, 
њељ гоњ ба ягон мартаба намерасад”. 

Калиди њама гуна дастоварду пешравї ва истиќлолияти фикрї муаллим 
– омўзгор – устод ва хазинаи маънавию илмии ў ба шумор меравад. 

Сарвари кишвар иброз медоранд, ки омўзгорон парваришгарони 
мумтози љавононанд ва мањз бо талошњои пайгиронаи онњо љавонон ба 
камолоти маънавию љисмонї мерасанд, дар љомеа мавќеи шоиста пайдо 
мекунанд.  

Љавонон дар самти гуногуни њаёти мамлакат, дар пешрафти фарњангу 
иќтисодиёт, дар њалли мушкилоти мухталифи њаёт фаъолона ширкат 
меварзанд ва махсусан дар корбасти технологияњои муосир, рушди 
коммуникатсия, омўзиши забонњои хориљї ва густариши муносибатњои 
дипломатї пешраву комёбанд. 

Дар иљрои вазифањои вобаста ба се њадафи стратегии миллї – таъмини 
истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва њифзи 
амнияти озуќаворї љавонони мамлакат њиссаи шоиста доранд. 

Њукумати Тољикистон њамеша дастгири љавонон бањри созандагию 
ободонии онњо мебошад. 

Воќеан њам дар ќатори масоили дигар ба омўзиши забонњои хориљї 
таваљљўњ намудани Сарвари кишвар бесабаб нест. Дар љањони муосир 
донистани забонњои хориљї барои љавонон хеле муњим аст ва ин ба таќвияти 
робитањои хориљї, дастраст ба донишњои замонавї, равнаќї њамкорињо бо 
давлатњои љањон дар соњањои мухталиф ва амсоли инњо наќши муњим 
мебозад. 

Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олї ќайд намуданд, ки: “Афзоиши љиноятњои экстримистї ва 
террористидошта ба вусъат ёфтани терриризми байналмилалї, фаъолшавии 
унсурњои тундраву ифротгаро, љалби љавонон ба сафи созмонњои 
экстримистиву террористї ва иштироки онњо дар низоъњои мусаллањонаи 
давлатњои хориљї мусоидат менамояд”. 

Гурўњњои террористиву экстремистї њамеша бар он мекўшанд, ки бо 
њадафњои муѓризонашон зењни љавононро зањролуд намоянд. Баъзе љавонони 
зудбовар ба аќидањои онњо бовар намуда, ба љараёну гурўњњои ифротї ворид 
мегарданд, ки оќибаташ ба ҳамагон маълум аст. 

Мо, љавонони давари соҳибистиқлол даъват менамоем, ки  ҷавонону 
наврасон фирефтаи суханони фитнангези шахсони манфиатљў нашуда, дар 
пешрафти Ватани худ сањми муносиб гузоранд. 

Бо боварӣ метавон гуфт, ки  ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумат ва 
махсусан роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  ҷавонон дар рушди 
иќтисодию иљтимоии мамлакат, иљрои вазифањои азиме, ки дар Паёми 
Пешвои миллат баён гардидаанд сањми босазо гузошта,  обрўи Ватанамонро 
дар арсаи байналмилаӣ боз њам баланд мебардоранд. 
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ИҶОРАИ МОЛИЯВӢ (ЛИЗИНГ) ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНИ 

АФЗОИШИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
 
Дар шароити муосир яке аз масъалаҳои муҳими таъмини рушди 

иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сармояи хориҷӣ ва дар ин асос аз 
байн бардоштани норасогии воситаҳои молиявӣ дар тадбиқи ҳадафи 
стратегии чаҳорум, ки саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ муайян шудаааст, 
баромад менамояд. Пайваста ба ин масъала, дар Паёми навбатии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин қайд карда мешавад: “Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар 
Стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона карда, баланд бардоштани 
сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти 
устувори иқтисодӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, 
тавсеаи имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои 
сармоягузорӣ, инкишофи бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат 

ҳадафи олии худ эълон намудааст” [1].  
Албатта, ин гуна самтгирии сиёсати давлати асоси пешравии 

иқтисодиёти миллӣ буда, барои инкишофёбии тамоми соҳаҳои иқтисодиёт 
шароити фароҳам оварда мешавад. 

Дар низоми фаъолгардонии ҷараёни сармоягузорӣ, яке аз самти муҳим 
ин афзоиши амалиётҳои лизингӣ дар иқтисодиёт мебошад. Лизинг аз ҷониби 

ширкати махсусгардонидашуда ё ин ки аз ҷониби бонки тиҷоратӣ амалӣ 
карда мешавад ва метавонад самаранокии иловагиро аз ҳисоби 
сафарбаркунии маблағҳои муваққатан озоди шаҳсони ҳуқуқию воқеии 
алоҳидаро ва ҳам аз ҳисоби аз байн бурдани норасогии иқтидори молиявии 

субъектони лизингирандаро таъмин менамояд. Маҳз барои ҳамин дар 
мақолаи илмии мазкур предмети асосии тадқиқот омӯзиши хусусиятҳои 
лизинги молиявӣ ва тадбиқи он дар таҷрибаи ватанӣ дар шакли такмилёфта 
муайян карда мешавад. 

Сараввал, бояд ба саволе ҷавоб диҳем, ки чиро иҷораи молиявӣ (лизинг) 
номидан мумкин аст? 

Бapoи oмўзиш вa пaйдo нaмудaни фaњмиш oид бa мoњияти 

иҷораимолиявӣ (лизинг)мopoзapуpacтбoиcтилoњиoншинocгapдем.  

Дар натиҷаи таҳлили мафҳуми “лизинг” чунин маълумот дар тарзи 

ҷадвал аз ҷониби муаллиф оварда мешавад: 
№ Муаллифон ва 

сарчашмаҳо 

Нашрия Мафҳум 

1. Абдуғаффоров А.А. ва 

Азизов Ф.Њ. 

Луғати калима 
ва иборањои 

“Лизинг – иљopaи миёна муддат 
ва дарозмуддат (аксар ваќт 
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иќтисоди 
бозоргонӣ 

мошинњо, таљњизот, воситањои 
наќлиёт), ки дар ин маврид ќисм- 
ќисм маблағашро рўйпўш 
менамояд ва баъди анљоми 
мўњлат иљорагир метавонад 
ќисмибоќимондаи онро 
супорида, онро њамчун 

моликияти худ соњибӣ намояд” 

2. Вoлкoв Oльгepд 
Иванович 

Экoнoмикa 
пpeдпpиятия 

Лизинг –ин як нaмуди иљopa 
будa,тaљњизoтњopo бa ќapз яъне 
бa иљopa медињaд. 

3. А. Бойматов,  
А. Қодиров. 

Асосҳои 
соҳибкорӣ ва 
маркетинг 

лизинг як шакли махсуси иҷора 
буда, моҳиятивай аз 
муносибатҳои иҷоравию 
қарздиҳї иборат мебошад 

4. Ќoнуни Љумњуpии 
Тoљикиcтoн 

“Дap бopaи 
иљopaи мoлиявї 
(лизинг)” 

Иљopaи мoлиявї (лизинг) – 
маҷмўи муносибатҳои иқтисодї 
ваҳуқуқие, ки вобаста ба иҷрои 
шартномаи иљораи молиявї, 
азҷумла хариди предмети иҷораи 
молиявӣ, бавуҷуд меоянд. 

5. Ќoнуни Љумњуpии 
Тoљикиcтoн 

“Дap бopaи 
иљopaи мoлиявї 
(лизинг)” 

Иљораи молиявї (лизинг) дap 
замони ҳозира яке aз нaмуди  
њизмaтpacoнї иљopaи мoлиявї 
(лизинг) бa шумop меpaвaд. 
Лизинг, иљopaи мoлиявї- як 
шaкли њизмaтpacoнии мoлиявї  
будa, бa иљopaи дapoзмӯњлaт 
дoдaни вocитaҳoи acocии 
(тaљњизoт, вocитaњoи нaќлиёт вa 
ғaйpa) кopхoнapo дap бap 
мегиpaд, ки бaъд aз aнљoми 
мўњлaти шapтнoмa иљopaгиp 
метaвoнaд aмвoлpo хapидa гиpaд 
вa ё бapгapдoнaд. 

6. Фaтҳyллo Шapипoв Лyғaти 
мyxтacapи 
иcтилoњoти 
бoнкдopӣ 

“Иљopaи мoлиявї (лизинг) – ин 
иљopaеcт, ки њaмaи хaвфњo вa 
пoдoшњoи бo њуќуќи мoлу мулк 
вoбacтa будa, бa иљopaгиp дoдa 
мешaвaд, ки њaнгoми oн 
иљopaгиp дopoињopo дap њoлaти 
кopї нигoњ медopaд” 

 
Яъне лизинг ба мо имконият медиҳад, ки соҳиб шудан ба востаҳои асосї 

(воситаҳои нақлиёти , техника, таҷҳизоту дастгоҳ) мебошад . 

Аз пайнавиштон ба мо маълум аст, ки калимаи иҷораи молиявӣ (лизинг) -ро 

аз калимаи англиси “Leaseing” гирифта шуда манои иҷора, иљopaи дapoзмуддaти 
тaљњизoту вocитaњoи техникї бo гaштaни њaмaи вocитaњoи acocї бa пулњoи нaќд 
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мебошад . Ин иҷораи молиявӣ (лизинг) -ро як сармоягузорӣ ба амволи 
ғайриманқул гуфта ҳам метавонем. 

Ба шахси дигар додани молу мулки моддии истеҳлокшаванда, аз ҷумла 

ҳавопаймоҳо (ба истиснои молу мулки ғайриманқул, мебел, мошинҳои сабукрав) 
дар асоси шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг), ки мувофики Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)”баста шудааст, иҷораи 
молиявӣ мебошад, агар он ба яке аз шартҳои зерин ҷавобгӯ бошад: 

1 ) ба моликияти иҷорагир интиқол дода шудани молу мулк ва (ё) ба 
иҷорагир додани ҳуқуқи хариди молу мулк бо нархи устувор дар шартномаи 
лизинг муайян шуда бошад; 

2 ) мутобиқи шартномаи иҷораи молиявии молу мулк мӯҳлати иҷора нисбат 
ба мӯҳлати хизмати муфиди молу мулки иҷорагирифташуда 75 фоиз бештар 
бошад; 

3) арзиши ҷории тахфифшудаи пардохти ҳадди ақал дар тамоми давраи 
мӯҳлати ицора аз 90 фоизи арзиши бозории молу мулки мутобиқи иҷораи 
молиявӣ ба иҷора додашаванда бештар бошад; 

4) арзиши бокимондаи бахододашудаи молу мулк баъди ба охир расидани 
мӯҳлати иҷора камтар аз 20 фоизи нархи бозории онро то оғози иҷора ташкил 

диҳад; 
5) молу мулки ба иҷораи молиявӣ додашаванда тибқи фармоиш барои 

иҷорагир ҳадия шуда, баъди ба охир расидани мӯҳлати иҷора ба чуз иҷорагир 
наметавонад азтарафи шахси дигар истифода шавад [8, 18]. 

Аз нуқтаиназаримолиявїингунаамалиётњо бо худ шакли сармоягузорї 
барои такрористењсоли васеъи фондњои асосї, алътернатив ба ќарзи бонки 
мебошанд. Мањз дар сифати сарчашмаи маблаѓгузории ин гуна сармоягузорињо 
дар солњои охир лизинг дар љањон васеъ пањн шуд. 

Монанд ба амалиётҳои иҷораи молиявӣ (лизинг)-ӣ дар Венетсия асрҳои XI 

муомилаи лизингӣ гузаронида мешуд, вале рушди муомилаи лизингиро дар 
асрҳои 19 соли 1877 дар Англия бо ширкати телефонии «Белл» алоқаманд 
мекунанд. Ин ширкат натанҳо маҳсулоти истеҳсолшударо мефурўхт, инчунин 
қисми ин маҳсулотро ба иҷора пешниҳод мекард. Ҷамъияти аввалин соли 1952 
дар Сан–Франсиско корпоратсияи лизингии «Юнайтедстайтс» ташкил карда 
шуд ва ватани намуди нави тиҷорат гардид. Даромад аз ин намуди тиҷорат 

нимаи солҳои 60- ум Амрико бо маблағи 1 млрддолл. –ро ташкил кард ва авали 
солҳои 80 –ум ба 110 млрд баробар шуд. Дар Амрико амалиётҳои лизингӣ яке аз 
даромадтарин тиҷорати иқтисодиёт ҳисобида шуд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад аз соли 2007 сар намуда фаъолияти 

иҷораи моливӣ (лизинг) пайдошуд. Дар шароити муосир дар Ҷумҳурии 
Тоҷикитон бо шарофати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат,  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хоҷагиҳои 
деҳқони ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудааст. Яке аз ин шароитҳо ин 

сармоягузорӣ ба соҳаи иҷораи молиявӣ (лизинг) мебошад. 
Имрӯз нафақат корхонањо ва ширкатҳои лизингӣ, балки ташкилотњои 

амонатии ќарзии хурд фаъолияти соҳибкории лизингӣ машғул мебошанд. Агар 
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ба маълумотњои оморӣ назар афканем дар кишварамон ширкатҳое, ки бо 
фаъолияти соҳибкории иҷораи молиявӣ (лизинг) машғуланд инҳо мебошанд: 

1. КВДЉ “Тољикагролизинг”; 
2. Корхонаи ЉДММ“ACP Лизинг”; 
3. ЉСК “Бонк Эсхата”; 
4. ЉММ “Ориён лизинг”; 
5. ҶСК “Ориёнлизинг”; 
6. ЉСП “Интер Лизинг”; 
7. ЉСП “Лизинг Файнэнс”; 
8. ЉСПҶЛ “Коммерц Лизинг”; 

9. ЉСПҶЛ “Нахуст Лизинг”; 
10. ЉСПҶЛ “БРТ Лизинг”; 
11. Ташкилоти амонатии ќарзии хурди (ТАЌХ) “Њумо”; 
12. Ташкилоти фонди “ФОНДИ ИМОН” (шаш моҳ пеш фаъолияти худро 

қатънамуд.) 
Ташкилотҳои амонатии ќарзиихурдиЉСК “Бонк Эсхата”,ҶСК 

“Ориёнлизинг”, (ТАЌХ) “Њумо”, Ташкилоти фонди “ФОНДИ ИМОН” (шаш 
моҳ пеш фаъолияти худро қатъ намуд) дар асоси лоињаи ECTAP фаъолият бурда 
истодааст. 

КВДЉ“Тољикагролизинг”дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 ноябри соли 2007, таҳти рақами 597 таъсис дода шуда, 
фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарќонун) Љумҳурии Тољикистон, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон“Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)”, Кодекси 

граждании Љумњурии Тољикистон ва Оинномаи Корхона анљом медиҳад. Ба 
Фонди оинномавии корхона њангоми таъсисёбї аз буљети давлатї 8 млн. сомонї 
(2,3 млн. долл. ИМА) људо карда шуда буд. Бо маќсади дастгирии 
молиявии корхона, рушди муносибатњои иљораи молиявї (лизингї) ва таъмин 
намудани истеҳсолкунандагони мањсулоти кишоварзӣ бо захирањои зарурии 
техникї њамасола аз ҳисоби буҷаи давлатии ҷумҳуриявї, аз љумла дар солҳои 
2009, 2010, 2012, 2013 3,5 млн. сомонӣ (700 ҳазор доллари ИМА) васоли 2011 6,5 
млн. сомонї, маљмўан 28,5 млн. сомонї,људо карда шудааст [6]. 

Маќсади аввалиндараҷаи ширкат ин мутобиќи Ќонуни Љумҳурии 

Тољикистон “Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)” фаъолият намуда қонеъ 
намунидани талаботи хољагињои дењќони, фермерон, корхонаю ташкилотњои 
соњаи кишоварзии њамагуна шакли моликият ва шахсони воќеї бо техникаи 
кишоварзї, ќисмњои эњтиётї, инчунин ташкил намудани Марказњои 
хизматрасонии техникї, кору хизматрасонии сервисию техникї ва дар асоси 
тиљорат ба даст овардани фоида мебошад. Њамкорони корхона аз ҷиҳати 
молиявӣ (самоягузорӣ) ва таҷҳизотҳои зарурӣ: agromaster, Беларус, jica, giz AFC, 
FAO FIAT PANIS, КОМПОЗИТ ГРУПП. 

Ба предмети лизинги корхона доҳил мешавад: мошинҳои пахтачинї ва 
кўракѓундор, комбайни шолидаравї, тракторҳо ва ғайраҳо [ 9]. 

Корхонаи ЉДММ“ACP Лизинг” бошад, моҳи ноябри соли 2010 таъсис ёфта 
аст ва 100% њамчун ширкати фаръии Корпоратсияи Исломї оид ба Рушди 
сектори хусусї (КИР) баҳисоб меравад. Он бо маќсади мусоидат ба таъсис ва 
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ташкили ширкатњои муваффаќи лизингї (иҷоравї) дар кишварњои аъзои БИР 
(Бонки Исломии Рушд) ва берун аз он равона карда шудааст. 

ЉСК “Бонк Эсхата” љамъияти сањомии кушода бањисоб рафта соли 1993 
санаи 16-ноябр  таъсис ёфтааст ва баъдтар бо ќорори комиссияи умуми 28-майи 
1999  њамчун бонки тиљоратї қабул шуда буд. ЉСК “Бонк Эсхата”яке аз бонки 
машњуртарини Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. ЉСК “Бонк Эсхата”  
соли 2002 ҳамчун ЉСК “Бонк Эсхата”аз нав ќайд шуда буд ва то ҳол фаолият 
менамояд. Давоми 22 соли бо фаъолияти пурсамари худ ЉСК “Бонки Эсхата” 
тавонист яке аз мавќењои пешсафиро дар бозори молиявии Љумњурии 
Тољикистон ишѓол намояд. ЉСК “Бонки Эсхата” аз соли 2011 хизматрасонии нав 
Агролизингро љорї намуд, ки ба он хољагињои дењќонї, фермеронро техника ва 
таљњизоти зарурии хољагии ќишлоќро то ҳол таъмин намуда истодааст. Бонки 
Эсхата дар асоси лоињаи ECTAP фаъолият бурда истодааст. Чуноне, ки дар 
раванди тањлили фаъолияти бонк муайян гардид соли 2011 нисбати соли 2012 
нақдинаи хазина ба 72-86% афзоиш гардид [5]. 

Агар ба маълумотҳои Радиои озодӣ назар афканем чунин қайдмешавад: 
Ба иттилои IFC ё Корпоратсияи молии байналмилалӣ ва Бонки Ҷаҳонӣ, 

бозори лизинг дар Тоҷикистон дар тӯли сесоли охир ташкил ва тавсия ёфтааст. 
Ин бозор се сол қабл бо кумаки фаннии Корпоратсияи молии байналмилалӣ 

ва кумакҳои молии давлати Шветсария ташкил шуда буд ва ҳоло дар Тоҷикистон 
шаш ширкати  хусусӣ ва як ширкати давлатии лизинг дар бозор фаъол аст. Ба ин 
далел Корпоратсияи молии байналмилалӣ сарнавишти ояндаи ин бозор ва 
расонидани кумакҳои фаннӣ ба ин бахшро бар души Ассотсиатсияи бонкҳои 

Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи созмонҳои хурди қарздиҳӣ ҳавола карда 
аст. Корпоратсияи молии байналмилалӣ ва Бонки Ҷаҳонӣ дар ҷараёни баррасии 
барномаи се солаи ташкилу тавсияи бозори лизинг дар Тоҷикистон гуфтаанд, ки 

тӯли ин се сол ширкатҳои лизингӣ ба маблағи 32 миллиону 400 ҳазор доллар 
додуситадҳоро анҷом додаанд, ки дар натиҷа ширкатҳои лизингии Тоҷикистон 7 
миллион доллар даромад ба даст овардаанд.  

Қабл аз он ки дар бораи бозори лизинг сӯҳбат кунем, батавзеҳи ин бозори 
ҷадид дар Тоҷикистон ниёз дорем. Ба ин далел дар гуфтугӯ бо Заррина Одинаева, 
ҳаммоҳангсози барномаи ташкили бозори лизинг дар Тоҷикистон,  ин суолро дар 
миён гузоштем. Заррина Одинаева гуфт: “Лизинг низ ҳамонқарз аст, аммо на 

қарзипулӣ. Агар тоҷир ё соҳибкор барои дарёфти қарзи пулӣ ба бонк муроҷиат 
кунанд, дар бозори лизинг ҳамин тоҷир ё соҳибкор барои хариди дастгоҳ ва ё 
таҷҳизоти лозим барои истеҳсолоташ ба ширкати лизинг муроҷиат мекунад. 

Ширкати лизинг ба соҳибкор ё тоҷир дастгоҳ мехарад ва тоҷир ё соҳибкор 
муваззаф аст, ки на дар як сол, балки тӯли се ё чор сол пули дастгоҳро 
баргардонад”. 

Ҳаммоҳангсози барномаи ташкили бозори лизинг дар Тоҷикистон афзуд, 
тӯли ин се сол ширкатҳои лизингӣ барои 114 нафар тоҷир дастгоҳу таҷҳизотҳои 
мухталиф харидорӣ кардаанд, ки ба пешрафти бахши хусусӣ кумак карда аст. 
Барои мисол Заррина Одинаева гуфт, ширкати дорусозии “Анис Фарм”-и шаҳри 

Регар седафъа аз ширкатҳои лизинг дастгоҳу таҷҳизот ворид карда ва дар ҳоли 
ҳозир яке аз ширкатҳои бузурги дорусозӣ дар Тоҷикистон баҳисоб меояд. 
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Ҳамчунин Заррина Одинаева гуфт, ширкати “Нахустлизинг”, ки аз сӯи 
“Тоҷиксодирот бонк” ташкил шуда аст, барои ширкати “Тоҷик Эйр” 
ҳавопаймои Боинг-757-ро харидорӣ кард.  

Ин дар ҳолест, ки тӯли се соли охир бо кумаки Корпоратсияи молии 
байналмилалӣ ва кумакҳои молии давлати Шветсария дар Тоҷикистон 
ширкатҳои лизингии “Нахустлизинг” (“Тоҷиксодирот бонк”), “Лизинг Финанс”, 
“БРТ-Лизинг” (Бонки тавсияи Тоҷикистон), “Ориён Лизинг” (“Ориён бонк”) ва 

“Коммерс Лизинг” (“Тоҷикпром бонк”) ташкил шуда аст, ки дар ҳоли ҳозир дар 
пешрафти иқтисодиет , нақлиёту роҳ, коркарди маводи хом, тавлиди колоҳои 
санъатӣ ва ғизоӣ, ҳамчунин боғдориву пахтакорӣ фаъоланд [7]. 
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 ДДЊБСТ 
 

ТАМОЮЛИ РУШДИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

 Ҳар як инсон аз лаҳзаи таваллуд то лаҳзаи марг дорои маҷмўи васеъи ҳуқуқу 

озодиҳои ба ҳам алоқаманду вобастаи якдигар мебошад. Ҳуқуқҳои инсонро аз 

рўи аломат ва нишонаҳои худ ба гурўҳҳо тасниф мекунанд. Барои мисол таснифи 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро аз рўи замони пайдоиш номбар кардан мумкин аст. Аз 

http://prezident.tj/node/19088
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рўи замони пайдоиш ва таҳкимёбӣ дар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои инсон 

ба се насл зертақсим карда мешаванд: 

1. Ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсӣ, ки дар натиҷаи инқилобҳои демократӣ 
дар Аврупо ва ИМА дар охири асри 18 ба амал омадааст. 

2. Ҳуқуқҳои иқисодӣ, ичтимоӣ ва фарҳангӣ, ки дар охири асри 19 ба амал 
омадаанд. 

3.Ҳуқуқу озодиҳои дастҷамъии инсон, ки ба нимаи дуюми асри 20 замони 
пайдоишашон рост меояд. 

«Ғояи наслҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон аз шиорҳои Инқилоби бузурги 

Фаронса «озодӣ, баробарӣ, бародарӣ» тавлид гашта аз ҷониби ҳуқушиноси 

франсуз Карел Васак таҳия шудааст. Ба андешаи ў, арзишмандии озодии шахсият 

дар насли якуми ҳуқуқҳои инсон, ғояи баобарии ичтимоӣ дар насли дуюм ва ғояи 

бародарии халқҳо дар насли сеюм инъикос ёфтааст».    

Аз гуфтањои боло бармеояд ки, ҳуқуқҳои иҷтимоӣ чун ҳуқуқҳои иқтисодӣ 

ва фарҳангӣ ба ҳуқуқҳои насли дуюм тааллуқ доранд. Агар ҳуқуқҳои насли якум 

ҳимояи шаҳрвандонро аз дахолати давлат дар назар дошта бошанд, табиати 

ҳуқуқҳои ичтимоӣ чун ҳуқуқҳои насли дуюм аз он иборат аст, ки барои 

истифодаи онҳо дар ҳаёт аз ҷониби давлат таҳияи барномаҳои иҷтимоӣ ва 

фаъолияти ҳамачонибаи ташкилию хочагӣ лозим аст. Дараљаи амалисозии 

ҳуқуқҳои насли дуюм њаматарафа аз дараљаи рушди иқтисодӣ ва захираҳои 

молиявии давлат вобаста мебошад. Чӣ қадаре ки захираҳои молиявии давлат 

зиёд бошад, қудрати давлат нисбати расонидани ёрӣ ва таъминоти иҷтимоӣ зиёд 
мешавад. 

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳоло таърифи ягона нисбати мафҳум ва моҳияти 

ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дода нашудааст. На ҳар як мутафаккирони соҳаи ҳуқуқ 

ҳуқуқҳои иҷтимоиро чун соҳаи мустақили ҳуқуқи инсон қабул кардаанд. Аз 

таљрибањои мо њуќуќшиносон “ҳуқуқҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд”- ро дар 

мазмуни васеъ ва маҳдуд фаҳмидан мумкин аст. Дар мазмуни васеъ мафҳуми 

ҳуқуқҳои иҷтимоӣ тамоми муносибатҳои ҷамъиятиеро, ки барои таъмини 

эҳтиёҷи одамон равона шудааст, дар бар мегирад.  Андешаи зерин нисбат ба 

таърифи “ҳуқуқҳои иҷтимоӣ” аз баҳодиҳи ба ҳаёти одамон ва алоқаи 

байниҳамдигарии ҷамъият бармеояд. Дар ин ҷо зери мафҳуми ҳуқуқҳои иҷтимоӣ 

тамоми ҳуқуқҳоеро, ки ба одамон ва ҷамъият тааллуқ доранд, фаҳмидан ҳам 

нодуруст нест. Дар чунин ҳолат бошад, таҳти мафҳуми ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ 

якҷоя кардани ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон асоси кофи 
дорад.  

Дар мазмуни маҳдуд бошад, ҳуқуқҳои иҷтимои як соҳаи мустаъқили ҳуқуқу 

озодиҳои фардии инсон ва шаҳрванд мебошанд. 

Ҳуқуқҳои иљтимоии инсон ва шаҳрванд маҷмўи ҳуқуқҳо ва озодиҳоест, ки 

ба шахс шароити арзандаи зиндагӣ ва ҳангоми мавчудияти шароитҳои муайян 

имконияти аз давлат гирифтани арзишҳои моддиро таъмин менамояд. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои иҷтимої – ин ҳуқуқҳои ҷудонопазири аз тарафи 

Конститутсия кафолатдодашудаи шаҳрвандон дар соҳаҳои иҷтимої мебошад, ки 

ба шахсият имконяти инкишофи озодона, ҳаёти бошарофона ва ҳимояи 
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манфиатҳои худро фароҳам меорад. Ҳуқуқ ва озодиҳои иљтимої дар ҳаёти ҳар як 

инсон аҳмияти муҳим дорад. 

Ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимої имконятҳои аз ҷиҳати ҳуқуқї 

кафолатдодашуда, «пазириши ҳуқуқии иддаои фард ба ҷамият» мебошад. 

Воқеъияти ин ҳуқуқҳо ба мустаҳкамгардонии онҳо дар сарқонуни давлатҳо 

таъмин мегардад. Ин гурӯҳ ҳуқуқу озодиҳо дар доираи ҳаёти ҷамъиятӣ инкишоф 

меёбанд. Агар инсон дар ҳаёти ҷамъият ҳамчун аъзои ҷамъият ягон нақши худро 

офарад, пас ӯ барандаи ҳуқуқ мешавад ва айни замон ҳуқуқҳои иҷтимоӣ пайдо 

мешаванд. Масалан нақшҳои чамъиятӣ ба монанди: модар, нафақахӯр, маъюб, 

қашшоқ ва ғайраҳо. 

Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дар фарқият аз дигар намуди ҳуқуқу озодиҳо (масалан 

ҳуқуқи гражданӣ) фардӣ ва дастҷамъона шуда метавонанд. Чун субъекти ҳуқуқи 

иҷтимоӣ натанҳо шахси алоҳида балки оила низ баромад карда метавонад. 

Моҳияти ҳуқуқҳои асосии иҷтимої дар он аст, ки иродаи шахсї ва 

имконияти бархурдорї аз манофаи муҳимтарини иљтимої дар вобастагї 

мустаҳкам қарор надорад.       

Табиати умумии њуқуқҳои иҷтимої чунин аст, ки онҳо дар шакли ҳуқуқии 

таъмини мавҷудияти арзандаи ҳар як аъзои ҷамъият баромад мекунанд, агар 

истифода ва дигар имконятҳои ҳуқуқї ба натиҷаи дилхоҳ наоварда бошад. Ҳаёти 

арзанда танҳо дар он ҳолат таъмин крда мешавад, агар ба ҳар кас имконяти 

баробар ва дахлдори қонеъгардонии ҳамаи талаботҳои аввалини ҳаётї ба 

меҳнат, озуқа, манзил ҳифзи саломатї пешниҳод карда шавад. Хусусиятҳои ба 

худ хоси  ин гурӯҳ ҳуқуқу озодиҳо низ аз ҳамин ҷо бармеояд. 

Ҳуқуҳои ичтимоӣ ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ алоқамандии зич доранд. Аммо 

гурўҳи мазкури ҳуқуқҳо хусусиятҳое доранд, ки онро аз дигар ҳуқуқ ва озодиҳо 

фарқ мекунонанд. Он ба муносибатҳое, ки дар соҳаи иљтимоии чомеа пайдо 

мешаванд, алоқамандии бевосита дорад. Яъне ҳуқуқҳои ичтимоӣ дар 

алоқамандии зич бо ҳуқуқҳои иқтисодӣ барои қонеъсозии талаботҳои 

муҳимтарини баҳри шаҳрвандон зарурӣ – манзил, ғизо, кор, истироҳат ва ғайра 
нигаронида шудааст.      

Хусусияти дигари ин гурўҳ ҳуқуқу озодиҳо дар он зоҳир мешавад, ки онҳо 

кафолатҳоро соҳибанд, яъне онҳо нисбати дигар ҳуқуқу озодиҳо функсияи 

кафолатиро ба ҷо меоранд, масалан, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба 

шароитҳои хуби зиндагӣ ва ғайра. Амалисозии муттасили ин ҳуқуқу озодиҳо 

шарти муҳим ва кафолати амалишавии дигар ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Ҳуқуқҳои ичтимоии инсон бо озодии иҷтимоӣ алоќамандии зич 

доранд.Озодии иҷтимоӣ дар доираи мавҷудияти иҷтимоии ҳар як шахс, 

иштироки озодонаи онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ таҷассум меёбад. Агар инсон дорои 

озодии иҷтимоӣ бошад, пас он дар ҷамъият на ҳамчун барандаи сифатҳои 

инсонӣ, балки чун аъзои ҷамъият ва гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ баромад мекунад. 

Аз ҷониби дигар озодии иҷтимоӣ ин худмуайянкунии шахс дар иҳотаи ҷамъият 

мебошад. Озодии иҷтимоӣ – роҳи таъмин кардани озодӣ ва баробарии фард дар 

байни ҷамъият мебошад. Мақсади асосии озодии иҷтимоӣ дар он зоҳир 
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мегардад, ки  бояд ҳар як инсон худро аз ҳолатҳои монеъшаванда ба ҳаёти 

шоиста, ба монанди гуруснагӣ, эҳтиёҷмандӣ , қашшоқӣ, нобаробарӣ барканор 

ҳис карда бошад. 
Дар дебочаи Паймони байналхалкї оид ба њуќуќњои иќтисодї иљтимої ва 

фарњангї эътироф мегардад, ки ављи аълои њуќуќи инсон танњо дар он ваќт ноил 
мегардад, ки «агар чунин шароите ташкил карда шавад, ки њар як кас ба монанди 
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсии худ тавонад аз њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангиаш бархурдор гардад». 

Моҳияти асосии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дар он инъикос меёбад, ки онҳо то 

кадом дараҷа аз ҷониби давлат таъмин карда шуда истодаанд.Барои мавҷудият 

ва рушди ҳуқуқҳо иҷтимоӣ дастгирии фаъоли давлат лозим аст. Барои 

амалишавии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ давлат бо роҳи муайянкунии даромади милли 

дар асоси принсипҳои адолати иҷтимоӣ нақши муҳимро мебозад.Дар баъзе 

адабиётҳо ин ҳуқуқҳоро “ҳуқуқҳои позитивӣ” низ мегӯянд, чунки онҳо давлатро 

ӯҳдадор мекунанд, ки нисбати тақдири ҳар як шаҳрванд бепарво набошад ва 

ҳаёти шоистаро ба онҳо таъмин кунад. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ бо давлати иҷтимоӣ 

алоқамандии зич дорад. Мақсади асосии давлати иҷтимоӣ ин муҳайё сохтани 

чунин шароите, ки дар он хар як фард чун дорандаи ҳуқуқи иҷтимоӣ зиндагии 
арзанда дошта бошад. 

Дар шароити Тоҷикистони имруза, ки бо роҳи иқтисоди бозорӣ пеш 

меравад, амалисозии ҳуқуқҳои иҷтимоӣ воситаи аз ҳама муҳими 

демократикунонии ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дастгирии давлатии 

табақаҳои аз нигоҳи иҷтимоӣ камҳимояи аҳолӣ ба шумор меравад. Аз ин лињоз 

дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари зикри шаклҳои иқтисодиёти 

бозорӣ мутаносибан ҳуқуқҳо ва дигар шаклҳои ёрии тиббї, дигар шаклҳои 

таҳсил, ҳуқуқи манзил бо роҳи сохтани манзилгоҳҳои кооперативӣ ва хусусӣ 

оварда шуда, ҳамчунин кафолатҳои гирифтани ёрии ройгони тиббӣ дар 

муассисаҳои давлатии нигоҳдории тандурустӣ дода мешавад. Амалисозии ин 

муқаррароти конститутсиониро дар асоси қонунва мутобиқи шароити 

иқтисодиёти бозорӣ оид ба соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқҳои иҷтимоии шаҳрвандон 

таъмин кардан мумкин аст. Зарурати мавҷудят дар қонунгузории амалкунанда, 

ба ҷуз муқаррар кардани ҳуқуқҳои муайяни иҷтимоӣ - конститутсионӣ, яке аз 

хусусиятҳои муҳими ин гурўҳи ҳуқуқу озодиҳо мебошад.  Аз ин рў, қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар барои маориф», Кодекси манзили Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикстон ва ғайра нақши муҳим 
мебозанд.   

Ҳуқуқҳои ичтимоӣ дар конститутияҳои на ҳамаи давлатҳои чаҳон инъикоси 

пурраи худро ёфтаанд. Дар Конститутсияи Чумҳурии Точикистон бо эълон 

гардидани давлати ичтимоӣ, ки оиди он дар моддаи 1-и қисми 2-и Конститутсияи 

Чумҳурии Точикистон оварда шудааст ва дар моддаҳои дигари он ҳуқуқҳои 

ичтимоии инсон ва шаҳрванд ба андозаи пурра нишон дода шудаанд, пешбинї 

шудааст. Моддаи мазкур моҳияти ичтимоии давлатро муқаррар кардааст. Аз 

талаботи ќисми дуюми моддаи мазкур чунин ўҳдадориҳои конститутсионии 

давлатї Тоҷикистон ҳамчун давлати иҷтимоӣ бармеояд: ҳифзи меҳнат ва 
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саломатии одамон, муќаррар кардани андозаи њадди аќалли музди мењнат, 
дастгирии давлатии оила, маъюбон ва шахсони пиронсол, мунтазам инкишоф 
додани низоми хадамоти иљтимої, муќаррар намудани нафаќаи давлатї, 
кўмакпулињо ва дигар кафолатњои њифзи иљтимої. Хусусияти иљтимої доштани 
давлати Тољикистон дар он зоњир мешавад, ки сиёсати дохилии он барои 
фароњам овардани шароит љињати зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи 
шахсият нигаронида шудааст.  

Мавзӯи низоми ҳуқуқҳои иҷтимоӣ низ масъалаи ҳалталаби илми 

ҳуқуқшиноси мебошад. Гурӯҳбандии ҳуқуқҳо ва ба сохтору низом тақсим 

кардани онҳо барои фаҳмидани хусусиятҳои ба худ хоси ҳар як гурӯҳ имконият 

медиҳад. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ низ низоми ягонаро ташкил дода, онҳоро ба 

гурўҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:  

1. Ҳуқуқҳои иҷтимоие, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким 

бахшида шуда ва ба инсон кафолати ҳаёти осоиштаю арзанда дода, аз таъсироти 

ноосоишта ва ғайричашмдошти иқтисодиёти бозорӣ эмин медоранд. Масалан, 

ҳуқуқ ба музди меҳнати ҳадди ақали кафолатдодашуда, ҳуқуқ ба ҳимояи 

давлатии оила, ғамхорӣ ва парастории махсуси давлат ба оила ва кӯдак, ҳимояи 

давлатии ятимон ва маъюбон, ҳуқуқ ба ҳимояи давлатӣ дар пиронсолӣ, беморӣ, 

маъюбӣ, гум кардани қобилияти меҳнатӣ ва маҳрум шудан аз сарпараст, ҳуқуқ 

ба манзил, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ёрии ройгони тиббӣ дар муассисаҳои 

давлатии нигоҳдории тандурустӣ. 

2.  Гурўҳи дуюми низоми ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоиро ҳуқуқҳои иҷтимоии 

дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолатдодашудае, ки рушди 
мўътадили физиологии инсонро  таъмин мекунанд, ташкил медиханд. Масалан: 

Ҳуқуқ ба итироҳат, ҳуқуқ ба тарзи солими ҳаёт ва дастрас будан ба маълумоти 

оид ба вазъи ҳақиқии саломатї.  

3.  Гурўњи сеюм бошад, њуқуқҳои иҷтимоие, ки баҳри муваффақ шудан ба 

ҳамкории иҷтимоӣ дар чомеа имконият медиҳанд. Ба ин гурӯҳ ҳуқуқу озодиҳо 

дохил мешаванд: ҳуқуқи таъсис ё ташкил додани иттифоқҳои касаба ва дигар 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бо мақсади ҳифзи манфиатҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқ ба 

баҳсҳои меҳнатии инфиродӣ ва коллективӣ аз ҷумла бекорӣ. 

Мо аллакай медонем ки зери мафҳуми ҳуқуқҳои иҷтимои айнан кадом 

ҳуқуқу озодиҳои инсон дар назар дшта мешаванд, инҳо: ҳуқуқ ба сатҳи шоистаи 

зингдагӣ, ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқи барпо кардани оила, ҳимояи модар ва кӯдак, 

ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ ва ёрии тиббӣ, ҳуқуқи 

истироҳат кардан. Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар баъзе адабиётҳои ҳуқуқӣ ҳуқуқ 

ба меҳнат кардан низ ба гурӯҳи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ дохил карда шуда, ҳуқуқ ба 

манзил бошад ба гурӯҳи ҳуқуқҳои иқтисодӣ шомил дониста шудааст. Ҳол он ки 

ҳуқуқи меҳнат кардан ин яке аз ҳуқуқҳо асосии иқтисодии инсон мебошад.  

Ҳуқуқи иқтисодӣ – ин маҷмӯи ҳуқуқҳое мебошанд, ки имконияти таъмини 

озодона ихтиёрдорӣ кардани моликият ва фаъолиятро дар соҳаи меҳнат ва 

соҳибкорӣ ифода мекунанд. Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дигар адабиётҳои ҳуқуқӣ - ҳуқуқ ба манзил яке аз ҳуқуқҳои асосии 

таъминкунандаи ҳаёти шоиста ба ҳисоб меравад. Табиист, ки барои зиндагии 
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шоистаи инсон аз моликият, бойгарї дида, манзили истиқоматӣ заруртар 

мебошад. Дар ин ҷо манзили истиқоматӣ аз як тараф ҳамчун объекти ҳуқуқ ба 

манзил баромад мекунад аз тарафи дигар бошад манзили истиқоматии шахс ин 

моликияти шахс ба ҳисоб меравад. Ба андешаи мо бошад ҳуқуқ ба манзил ба 

гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ дохил мебошад.  

 «Аз рӯи мазмуни ҳуқуқии худ ин гурӯҳи ҳуқуқҳо якхела нестанд. Хусусияти 

муҳими онҳо дар он аст, ки онҳо ба ҳар як инсон новобаста аз шаҳрвандии 

субъектони он мустаҳкам карда шудаанд». 

Ҳамин тавр, ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд ин ҳуқуқҳои 

дар меъёрҳои байналмилалӣ ва дохилидавлати мустаҳкамкардашудае ки дар 

доираи курраи иҷтимоӣ инкишоф ёфта,  мақоми гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоиро 

аниқ карда,  дар таъмини адолати иҷтимоӣ, озодии иҷтимоӣ ва бехатарии 

иҷтимоӣ мавқеи муҳим дошта, барои ҳар як инсон зиндагии шоистаро кафолат 

медиҳанд .  

Ҳар як давлат бо ба инобат гирифтани вазъияти иқтисодии худ барои 

шаҳрвандонаш ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоиро кафолат додааст. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ дар ин ҷода бисёр кӯшишҳо намуда, сол то сол вазъи зиндагии 

аҳолиро беҳтар карда истодааст. Бартарафсозии боқимондаҳои бӯҳрони 

иқтисодӣ ва рушди иқтисодӣ ва миллӣ, ба ҳаракат даровардани имкониятҳое, ки 

ба болоравии дараҷаи некӯаҳволии одамон мусоидат мекунанд, аз лињози 

омилҳое мебошанд, ки дар асоси онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон барои худ ҳаёти 
арзандаро дошта метавонанд. 

Яке аз омилҳои муҳиме, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси рушди ҳуқуқу 

озодиҳои иҷтимоӣ мегардад ин ҳарчи бештар дар ниҳоди халқ ҷойгир кардани 

принсипи “ҳуқуқталабкунӣ” мебошад. Ҳуқуқҳои иҷтимои ҳамчун меъёр дар 

санадҳои меъёри- ҳуқуқӣ боқӣ мемонанд то он даме ки шаҳрвандон аз он 

истифода накунанд. Барои мисол яке аз ҳуқуқҳои иҷтимоӣ – ҳуқуқ оид ба ҳифзи 

саломатиро меорем. Дар Конститутсияи мо ёрии ройгони тиббӣ кафолат дода 

шудааст. Ваќте ки шаҳрвандон ба муассисаҳои табобатӣ муроҷиат мекунанд, 

бояд талаб кунанд, ки ёрии аввалини тиббӣ ба онҳо ройгон расонида мешавад. 

Барои ҳуқуқтадбиқкунии шаҳрвандон, бояд чорабиниҳои фаҳмондадиҳї дар 

ҷамъият бисёртар гузаронида шаванд. Чунки яке аз сабабҳои дастрасӣ 

надоштани аҳоли ба таъминоти иҷтимоӣ ин надонистани ҳуқуқи худ ва талаб 

накардани онҳо аз мақомоти босалоҳияти давлатӣ мебошад. Ҳамчунин бояд 

илова кунем ки дар амалӣ гардонидани стратегияи баланд бардоштани дараҷаи 

некӯаҳволии аҳолӣ ва ба таври зарурӣ муҳайё намудани шароит ба аҳолӣ оиди 

дастрасӣ доштанашон ба ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ тамоми зинаҳои ҳокимияти 

давлатӣ сафарбар карда шаванд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои 

ғайриҳукуматӣ, ки чун таҷассумгари ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошанд, дар амалӣ 

гардонидани сиёсати иҷтимоии давлат бо давлат ҳамкории ҳамаҷонибаро 

ҷоннок намоянд. Давлат ба нишондодҳои қонун асос карда, ба худ ўҳдадории 

барои ҳар як инсон таъмин кардани шароитҳои зиндагии шоистаи моддиро 

мегирад ва ҳар инсони ҷомеа ба чунин сатҳи зиндагӣ умед баста метавонад, ки 
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дар он на танҳо зиндагонии оддиро паси сар кунад, балки худро ҳамчун шахсият 

зоҳир карда, аз давлати худ ифтихор намояд. 
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ЗАМИНАҲОИ ҲУҚУҚИИ ҲУҚУҚ БА ҲИФЗИ САЛОМАТӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Бори аввал дар сатҳи байналмилалӣ дар Оинномаи ташкилоти 

умумиљањонии нигохдории тандурустї принсипҳои асосии ҳифзи  саломатї 
номбар карда шудаанд:  

1. Саломатӣ ин некӯаҳволии пурраи иҷтимоӣ, ҷисмонӣ ва руҳии одам зикр 
шудааст.  
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2. Ҳар як шахс новобаста аз миллат, нажод, ҷинс ва вазъи иқтисодӣ ба 

ҳифзи саломатӣ ва ёрии тиббӣ ҳуқуқ дорад. 

3. Имконияти истифодаи ёрии тиббӣ ва ҳифзи саломатӣ яке  аз ҳуқуқҳои 

фундаменталии ҳар як инсон мебошад. 

4. Давлатҳо барои солимии халқи худ ҷавобгар буда, ӯҳдадоранд, ки барои 

ҳифзи саломатии чамъият чораҳои зарурии иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва дигар 

чораҳои тиббӣ - санитариро андешанд. 
Дар ин љо саломатии инсонро танњо дар муќоиса бо беморї фањмидан 

нашояд. Вай сифатњои њамоњангии биологї ва иҷтимоии инсон аст.Аќидаи 
агар инсон бемор набошад, пас ў солим аст, ќобили љонибдорї кардан нест. 
Бењуда нест, ки њанўз дар замонњои ќадим ба омилњои муайянкунандаи 

саломатї шароитњои арзандаи зиндагї, наќшаи гигиенї, ғизои пурмањсул, 
таъминоти њаматарафаи иљтимоиро шомил медонистанд. Њанўз дар 
гузаштаи дур Суќроти бузург гуфта буд, ки саломатии инсон аз фаъолият, 
одатњо ва шароити зиндагии инсон вобаста аст.   

Дар дигар адабиётҳои хориҷї боз тарзҳои гуногуни  шарҳи мафҳуми 

саломатӣ омадааст. Якчанд роҳҳои муайянкунии мафҳуми саломатӣ мавҷуд 

мебошад: 1) набудани беморӣ; 2) “саломатӣ” ҳамчун “меъёр”, ҳолати 

биологии организми зинда; 3) саломатӣ ин якҷояшавии сифатҳои морфологӣ, 

руҳӣ ва иҷтимоӣ – иқтисодии инсон мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки 

маънидодкунии мазкури мафҳуми саломатӣ бештар ба соҳаи тиб рост меояд. 

Мувофиқи гуфтаҳои Гербертс ва Эриксон  саломатӣ ин пеш аз ҳама 

осудаҳолӣ аст. Таҳқиқотчиён оиди он ки ҳиссиёт ба саломатӣ таъсири калон 

мерасонад,  андешаи якхеларо дастгирї мекунанд. Онҳо қайд мекунанд, ки 

ҳиссиёти эътиқод ба саломатӣ таъсири калон мерасонад.Ҳиссиётҳои ғамгинӣ 

ва хурсандӣ ва дигар ҳолатҳои руҳии инсон як қисми саломатии ӯ мебошанд. 

Муҳаққиқон се дараҷаи саломатиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд: 1) саломатӣ 

чун натиҷаи рафтор; 2) саломатӣ чун зуҳуроте, ки дар баробарвазнии олами 

ботинӣ ва зоҳирӣ аён мешавад; 3) саломатӣ чун ҳолати хуши инсон; Агар 

шахс барои солимии худ кӯшиш кунад пас ин маънои онро дорад, ки ӯ 

мехоҳад дар дохили ҷамъият чун шахси комил баромад кунад. Барои ин бояд 

ҳар се дараҷаи саломатиро гузаштан лозим аст. Яъне агар аз рафторҳои 

барои саломатӣ зараровар ба монанди риоя накардани гигиенаи шахсӣ, 

кашидани тамоку ва ғайра даст кашад, пас ин ба ҳолати хуш оварда 

мерасонад. Инсоне, ки болидарӯҳ аст метавонад солим бошад, табъи хира 

нишонаи беморӣ аст. 

Олимони амрикоӣ саломатиро аз нишондиҳандаҳои зерини халқ муайян 
мекунанд: 

1. Нишондиҳандаҳои маҳдудкунандаи фаъолияти ҳамарӯзаи одамон; 

2. Нишондиҳандаҳои муайянкунандаи ғайрифаъолии одамон (рӯзҳои 

ғоибӣ дар кор, ҳозир нашудан ба машғулиятҳои дарсӣ ва ғайра 

ҳолатҳое, ки ба беморӣ алақаманд аст) 

3. Нишондиҳандаҳои муроҷиати шаҳрвандон ба духтурон ва ба 

муассисаҳои табобатӣ дар муддати як сол; 
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4. Нишондиҳандаҳои бистаришавии беморон дар беморхонаҳо дар 
муддати як сол; 

5. Нишондиҳандаҳои ҳозиркунии таъҷилии беморони дар ҳолати вазнин 

қарордошта  ба муассисаҳои табобатӣ;  

Яъне, муҳаққиқон мафҳуми саломатиро ба саломатии тамоми мардум 

пайваста меҳисобанд. Дараҷаи солимии халқро бошад аз нишондиҳандаҳое, 
ки дар боло зикр кардем, муайян кардан мумкин аст. Саломатии хар як шахс 
натанњо барои худаш немати бебањо њисобида мешавад, балки дар маљмўъ 
њамчун солимии љомеа барои давлатњо ањамияти аваалиндараља 
дорад.Саломатї ва ќобилияти кории одамон арзишњои муњимтарини 

иҷтимоии давлат ба њисоб мераванд. Барои њамин њам њар як давлат ва 

созмонњои иҷтимоӣ барои нигоњ доштани солимии љомеа, муњайё кардани 
муассисањои тиббї, омода сохтани мутахассисони ќобилиятноки соњаи тиб 

кўшиш ба харљ медињанд. Умуман, талабот ба саломатӣ манфиатҳои 

умумииҷтимоӣ дорад. Намудҳои зерини саломатиро аз ҳамдигар фарқ 
кардан мумкин аст: 

1. Саломатии шахсӣ – асоси ҳамаи намудҳои саломатиро ташкил медиҳад. 

Аз саломатии шахси алоҳида, ки ячейкаи хурдтарини ҷамъият ба ҳисоб 

меравад, солимии боқимонда гурӯҳҳои иҷтимоӣ вобаста мебошад. 

2. Саломатии оила – ин намуди саломатӣ аз солимии ҳар як аъзои оила 

бармеояд. Лекин баъзан масъалаи ҳифзи саломатии тамоми оила дар 

якҷоягї низ пеш омаданаш мумкин аст. Масалан, бемориҳои ирсӣ, 

бемориҳои сироятӣ ва ғайра. 

3. Саломатии коллективӣ – ба доираи субъектони алоҳидаи иқтисодие, ки 

хоҷагии умумӣ доранд, паҳн мешавад.Дар замони муосир нақши инсон 

дар ташкилотҳо калон мебошад, барои ҳамин ҳам барои роҳбарони 

ташкилотҳо низ корманди солим ва дорои қобилияти хуб лозим аст. 

4. Саломатии тамоми ҷамъият – манфиати тамоми халқро дар якҷоягӣ 

ифода мекунад, солимии ҷомеа ояндаи дурахшони ҳар як давлату 

ҷамъият мебошад. 

    Чї хеле ки дар боло ќайд карда гузаштем, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ба 

қатори ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд дохил карда шудааст. 

Ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд гуфта, маҷмӯи ҳуқуқу 

озодиҳое дар назар дошта мешаванд, ки барои инсон шароити арзандаи 

зиндагиро фароҳам меоранд. Гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои мазкур дар таъмини 

адолати иҷтимоӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд, зеро онҳо озодии 

инсонро дар соҳаи иҷтимоӣ таъмин карда, имкониятҳои манфиатҳои ҳаётии 

инсонро муњайё месозанд.Ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоии инсон ва шаҳрванд 

низоми ягонаро ташкил дода, онҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо кардаанд.Ҳуқуқ ба 

ҳифзи саломатӣ ба гурӯҳи дуюми ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ дохил карда 

шудаанд, ки онҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода 

шуда рушди муътадили физиологии инсонро таъмин мекунанд.  Ҳуқуқ ба 

њифзи  саломатӣ ба гурўҳи ҳуқуқҳои мутлақи инсон ва шаҳрванд дохил 

мебошад ва дар ягон ҳолат маҳдуд карда намешавад.  
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Аз ҷумла дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 38 чунин 
омадааст:  “Њар шахс  њуќуќи  њифзи   саломатї   дорад. Шахс   дар   доираи 
муќаррарнамудаи ќонун аз ёрии тиббии ройгон дар муассисањои нигањдории 
тандурустии давлатї  истифода  менамояд.  Давлат барои  солимгардонии 
муњити  зист,  инкишофи  оммавии  варзиш, тарбияи љисмонї ва туризм 
тадбирњо меандешад. 

Шаклњои дигари ёрии тиббиро ќонун муайян мекунад.” 

Бо ин восита Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шахс ҳифзи саломатии худ, 

истифода бурдан аз ёрии тиббии ройгон, муроҷиати озодона ба муассисаҳои 

нигоҳдории тандурустиро кафолат додааст. Ба шаҳрвандон дар муассисаҳои 

системаи давлатии нигоҳдории тандурустӣ кӯмаки тиббию санитарии ройгон 

расонида мешавад.Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо салоҳдиди худ аз 

хизмати муздноки муассисаҳои хусусии тиббӣ ва табибони ботаҷрибаи 

хусусӣ истифода мебаранд.  

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ 

аз нишондодҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси тандурустии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёри-ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва асноди ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. 
Соли 2017 кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон кабул карда 

шудааст, ки дар худ 16 ќонунњои соњаи тандурустиро муттањид кардааст.Он 
муносибатњои љамъиятиро дар соњаи тандурустї ба танзим дароварда, ба 

тадбиќи ҳуқуқхои конститутсионии шахрвандон ва ҳифзи саломатї равона 

шудаанд. Мутобиқи кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба принсипҳои зерин асос меёбад: 

- таъмини баробарҳуқуқии шаҳрвандон барои гирифтани кумаки 
тиббии бехатар, самарабахш ва сифатнок; 

- ҷавобгарии якҷояи давлат, корфармоён ва шаҳрвандон ҷиҳати 

нигоҳдорӣ ва таҳкими саломатии инфиродӣ ва ҷамъиятӣ; 

- таъмини ҳаҷми кафолатноки кумаки ройгони тиббӣ; 

- ҳифзи солимии модару кӯдак; 

- афзалиятнок будани самти пешгирӣ дар фаъолияти низоми тандурустӣ; 

- дастрас будани кумаки тиббӣ; 

- мунтазам баланд бардоштани сифати кумаки тиббӣ; 

- таъмини бехатарии санитарию эпидемиологии аҳолӣ; 

- васеъ намудани имкониятҳои ҷомеа оид ба масъалаҳои ҳифзи 

саломатӣ; 

- пайдарпайии фаъолияти ташкилотҳои тандурустӣ дар хизматрасонии 

тиббӣ; 

- таъмини муттасилӣ ва пайдарҳамии таҳсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ 

бо истифода аз технологияҳои замонавии таълим; 

- дастгирии давлатии илми тибби ватанӣ, ҷорӣ намудани дастовардҳои 

пешқадами илмӣ, техникӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ; 

- ҳавасмандгардонии донории ройгони ихтиёрӣ; 
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- дастгирии давлатӣ оид ба таҳия ва рушди рақобатпазирии саноати 

тиббӣ ва фарматсевтии ватанӣ;  

- иштироки иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон 

ба ҳифзи саломатӣ; 

- самтнокии иҷтимоии тандурустӣ, ки ба қонеъ гардонидани талаботу 

эҳтиёҷоти аҳолӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагӣ равона карда шудааст; 

- мусоидат дар ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ғизои солим; 

- алоқамандии саломатии аҳолӣ, бехатарӣ, самарабахшӣ ва сифати 

маводи доруворӣ ба омилҳои таъмини амнияти миллӣ.  Аз мафњуми худи 
“принсип” маълум  мешавад, ки меъёрњои мазкур ғояњои асосии 
роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон дар соњаи тандурустї мебошанд. 

  Дар моддаи 1 Кодекси тандурустї, ки дар он ҷо шарҳи мафҳумҳои 

асосӣ оварда шудааст, саломатӣ чун ҳолати беҳбудии пурраи ҷисмонӣ, руҳӣ 

ва иҷтимоӣ, набудани беморӣ ва нуқсонҳои ҷисмонӣ шарҳ дода шудааст. 

Яъне зери мафҳуми саломатӣ дар ин ҷо чунин ҳолати инсон фаҳмида 

мешавад, ки шахс аз ҷисми худ шикоят надошта қобилияти кории пурра 
дошта,  метавонад, ки рафтори худро дарк кунад. 

Дар банди 1 моддаи 170 Кодекси гражданӣ бошад саломатӣ ба номгӯи 

арзишҳои  шахсии ғайримоддӣ дохил карда шудааст. яъне дар ин ҷо гуфта 
шудааст, ки саломатї њамчун объекти шартномањо баромад карда 

наметавонад. Онро фурӯхта ва ҳам харида ҳам намешавад. Ҷуброни зарари 
ба саломати расонида шуда маънои пардохт барои саломатиро надорад. 

Саломатї хусусияти ғайримоддигӣ дорад. 

Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ маънои маҷмўи чораҳоеро дорад, ки ҳангоми 

амалигардонии он аз тарафи мақомоти давлатӣ бо мусоидати ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, низоми миллии ҳифзи саломатиро ташкил мекунанд. Аз ин ҷо 

хулоса кардан мумкин аст, ки ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ бо ҳифзи муҳити 

таббиии зист, ташкили шароити арзандаи корӣ, маишӣ, дамгирӣ, тарбия, 

таълим, истеҳсол ва фурўши маҳсулоти босифати хурокворӣ, аз ҷумла, бо 

расонидани кўмаки дастрасии тиббию иҷтимоӣ ба аҳолӣ таъмин мегардад. 

Ҳадафи асосии давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар соҳаи 

тандурустӣ бо роҳи ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим таъмин намудани 

солимии аҳолӣ, беҳтар гардонидани нишондиҳандаҳои дарозумрии инсон, 

паст намудани сатҳи беморӣ,  маъюбӣ, пешгирї кардани бемориҳои гуногуни 

сироятӣ, баланд бардоштани сифати кӯмаки тиббиву санитарӣ, назорати 

бехатарии маводи доруворӣ ва тарбияи кардани баландихтисоси соҳа 
мебошад. 

Гуфтаҳои зерини Асосгузори сулҳу ваҳдати милли Пешвои миллат 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ исботи 
суханони мо мебошанд: “Бори дигар таъкид менамоям, ки солимии миллат 

боигарии давлат аст. Ба хотири расидан ба ин ҳадаф мо пеш аз ҳама 

заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти тиббиро таҳким бахшидаем. Аз ҷумла дар 

даврони истиқлолият мо як қатор қонунҳои соҳаи тибро таҳия ва тасдиқ 

намудем, ки дар онҳо барои рушди соҳаи тандурустӣ заминаи меъёри - 
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ҳуқуқии муосир фароҳам оварда, вазифа ва ӯҳдадориҳои кормандони соҳа, 

муассисаҳои табобативу пешгирикунанда ва дигар сохторҳои хизматрасонӣ 
дар ин самт муайян ва мушаххас гардидаанд”. 

Бешубҳа кафолатҳои ҳуқуқї барои амалисозии ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ 

аҳамияти ҷиддї доранд, аммо қайд кардан зарур аст, ки дар низоми 

кафолатҳои ҳуқуқу озодиҳои мазкур омилҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии давлат 

низ нақши ҳалкунанда мебозад.Масалан ҳамасола зиёд шудани миқдори 

маблағи барои соҳаи тандурустӣ ҷудокардашуда омили иқтисодӣ дар рушди 

соҳаи тандурустӣ мебошад.  

Ҳарчанд ки дар натиҷаи таъмин кардани муассисаҳои тиббии шаҳру 

ноҳияҳо бо таҷҳизоти муосир як қисми мушкилоти соҳа рафъ гардидааст, 

аммо сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва савияи касбии кормандони 

миёна ҳоло ҳам ба беҳбудӣ ниёз дорад. Мутаасифона қисме аз шаҳрвандони 

давлати мо барои муолиҷаи худ ҳоло ҳам ба мамлакатҳои хориҷа муроҷиат 

мекунанд.Барои рафъи мушкилоти шањрвандон бояд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ ба масъалаи кадрҳо ва мутахассисони соҳаи тиб диққати 

махсус дода шавад. Боз як масъалаи ташвишовари кормандони соҳаи тиб ин 

аз беморон  талаб карда гирифтани маблағ барои ёрии авалини тиббӣ 

мебошад. Ҳол он ки дар Конститутсия таъкид карда шудааст, ки ёрии 

аввалини тиббӣ ройгон мебошад.Вобаста ба ин, Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои тиббиро зери 

назорати қатъӣ қарор дода, сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтар ба 

роҳ монад ва давра ба давра курсҳои бозомӯзиро дар миёни ҳамаи зинаҳои 

кадрии соҳа ташкил намояд.  

Хулоса саломатӣ неъмати олии ҷудонопазирӣ инсон аст, ки бидуни он 

бисёр неъмат ва арзишҳои дигар моҳияти худро гум мекунад. Баробари он, 

на танҳо неъмати шахсии шаҳрванд аст, балки хусусияти ҷамиятӣ низ дорад. 

Бо суханони дигар на танҳо ҳар як кас саломатии худро бояд нигоҳубинї 

кунад, балки ҷамият низ ўҳдадор аст, тамоми чораҳои зарурии ба ҳимоя ва 

беҳтаркунии саломатии аъзоҳои он мусоидаткунандаро андешад, пеши роҳи 

дахолати дигаронро ба саломатии шаҳрвандон пешгирӣ кунанд.  
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