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САРСУХАН 
 

«Бо мақсади тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатии рақобатнок мо саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи 

чоруми миллӣ эълон намудем»- таъкид доштанд, Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ. Аз ин гуфтаҳо 

бармеояд, ки  вобаста ба ҳадафи чорум дар дарозои се соли охир дар 

мамлакат корҳои зиёди назаррас бояд анҷом дода шавад ва мардуми 

тоҷик дар ин раванд қадамҳои устувор гузорад. Бинобар ин, нақши 

соҳаи саноат дар пешрафти ҳар як мамлакат дар баробари дигар 

соҳаҳо хеле муҳим буда, некуаҳволии мардум ва  рушди тамоми 

соҳаҳои ҳаёт аз он вобастагии калон дорад. Аз ин рӯ, ҳадафи чоруми 

миллӣ ба рушд ва омӯзиши бавусъати фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ, 

дақиқ иртиботи қавӣ дорад ва  дар ин самт зарур аст, ки робитаи 

зичу самарабахши илм бо истеҳсолот таъмин гардида, технологияҳои 

муосир, дастовардҳои илму техника ва инноватсия дар истеҳсолот ба 
таври васеъ истифода шаванд. Зеро фаъолияти самарабахши илмиву 

технологӣ ва инноватсионӣ шарти зарурии таъмин намудани рушди 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб меёбад. 

Бo мaқcaди aмaлӣ нaмудaни ҳaдaфи чoруми миллӣ – 

caнoaтикунoнии бocуръaт як қaтoр бaрнoмaҳoи рушди coҳaҳoи 

мухтaлифи caнoaт, aз ҷумлa “Cтрaтегияи рушди caнoaт дaр Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн бaрoи дaврaи тo coли 2030”, “Бaрнoмaи рушди 

метaллургияи рaнгa вa cиёҳ дaр Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бaрoи дaврaи 

тo coли 2025”, “Бaрнoмaи рушди caнoaти caбук дaр Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн бaрoи дaврaи тo coли 2022”, “Бaрнoмaи рушди coҳaи 

кирмaкпaрвaрӣ вa кoркaрди пиллa дaр Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бaрoи 

coлҳoи 2012 – 2020” вa Бaрнoмaи рушди қoлинбoфӣ дaр Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн бaрoи coлҳoи 2014 – 2020” тaҳия гардида, мaвриди aмaл 

қaрoр дoрaд. 
Дар ин росто, саноатикунонии босуръати кишварро бе неруи 

инсонӣ тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Ҳамин аст, ки барои 

амалишавии ҳадафи чоруми миллӣ мутахассисони варзидаю 

соҳибтаҷриба мавқеи калидӣ доранд. Мутахассиси баландихтисос 

метавонад дар ҷалби сармояи хориҷӣ, тарҳрезии корхонаҳои 

саноатӣ, васлу насби таҷҳизоти муосири технологӣ, истифодаи 

бомароми дастгоҳу таҷҳизот, истеҳсоли маҳсулоти босифат, 

маркетинги маҳсулоти истеҳсолшуда ва молҳои ба содирот 

нигаронидашуда саҳми арзанда гузорад. 
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Раёсати Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 

Тоҷикистон баҳри иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бахшида ба эълон гаштани солҳои 2022- 

2026 «Солҳои рушди саноат» ва Рузи илми тоҷик дар Донишгоҳи 

давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон  конференсияи илмӣ - 

амалии ҳайати професорону омузгорон ва муҳаққиқони ҷавон дар 

мавзӯи «Ҳамгироии илм ва истеҳсолот баҳри татбиқи ҳадафҳои 

стратегии миллӣ» ташкилу баргузор намуд.   

Ҳадафи конференсия, пеш аз ҳама, робитаи  илму истеҳсолот бо 

истифода аз  технологияҳои муосир дар раванди ҷаҳонишавӣ, пиёда 

намудани барномаҳои марбута дар самти саноатикунонӣ, инчунин 

барои аз кишвари  аграрӣ  –  индустриалӣ ба кишвари индустриалӣ – 

аграрӣ табдил додани мамлакат ва тайёр намудани мутахассисони 

варзидаи ба талабот ҷавобгӯ  мебошад.  
 

 
Шарифзода Муъмин Машокир, 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,  

    бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор                                                       
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 Болтуев С.Ш., 

     н.и.ҳ., дотсенти кафедраи 

њуќуќи соњибкорї ва байналмилалӣ 
 

НАВОВАРИҲОИ ҚОНУНГУЗОРӢ ОИД БА 

САНОАТИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 

навбатии худ (аз 21 декабри соли 2021) «Дар бораи самтҳои асосии 

сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» [8] масъалаҳои мафҳум ва 

моҳияти  ҳадафҳои стратегии миллӣ, нишондиҳандаҳои ба иҷро 

расидани онҳо ва зарурияти мукаммал гардонидани онҳоро хеле 

эътимодбахш ва асоснок баррасӣ намуданд. Боиси тазаккур аст, ки 

шуруъ аз Паёми соли 2020 ҳадафи нави стратегӣ - саноатикунонии 

босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсул муқаррар 

гардид:“Дар Кодекси андоз дар таҳрири нав, ки амали он аз якуми 

январи соли 2022 оғоз мегардад, бо мақсади саноатикунонии 

босуръати кишвар, рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва ба ин васила 

ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ аввалин маротиба дар даврони 

соҳибистиқлолӣ на танҳо имтиёзу сабукиҳои зикргардида нигоҳ 

дошта шуданд, балки бо вуҷуди таъсири манфии онҳо ба қисми 

даромади буҷети давлатӣ боз иловатан сабукиҳои зиёд пешниҳод 
гардидаанд” [8]. 

Мувофиқи мазмуни ин хуҷҷати муҳими сиёсии давлатӣ 

вазифагузорӣ карда шуд, ки ҳиссаи саноат дар маҷмуи маҳсулоти 
дохилии кишвар ба 26 фоиз расонида, дар ин раванд гуногунсамтии 

истеҳсолоти саноатӣ таъмин карда шавад. Бинобар аҳамияти бузурги 

соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи  иқтисодиёти мамлакат, ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмини иҷрои ҳадафҳои 

стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати 

кишвар Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 

навбатӣ таклиф намуданд, ки солҳои 2022 – 2026, яъне то ҷашни 35-

солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» 
эълон карда шаванд” [8]. 

Дере нагузашта, 6 январи соли 2022 Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти № 309 дар 

бораи “Солҳои рушди саноат” эълон намудани солҳои  2022-2026 

баромад, ки он тасдиқи босубот будани сиёсати давлатӣ дар ин самт 
мебошад [9]. 
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Бояд таъкид намуд, ки 15 ноябри соли 2021 Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун дар 

бораи ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати давлатӣ дар саноат” аз 30 майи соли 

2017 №1415 қабул карда буд [6, 7]. Ин новеллаи (навгонии) 

қонунгузорӣ шаҳодати он аст, ки дар алоқамандӣ бо ҳадафи чоруми 

стратегии давлат – саноатикунонии иқтисодиёт сиёсати ҳуқуқии 

давлат ҳам ба тариқи куллӣ дигаргун гаштааст [3]. Чунки ҳар як 

зуҳуроти муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар иқтисодиёт, барои 

самаранок амалӣ гаштан бояд заминаи мустаҳками ҳуқуқӣ дошта 

бошад [1]. Зиёда аз он, муҳаррики (механизми) танзими ҳуқуқии ин 

муносибатҳои ҷамъиятӣ бояд ягонагӣ ва таъсири ҳамдигарии 

қонунҳои субъективии ҳуқуқӣ ва қонунҳои объективии иқтисодӣ          
(иқтисодиёти бозорӣ) -ро инъикос намояд [2].  

Воқеан,  қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 

1848 аз 23 декабри соли 2021 оид ба ворид намудани  тағйиру иловаҳо 

ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017 “Дар бораи 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат” [6, 7] амали саривақтии мақомоти 

қонунгузор – Маҷлиси Олӣ ба нуктаҳои асосии Паёми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

«Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 

21 декабри соли 2021 [8]  мебошад. Навовариҳои қонунгузорӣ дар ин 

санади меъёрӣ-ҳуқуқии муҳим ончунон бисёранд, ки муфассалтар 

шарҳ додани нуктаҳои асосии онро зарур шуморидем. 

Дар сархати якуми моддаи 1 ин Қонун, ки  мафҳуми “сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи саноат” оварда шудааст, иваз шудани калимаи 

“мутаносиб” ба калимаи “босуръат” моҳиятан дигаргун гаштани 

сиёсати давлатиро дар соҳаи саноат мефаҳмонад. Чунки “маҷмуи 

чораҳои таъсиррасонии давлатӣ ба фаъолият дар соҳаи саноат, ки ба 

рушди мутаносиб (мо ҷудо намудаем – Б.С.Ш.) ва устувори 

иқтидорҳои саноатӣ, таъмини пешрафти истеҳсоли маҳсулоти 

саноатии рақобатпазир ва ғанигардонии бозори истеъмолӣ равона 

шудаанд, минбаъд манфиатҳои ҷомеаро мувофиқат намекунад. Маҳз 

рушди босуръати саноат имкон медиҳад, Тоҷикистони 

соҳибистиқлол давраи гузаришро ба иқтисодиёти бозорӣ ва 

муносибатҳои бозаргонӣ ҳар чӣ тезтар сипарӣ намуда, мавқеи 

устувори худро дар раванди ҷаҳонишавӣ пайдо карда тавонад. 

Ба ҳамин моддаи 1 Қонуни баррасишаванда сархатҳои даҳум ва 

ёздаҳум бо мазмуни зерин илова карда шудаанд: 

 - паркҳои саноатӣ (индустриалӣ) – инфрасохтори саноатӣ, ки 

барои амалисозии фаъолияти саноатӣ, ташкил кардани истеҳсолоти 
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саноатӣ ё модернизатсияи инноватсионии саноат таъин гардида, аз 

ҷониби ташкилотҳои тиҷоратӣ ё ғайритиҷоратӣ (ширкатҳои 

идоракунанда) тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон идора 
карда мешавад; 

- кластерҳои саноатӣ – маҷмуи субъектҳои фаъолият дар соҳаи 

саноат, ки бинобар наздикии ҳудудҳо ва вобастагии кориашон ба ҳам 

алоқаманд буда, бо мақсади коркарди ашёи хом то маҳсулоти ниҳоӣ 

(моли тайёр) дар ҳудуди як ё якчанд минтақаи кишвар ҷойгир карда 
мешаванд. 

 Минбаъд дар меъёрҳои ҳуқуқии дигар ин мафҳумҳои нав то 

дараҷае мушаххас гардонида шудаанд, мазмуну моҳияти ин 

навовариҳои қонунгузорӣ на фақат барои ҳуқуқтатбиқкунанда, 

балки ҳамаи шахсони ҳуқуқию воқеии манфиатдор возеҳу равшан 

мегардад. Чунончӣ, ба сархати шашуми қисми 2 моддаи 3 ҳамин 

Қонун пас аз калимаҳои “паркҳои технологӣ” калимаи “паркҳои 

саноатӣ (индустриалӣ)” илова карда шуданаш маънои 

баробарвазнии ин мафҳумҳоро дорад. Ғайр аз он, дар моддаҳои 

иловашудаи 91  ва  92 ҳамин Қонун мақсад, роҳу усулҳо, заминаҳои 

воқеӣ ва ташкили “паркҳои саноатӣ (индустриалӣ)” ва “кластерҳои 

саноатӣ” пешбинӣ гаштаанд. 

 Ба қисми 1 моддаи 3 ҳамин Қонун, ки мақсади сиёсати 

давлатиро дар соҳаи саноат муқаррар кардааст, илова карда шудани 

сархатҳои панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум ва нуҳум бо мазмуни 

зерин маънои боз ҳам васеътар ва амиқтар гаштани ҳадафҳои сиёсати 
давлатиро дорад: 

 - афзун намудани иқтидори содиротии кишвар; 

- ташаккул ва рушди чораҳои дастгирии субъектҳои фаъолият 

дар соҳаи саноат;  

- навсозии инфрасохтори саноатӣ; 

- ташаккули соҳаҳои нави саноат; 

- истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири саноатӣ. 

 Мантиқан боиси тазаккур аст, боз ҳам васеътар ва амиқтар 

гаштани мақсадҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат ба принсипҳои 

асосии он низ бетаъсир намемонад. Барои ҳамин ба моддаи 4 ҳамин 

Қонун сархатҳои шашум, ҳафтум, ҳаштум, нуҳум ва даҳум бо 

мазмуни зерин илова карда шуда, шумораи принсипҳоро то даҳ 
расонидаанд: 

- банақшагирии стратегӣ дар соҳаи саноат; 

- қобили андоза будани маҳакҳои мақсадноки рушди саноат; 

- омезиши шаклу усулҳои танзими давлатӣ ва иқтисоди бозорӣ 

дар соҳаи саноат; 
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- таъминот бо захираҳо ва равонасозии онҳо ба рушди соҳаҳои 
афзалиятноки саноат; 

- ҳамгироии илм ва истеҳсолот”. 
 Ба назари мо чунин мерасад, ки ташкили Фонди рушди саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ақидаи мувофиқи мақсад буд, вале моддаи 12 

аз эътибор соқит дониста, умуман ин омили хеле назарраси 

дастгирии давлатии инкишофи минбаъдаи на фақат саноат, балки 

тамоми иқтисодиёт, ба нестӣ бурда шудааст. Чунки сархати дуюми 

қисми 1 моддаи 10 фақат дар таҳрири “пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок 

аз тариқи бонкҳо” пешниҳод гаштанаш ҷои Фонди рушди саноатро 

гирифта наметавонад. Зеро бонкҳои дар мамлакати мо, айни замон 

амалкунанда, ғайр аз Амонатбонк, тиҷоратӣ ва ғайридавлатӣ 

мебошанд. Барои ҳамин мувофиқи мақсад мегашт, ки қонунгузор 

роҳу усулҳои ҳавасмандкунии онҳоро  дар  “пешниҳоди қарзҳои 

имтиёзнок аз тариқи бонкҳо” муқаррар мекард. 

 Умуман, калимаҳои дастгирӣ, мусоидат, чораҳои дигар ва      

барои амалӣ гаштани ҳадафи стратегии инкишофи иқтисодиёт – 

саноатикунонӣ чораҳои назарраси давлатиро ифода карда 
наметавонад.   

 Бо мақсади ҳар чӣ тезтар расидан ба ҳадафи чоруми стратегии 

давлатӣ – саноатикунонии иқтисодиёт оиди диверсификатсияи 

маблағҳои хароҷоти буҷети давлатӣ барои соли 2022 изҳори ақида 

намуданӣ ҳастем. Дар тӯли чандин солҳои давлатдории Тоҷикистони 

соҳибистиқлол бо ишора ба меъёри конститутсионӣ оид ба давлати  

иҷтимоӣ будани Тоҷикистон ва зарурияти фароҳам овардани 

шароити зиндагии арзанда барои ҳар як инсон [4] аз нисф зиёди 

қисми хароҷоти буҷети давлатӣ ба мақсадҳои иҷтимоӣ равона карда 

мешаванд. Ҳамин тавр, дар буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои соли 2022  43,8% хароҷот барои маориф, тандурустӣ,  суғуртаи 

иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, фарҳанг ва варзиш пешбинӣ шудаанд. 

Барои саноат бошад, дар якҷоягӣ бо сохтмон ҳамагӣ 0,62% қисми 

хароҷотии буҷети давлатӣ ҷудо карда шудааст [5]. 

 Ба назари мо, чунин сохтори тақсимоти қисми хароҷоти буҷети 

давлатӣ ба сиёсати давлатӣ оид ба саноатикунонии иқтисодиёти 

мамлакат он қадар ҳам мувофиқат намекунад. 

Дар Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022” ва 

дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2023 – 
2024, №578, аз 24 ноябри соли 2021 [5], ки чун тартиби (механизми) 

амалӣ гаштани қонун меҳисобем, ягон ишора ба таъмини молиявии 
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саноатикунонии иқтисодиёти мамлакат ҳатто дар солҳои минбаъда 
низ ба назар намерасад. 

Шояд қонунгузор дар назар дошта бошад, ки барои амалӣ 

гаштани ақидаи саноатикунонии иқтисодиёти мамлакат Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкории хусусӣ такя мекунад, ҳарчанд 

дар боло аллакай ишора намуда будем, ки дар шароити иқтисодиёти 

бозорӣ ва муносибатҳои бозаргонӣ ҳамаи иштирокчиёни раванди 

иқтисодӣ бояд бо соҳибкорӣ машғул гарданд. Дар акси ҳол, яке аз 

принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ – баробарии ҳамаи шаклҳои моликият 

дар фаъолияти соҳибкорӣ коста мегардад. Ба ҳар ҳол барои амалӣ 

гардонидани ҳамаи чораҳои ҳавасмандкунии дар новеллаҳои 

қонунгузории пештар мо баррасинамуда зарур аст, ки аз ҳисоби 

Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  маблағи муайян ҷудо карда 

шавад. То ин ки чораҳои пешбинигардида фақат чун чораҳои 

маънавӣ ва рамзӣ боқӣ намонанд.   

Рушди минбаъдаи иқтисодиёти Тоҷикистон аз самаранок 

истифода гардидани захираҳои бойи табиии он ва вусъат додани 

истеҳсолоти саноатӣ вобастагии калон дорад. Ин раванд ислоҳоти 

ҷиддии қонунгузорӣ ва сиёсати танзимкунониро маҳз дар ҳамин самт 

тақозо дорад, зеро имрӯз қонунгузории амалкунандаи мамлакат дар 

ин масъала ба талаботи муосир на он қадар ҷавобгӯ мебошад ва бояд 

бо назардошти таҷрибаи пешрафта ва ҳимояи манфиатҳои кишвар 

дар соҳаи истифодабарии  қаъри замин такмил дода шавад.  
 

Пайнавишт: 
1. Болтуев С.Ш.  Инкишофи  ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

дар соњаи фаъолияти соњибкорї дар давраи соњибистиќлолии 
давлатии Тољикистон / Истиќлол – заминаи рушди Тољикистон. – 
Хуљанд: Ношир, 2016. - С. 154 – 161.  

2. Болтуев У.С.  Некоторые комментарии Указа «Об объявлении 
моратория на все виды проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства» // Ахбори ДДҲБСТ (Вестник ТГУ ПБП). 

– Хуҷанд, 2008. - № 3 (июль-август). - С.17 – 21. 

3. «Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2018 - 2028», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

06.02.2018 таҳти № 1005 тасдиқ гаштааст. - www.prezident. Tj 
4. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки 06 ноябри соли 1994 бо 

раъйпурсии умумихалќї ќабул карда шудааст, 26 сентябри соли 
1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба тариќи раъйпурсии 
умумихалќї таѓйироту дигаргунињо ворид карда шудаанд. – 
www.prezident. Tj 
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5. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба қабул кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 

2022» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 
2023 – 2024 №578 аз 24 ноябри соли 2021. - www. jumhuriat 

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021, № 1848 оид 

ба ворид намудани  тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 маи соли 2017 “Дар бораи сиёсати давлатӣ дар 

соҳаи саноат”. - www. jumhuriat 

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати давлатӣ дар 

соҳаи саноат” аз 30 майи соли 2017. – www. jumhuriat 

8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати 

дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 21 декабри соли 2021. - 
www.prezident. tj 

9. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон № 

309 аз 06 январи соли 2022 дар бораи “Солҳои рушди саноат”.  - 
www.prezident. tj 
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ВКД Љумњурии Тољикистон,  
н.и.њ., дотсент, полковники милитсия  

 
Хушвахтзода Х. Х., 

муовини сардори факултети № 4 
Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон оид ба ќисми низомї, 
подполковники милитсия  

 
 

МАФЊУМ ВА СОХТОРИ ХАРАКТЕРИ КРИМИНОЛОГИИ 
ЉИНОЯТКОРЇ ДАР СОЊАИ  АНДОЗ  

        
Дар адабиёти  њуќуќї  муаммоҳои  мубориза  бар зидди 

чинояткорї  ва инчунин  кирдорњои  характери љинояткориро  бо 

мафњумњои  зиёд  тавсиф менамояд. Масалан, њуќуќи љиноятї 

мафњуми характеристикаи њуќуќи љиноятиро истифода мекунад, дар 

корњои бахши криминалистика бошад, љиноятро аксар ваќт бо 

характери криминалистї тавсиф  менамоянд. 
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       Маънї ва унсури  характеристика  вобаста   ба маќсад ва 

вазифањои конкретии  илмњои  соњаи  гуманитарї мебошад. Њамин 

тариќ,  назарияи њуќуќи  љиноятї  таркиби    љиноятро  ба чор унсур 

таќсим намудааст: объект, тарафи объективї,  субъект ва тарафи 

субъективї.  Вазифаи њуќуќи љиноятї ин бо меъёрњои  њуќуќи  

љиноятї дуруст бањо додан ба кирдори шахсе, ки дар амалия  

кирдори ба љамъият хавфнок содир кардааст, фањмида  мешавад. 

     Мафњуми «характеристикаи криминологї» –  бошад, ин дар 

тадќиќотњои криминология истифода бурда мешавад. Криминология 

илми сотсиологї – њуќуќї буда, љинояткор, сабаб ва шароитњои 

љинояткорї,  восита ва роњњои пешгирї намудани онро меомўзад; 

[2.С.326] 

           а) љинояткорї – њолати иљтимої ва њуќуќї – љиноятї таърихан 

таѓйирёбанда дар љамъият буда, маљмуи њамаи љиноятњои дар њудуд 

ва ваќти муайян содиршударо ташкил мекунад. Вай њамчун њолати 

иљтимої дорои нишонањои сифатї ва шуморавї, яъне сатњ (дараља), 

сохт (таркиб) ва динамика мебошад; 

           б) шахсияти љинояткор – маљмуи тавсияномаи иљтимої – 

демографї, иљтимої – мавќеї ва иљтимої – психологии субъектони 

љиноятњо мебошад. Дар омўзиши шахсияти љинояткор 

мутаносибияти нишондодњои биологї  ва иљтимоии шахсият низ 

дида баромада мешавад. Нишондодњо оид ба хислатњои шахсии 

субъектони љиноят дар якљоягї ва аз рўйи намудњои алоњидаи љиноят 

ба мо барои муайян намудани сабабњои љинояткорї ва љиноятњои 

алоњида ёрї мерасонад. 

в) сабаб ва шароитњои љинояткорї – љамъи њолатњои иљтимоии 

манфии иќтисодї, демографї, идеологї, иљтимої – психологї, сиёсї, 

роњбарї - ташкилї, ки замина барои пайдошавии љинояткорї 

мегардад ва оќибати он мебошанд, ташкил мекунанд. Сабаб ва 

шароитњои љинояткорї вобаста ба мазмун, табиат ва механизми 

таъсиррасонї дар дараљњои гуногун омўхта мешаванд – сабаб ва 

шароитњои љинояткорї ба тариќи кулл, гурўњи љиноятњо ва 

љиноятњои конкретї; 

г) пешгирии љинояткорї – њамчун маљмуи чорањои характери 

давлатї ва љамъиятї дошта, ки барои пешгирї, аз байн бурдан ва ё 

кам кардани сабабњо ва шароитњои љнояткорї, боздоштани 
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њуќуќвайронкунандагон ва ба танзим даровардани рафтори онњо 

равона карда шудааст, эътироф карда шудаанд. 

 Аз њамин сабаб лањзањои  характеристикаи  криминологї низ 

вуљуд доранд, ки  њаматарафа  сохторњои  зуњуротњои  номатлубро  

њамчун љинояткорї  муайян  намуда барои пешгирии он  шароит 

мусоидат менамоянд. 

 Дар ќатори ин дар кори мазкур боз кайд кунем, ки  

характеристикаи криминологии  љинояткорї аз таркибњои зерин 

иборат аст: 

- вазъият, сохтор ва  динамикаи  намуди  љинояти  мушаххас; 

- характеристикаи  шахси  љиноят содиркунанда; 

- омилњои муайянкунадаи суйиќасди љиноят; 

- фаъолияти профилактикї ва субъектњои профилактика [3, 

с.77]. 

Њамаи ин сохторро асоснок ќабул намудан ба гумон аст. Агар 

пешгирии љинояткорї хастии ин низом бошад, пас характеристикаи 

криминологї ин як ќисми таркиби он дар коркард ва ба амалбарории  

чорабинињои  профилактикӣ  њисобида мешавад. 

Дар алоќамандї бо ин характеристикаи криминологї ба се 

характери унсури аввал муносиб дониста мешавад. Вале, агар ду 

унсури охиринро ба љинояткории бо андоз алоќаманд буда,  илова  

намоем њам, шубња пайдо намешавад.  

Бисёри аз олимони криминологияи хориљї алоќамандї ва ба 

њам вобастагии  љиноятро  бо  њуќуќвайронкуни  ќайд  намудаанд. 

Масалан, Н.Г. Угрехелидзе дар натиљаи гузаронидани тадќиќот 

муайян намудааст, ки аз 2000 шахсе, ки љиноят содир кардаанд  4/1 

ҳиссаи онњо пештар њуќуќвайронкунии  маъмурї  содир кардаанду 

баъд љиноят[4, с.99]. 

Дар ин алоќамандии љиноят ва њуќуќвайронкунї олими дигар 

В.В. Лунеев, тобеияти  коррелятивї (муносибати ду тарафа доштан) 

байни вайрон намудани Оинномаи њарбї ва љиноятњои њарбї, вайрон 

намудани ќоидањои њаракати роњ ва љиноятњо муќобили бехатарии  

њаракат ва воситаи наќлиётро низ нишон додааст. 

Њуќуќвайронкунї дар соњаи андоз ва љинояткории алоќамандӣ 

бо  андоз ба њамин гурўњ тааллуќ дорад. Аз њамин сабаб, дар байни 

онњо девори «Хитой» вуљуд надорад. Пинњон кардани даромад аз 

супоридани андоз – ин яке аз шаклњои оммавии зиддињуќуќии љамъ 
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кардани (андухти) капитал ба њисоб меравад. Ин намуди падидаи 

љиноятї бо њуќуќвайронкунии маъмурї ва характери молиявие, ки 

хусусияти «зинаи то криминалї» дорад,  сахт алоќаманд мебошад. 

Асосан љазо (санксия) барои содир кардани љиноят ва 

њуќуқвайронкунии маъмурї тадбиќ карда мешавад ва дар ин њолат 

низ андозсупорандагон аз супоридани андоз саркашї мекунанд. Аз 

њамин сабаб, объекти  љиноятњои бо андоз алоќамандбуда дар њама 

њолат даромадњо, фоида, арзиши молњои муайян, фаъолияти  алоњидаи  

андозсупоранда  ва ѓайраҳоро ташкил медињад. 

Тадќиќотњои  криминологї  нишон  медињад, ки аз  кирдорњои 

њуќуќвайронкунии маъмурї ба кирдорњои љиноятї гузаштан 

бешуурона ва ногањонї мебошад. Назорати чандинсолаи 

криминологї нишон медињад, ки дар ташаккулёбии шахсияти 

њуќуќвайронкунанда, системанок кирдорњои зиддиљамъиятї пайдо 

мешавад. Чунин ахлоќ, албатта њамчун ќоида, сифатњои  љиддии  

хусусиятњои конкретии шахсиятро иваз намуда, ахлоќњои 

љинояткоронаи онро дар оянда муайян мекунад. Ин шахсият аз 

кирдорњои камхавфноки барои љамъият ба кирдорњои љиноятї 

мегузарад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки кирдорњои њуќуќвайронкунї дар 

соњаи андоз ва љиноятњо дар ин соња содиршаванда, рафторњои  

зиддињуќуќии умумї дорад, ба монанди табиати умумии њуќуќї ва 

механизми ташаккулёбии ба њам монанди шахсияти љинояткор ва 

шахсияти  хушрафтор. Онњо як ранг содир мекунанд, шароити ба њам 

хос доранд ва сабабу натиљаи шабењ доранд ва  ин чунин самти 

яктарафа доранд. Аломатњои умуми содиркунии њуќуќвайронкунї 

дар соњаи андоз ва љиноятњои  дар ин соња содиршаванда  ба монади 

кирдори ба љамъият хавфнок мебошанд. Бо ин аломатњо, ки 

пайдоиши  асосӣ  назарияи њуќуќи љиноятї ва њуќуквайронкунии 

маъмурист ё ки  нишондоди зуњуроти шиддатноки он («дараљаи 

хавфноки ба љамъият»), дар ќонун тафриќаи (дифференциация) 

шаклњои мухталифи кирдорњои зиддињуќуќї тадбиќ карда шуд, яъне 

ин кирдорњо ба  љиноят мансуб дониста мешавад  ё ба дигар кирдор. 

Саркашї аз супоридани андозњо ва (ё) пардохтњо аз шахсони 

њуќуќї њангоме ба миќдори калон содиршуда њисобида мешавад, ки 

агар њаљми андоз ё пардохтњои пардохтнашуда аз дањ њазор 
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нишондињанда барои њисобњо ва ба миќдори махсусан калон бошад, 

аз бист њазор нишондињанда барои њисобњо бештар бошад.  

Баландшавии кирдори ба љамъият хавфнокии дар ин њолати 

мазкур асосан аз аломатњои моддї вобастааст, ки ин кирдор љиноят 

ҳисобида мешавад. Аз њамин лињоз, њуќуќвайронкунї дар соњаи андоз 

дар доираи њамон як кирдор мумкин аст, ба љиноят мубаддал гардад.  

Барои ин як њолати вазнинкунадаи  љавобгарї кифоя њаст. 

Умумияти њуќуквайронкунї дар соњаи андоз ва љиноят дар 

ангеза ифода мегардад, ки ин яке аз асосњои муйянкунадаи сабабњои  

кирдори  шахс ва аз љумла кирдорњои љиноятї мебошад. Ангеза 

ањамияти таъсиррасонї ба тамоми механизми кирдори љиноятї 

дорад. Ангезаро дар криминология ва њуќуќи љиноятї чунин шарњ 

медињанд: «Ангеза - ин майлу ниятњое, ки шахсро барои содир 

кардани љиноят водор месозад». Дар љиноятњои иќтисодї ва андоз 

бошад, ангеза самти ѓаразнокї дорад. 

Њамин тариќ, ќирдори одатшуда дар механизми 

њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи андоз  бо љиноят ба тариќи 

автоматї мубаддал намегардад. Њамон ќадаре, ки шахс системанок 

ахлоќњои заддиљамъиятї содир кунад, њамон ќадар он руњан ба содир 

кардани љиноят тайёр мешавад.  

Гуфтан мумкин аст, ки байни шаклњои фарќкунандаи 

њуќуќвайронкунии андоз ва љиноят њам вобастагии объективї 

доранд. Ин андешаро олим Г.М. Минковский низ њимоя мекунад, 

яъне иброз медорад, ки одатан њуњуќвайронкунии алоњидае, ки ба 

кирдори љиноятї мегузарад,  њамон  як сабаб, ки кирдори љиноятї 

дорад, аз њамин сабаб омўхтани ин њуќуќвайронкунї имконият 

медињад, ки тенденсияи (тамоюли) љинояткориро пешгўи кунем [5, 

с.249]. 

Барои бомувафаќ назорат кардани зуњуроти мазкур ва самара 

бахшидан дар фаъолияти профилактикї дар самти љинояткории дар 

соњаи андоз, ба ѓайр аз ин маълумотњо боз маълумотњо оид ба 

њуќуќвайронкунии маъмурї ва молиявї ањамияти калон доранд. 

Чӣ хеле ки  олим В.В. Лунеев, ќайд менамояд, алоќамандии 

љиноят ва њуќуќвайронкунї тобеияти  коррелятивї (муносибати ду 

тарафа доштан) доранд. Аз њамин сабаб, тањлили љиноят бо тањлили 

њуќуќвайронкунї  њисобида мешавад.  
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Њамин тариќ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар баробари 

тараќќӣ ёфтани љомеаи љањонї, њолатњои нави љиноятњо вобаста ба 

андоз рўйи кор омадааст. Супоридани сариваќтии андоз ин омили 

пешрафт ва тараќќиёти давлат мебошад. Бањри пешгирии љиноятњои 

марбут ба андоз алоќамандбуда тамоми чорањои заруриро андешида, 

бањри бардоштани маърифати њуќуќии шањрвандон корњои 

фањмондадињї ва бозомўзї, санадњои меъёрї -  њуќуќиро роњандозї 

намудан бамаврид мебошад.   
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Замони осоиштаи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба рушду нумўи илмҳои мухталифи кишвари 

соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи мо заминаи 

мусоид фароҳам овард. Дар қатори илмҳои ҷомеашиносӣ илми 

ҳуқуқшиносӣ ҳам бо тамоми қишру ҷузъҳояш омўхта шуда, асарҳои 

алоҳидаву мақолаҳои ҷудогона рўи чоп омаданд. 
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Яке аз чунин соҳаҳои ҳуқуқ ин ҳуқуқи конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки баъди ба даст овардани 

истиқлолият рушд ёфта, махсусан, баъди қабули Конститутсияи соли 

1994 [1] имрӯз муносибатҳои нав ва хеле васеъро дар бар мегирад. 

Омӯзишу тадқиқи арзишҳои нави конститутсионӣ ба инкишофи илми 

ҳуқуқи конститутсионӣ мусоидат менамояд. 

Дар яке аз Паёмҳои худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки: “... бо мақсади баланд 

бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ Вазоратҳои адлия, маориф ва 

илм, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, Академияи илмҳо, мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва тамоми мақомоти давлатиро 

зарур аст, ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ густариш 

диҳанд. Инчунин, ба Вазорати маориф ва илм супориш дода 

мешавад, ки омӯзиши ҳатмии Конститутсияро дар барномаҳои 

муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монад” [2]. Воқеан, донистани мазмуну 

муҳтавои Конститутсия, ки асоси ҳамаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии 

кишвар ба ҳисоб меравад, ба инкишофи ҷомеа ва давлат мусоидат 
менамояд. 

Назаре ба таърихи илми ҳуқуқи конститутсионӣ намоем, он 

роҳи дурударози инкишофро тай намудааст. Ба як соҳаи мустақили 

илм табдил ёфта, назар ба дигар соҳаҳои илми ҳуқуқӣ (масалан, 

ҳуқуқи гражданӣ, ҷиноятӣ) каме баъдтар сурат гирифтааст. 

Дар ибтидо баъзе аз ақидаҳои аҳамияти конститутсионидоштаи 

дар гуфторҳои то замони мо расидаи порчаҳои нодири папируси 

Мисри Қадим, хатҳои мехии Бобул, ведаҳои Ҳиндустон, нисбатан ба 

инкишофи ҷузъиёт – дар ашъори Афлотун, Арасту, Сисерон, Гай ва 

ѓайра, гарчанде дар он замон на худи ҳуқуқи конститутсионӣ ва на 

илм дар бораи он вуҷуд дошт, ташкил медоданд. Дар асрҳои миёна 

бошад, корҳои илмие ба нашр расиданд (масалан, асарҳои Фомаи 

Аквинӣ), ки онҳо мазмуни мулоҳизаҳои алоҳидаи ба проблемаҳои 

ҳуқуқи конститутсионӣ алоқамандро доро буданд. Ба ин ҷо метавон 

асарҳои баъзе ҳуқуқшиносони мусулмониро ҳамроҳ намуд, ки дар 

замони мо бознашр шудаанд (масалан, асарҳои ал-Мовардӣ дар 

бораи меъёрҳои ҳокимиятӣ, назарияи авлодии инкишофи ҷамъияти 
Ибн Халдун). 

Ташаккули идеяҳои асосии ҳуқуқи конститутсионӣ, пайдоиши 

илми ҳуқуқи конститутсионӣ бо таназзули феодализми мутлақ ва 

фаъолияти пурмаҳсули як зумра арбобони машҳур алоқаманд 
мебошад. Намояндагони “насли сеюм” ва ифодакунандагони 
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манфиатҳои умумихалқӣ Г. Гротсий, Ҷ.Локк, Ш.Л. Монтаске, Ж.Ж. 

Руссо ва дигарон бисёр муқарраротро (дар бораи соҳибихтиёрӣ, 

таҷзияи ҳокимият, ҳуқуқҳои табиӣ ва ҷудонашавандаи инсон, 

парламентаризм, масъулиятнокии ҳукумат, худидоракунии маҳаллӣ 

ва ѓайра) таҳия намудаанд, ки асоси ҳуқуқи конститутсионии 

муосирро ташкил медиҳанд. 

Ин андешаҳо таҷассуми худро дар аввалин ҳуҷҷатҳои 

конститутсионии Куруши Кабир  Эъломияи ҳуқуқи башар ( асри V 

пеш аз милод), Эъломияи истиқлолияти ШМА (соли 1776), 

Конститутсияи ШМА (соли 1787), дар Эъломияи ҳуқуқҳои инсон ва 

шаҳрванд (соли 1789), таҷассум ёфтаанд. 

Дар асри XIX ба инкишофи илми ҳуқуқи конститутсионӣ 

асарҳои У. Беджгота, А. Дайси дар Бритониёи Кабир, Ж.П. Эсмена 
дар Фаронса, В. Лабанда дар Олмон, У. Уиллоби дар ИМА таъсири 
калон расонидаанд. Дар миёнаи асри XIX самти марксистии 

омӯзиши илми ҳуқуқи конститутсионӣ низ пайдо шуд. 

Дар замони муосир дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ ду самти 

асосӣ вуҷуд дорад. Шартан метавон онҳоро “радикалӣ” (аз калимаи 

“решагӣ”) ва либералӣ (аз калимаи “озод”) номгузорӣ кард. Самти 

радикалӣ, асосан асарҳои олимон-марксистон бо ном демократони 

инқилобӣ, ки ҷонибдори самти инкишофи сотсиалистии 

мамлакатҳои тараққиёбанда ва асарҳои радикалҳои чап мебошанд, 
дар бар мегирад [1]. 

Муаллифоне, ки ба ин самт тааллуқ доранд, ҳуқуқи 

конститутсиониро аз нигоҳи муборизаи синфӣ ва бисёр вақт аз 

диктатураи синфи муайян ё ин ки блоки синфӣ баррасӣ менамоянд. 

Ин синфҳо дар фаҳмиши гурўҳҳои гуногуни самти мазкур якхела 
нестанд. Барои марксистон ин синфи коргар  мебошад. Дар замони 

муосир ба он дар бораи диктатураи демократияи халқӣ ҳамроҳ 

мегарданд. Демократҳои инқилобӣ ҷонибдори ҳокимияти маҷмуавии 

гурӯҳи коргарон ва он бекороне мебошанд, ки ба андешаи онҳо 

метавон ба давраи дигаргуниҳои куллии демократӣ ҳамкорӣ намуд, 
ки дар охир метавонанд ба сотсиализм оварда расонанд. 

Радикалистони чап бештар вақт қувваи ҳаракатдиҳандаи таѓйироти 

инқилобиро дар баъзе аз қаторҳои зиёӣ ва баъзан дар гурўҳҳои 

ғайрисинфӣ “ҷанговарони пешсаф” мебинанд. Олимони ҷараёни 

радикалии чап чунин меҳисобанд, ки таъиноти хизматии ҳуқуқи 

конститутсионӣ дар муҳайё сохтани шароит (барои ҳокимият, 

иқтисодиёт, низоми ҳизбӣ, сохтори давлат ва ѓ.) барои сохтмони 

сотсиализм ва коммунизм ифода мегардад. Самти коммунизм ҳамчун 

самти тараққиёти ояндаи дур арзёбӣ мешавад. Ин муаллифон дар 
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бораи демократияи халқӣ ва сотсиалистӣ андешаҳои хешро баён 

дошта, амалан низоми идоракунии авторитарӣ, ҳукмронии умрбоди 

як ҳизб (коммунистӣ), муқобили таҷзияи ҳокимият ва худидоракунии 

маҳаллӣ, давлатикунонии иқтисодиёт, бартарии ҳуқуқи гуруҳҳои 

муайяни аҳолӣ (синфи коргар, “меҳнаткашон”), барҳам додани 

моликияти хусусӣ, “синфи истисморгарон”, аз ҷумла бо роҳи татбиқи 

васеи тарзҳои маҷбурсозӣ, ки бе истифодаи он сохтмони ҷомеа ва 

давлат ғайриимкон аст, тарафдор ҳастанд.  

Дар самти либералии инкишофи ҳуқуқи конститутсионӣ асарҳои 

олимони мамлакатҳои гуногун, аз ҷумла, давлатҳои муосири 

пасошӯравӣ пешниҳод мегарданд.  Дар ин давлатҳо – Озарбойҷон, 

Белоруссия, Гурҷистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон андешаи кулли ин 

олимон дигаргун шуда, онҳо таҳиякунандагони конститутсияҳои нав 

гаштанд. Дар конститутсияи давлатҳои пасошӯравӣ, давлатҳои 

собиқи рӯ ба сотсиалистӣ ниҳода, меъёрҳои байналмилалие, ки 

арзишҳои инсондӯстиро инъикос менамоянд, ворид гардидаанд. 

Намояндагони самти мазкур чунин меҳисобанд, ки 

конститутсия, ҳамчунин, ҳуқуқи конститутсионӣ дар маҷмуъ, воситаи 

диктатура ба шумор нарафта, балки идоракунандаи созиши иҷтимоӣ 

байни гуруҳҳои гуногуни ҳукмрон ва идоракунандаи ҷомеа мебошад. 

Ҳуҷҷате, ки бояд дар меъёрҳои худ арзишҳои умумиинсониро (озодӣ, 

демократия, ҳуқуқҳои инсон, таҳаммулпазирии иҷтимоӣ, адолати 

иҷтимоӣ, самти иҷтимоии бозоргонӣ ва ғайра) мустаҳкам намояд, 

шуморида мешавад. Онҳо тарафдори давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ, 

иҷтимоӣ, озод, таҷзияи ҳокимият, эътирофи худидоракунии маҳаллӣ, 

масъулиятшиносии ҳама шахсони мансабдор ва мақомоти давлатӣ 

дар назди халқ мебошанд. Намояндагони онҳо ба воситаи сулҳҷӯёна 

ҳалли низоъҳоро пешниҳод менамоянд. Инчунин, ҷустуҷӯи созиш ва 

гузашт намудан дар муносибатҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ, муқобили дар 

конститутсия муқаррар намудани “нақши муайянкунанда ва 

роҳбарикунанда”,  як ҳизб дар ҷомеа ва давлат, хусусияти синфии 

ҳокимияти давлатиро тарафдорӣ менамоянд. 

Ду самти асосии зикргардида, танҳо нигоҳи фикрҳои мухолифро 

инъикос менамояд. Байни онҳо равияҳои байниҳамдигарӣ вуҷуд 

доранд. Дар баъзе ҳолатҳо дар тадқиқоти ҳамон як муаллиф баъзе 

аломатҳои ҳарду самт муттаҳид мешаванд. Ба ғайр аз ин, на ҳама 

олимони як самт мутлақо тарафдори андешаи монандро оид ба ҳама 

масъалаҳо, то ҳатто масъалаҳои принсипалӣ мебошанд. Вобаста ба 

ин, дар доираи як самт мактабҳои гуногуни илмӣ – гурӯҳи олимон 

пайдо мешаванд, ки методҳои монанди тадқиқро истифода мебаранд 

ва дар умум, оид ба натиҷаҳои он тафсирҳои қиёсӣ медиҳанд. 
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Тарафдорӣ ба ин ё он мактаби илмӣ на ҳама вақт аз кори олим 

вобаста аст. Вай аз мазмуни асарҳо ва маърӯзаҳои илмӣ муайян 

мегардад. Мактабҳои илмии бузург хусусияти байналмилалиро доро 

буда, муаллифонро аз мактабҳои гуногун муттаҳид месозанд. 

Метавон чор мактаби асосиро номбар намуд, ки имрӯз дар илми 

ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷӣ вуҷуд доранд: ҳуқуқӣ, 

сиёсӣ, теологӣ ва марксистӣ. Ҳолати баёни якум ва дуюмро 

конститутсионализм ишғол менамояд, ки бештар ба мактаби 

сиёсатшиносӣ тааллуқ дорад. 

Мактаби ҳуқуқӣ дар аввал нақши муайянкунанда дошта, баъд 

таъсири зиёди худро то солҳои 20 асри XX соҳиб гардид. 

Тарафдорони он асосан, ба омӯзиши давлат, мақомоти он ва ҳуқуқи 

инсон такя менамуданд. Ин танҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва 

бартарияти он амалӣ мегашт. Онҳо хислати иҷтимоии давлатро 

эътироф менамуданд, аммо ҳуқуқшиносонро ба омӯзиши давлат, 

мақомоти он ва фаъолияти он ҳамчун низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ 

даъват менамуданд. Дар замони имрӯза ин мактаб аҳамияти худро 

гум кардааст, вале усулҳои аз ҷониби он тадқиқгашта дар илми 

ҳуқуқи конститутсионӣ ба таври васеъ истифода шуда истодаанд. 

Мактаби сиёсӣ дар байни асри XX мавқеи муайянро соҳиб 

гардид. Тарафдорони он на ба омӯзиши меъёрҳои ҳуқуқи 

конститутсионӣ, балки ба омӯзиши нақши воқеии ин ё он 

институтҳои давлатӣ ва сиёсӣ даъват менамоянд. Бесабаб нест, ки дар 

баъзе мамлакатҳои фаронсизабон ҳоло фанни таълимӣ “Ҳуқуқи 

конститутсионӣ ва институтҳои сиёсӣ” номгузорӣ шудааст. 

Дар байни мактабҳои номбурда ҷойи махсусро мактаби теологӣ 

ишғол менамояд. Вай аз ҷиҳати андешаҳои гуногунмазмуни 

тарафдорони худ фарқ мекунад. Онҳо бо самтҳои радикалӣ дар 

шакли махсуси шарҳи динӣ наздиканд. Вале қисми муайяни 

тарафдорони он, ки ба онҳо ақидаҳои сиёсатмадорони Ғарб таъсир 

расонидаанд, нигоҳи либералӣ ба ҳисоб мераванд. Ин мактабро 

асосан, тадқиқоти ҳуқуқшиносони мусулмонӣ пешниҳод менамоянд. 

Асарҳои тарафдорони он бо ақидаҳои халифат – идоракунии 

боадолатона, ки аз рӯи тасдиқи онҳо дар давраи Муҳаммад 

пайғамбар вуҷуд дошт ва онро чор халифаҳои “одил” иваз намуданд. 

Тарафдорони ин мактаб ба проблемаи соҳибихтиёрӣ назари худро 

доштанд. Онҳо чунин мешумориданд, ки соҳибихтиёрии коинот ба 

Оллоҳ тааллуқ дорад.    

Ҳуқуқи  конститутсионӣ – ин  илми  ҳуқуқӣ  буда,  яке  аз  

соҳаҳои намоёни ҳуқуқшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Агар  ба  таври  мухтасар  доираи  омўзиши  илми  ҳуқуқи  
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конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро  муайян  намоем,  пас  

гуфтан  мумкин  аст,  ки  он  асосҳои  сохтори конститутсионии  

Ҷумҳурии Тоҷикистонро  ҳамчун  давлати  соҳибихтиёр,  демократӣ, 

ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона меомўзад. Мафҳуми меъёрҳои асосҳои 

сохтори ҷомеа ва давлат, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, 

соҳибихтиёрии халқ ва шаклҳои амалӣ намудани он, эътибори олии 

ҳуқуқии Конститутсия ва ғайра маълумот медиҳанд [3, с. 53].  

Пайдоиш ва инкишофи илми ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ташкилёбӣ ва  инкишофи  давлати  соҳибихтиёри  

Тоҷикистон  пайвастааст. Қабули Эъломияи  истиқлолияти  

Ҷумҳурии Тоҷикистон   соли 1990  бо  таѓйироту  иловаҳои  ба  он  

дар соли 1991  даровардашуда,  барои  пайдоиши  илми  ҳуқуқи  

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси сиёсӣ ва ҳуқуқӣ 

гардид. То  соли 1992  ин  илми  ҳуқуқӣ  бо  номи “Ҳуқуқи  давлатии  

шўравӣ”  ё  ки “Ҳуқуқи давлатии ИҶСШ” дар таълимгоҳҳои ҳуқуқӣ 

омўхта мешуд. Соли 1992  мувофиқи  меъёрҳои  Эъломияи  

истиқлолияти  Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба Конститутсия  ва  қонунҳои  

ҷумҳурӣ  таѓйироту  илова  дароварда,  қонунҳои нав  қабул  карда  

шудаанд,  ки  онҳо  ташкилёбии  давлати  соҳибихтиёри 

Тоҷикистонро  аз  ҷиҳати  ҳуқуқӣ  ба  расмият  дароварданд.  Қабули 

Конститутсияи  соли 1994  аз  ҷиҳати  ҳуқуқӣ  ба  расмият  

даровардани ташкили  давлати  соҳибихтиёри  Тоҷикистонро  ба  

анҷом  расонид [3, с. 63].   

Бо дарназардошти шароити таърихӣ, захираҳои иқтисодӣ, 

молиявӣ, меҳнатӣ, энергетикӣ ва хусусиятҳои осори фарҳангии худ 

ҳар як давлат, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш меравад. Табиист, 

ки таъмини пешрафти ҷомеа дар заминаи шароиту хусусиятҳои 

маҳалливу миллӣ қабул ва такмили қонунгузории миллиро талаб 
менамояд.  

Бинобар ин, дар чунин шароит зарурат ба таѓйиру иловаҳо ба 

Конститутсия ба миён омад. Чӣ хеле ки ба мо маълум аст, ба 
Конститутсияи амалкардаистода се маротиба - 26 сентябри соли 1999, 

22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии 

умумихалқӣ таѓйиру иловаҳо ворид карда шудаанд, ки амали онро 

фаъол гардонид.  Онҳо ба ташаккул ва инкишофи падидаҳои ҳуқуқӣ-

конститутсионӣ, ба мукаммал гаштани таҷрибаи татбиқи ин 

падидаҳо мусоидат менамоянд. Албатта, ҳар як санаи ворид 

намудани таѓйиру иловаҳо як давраи нави рушди арзишҳои 

конститутсионӣ ба ҳисоб меравад, ки барои рушди минбаъдаи илми 

ҳуқуқи конститутсионӣ замина мегузоранд. 
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Воқеан, имрӯз дар назди илми ҳуқуқи конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзуъҳои мубрам, аз қабили зиёд будани 

масъалаҳои конститутсионию ҳуқуқии тадқиқнашуда, дуруст ба роҳ 

мондани алоқамандии илм бо таҷриба ва ғайра хеле зиёданд. Ҳалли 

масъалаҳои мазкур барои рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи 

конститутсионӣ мусоидат менамоянд.  
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Самадов Б.О., 

н.и.ҳ., дотсент, мудири кафедраи 

ҳуқуқи соҳибкорӣ ва байналмилалӣ 
 

МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚИИ ТАЪМИНИ САНОАТИКУНОНӢ 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО 
 

Таъмини ҳадафҳои миллӣ, аз ҷумла саноатикунонӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сифати баланди қонунгузорӣ, санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии давлат дар ин соҳаҳо вобастагии калон дорад.  

Аз замони соҳибистиқлолӣ оѓоз намуда, Тоҷикистон 

мустақилона соҳаҳои муҳими иқтисодиёти миллиро бо санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба танзими ҳуқуқӣ даровардааст. Доир ба ин, дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [1] оварда шудааст, ки 

ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, 

иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад.  

Аз ин ҷост, ки соҳаҳои воқеии иқтисодиёти кишвар дар асоси 

ҳадафҳои танзими ҳуқуқӣ, ки маҳсули фаъолияти мақомоти 

қонунгузор мебошад, муайян карда шуда, татбиқи онҳо аз ҷониби 

мақомоти иҷроия амалӣ карда мешаванд. Дар татбиқи ин сиёсат 

нақш ва мавқеи субъектони соҳибкорӣ асосӣ буда, аз қонунгузорӣ 

бармеояд ва он бо фаъолияти мақомоти иҷроия вобастагӣ дорад.  

http://www.prezident.tj/
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Қайд кардан лозим аст, ки таъмини ҳадафҳои миллӣ, алалхусус 

саноатикунонӣ дар кишвар бевосита аз иқтидори сармояи инсонӣ 

вобаста аст. Сармояи инсонӣ омили муҳими рушди истеҳсолот, 

иқтисодиёт ва самтҳои асосии он, ҳаллу фасли масъалаҳои идоракунӣ 

маҳсуб ёфта, бо қонунгузории соҳаҳои мухталиф танзим мегардад, 

зеро аз сифати он пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ 

алоқамандии зич дорад ва байни омилҳои дарозмуҳлати рушди 

ояндаи иқтисодиёти миллӣ ҷойи аввалро ишѓол мекунад. Аз ин ҷост, 

ки рушди сармояи инсонӣ дар кишвар ҳамчун самти афзалиятноки 

фаъолияти ҳукумат муайян гардидааст.  

Баробари ҳамин, соҳаҳои ҳуқуқ қисми мустақили низоми ҳуқуқӣ 

буда, аз меъёрҳое иборат мебошад, ки намуди хоси муносибатҳои 

ҷамъиятиро ба танзим медарорад. Имрўз соҳаи саноатикунонӣ мисли 

соҳаҳои воқеии иқтисодиёти миллӣ доираи васеи муносибатҳои 

ҷамъиятӣ-ҳуқуқиро ифода намуда, бо соҳаҳои муосири ҳуқуқ 

алоқаманд аст. Муносибатҳои соҳаи мазкур мунтазам таѓйир ва рушд 

меёбанд, ки қонунгузор бо санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ онҳоро ба танзим 

медарорад. Албатта, имрўз дар таъмини ҳуқуқии соҳаҳои асосии 

иқтисодиёти кишвар, махсусан саноатикунонӣ масъалаҳои бисёре 

ҷой доранд, ки диққати ҳуқуқшиносон, олимон ва муҳаққиқонро ба 

худ ҷалб намудааст.  

Дар ин ҷода Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 

2021 дар Паёмҳои худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд 

кардаанд: «Бо мақсади тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатии рақобатнок мо саноатикунонии босуръати 

кишварро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намудем» [3]. Таъкид гардид, 

ки Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, 

маориф ва илм дар ин самт чораҷўӣ намоянд. 

Дар Паёми охирини худ ба мақомоти қонунгузор (аз 21.12.2021) 

Пешвои миллат иброз намуданд: «Ҳукумати мамлакат ҳадафҳои 

стратегии миллӣ, яъне таъмин намудани …саноатикунонии 

босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуѓли пурмаҳсулро тадриҷан 

амалӣ карда истодааст.  

Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи 

мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин 

намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди 

саноатикунонии босуръати кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 

2022 – 2026, яъне то ҷашни 35-солагии Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» эълон карда шаванд» [2]. 
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Ҳамин тариқ, аз меъёрҳои конститутсионӣ бармеояд, ки давлати 

иҷтимоӣ вазифаи асосии худро дар таъмини рушди муносибатҳои 

ҷамъиятӣ бо принсипҳои баробарии инкишофи озодона, ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳо, ҷавобгарии мутақобила байни ҳамаи иштирокчиён 
равона менамояд.   

Дар таъмини давлати иҷтимоӣ принсипи волоияти қонун ҷойи 

асосиро ишѓол мекунад. Волоияти қонун ин эътибори олии қонун, 

мавқеи баланди онро дар низоми санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, мувофиқ 

будани тамоми ин санадҳоро дар назар дорад. Сифати қонунҳо, 

коркард ва таъмини механизмҳои танзими ҳуқуқии соҳаҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ, алалхусус саноатикунонӣ, албатта маҳорати 

касбии меъёрэҷодкуниро талаб менамояд. Аз сифати зарурӣ ва ба 

талаботи имрўза ҷавобгўй будани меъёрҳои ҳуқуқии танзими 

саноатикунонӣ, соҳибкорӣ рушди соҳаҳои иқтисодиёт, некўаҳволии 

халқу ҷамъият вобастагии калон дорад. 

Дар замони муосир дар Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти 

қонунбарор як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ таҳия ва қабул карда 

шуд, ки баҳри таъмини саноатикунонӣ дар кишвар, таъмини 

ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, некўаҳволии халқ равона карда шудааст. 

Моҳиятан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 майи соли 2017, № 384 

«Дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат» [4], мақсад, вазифа ва 

принсипҳои асосии сиёсати давлатӣ, хусусият ва механизмҳои амалӣ 

намудани дастгирии давлатии субъектҳои фаъолият дар соҳаи 

саноатро муқаррар менамояд, ба ташаккул ва устувор намудани 

иқтидори саноатии Тоҷикистон равона гардидааст.  

Аз номи Қонуни мазкур маълум мегардад, ки сиёсати давлатӣ 

дар соҳаи саноат ин маҷмуи чораҳои таъсиррасонии давлатӣ ба 

фаъолият дар соҳаи саноат, ки ба рушди босуръат ва устувори 

иқтидорҳои саноатӣ, таъмини пешрафти истеҳсоли маҳсулоти 

саноатии рақобатпазир ва ѓанигардонии бозори истеъмолӣ равона 

шудааст, муқаррар шудааст. Маҷмуи чораҳои таъсиррасонии 

давлатӣ дар соҳаи саноат аз рўйи принсипҳои қонунӣ, аз ҷумлаи 

волоияти қонун ва шаффофияти иттилоотӣ, бартарии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ (моддаи 4 Қонуни №384), ба амал бароварда 
мешаванд. 

Дар радифи ин, шарикии давлат дар бахши саноатикунонӣ аз 

дастгирии давлатӣ вобастагии калон дорад. Қонунгузор дастгирии 

давлатии субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноатро бо роҳи 

маблаѓгузорӣ дар шакли грантҳо, мусоидати молиявӣ, кўмаки 

молиявӣ бо мақсади таъсис ва рушди истеҳсолоти саноатӣ, 

инфрасохтори саноатӣ ва иҷтимоӣ, ҷорӣ намудан ва азхудкунии 
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технологияву иқтидорҳои нав ва истеҳсоли маҳсулоти 

содиротшаванда ба амал мебарорад (моддаи 10 Қонуни №384).  

Бештар аз ин, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар 

кишвар мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 26 июли 

соли 2014 «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ», 

№1107 [5] пешбинӣ гардида, ба танзими ҳуқуқӣ дароварда шудааст.    

Дар таъмини рушди саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъмини сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли аҳолӣ аввалиндараҷа 

маҳсуб меёбад. Аз Паёми Пешвои миллат (21.12.2021) бармеояд, ки: 

«Ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, ... саноатикунонии 

босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуѓли пурмаҳсулро тадриҷан 

амалӣ карда истодааст.  

Бо мақсади мусоидат ба ҳалли масъалаҳои шуѓли аҳолӣ зарур 

аст, ки Консепсияи рушди шуѓли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, инчунин, барномаҳои 

миёнамуҳлати татбиқи он қабул ва амалӣ карда шаванд»[2]. 

Дар ин ҷода, меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 

августи соли 2003 «Дар бораи мусоидат ба шуѓли аҳолӣ», № 44 [6] 

муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба шуѓли аҳолӣ танзим намуда, 

асосҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва ташкилии сиёсати давлатӣ 

дар ин самт, кафолати давлатро дар амалӣ гардонидани ҳуқуқҳои 

конститутсионии шаҳрвандон ба меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ аз бекорӣ 

дар шароити иқтисоди бозорӣ муқаррар менамояд.    

Имрўзҳо баръало маълум аст, ки таъмини шуѓли пурмаҳсули 

мутахассисон, аз ҷумлаи соҳаҳои саноати кишвар муаммовӣ боқӣ 

мондааст. Зарурияти ҳарчи бештар мусоидат ба шуѓли мутахассисони 

соҳиби касбу таҷриба, ҳавасмандгардонии саноатчиён, муҳандисону 

технологҳо ва ғайраҳо ба миён омадааст. Пешгирӣ ва бартараф 

намудани ҳама гуна омилҳои субъективии таъсиррасон, муҳоҷирати 

шаҳрвандон аз кишвар (ба монанди  муҳоҷирати меҳнатӣ) яке аз 

роҳҳои рушди саноатикунонии кишвар мебошад.      

Таъмини саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита аз 

маблаѓгузории соҳаҳои мухталифи он, дастгирии давлатии молиявӣ  

вобастагии калон дорад. Дар ин ҷода, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30 ноябри соли 2021, №1804 «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соли 2022»[7] меъёрҳои ҳуқуқӣ, маблаѓгузории 

соҳаҳои саноат, иқтисодиёти кишварро ба меъёр медарорад. Тавре 

бармеояд, ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соли 2022 ба маблаѓи 33 626 756 ҳазор сомонӣ 

муқаррар карда шуда, аз ҷумла барои маблаѓгузории:  
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1) мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ – 1 420 968 ҳазор 

сомонӣ; 

2) мудофиа, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи ҳуқуқӣ ва судҳо – 

2 290 219 ҳазор сомонӣ;  

3) маориф – 6 304 025 ҳазор сомонӣ; 

4) тандурустӣ – 2 881 390 ҳазор сомонӣ; 

5) суѓуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ – 4 331 602 ҳазор сомонӣ; 

6) фарҳанг ва варзиш – 1 199 149 ҳазор сомонӣ; 

7) хоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии 

ҷангал – 1 502 178 ҳазор сомонӣ; 

8) комплекси сўзишворию энергетикӣ – 6 022 411 ҳазор сомонӣ; 

9) соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор – 1 030 551 ҳазор 

сомонӣ; 

10) саноат ва сохтмон – 211 811 ҳазор сомонӣ; 

11) нақлиёт ва коммуникатсия – 2 660 636 ҳазор сомонӣ; 

12) соҳаҳои дигари иқтисодиёт ва хизматрасонӣ – 125 349 ҳазор 

сомонӣ; 

13) хароҷоти дигар – 3 646 467 ҳазор сомонӣ. 

Аз рўйи ҳисоби математикӣ саноат ва сохтмон, соҳаҳои дигари 

иқтисодиёт ва хизматрасонӣ, ҳамагӣ ба маблаѓи 337 млн 160 ҳазор 

сомонӣ дар буҷети давлат маблаѓгузорӣ муқаррар карда шудааст. 

Таҳлили меъёрҳои қонуни мазкур дар амал як қатор саволҳоро ба 
миён меорад.  

Маъмулан, субъектони асосии соҳаҳои саноат, сохтмон, 

соҳибкорӣ, умуман соҳаҳои иқтисодиёт онҳо андозсупорандагони 

асосӣ, таъминкунандагони ҷойҳои корӣ, амнияти озуқаворӣ ва дигар 

ҷабҳаҳои муҳими кишвар мебошанд. Зарурияти ворид намудани 

таѓйироту иловаҳо ба қонунгузории ҷорӣ, алалхусус, дар бораи 

буҷети давлатӣ барои соли 2022 ба миён омадааст. Бо дарназардошти 

ба миён омадани омилҳои буҳрони байналмилалӣ, таъмини рушди 

саноатикунонии иқтисодиёти кишвар, дастгирии субъектони 

соҳибкорӣ ба мақомоти қонунгузор лозим аст, ба санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқии ҷорӣ меъёрҳои такмилёфта ворид намояд. 

Ҷолиби қайд аст, ки дар ин соҳаҳо масъалаи таъмини ҷавобгарӣ 

мувофиқи қонунгузории ҷорӣ низ баҳсталаб боқӣ мондааст. Баҳри 

дар амал дуруст ҷорӣ карда шудани ҷавобгарӣ дар соҳаҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ, саноатикунонии кишвар мувофиқи мазмуни 

меъёрҳои қонунгузорӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти 

ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони мансабдори 

он, бояд дар қонунҳо муқаррар гардидаанд[8, с.20].  

Амалӣ гардонидани ҷавобгарӣ нисбати шахсони ҳуқуқӣ, 
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соҳибкорони инфиродӣ, аз ҷумла давлат дар шахсияти шахсони 

мансабдори мақомоти давлатӣ яке аз шарти такомул ва рушди 

иқтисодиёт мебошад. Имрўз зарурияте ба миён омадааст, ки дар 

ҳамаи ин самтҳо масъулиятшиносӣ, ҳисси ҷавобгарӣ, роҳ надодан ба 

вайронкунии ҳуқуқ ва уҳдадориҳо қатъӣ ба амал бароварда шаванд. 

Ҳамин тариқ, дар қисми дебочаи (муқаддима) Конститутсия 

омадааст, ки: «Мо, халқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи 

ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул 

ва вазифадор меҳисобем». 
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Санавваров Ѓ.Б.,  

н.и.ҳ., дотсент, мудири кафедраи 

ҳуқуқи гражданӣ 
 

МАФҲУМ ВА МАЗМУНИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ 

ДАР БАХШИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ  
 

Дар ҷамъият муносибатҳои гуногуни иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, 

ахлоқӣ, динӣ, маданӣ ва ғайра мавҷуд мебошанд. Аслан, худи 

ҷамъияти инсонӣ аз маҷмуи муносибатҳое иборат мебошад, ки 

маҳсули амали якҷояи инсонҳоянд. Ҳама шаклҳо ва намудҳои 

муносибатҳое, ки дар ҷамъият байни фард ва иттиҳодияҳои он ба 

вуҷуд меоянд, ҳангоми танзими онҳо аз ҷониби меъёрҳои ҳуқуқ ба 

муносибатҳои ҳуқуқӣ мубаддал мегарданд. Андешаҳое мавҷуд 

мебошанд, ки муносибати ҷамъиятӣ дар сурати ҷой доштани ду шарт 

шакли муносибати ҳуқуқиро пайдо мекунад. Якум, он бояд дар амалу 
рафтори иродавии одамон ифода гардад ва дуюм, тавассути 

меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим шавад. Зери мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқӣ 

муносибатҳои ҷамъиятии дар асоси талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ 

бавуҷудомадае фаҳмида мешаванд, ки иштирокчиёни онҳо дорои 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъективӣ мебошанд. 

Дар назарияи давлат ва ҳуқуқ «муносибатҳои ҳуқуқӣ ин 

муносибатҳои ҷамъиятии дар асоси талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ 

бавуҷудояндае мебошанд, ки иштирокчиёни онҳо ҳуқуқҳои 

субъективӣ ва уҳдадориҳои ҳуқуқии аз тарафи давлат кафолат 

додашударо соҳибанд”[2]. Дар навбати худ олимони назариётчии 

тоҷик дуруст қайд менамоянд, ки муносибатҳои ҳуқуқӣ ба монанди 

дигар муносибатҳои идеологӣ аз тарафи муносибатҳои истеҳсолӣ, аз 

тарафи базиси ҷамъият муайян карда мешаванд. Муносибатҳои 

ҳуқуқӣ дар асоси заминаҳои моддию ҳуқуқӣ пайдо мегарданд [4]. 

 Доираи гуногуни муносибатҳои ҷамъиятие мавҷуд аст, ки инсон 

дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ ба онҳо сару кор дорад. Ин муносибатҳо дар 

байни синфҳо, дар байни одамон оиди муҳокимаи масъалаҳои 

гуногуни ҳаёт ба вуҷуд меояд. Вале на ҳамаи ин муносибат аз тарафи 

меъёрҳои  ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад. Яъне, агар 

муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёрҳои ҳуқуқ ба танзим дароварда 

шавад, онҳо муносибатҳои ҳуқуқӣ мешаванд. Давлат бо ёрии 

меъёрҳои ҳуқуқ танзими муносибатҳои ҷамъиятиро ба амал 

бароварда, ба шуур ва иродаи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ 

таъсир мерасонад. Аз ин рў, муносибатҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

дигар муносибатҳои ҳуқуқии ҷамъиятии ба онҳо алоқаманд ҳамчун 
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натиҷа ва маҳсули таъсири меъёрҳои ҳуқуқи муҳоҷиратӣ ба 

муносибатҳои ҷамъиятии дар бахши татбиқи муҳоҷират амалдошта, 
баромад мекунанд. 

Муносибатҳои муҳоҷиратӣ падидаи мураккаби иҷтимоӣ буда, 

онҳо бевосита ба равандҳои демографӣ, дар паҳн гаштани ҳудуди 

аҳолӣ ва қувваи корӣ  таъсир мерасонанд. Муносибатҳои 

муҳоҷиратӣ бо хусусиятҳои худ аз дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ 

куллан фарқ менамоянд. Асосҳои ба вуҷуд омадани онҳо, чӣ хеле ки 

мо пештар қайд намуда будем, набудани миқдори кифояи ҷои корӣ, 

сатҳи пасти даромадҳо ва музди кори паст, дурнамои ноаён барои 

гирифтани ихтисоси зарурӣ, муҳити пасти иқтисодӣ, ки комилан 

мувофиқи қобилияти соҳибкории одамон маҳсуб меёбанд. Бар замми 

ин, иштирокчиёни муносибатҳои муҳоҷиратӣ на танҳо шахсони 

алоҳида, балки мақомоти салоҳиятноки давлатӣ ва дар аксар маврид 

давлат ва ташкилотҳои байнидавлатӣ (байналмилалӣ) шуда 

метавонанд. Сохтори таркибии муносибатҳои муҳоҷиратиро, пеш аз 

ҳама, муносибатҳои бахши амалишавии ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ба 

озодии ҳаракат, интихоби ҷои зист, ҳуқуқи озодона берун баромадан 

аз давлат ва кафолати гирифтани паноҳгоҳи сиёсӣ, ҳамчун шакли 

фаъолияти инсонӣ, ҳангоми кўчбандӣ ё ҷойивазкунӣ аз як минтақа 

(кишвар ё давлат) ба дигар минтақаҳо аз тарафи як гурӯҳи одамон 

ташкил карда мешавад. Асоси ба вуҷуд омадан, таѓйир ёфтан ва қатъ 

гардидани муносибатҳои мазкурро фактҳои ҳуқуқӣ (ҳодиса ва 

ҳаракат) ташкил менамоянд.  

Дар асоси ин гуфтаҳо, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

муносибатҳои муҳоҷиратӣ гуфта, низоми муносибатҳои ҷамъиятиеро 

фаҳмидан мумкин аст, ки, пеш аз ҳама, аз ҷониби меъёрҳои ҳуқуқи 

муҳоҷиратӣ ба танзим дароварда мешаванд ва сохтори таркибии 

онҳоро муносибатҳои амалишавии ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ба 

озодии ҳаракат, интихоби ҷои зист, ҳуқуқи озодона берун баромадан 

аз давлат ва кафолати гирифтани паноҳгоҳи сиёсӣ ва ба ин монанд 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ташкил менамоянд [1].  

Муносибатҳо дар бахши муҳоҷирати меҳнатӣ мазмунан хеле 

мураккаб буда, танзими онҳо аз ҷониби меъёрҳои якчанд соҳаҳои 

ҳуқуқ ба роҳ монда мешаванд. Онҳо бо хусусият ва аломатҳои махсус 

аз дигар соҳаҳои ҳуқуқ фарқ мекунанд. Ба ин аломатҳо одатан дохил 
мешаванд: 

- сохти таркибии субъектҳои  муносибатҳои ҳуқуқи муҳоҷиратӣ; 

- мансубияти гуногуншаҳрвандии иштирокчиёни ин 

муносибатҳо; 

- баробарҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои муҳоҷиратӣ; 
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- мазмуни ҳуқуқӣ ва сохти муносибатҳои ҳуқуқи муҳоҷиратӣ; 

- ҷавобгарӣ ва чораҳои муҳофизатӣ барои вайрон намудани 

низоми ҳуқуқ ва уҳдадориҳои иштирокчиёни муносибатҳои 

муҳоҷиратӣ. 

Одатан, меъёри ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ қисми таркибии 

як механизм - механизми танзими ҳуқуқ мебошанд. Ғайр аз он, 

меъёри ҳуқуқ ин асоси пайдо шудани муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, 

чунки вай доираи субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқиро муқаррар 

менамояд, шароити пайдошавии онҳоро пешбинӣ мекунад, барои 

иҷро нагардидани меъёри рафтору кирдори пешбиникардаи қоидаҳо 

санксияҳо (чораҳои танбеҳ) дорад. Ниҳоят меъёри ҳуқуқ ҳуқуқҳои 

субъективӣ ва уҳдадориҳои ҳуқуқии иштироккунандаҳои 

муносибатҳои ҳуқуқиро муайян мекунад [4]. 

Муносибати муҳоҷиратӣ ҳамчун намуди махсуси муносибати 

ҷамъиятӣ аз дигар муносибатҳои идеологӣ бо як қатор нишонаҳои 

махсуси худ фарқ мекунад [3]. 

Якум, муносибатҳои ҳуқуқӣ дар бахши муҳоҷиратӣ танҳо дар 

асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки дар онҳо иродаи ҷонибҳо (шаҳрванд ва 

давлат, шахсони ҳуқуқӣ) ифода ёфтаанд, ба вуҷуд меоянд. Вале, ҳар 

як муносибати ҳуқуқи муҳоҷиратӣ хислати фардӣ (индивидуалӣ) 

дорад, яъне ҳуқуқҳои субъективӣ ва уҳдадориҳои ҳуқуқие, ки танҳо 

ба иштироккунандагони он дахл доранд, дорои ҳарактери фардӣ 
мебошанд. 

Дуюм, иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ-муҳоҷиратӣ соҳиби 

ҳуқуқи субъективӣ ва уҳдадории ҳуқуқӣ мебошанд. 

Сеюм, муносибатҳои муҳоҷиратӣ аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқие 

танзим карда мешаванд, ки онҳо шароити пайдоиши муносибатҳои 

ҳуқуқиро ошкор месозанд, иштироккунандагони ин муносибатро 

муайян ва чораҳои аз вайронкунӣ муҳофизат кардани онро нишон 

медиҳанд, рафтори иштироккунандагони муносибатҳои ҳуқуқиро бо 

аниқ нишон додани ҳуқуқ, уҳдадорӣ ё худ алоқаи байни ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои мухталифро ба танзим медароранд. 

Чорум, муносибатҳои муҳоҷиратӣ аз тарафи давлат кафолат ва 

ҳифз карда мешавад. Дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи муҳоҷиратӣ 

ҷавобгарии ҳуқуқии шахсоне, ки уҳдадориҳои ҳуқуқиро вайрон 

кардаанд ё ба амалигардонии ҳуқуқҳои субъективӣ монеъ шудаанд, 

аниқ муайян карда мешавад. 

Хулоса, зери мафҳуми муносибатҳои муҳоҷиратӣ  - низоми 

муносибатҳои ҷамъиятиеро фаҳмидан мумкин аст, ки аз ҷониби 

меъёрҳои ҳуқуқи муҳоҷиратӣ ба танзим дароварда шуда, сохтори 

таркибии онҳо аз муносибатҳои гуногун оид ба амалишавии 
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ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ба озодии ҳаракат, интихоби ҷои зист, 

ҳуқуқи озодона берун баромадан аз давлат ва кафолати гирифтани 

паноҳгоҳи сиёсӣ ва ба ин монанд муносибатҳо иборат аст. 

Мазмуни муносибатҳои муҳоҷиратӣ аз ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

иштирокчиёни муносибатҳои муҳоҷирати меҳнатӣ; кафолати таъмин 

ва иҷрои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои онҳо ва ҷавобгарӣ барои вайрон 

намудани низоми ҳуқуқ ва уҳдадориҳо иборат мебошад. 

Ба сифати субъектони асосии муносибатҳои муҳоҷиратӣ 
баромад менамоянд: 

‒ давлат чун кафолатгари ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон – 

муҳоҷирон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

‒ шаҳрвандон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетабаа - 

бешаҳрванд; 

‒ ташкилотҳои байналмилалӣ.  

Ба сифати объекти фаъолияти муҳоҷирати меҳнатӣ дохил 
мешаванд: 

‒ фаъолияти меҳнатии муҳоҷири меҳнатӣ; 

‒ тарз, роҳ, усулҳо ва воситаҳои амалигардонии фаъолияти 

меҳнатӣ; 

‒ механизмҳои миллӣ ва байналмилалии ҳимояи ҳуқуқҳои 

муҳоҷирони меҳнатӣ. 
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ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ 
 

МЕЪЁРҲОИ КОЛЛИЗИОНӢ ҲАМЧУН АСОСИ 

ТАТБИҚИ ҲУҚУҚИ ХОРИҶӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имкониятҳоеро фароҳам овард, ки ҳамаи самтҳои ҳаёти давлату 

ҷамъият, бо назардошти шароит ва имкониятҳои пешомада рў ба 

тараққӣ ниҳад. Дар ин радиф, соҳаи қонунгузории кишвар низ 

мавриди фарогири дигаргуниву ислоҳот қарор гирифта, рушди 

босуръати муносибатҳои ҷамъиятӣ дар оѓози асри нав зарурати 

такмили ҷанбаҳои гуногуни қонунгузории мамлакат ва, алалхусус, 

қонунгузории гражданиро ба вуҷуд овард.   

Қонунгузории граждании ҶТ яке аз соҳаҳои муҳими 

қонунгузории кишвар ба шумор рафта, барои рушди шахсияти 

шаҳрвандон ва иқтисодиёти мамлакат нақши калидӣ дорад. 

Қонунгузории гражданӣ аз меъёрҳои Конститутсияи ҶТ сарчашма 

гирифта, дар КГ ва санадҳои қонунӣ, зерқонуни зинаҳои гуногун 

ифода гардидаааст. Нишондоди Конститусияи ҶТ дар бораи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафолати моликияти хусусӣ ва озодии 

фаъолияти соҳибкорӣ имконият фароҳам овард, ки ҷомеаи 

Тоҷикистон ба ҳадафҳои пешгузоштаи худ қадам ба қадам ноил 
гардад [1]. 

Дар ин самт такмил додани қонунгузории гражданӣ аз якчанд 

омилҳо вобаста аст, аз ҷумла, раванди босуръати рушди 

муносибатҳои гражданӣ дар кишвар ва ҷаҳонишавии он, қабули 

қонунҳои алоҳидаи вобаста ба муносибатҳои гражданӣ, бартараф 

намудани мухолифати дохилии қонунҳои амалкунанда ва КГ ҶТ, ки 

татбиқи онҳоро дар амал душвор мегардонанд, аз ҷиҳати истилоҳот 

коста будани мазмуну мундариҷаи қонунгузории гражданӣ ва ғ [2]. 

Яке аз навовариҳои соҳаи қонунгузории граждании кишвар ин ба 

қисми сеюми КГ ҶТ ҳамроҳ намудани фасли VII «ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ» ба ҳисоб меравад. Маҳз фасли мазкур бо фарогирии 

меъёрҳо ва истилоҳҳои то ҳол ба қонунгузории мо ношинос баҳсҳоро 

байни доираҳои илмии кишвар дар бораи роҳи минбаъдаи инкишофи 

соҳаи ҳуқуқи хусусии байналмилалии ҶТ ба миён овард [3, c.13-15].  

Ҳолати ҳозираи қонунгузории ҶТ дар соҳаи ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ таҷрибаи алҳол дар даврони шўравӣ ташаккулёфтаи 

ба санадҳои кодификатсионии соҳавӣ ҷой додани меъёрҳои 
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танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқӣ-хусусии бо унсури хориҷӣ 

мураккабгардидаро таҷассум менамояд. Санадҳои номбурда ин 

Асосҳои қонунгузории граждании Иттифоқи Шўравӣ аз соли 1991 ва 

Асосҳои қонунгузорӣ ИҶШС дар бораи никоҳ ва оила аз соли 1968 ва 

ѓ. мебошанд. Баробари ин, алҳол дар таълимоти ҳуқуқии он давра 

якчанд маротиба масъалаи қабули қонуни махсус дар бораи ҳуқуқи 

хусусии байналмилалӣ, ки чунин санад дар кишварҳои хориҷӣ 

мушоҳида мешуд, гузошта шуда буд. Нуктаи асосӣ дар ин самт 

солҳои 1989 – 1990 аз тарафи Институти умумииттифоқии 

тадқиқотии сохти давлатдорӣ ва қонунгузории шўравӣ гузошта шуд 

ва дар натиҷаи фаъолияти он лоиҳаи қонун дар бораи ҳуқуқи хусусӣ 

ва мурофиаи граждании байналмилалӣ коркард гардид. Тавре ки аз 

дебочаи лоиҳаи қонуни номбурда бармеомад, таъиноти қонун дар 

муқаррар намудани ҳуқуқи муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ, меҳнатӣ 

ва оилавии дар ҷараёни муоширати байналмилалии шаҳрвандон ва 

шахсони ҳуқуқии кишвар бо шаҳрвандон ва шарикони хориҷӣ 

бавуҷудоянда татбиқшаванда, инчунин ҳаллу фасли масъалаҳои 

мурофиавии дар ин самт дар фаъолияти мақомоти судӣ ва маъмурӣ, 

ҳангоми дида баромадани парвандаҳои ҳуқуқи гражданӣ 

бавуқуъоянда, равона гардида буд.   

Афзалият ва камбудиҳои ҳар ду усули кодификатсияи меъёрҳои 

ҳуқуқи хусусии байналмилалии ватанӣ (дар қонуни алоҳида ва ё дар 

кодексҳои соҳавӣ) одатан, бо муқобили ҳамдигар гузоштани ин ду 

усул аст. Қайд гардид, ки муттаҳид кардани меъёрҳои ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ дар доираи қонуни алоҳида «имконияти ба таври 

муфассал ва бонизом чунин кодификатсиякунонии соҳа ба амал 

бароварда шавад. Зеро дар санади алоҳида меъёрҳо на танҳо дар 

бораи муносибатҳои ҷудогона (чизе, ки дар давраи кодификатсия дар 

кодексҳои соҳавӣ ба чашм мерасад) ҷой дода мешаванд, балки боз 

дар он меъёрҳои хусусияти умумидошта, ки минбаъд дар дигар 

санадҳо такрор нахоҳанд шуд, гирд оварда мешавад».  

Баробари ин, ақидаи куллан муқобили гуфтаи боло низ ҷой 

дошт. Ишора гардид, ки новобаста ба гуногунии муносибатҳои соҳаи 

ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ қабул шудани санади ягонаи 

кодификатсиягардида аҳамияти калон дошта, барои ҷобаҷогузории 

меъёрҳои дахлдори соҳа хизмат менамояд.  

Таҷрибаи кишварҳои ҷаҳон дар ин самт низ бечунучаро ва 

якхела нест. Дар қонуни Австрия дар бораи ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ матлаби кодификатсия бо гирд овардани ҳаҷми ками 

меъёрҳои соҳа анҷом дода шудааст. Лекин дар қонуни давлати 

Шведсария дар бораи ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ дар ҳаҷми зиёда 
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аз дусад модда баробари масъалаҳои умумии танзими ҳуқуқӣ, 

инчунин, масъалаҳои юрисдиксия, татбиқи ҳуқуқ, эътироф ва 

татбиқи қарорҳои суди кишвари хориҷӣ, гирд оварда шудааст. Аз ин 

бармеояд, ки дар масъалаи усули беҳтарини кодификатсияи меъёрҳои 

соҳаи ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ дар таҷрибаи меъёрэҷодкунии 

кишварҳои дунё то ҳол таҷрибаи назаррас вуҷуд надорад ва ҳар 
мамлакат дар ин масъала бо дарназардошти техникаи 

меъёрэҷодкунии худ ва усули нисбатан муфиди истифодаи ин 

меъёрҳоро барои худ муқаррар менамояд.  

Дар натиҷаи рушди муносибатҳои бозоргонӣ ва байналмилалӣ 

гардидани ҳаёти хоҷагидорӣ дар ҶТ баланд шудани таваҷҷуҳ ба 

муаммои ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ, муаммои кодификатсияи 

соҳаи номбурда, аз сари нав мубрам гардид. Дар давраи муосир бо 

қабули қисми сеюми КГ ҶТ аз 01 марти соли 2005 дар он фасли VII 

«ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ» ҷой дода шуд. Таъиноти фасли 

номбурдаи КГ ҶТ дар танзими ҳуқуқии масъалаи қобилияти 

ҳуқуқдорӣ ва амали шаҳрвандони хориҷӣ (м. 1200), шахсони 

юридикии хориҷӣ (м.1206) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаррар 

кардани асосҳои татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ (м.1191) ва ѓайра ба шумор 
меравад. 

Қисми сеюми КГ ҶТ асоси ҳуқуқи хусусии кишварро ташкил 

намуда, шохаи танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқӣ-хусусии бо 

унсури хориҷӣ мураккабгардидаро ташкил медиҳад.  

Ҳамин тавр, бо бардоштани муаммои ташаккули қонунгузории 

соҳаи ҳуқуқи хусусӣ ва, алалхусус, соҳаи ҳуқуқи хусусии 

байналмилалии ҶТ қайд карданием, ки маҳз дар давраи пайдо 

кардани Истиқлолияти давлатии ҶТ қонунгузории мамлакат бо 

назардошти талаботи инкишофи ҷомеаи муосир, рушди муносибатҳо 

байни шаҳрвандони мамлакатҳои гуногун ва иттиҳодияҳои онҳо рў 

ба тараққӣ ниҳодааст.  

Истилоҳи «коллизия» аз калимаи лотинӣ «соllisio» - гирифта 

шуда, мазмуни «бархурд»-ро ифода менамояд. Меъёрҳои коллизионӣ 

дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ дорои чунин хусусиятҳо 
мебошанд:  

- меъёрҳои коллизионӣ бевосита ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

субъектони муносибатҳои ҳуқуқиро танзим намекунанд, танҳо чун 

асос барои интихоб ва татбиқнамоии ҳуқуқ хизмат мекунанд;  

- меъёри коллизионӣ афзалияти танзими ҳуқуқиро дар натиҷаи 

ҳавола кардан ба меъёри моддӣ-ҳуқуқӣ дар бахши танзим намудан 
ифода менамояд [4, c. 75-76]. 
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Меъёри коллизионӣ хусусияти ҳаволакунанда дорад, меъёр ва 

категорияи махсус дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ ба шумор 
меравад. 

Дар илми ҳуқуқ, мафҳуми меъёри коллизионӣ дар шаклу 

мазмунҳои гуногун арзёбӣ ва пешниҳод мешавад. Чунончӣ, мафҳуми 

«ҳукмрон»-и меъёри коллизионӣ дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ 

дар чунин шакл пешниҳод шудааст: «Меъёри коллизионӣ - ин меъёре 

мебошад, ки ба муносибати ҳуқуқӣ-хусусӣ бо унсури хориҷӣ 

мураккаб гардида, ҳуқуқи кадом кишвар татбиқ карда мешавад». Дар 

чунин шакл мафҳуми меъёри коллизиониро В.П. Звеков, Ш.М. 

Менглиев, М.М. Богуславский, Г.К. Дмитриева ва дигарон баррасӣ 
кардаанд.  

В.А. Канашевский дар зери мафҳуми меъёри коллизионӣ, 

меъёреро медонад, ки татбиқи ҳуқуқи миллиро ба муносибатҳои 

ҳуқуқӣ-хусусӣ бо унсури хориҷӣ муайян мекунад.  

«Меъёри коллизионӣ – меъёри ҳуқуқӣ (миллӣ ва байналмилалӣ)-

и муқарраркунандаи ҳуқуқи кишвар ва ё шартномаи (созишномаи) 

байналмилалӣ ба ин муносибати ҳуқуқӣ-хусусӣ бо унсури хориҷӣ 

мебошад. Дар чунин шакл мафҳуми меъёри коллизиониро Н.Ю. 

Ерпилева ҷонибдорӣ кардааст.  

Л.Н. Галенская меъёри коллизиониро муқаррароте медонад, ки 

нисбат ба ин муносибати ҳуқуқӣ, татбиқи кадом ҳуқуқ муқаррар 
шудааст [5, c.65-66]. 

Ҳамин тариқ, меъёри коллизионӣ ин меъёри ҳуқуқие мебошад, 

ки баҳри танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бо унсури хориҷӣ, асосро 

барои интихоб ва татбиқи ҳуқуқи миллӣ (ҳуқуқи ватанӣ, ҳуқуқи 

хориҷӣ) ва ҳуқуқи байналмилалӣ пешниҳод менамояд. Сохтори 

меъёри коллизионӣ аз ду унсур иборат аст: ҳаҷм ва пайванд. Ҳаҷми 

меъёри коллизионӣ намуди муносибати ҷамъиятиро бо унсури 

хориҷӣ нишон медиҳад, пайванди меъёри коллизионӣ бошад, 

татбиқшавии ҳуқуқи кишвари дахлдорро дар танзими муносибати 

мазкур муқаррар менамояд. Мисол, дар Тоҷикистон бедарак 

ѓоибшуда ё фавтида эълон намудани шахси воқеӣ тибқи ҳуқуқи ҶТ 

муайян карда мешавад. Ҳаҷми меъёри коллизионӣ - муносибат оид ба 

бедарак ё фавтида эълон намудани шахси воқеӣ, пайванди меъёри 

коллизионӣ - ҳуқуқии ҶТ мебошад. 

Ҳамин тариқ, дар ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ то имрӯз 

унсурҳои ягонаи таснифот дар илм, қонунгузорӣ ва амалия пешниҳод 
нашудааст.  
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н.и.ҳ., дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи 

ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия 
 

БАЪЗЕ МАСОИЛИ ОЗОД КАРДАН АЗ ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ 

БО САБАБИ ПУШАЙМОНӢ АЗ КИРДОР 
 

Дар моддаи 72 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ шудааст, ки шахсе, ки бори аввал ҷинояти начандон вазнин 

ва ё дараҷаи миёна содир кардааст, агар пас аз содир намудани 

ҷиноят ихтиёрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор шавад ё ба ошкор 

намудани ҷиноят фаъолона мусоидат кунад ё зарари расонидаашро 

талофӣ намояд ё ин ки ба тариқи дигар зиёни расонидаашро рафъ 

кунад, мумкин аст аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад. 

Шахсе, ки категорияи дигари ҷиноятро содир намудааст, танҳо 

дар ҳолатҳое, ки махсус дар моддаи қисми махсуси ҳамин Кодекс 

пешбинӣ гардидаанд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад [1]. 

Ин намуди нави озод кардан аз ҷавобгарӣ мебошад, ки дар КҶ 

ҶТ бори аввал пешбинӣ гардидааст. Озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ, бо сабаби пушаймонӣ аз кирдор дар моддаи 29 Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин пешбинӣ 
гардидааст. 

Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 72 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муфаттиш ва таҳқиқбаранда бо 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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дастрас кардани моддаи зикршуда ва бо ризои прокурор ҳуқуқ 
доранд: 

- бо сабаби пушаймонӣ аз кирдори худ дар ҳаққи шахсе, ки бори 

аввал ҷинояти начандон вазнин содир кардааст, оѓози парвандаи 

ҷиноятиро рад кунанд. 

Рад кардани оѓози парвандаи ҷиноятӣ ё қатъ кардани пешбурди 

он бо асосҳои дар қисми 1 ҳамин модда пешбинишуда нисбат ба 

дигар ҷиноятҳо дар ҳолате ҷой дошта метавонад, ба шарте ки он дар 

моддаҳои қисми махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ шуда бошад. 

Пеш аз рад кардани оѓози парвандаи ҷиноятӣ ё қатъ кардани 

парвандаи ҷиноятӣ бо асосҳои пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 2 

ҳамин модда бояд ба шахс асосҳои қарори қабулгардида ва ба ин 

қарор ҳуқуқи норозигӣ баён кардани ў фаҳмонида шавад [2]. 

Моддаи 72 КҶ ду намуди мустақили бешарти озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз кирдорро дар бар 
гирифтааст: 

а) ѓайриҳатмӣ (факултативӣ) – он метавонад нисбати шахси 

бори аввал ҷинояти начандон вазнин содиркарда ва пас аз содир 

намудани ҷиноят омада, ба гуноҳи худ иқроршуда, ба ошкор 

намудани ҷиноят фаъолона мусоидат карда, зарари расонидаашро 

талофӣ намуда ё ба тариқи дигар зиёни овардаашро ислоҳ кардааст, 

татбиқ гардад (қ. 1); 

б) ҳатмӣ (махсус) – он метавонад нисбати шахси бори аввал 

сарфи назар аз оне, ки кадом категорияи ҷиноятро содир кардааст, 

татбиқ гардад, агар ин қоида ба таври хос дар меъёри моддаи Қисми 

махсуси КҶ пешбинӣ шуда бошад (қ. 2). Ин намуди пушаймонӣ аз 

кирдор дар эзоҳи моддаҳои дахлдори Қисми махсуси КҶ ҷой дода 
шудааст. 

Ҳар ду намуди пушаймонӣ аз кирдор нисбати шахс танҳо пас аз 

хотима ёфтани ҷиноят, сарфи назар аз вақти содиршавии он, ба вуқӯъ 

омаданаш мумкин аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки огоҳии саривақтии 

мақомоти давлатиро то аз ҷониби суд баровардани ҳукми 

айбдоркунӣ, талаб менамоянд. 

Аз рўи қоидаҳои умумӣ пушаймон шудан боиси истиснои 

ҷавобгарии ҷиноятӣ набуда, балки ҳолати сабуккунандаи ҷазо 

дониста шудааст (банди «и» қ. 2 м. 61 КҶ). Вале ҳангоми ҷой доштани 

шартҳои муайяне, ки дар моддаи мазкур муқаррар шудааст, қонун ба 

пушаймонӣ аҳамияти ҳуқуқӣ дода, онро чун ҳолати озод кардани 

шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ эътироф мекунад. 
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Зери мафҳуми пушаймонӣ аз кирдораш рафтори ихтиёрона ва 

фаъоли аз ҷониби шахси ҳуқуқвайронкунандаи ҷиноятӣ 

баамалбаровардашудае фаҳмида мешавад, ки он барои пешгирӣ, 

бартараф ва ё кам намудани зарари аз оқибати ҷиноят ба миёномада 

ва ё ба расонидани кўмак ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкор ва 

тафтиши ҳуқуқвайронкунии ҷинояти содиршуда, равона гардидааст. 

Шарте ки тибқи он шахс метавонад бо сабаби пушаймонӣ аз 

кирдораш аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад, аз се ҳолат 
иборат аст: 

а) бори аввал содир намудани ҷиноят; 

б) содир кардани ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна; 

в) пас аз содир намудани ҷиноят аз кардааш пушаймон шавад, 

ихтиёрӣ омада ба гуноҳи худ иқрор шавад ё ба ошкор намудани 

ҷиноят фаъолона мусоидат кунад ё зарари расонидаашро талофӣ 

намояд, ё ба тариқи дигар зиёни овардаашро ислоҳ кунад. 

Шахс дар ҳолатҳои зерин бори аввал ҷиноят содиркарда 
эътироф карда мешавад: 

- ў қаблан ягон хел ҷиноят содир накардааст; 

- пештар нисбати ў парвандаи ҷиноятӣ оѓоз нагардидааст; 

- доѓи судии барои ҷинояти қаблан содиркарда доштааш 

мутобиқи моддаи 84 КҶ барҳам хўрдааст ё бардошта шудааст; 

- доѓи судии доштааш бо санади авф ё бо санади бахшиши ҷазо 

бардошта шудааст (қ. 2 м. 82, қ. 2 м. 83 КҶ); 

- бо сабаби гузаштани муҳлати иҷрои ҳукми айбдоркунӣ аз адои 

ҷазо озод карда шудааст (м. 81 КҶ). 

Бояд дар назар дошт, ки ѓайр аз ҷинояти начандон вазнин ва ё 

дараҷаи миёна, дар Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ вобаста ба 

ҷиноятҳои нисбатан вазнин меъёрҳои махсусе пешбинӣ гардидаанд, 

ки вобаста ба онҳо мумкин аст, ки бинобар ҷой доштани ҳолатҳои 

пушаймонӣ аз кирдор шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад 

(эзоҳ ба м.м. 130, 1301, 167, 179, 1791, 181, 185, 187, 194, 195, 196, 262, 

279, 305, 3073, 343, 347, 351, 365, 374, 375 КҶ ҶТ). 

Дар бораи шарти дуюми озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, бо 

сабаби пушаймонӣ аз кирдор сухан ронда, дар назар доштан зарур 

аст, ки қонун дар як вақт ҷой доштани ҳамаи намудҳои пушаймониро 

дар як ҷиноят талаб менамояд. Ин маънои онро дорад, ки шахс бояд 

ки пас аз содир намудани ҷиноят ихтиёрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор 

шавад ё ба ошкор намудани ҷиноят фаъолона мусоидат кунад ё 

зарари расонидаашро талофӣ намояд ё ин ки ба тариқи дигар зиёни 

расонидаашро рафъ кунад. Яъне, пушаймонӣ аз кирдор дар 

рафторҳои фаъолонаи шахси гунаҳгор, ки намунаи онҳо дар қонун 
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нишон дода шудаанд, ифода меёбад. Ба ин, пеш аз ҳама, ихтиёран ба 

гуноҳи худ иқрор шудан дохил мешавад, ки тибқи он шахсе, ки 

ҷиноят содир намудааст, бо иродаи худ ба мақомоти таҳқиқ, 

тафтишот, прокуратура ва ё суд бо ариза (чи ба таври хаттӣ ва чи 

шифоҳӣ) оиди ҷинояти содирнамудааш муроҷиат менамояд. 

Аҳамияти ихтиёрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор шудан маънои 

онро дорад, ки аризадиҳанда бо иродаи худ бе ягон маҷбуркунӣ дар 

бораи ҷинояти содирнамудааш, ки дар бораи он мақомоти давлатӣ 

ҳанўз хабар надоштанд ва ё намедонистанд, ки ҷиноят аз тарафи кӣ 

содир шудааст, вале гунаҳгор худаш ихтиёран омада, ба гуноҳаш 

иқрор мешавад. Ҳамчун қоида, ихтиёрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор 

шудан, дар сидқан пушаймон шудан ва иқрор шудан ба гуноҳи худ 

ифода меёбад. Агар шахси ихтиёрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор шуда, 

ягон маълумотҳои барои ошкор намудани ҷиноят аҳамиятдоштаро 

пинҳон намояд, дар чунин маврид шарти дуюми пушаймонӣ аз 

кирдор, яъне, ба ошкор намудани ҷиноят фаъолона мусоидат кардан, 

иҷронашуда эътироф мегардад, ки дар чунин ҳолат шахс аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда намешавад. 

Бояд дар назар дошт, ки ихтиёрӣ омада, ба гуноҳи худ иқрор 

шудан маънои онро дорад, ки шахси содиркардаи ҳуқуқвайронкунии 

ҷиноятӣ, бо ташаббуси худ ба мақомотҳои салоҳиятдори давлатӣ 

омада, сидқан аз пушаймон аз кирдори содиркардааш мешавад. 

Барангезандаи аризаи шахси гунаҳгор метавонад маслиҳати хешу 

табор ва ё наздикони ў, суҳбат бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

ва ѓ. бошад. Ба ҳар ҳол, дар ҳар маврид ариза бо иродаи шахсии 

гунаҳгор навишта мешавад ва шахс боварии комил дар мавҷудияти 

имконоти давом додани рафтори зиддиҳуқуқии худро дошт.  

Талофӣ намудани зарари расонидашуда шарти зарурӣ дар 

мавриди расонидани зарар ба молу мулк ва ё саломатии ҷабрдида 

мебошад, ки он метавонад дар шакли пулӣ ва ё барқарор кардани 

зарари моддӣ ва ё додани кафолат оиди дар муҳлати муайян 

бартараф намудани зарар сурат гирад. Талофӣ барои зарари 

расонидашуда бояд аз нигоҳи ҷабрдида кофӣ бошад, на аз нигоҳи 

гунаҳгор. Талофӣ намудани зарари расонидашуда мумкин аст, ки 

пурра ва ё қисман дар марҳилаҳои гуногуни тафтишоти пешакӣ 

анҷом дода шавад. 

Ба тариқи дигар рафъ намудани зиёни дар натиҷаи содири 

ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ расонидашуда метавонад дар намуди 

зарари маънавӣ ҷой дошта бошад. Масалан, ба таври оммавӣ, дар 

пеши мардум узр пурсидан, ёрии тиббӣ ва ё расонидани дигар намуди 

ёрӣ ба ҷабрдида ва ѓ. 
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Пушаймонӣ аз кирдор ва талофӣ намудани зарари 

расонидашуда аз ҷониби шахси гунаҳгор то лаҳзаи озодшавӣ 

шаҳодат аз он медиҳад, ки шахси ҳуқуқвайронкунии ҷиноятиро 

содиркарда барои ҷамъият хавфнокии на он қадар баланд дорад ва 

гувоҳи он аст, ки ўро озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби 

пушаймонӣ аз кирдор ҳамчун ангезаи ислоҳшавиаш дуруст дарк 
менамояд. 

Ҳамин тавр, озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ – ин бо қарори 

мақомоти салоҳиятдор озод намудани шахси ҷиноятсодирнамуда аз 

иҷрои уҳдадориҳо ва чораҳои маҷбуркунии давлатӣ мебошад. 

Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ баъд аз баровардани қарор 

оиди рад кардан аз оѓози парвандаи ҷиноятӣ ва ё қарор оиди қатъ 

намудани парвандаи ҷиноятӣ амалӣ мегардад, ки он аз боварии судя, 

прокурор, муфаттиш ва шахси таҳқиқбаранда аз ба мақсад мувофиқ 

набудани дар амал ҷорӣ гардидани ҷавобгарии ҷиноятӣ ва розигии 

ин шахс ба чунин озодкунӣ, иборат мебошад. 

Озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз 

кирдораш (инчунин, бо асосҳои дигар) бо сафедкунии шахс, бегуноҳ 

эътироф намудани ў дар ҷинояти содиршуда ҳаммаъно нест. Баръакс, 

қонун далели содиршавии ҷиноятро пешбинӣ мекунад, бинобар он, 

асосҳои дар қонун пешбинигардида оид ба озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ аз асосҳои бо сафедкунӣ вобастабуда, фарқ 
мекунанд. 

Асоси озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи м. 72 КҶ – ин 

рафтори шахси ҷиноятсодиркарда мебошад, яъне, ў баъди содир 

намудани ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна, бо рафтори 

худ пушаймонӣ аз кирдори содирнамудаашро баён карда, оқибатҳои 

ба ҷамъият хавфноки онро бартараф мекунад. 

Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз 

кирдор аз ихтиёрӣ даст кашидан аз ҷиноят (м. 34 КҶ), ки шахс дар он 

ҷиноятро ба охир нарасонида, бо ихтиёри худ ва ба таври қатъӣ аз он 

даст кашида бошад, ба он фарқ мекунад, ки ҳангоми пушаймонӣ аз 

кирдор, шахс мумкин аст аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад, 

вале дар вақти ихтиёран даст кашидан аз ҷиноят бошад, шахс умуман 

ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад. 

 Вобаста ба ин, қонунгузор ҳангоми озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз кирдор, ҳолатҳои муайянеро 

пешбинӣ мекунад, ки танҳо дар вақти ҷой доштани онҳо шахс аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. 

Меъёри зикргардида танҳо нисбати шахсе татбиқ мешавад, ки 

бори аввал ҷиноят содир кардааст. Ҷинояти содирнамудаи шахс бояд 
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ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна дохил 

шавад (қ.қ.2, 3 м. 18 КҶ). 

Агар шахс пештар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидашуда бошаду 

вале аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шуда бошад, ў қаблан 

ҷиноятсодиркарда эътироф намешавад. Инчунин, шахсе, ки доѓи 

судиаш барҳам ё бардошта шудааст (м. 84 КҶ), муҳлати ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан гузаштааст (м. 75 КҶ), бори аввал 

ҷиноят содиркарда эътироф мешавад. 

Бояд дар назар дошт, ки пушаймонӣ аз кирдор метавонад аз 

тарафи гунаҳгор дар шакли ба мақомоти дахлдор супоридани олот ва 

воситаи содиршавии ҷиноят, нишон додани ҷои содиршавии ҷиноят 

ва ё ҷое, ки молу мулки тасарруфшуда нигоҳ дошта мешавад, 

инчунин, дар ошкор кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят зоҳир 
гардад. 

Пушаймонӣ аз кирдор ҳангоми талофӣ намудани зарар низ 

вуҷуд дошта метавонад. Масалан, дар вақти содир шудани ҷиноят ба 

ҷабрдида зарари молумулкӣ расонида шуда бошад, гунаҳгор онро 

дар шакли пулӣ ё дигар воситаҳо талофӣ мекунад. 

Ба талофӣ намудани зарар ҳангоми пушаймонӣ аз кирдор, боз 

чунин амалҳо дохил шаванд: барқарор намудани вайронӣ ва 

харобкорӣ, ки дар натиҷаи содиршавии ҷиноят ба миён омадааст, узр 

пурсидан аз ҷабрдида ҳангоми ҷой доштани зарари маънавӣ, 

расонидани ёрӣ барои табобати ҷабрдида, расонидани ёрӣ ба 

ҷабрдида ва ѓ. 

Танҳо ҳангоми дар маҷмуъ мавҷуд будани се шарти қаблан 

зикршуда (ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна, бори аввал 

содир кардани он ва факти пушаймонӣ аз кирдор) мумкин аст, 

масъалаи озод кардани ҳуқуқвайронкунандаро аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ дар асоси моддаи 72 КҶ гузошт. 

Мақсади асосии намуди махсуси озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ барои содир намудани дигар 

категорияҳои ҷиноятҳо (қ. 2 м. 72 КҶ), на танҳо мусоидат намудан ба 

кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкор кардани ҷинояти содиршуда, 

инчунин, пешгирӣ намудани имконияти фаро расидани оқибатҳои 

вазнинро низ дар назар дорад. Масалан, ҳангоми одамрабоӣ, 

терроризм ва ѓ. Ин намуди бе шарт ва қатъӣ озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ буда, аз рафтори минбаъдаи шахс вобастагие 
надорад. 
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Воситов Ҳ.А., 

н.и.ҳ., дотсенти кафедраи назария 

ва таърихи давлат ва ҳуқуқ  
 

ШОХАҲОИ ҲУҚУҚИ ФАРОНСАВӢ ВА ОЛМОНӢ 

ДАР ОИЛАИ ҲУҚУҚИ РОМАНӢ-ОЛМОНӢ 
 

Дар мақолаи мазкур низоми сарчашмаҳои ҳуқуқии ду давлат- 

Фаронса ва Олмон бо усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ таҳлил гардидаанд. 

Хотиррасон менамоем, ки аз як тараф ҳуқуқи фаронсавӣ ва аз дигар 

тараф, ҳуқуқи олмонӣ ҳамчун намунае хизмат кардаанд, ки дар асоси 

он оилаи ҳуқуқи романо-олмониро ба ду гурўҳ ҷудо кардан мумкин 

аст: романӣ, ки ба он дохил мешавад, Белгия, Люксембург, 

Голландия, Италия, Португалия, Испания ва олмонӣ, ки Австрия, 

Швейтсария ва то як андоза дигар кишварҳоро иҳота мекунад [7, с. 
162-164]. 

Дар дохили оилаи ҳуқуқи романо-олмонӣ гурўҳи ҳуқуқи римӣ 

(романӣ, лотинӣ) мавҷуд аст, ки аз ҳама бештар дар ҳуқуқи 

фаронсавӣ инъикос ёфта, аз гурўҳи ҳуқуқи олмонӣ тафовуте дорад. 

Ҳуқуқи фаронсавӣ. Фаронса таърихи ҳуқуқии тўлониро паси сар 

кардааст ва асоси низоми муосири сарчашмаҳои ҳуқуқиро то ҳол 

кодексҳои давраи Наполеон ташкил медиҳанд. Маъмулан ба 

таѓйироту иловаҳои бисёре нигоҳ накарда, ин кодекс қадима 

мебошад, аммо дар замони муосир инкишофи ҳуқуқии худро 

мамлакат бо шумораи бисёри санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (таърихи 

пайдоиши онро ба нимаи аввали асри ХХ мувофиқ медонанд), ки 

берун аз ҳудуди кодификатсияи анъанавӣ воқеъ мебошад, амалӣ 
карда мешавад [3, с. 204]. 

Роҳи асосии батанзимдарории шумораи бисёри ин санадҳои 

ҳуқуқӣ дар Фаронса пеш аз омода намудани кодексҳо бо шакли 

маҷмуаи соҳаҳо дида мешуд, ки ҳам санадҳои қонунгузорӣ ва ҳам 
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санадҳои зериқонуниро дар таркиби худ дарбар мегирад. Баъзеи онҳо 

маҷмуи меъёрҳоеро иҳота мекунанд, ки ба ду ё якчанд соҳаҳои ҳуқуқ 

тааллуқ дорад, лекин муносибатҳоро дар соҳаи муайяни саноат, 

ҳоҷагидорӣ ва фарҳанг ба танзим медарорад. 

Аз солҳои 50 асри ХХ оѓоз карда, даҳҳо ҳамин гуна кодексҳо 

қабул карда шудааст, ки аз рўи табиати ҳуқуқии худ санадҳои 

консолидатсионии амалкунанда ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқшиносони 

фаронсавӣ ду ҳолатеро қайд мекунанд, ки хусусияти фарқкунандаи 

ин кодексҳоро аз кодификатсияи Наполеон нишон медиҳад. Якум, ин 

кодексҳо мақсади “ба тарзи нав дарк кардан”- и маҷмуи меъёрҳои ин 

ё он соҳаи ҳуқуқ набуда, балки барои аз нав мантиқан гурўҳбандӣ 

намудани санадҳои қонунгузорӣ ва низомномаҳои пештар 

қабулгардида иборат мебошад. Аллакай ин шакли кодификатсияи 

нав принсипи волоияти қонунро дар фаҳмиши анъанавиаш пасттар 

кардааст. Дуюм, аз рўи эътибори худ қонун зарбаи сахтеро ба 

Конститусияи соли 1958 расонид, ки ин тақсимоти “классикӣ”-и 

салоҳиятҳои байни ҳокимияти қонунгузорӣ ва иҷроияро куллан 

таѓйир дод. Ҳамчунин, баръакс салоҳияти ҳокимияти иҷроия 

моҳиятан васеъ гардид, ки мувофиқи он вазни нисбӣ ва 

аҳамиятнокии санадҳо дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқ зиёд шуд [2, с. 
4-7]. 

Дар Конститутсияи Фаронса низоми санадҳои регламентӣ 

(низомномавӣ) муайян карда нашудааст, аммо дар амалия мувофиқи 

иерархияи дохилии ҳокимияти давлатӣ намудҳои зерини санадҳои 

ҳокимияти иҷроия мавҷуд аст: ордонансҳо, декретҳо, хулоса, 

қарорҳо, сиркулярҳо (дастур, фармон), хабарнома. 

Дар адабиёти ҳуқуқшиносии фаронсавӣ сарчашмаҳои ҳуқуқ ба 

ду гурўҳи асосӣ ҷудо карда мешавад: аввалиндараҷа (асосӣ) ва 

дуюминдараҷа (иловагӣ). Ба гурўҳи якум, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

давлатӣ дохил мешавад. Ба сарчашмаҳои ҳуқуқии дуюминдараҷа 

бошад, дар навбати аввал таҷрибаи судиро дохил мекунанд [4, с. 347]. 

Таҷрибаи судӣ дар инкишофи ҳуқуқи фаронсавӣ нақши муҳимро 

бозидааст, аммо таҷрибаи қонунгузории муосир бошад, барои 

ҳуқуқэҷодкунӣ дар намуди меъёри умумӣ ва фардӣ боз ҳам роҳро 

васеътар мекушояд. Маънидодкунии қонунҳо ва унификатсияи 

қарорҳо ба зиммаи мақомоти судӣ вогузошта шудааст, маҳз ҳамин 

вазифа ба таҷрибаи судӣ дахл дорад, ки назарияи таҷзияи ҳокимият – 

имрўзҳо таҷрибаи судӣ ба сарчашмаи ҳуқуқи фаронсавӣ табдил 

ёфтааст. Судя, ҳатто уҳдадор нест, ки қатъиян ба таҷрибаи 

мавҷудбуда такя кунад ва дар андозаи муайян озодии қарори худро 
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нигоҳ медорад, лекин дар зери таъсири қавии эътибори қарори 

судҳои  дар гузашта мавҷудбуда, мебошад. 

Ҳуқуқи олмонӣ. Дар Олмон низ чун дар Фаронса таҳкурсии 

асосии ҳуқуқи мавҷудбударо кодексҳо ташкил медиҳад. Чӣ хеле ки 

дар Фаронса мавҷуд аст, онҳо қадима буда, якчанд маротиба таѓйир 

ёфтаанд. Чунончӣ, баъд аз Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, вақте ки аз онҳо 

новеллаҳо (навовариҳо) хориҷ карда шуданд, ки дар давраи натсизм 

(миллатгароии Олмонӣ) дохил карда шудаанд. Бо вуҷуди ин, қисми 

бисёри таѓйиротҳо дар ҳуқуқи Олмон дар муқоиса то давраи ҷанг, 

ҳамчунин дар давраи ҷумҳурии Веймерӣ буданаш, на бо ёрии 

кодексҳо, балки бо ёрии қонунҳои махсусе, ки соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти ҷамъиятро ба танзим медарорад, дида мешавад. 

Дар тафовут аз Фаронса Қонуни асосии Ҷумҳурии Федеративии 

Олмон, ки соли 1949 қабул шудааст, ба ҳокимияти иҷроия ҳуқуқи 

мухторияти ба тартиб даровардани ҳокимиятро пешниҳод 

накардааст ва татбиқи таҷрибаи декретҳо-қонунҳоро манъ мекунад. 

Дар Олмон санадҳои зериқонунӣ ва дигар санадҳои ҳукумат 

метавонанд, танҳо барои иҷрои қонунҳо нашр карда шаванд, аммо 

дар таҷриба ҳолатҳои истисноӣ аз ин қоида мушоҳида мешаванд. 

Олмон кодексҳои консолидатсионии “намуди нав”-ро, ки дар 

Фаронса хеле паҳн гардидааст, надорад [1, с. 281-283]. 

Махсусан, фарқияти асосӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар 

сохтори давлатии Олмон нақши асосиро Суди конститутсионӣ амалӣ 

мегардонад. Қарори Суди конститутсионӣ – ин сарчашмаи ҳуқуқ, ки 

бо баробари қонун меистад. Маънидодкунии ин қонунҳо барои 

ҳамаи мақомотҳо ҳатмӣ аст, ҳамчунин барои судҳо. Агар дар суди 

юрисдиксияи умумӣ ҳангоми ҳалли парванда доир ба 

конститутсионӣ будани татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ шубҳае ба вуҷуд 

ояд, дар ин ҳолат парвандаро боз дошта, бо дархости худ ба Суди 

конститутсионӣ муроҷиат мекунанд ва баъдан, парвандаро бо қарори 

мақомоти охирин ҳал менамояд [6, с. 214-215]. 
Дар Фаронса бошад, ин тавр нест. Шўрои конститутсионие, ки 

дар ин мамлакат амал мекунад, салоҳияти нисбатан маҳдудро дорад. 

Ба он ҳуқуқи назорати пешакӣ ба конститутсионӣ будани лоиҳаи 

қонунҳое, ки ҳоло ба қувваи қонунӣ надаромадаанд, дида 

намешавад, пас ҳамин тавр бошад, эътибори татбиқнамоии он ба 

қонунҳои амалкунанда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳамчунин 

ба таҷрибаи судӣ, ки дар Олмон дида мешавад, пешбинӣ нашудааст. 

Низоми сарчашмаҳои ҳуқуқ дар Олмон, дар ин ҷо низ нисбат ба 

низоми фаронсавӣ як тафовут ҷой дорад, хусусияти федералии сохти 

давлатии кишварро инъикос мекунад. Ҳар як замин дар ҳайати 
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таркиби Олмон мақомоти қонунгузории худро дорад. Ин омиле 

мебошад, ки низоми сарчашмаҳои ҳуқуқиро мураккаб мегардонад. 

Ҳуқуқи федералӣ нисбат ба ҳуқуқи заминҳо афзалиятро дорад 

(моддаи 31 Қонуни асосии Олмон, ки соли 1949 қабул шудааст, инро 

мустаҳкам менамояд). Лекин аз як тараф, заминҳо бо воситаи 

бундесрат дар ҳуқуқэҷодкунии федералӣ иштирок мекунанд, аз дигар 

тараф, салоҳияти қонунгузории федератсияҳо дар доираи муайян 

маҳдуд карда шудааст. Ҳамин тавр, мувофиқи Қонуни асосӣ 

саволҳое, ки махсусан ба якҷоя амал намудани салоҳияти 

қонунгузории федератсияҳо дахл надорад, ба салоҳияти заминҳо 

гузошта мешавад (моддаҳои 70-74 Қонуни асосии Олмон) [5, с. 347]. 

Аммо дар маҷмуъ, қоидае амал мекунанд, ки мувофиқи он ҳангоми 

ба вуҷуд омадани ихтилофот байни қонуни федералӣ ва қонуни 

заминҳо якумаш афзалиятнокии худро нишон медиҳад. 

Ҳамин тавр, фаҳмидан мушкил нест, ки мансубияти ҳуқуқии 

мамлакатҳои гуногун, ба монанди Фаронса ва Олмон, ки ба як оилаи 

ҳуқуқӣ дохил мешаванд, ҳеҷ гоҳ истинои моҳиятан тафовути онҳо 

байни низомҳои ҳуқуқии миллӣ намебошад. 

Дар охир бояд қайд намуд, ки дар доираи оилаи ҳуқуқи романо-

олмонӣ як қатор таркибҳо (конструксияҳо) ва консепсияҳои ҳуқуқӣ 

кор карда шудааст, ки дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон васеъ паҳн 

гардида тасдиқи худро ёфтааст. Ба онҳо дохил мешавад: 1) 

эътирофнамоӣ ва бо роҳи қонунгузорӣ мустаҳкам намудани 

принсипҳои давлати ҳуқуқбунёд; 2) дар сатҳи қонунгузорӣ ба амал 

баровардани принсипи тақсимоти ҳокимият; 3) таъминоти адолати 

конститутсионӣ, яъне барпо намудани низоми назорати 

конститутсионӣ; 4) барпо кардан ва батанзимдарории адлияи 

маъмурӣ; 6) шароити мусоид овардан барои кафолатнокии 

инкишофи плюрализми сиёсӣ ва ҳуқуқӣ; 7) таъмини инкишофи 

худидоракунии маҳаллӣ ва судӣ. 

Принсипҳои номбаршуда арзиши нотакрори афкори ҳуқуқии 

ҷаҳон ва таҷрибаи ҳуқуқӣ гаштаанд. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОРПОРАЦИИ 

И КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Анализируя современное состояние развития законодательства и 
практику государств по применению термина «корпорация», следует 
отметить, что в настоящее время в правопорядке Республики 
Таджикистан и зарубежных стран отношение к данному понятию 
неоднозначное. Подобное обстоятельство объясняется исходя из 
следующего: во-первых, в большинстве государств понятие 
«корпорация» присутствует только в доктрине и не зафиксировано в 
законодательном порядке. Во-вторых, понимание и трактовка 
рассматриваемого термина отличаются в англосаксонской и 
континентальной правовых системах [6, с. 141]. 

 Данная категория весьма широко используется в юридической 
литературе и в первую очередь считается разновидностью 
«корпоративных правоотношений» [11, с. 40-42]. 

Категория «корпорация» имеет латинские корни и образована от 
слова «corporation», что означает «союз, группу лиц, объединенную 
общностью профессиональных или сословных интересов» [5, с. 22–
23]. 

По мнению О.Н. Сыродоевой, в англосаксонской правовой 
системе термин «корпорация» имеет широкое применение и 
представляет собой объединение лиц, имеющих возможность 
вступать в общественные отношения разного рода.  Анализируя 
юридическую литературу и положения, приведенные в ней, можно 
утверждать, что, например, корпорации в США делятся на 
следующие группы: 

1.Публичные корпорации, являющиеся государственными и 
муниципальными органами. 

2.Полупубличные организации, функционирующие на средства 
налогоплательщиков, деятельность которых направлена на 
обслуживание социальных интересов граждан. 
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3.Непредпринимательские корпорации, религиозные 
организации: университеты, школы, фонды и т.д. 

4. Предпринимательские корпорации [9, с. 26]. 
В рамках данного исследования имеет значение только последняя 

категория - предпринимательские корпорации США. В юридической 
литературе отмечается, что под предпринимательскими 
корпорациями выступают только те корпорации, которые основаны 
на выпуске и открытой продаже акций. По данной логике, 
американские предпринимательские корпорации сравнимы с 
открытыми акционерными обществами Республики Таджикистан, 
которые размещают собственные акции для открытой продажи. 

Следует отметить, что в рамках доктрины континентального 
права в качестве корпораций, кроме акционерных обществ, 
подразумеваются также иные виды хозяйствующих субъектов 
предпринимательской сферы, такие как полные, коммандитные 
товарищества, товарищества с ограниченной и дополнительной 
ответственностью, и т.д. 

В действующем законодательстве Республики Таджикистан 
понятие «корпорация» не встречается. Но, независимо от отсутствия 
понятия в законодательстве, в доктрине стали появляться первые 
попытки научного осмысления различных аспектов данного вопроса 
[1, с. 48–54]. Весьма примечательными, и имеющими научную 
ценность в контексте данного исследования являются мнения учёных 
Таджикистана таких, как М.З. Рахимзоды, Ш.К. Гаюрова и др., 
которые для обозначения указанного субъекта используют понятие 
«хозяйствующий субъект» или «юридическое лицо», что 
соответствует правовой доктрине и законодательству Республики 
Таджикистан. 

Возвращаясь к вопросу об определении корпоративных 
отношений, следует отметить, что в юридической литературе 
существуют два различных взгляда на природу корпоративных 
отношений. Первая позиция рассматривает корпоративные 
отношения, как и гражданские правоотношения, в целом.  Данной 
позиции придерживаются, например, Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов и 
др. В рамках второй позиции корпоративные отношения не 
вписываются в гражданско-правовые отношения, а является 
предпринимательско-правовыми отношениями (Дж. К. Бабаев [2, с. 
38–44.], М.З. Рахимзода [8, с. 44] и др.) 

Приверженцы отнесения корпоративных отношений к 
гражданским правоотношениям по-разному трактуют этот вопрос. 
Например, Е.А. Суханов рассматривает корпоративные отношения в 
рамках имущественных отношений. С.Н. Братусь в свою очередь 
имеет отличительное от других мнение и рассматривает 
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корпоративное отношение под углом личных не имущественных 
отношений. Кроме этого Д.В. Ломакин пошёл дальше и обозначил 
корпоративные отношения как не имущественного характера 
отношения. Анализируя юридическую литературу и положения, 
приведенные в ней, можно утверждать, что в рамках доктрины науки 
гражданского права следует выделить неимущественные права 
субъектов корпоративных организаций, которые занимаются ее 
управлением, в отдельную группу. Очевидно, что в настоящее время 
ученые, поддерживающие гражданско-правовое начало в 
корпоративных отношениях, не сумели прийти к единому 
знаменателю. В свою очередь В.Ф. Яковлев стоит на позиции, что 
корпоративные отношения являют собой элементы, относящиеся к 
экономической жизни общества. Центральным вопросом 
корпоративных отношений выступает собственность [13, с. 24]. 
Исходя из приведенной мысли, Н.Н. Пахомова указывает: 
«корпоративные отношения предстают как форма ограничения воль 
субъектов – участников, отражающая перераспределение между ними 
экономических возможностей в сфере отношений собственности, то 
есть как отношения собственности с множественным составом 
субъектов – собственников». Специфика корпоративных отношений, 
приведенная Н.Н. Пахомовой, является решающей для иллюстрации 
самостоятельности и обособления корпоративных отношений от 
иных социально-экономических взаимосвязей [7, с. 11]. Создается 
впечатление, что приверженцы гражданско-правового характера 
корпоративных отношений пытаются искусственно создать 
теоретическое обоснование исключительно имущественной или 
неимущественной природы данных правоотношений. Однако в этом 
случае, на наш взгляд, не принимается во внимание специфика 
рассматриваемых отношений, связанная с особенностями 
хозяйствующего субъекта.  

В качестве корпоративных правоотношений выступают 
отношения между корпорацией, ее участниками и членами органов 
управления этим субъектом. Такие правоотношения истекают из 
теории правовых отношений, когда на основе норм права 
проявляются социальные взаимодействия участников, которые 
обладают взаимными корреспондирующими правами и 
обязанностями, в течении которых, в целях удовлетворения своих 
потребностей, осуществляются гарантированные и защищаются 
государством права [5, с. 22-23]. 

Нам представляется, что следует согласиться с мнением ученых, 
утверждающих, что отношения, возникающие между корпорацией и 
ее участниками, имеют особый корпоративный характер и в этой 
связи отличаются от сугубо вещных или обязательственных 
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отношений [3, с. 125]. Акционерные правоотношения, будучи 
разновидностью корпоративных правоотношений, не укладываются 
в рамки гражданско-правовых отношений. Их разграничение от 
гражданско-правовых отношений следует, производить с учетом 
того, что их нормы носят не только и не столько имущественный 
характер [4, с. 91], но и в корпоративных правоотношениях 
присутствует организационно-управленческий элемент. 
Следовательно, корпоративные правоотношения являются 
предметом предпринимательского права.  

Опираясь на сказанное, можно заключить, что корпоративные 
отношения являются организационно-управленческими 
отношениями и, как правильно отмечает М.З. Рахимзода, являются 
предметом правового регулирования предпринимательского права [8, 
с. 44]. 

Следует указать, что в качестве разновидности корпоративных 
правоотношений выступают акционерные правоотношения. Если 
проанализировать юридическую литературу, то можно наблюдать 
большой интерес исследователей к данному вопросу. Однако выводы, 
представленные об институте акционерных правоотношений, 
являются небесспорными.  В этой связи в первую очередь речь 
должна идти о субъектном составе акционерных правоотношений. 

Акционерные правоотношения выступают в качестве 
разновидности корпоративных правоотношений. В качестве 
разновидности корпоративных правоотношений, акционерные 
правоотношения имеют не личную и не имущественную природу, 
следовательно, можно заключить, что акционерные отношения 
относятся к организационно-управленческим отношениям, и в итоге 
относятся к предмету регулирования предпринимательского права. 
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Ҳомидова М.Ф., 

н.и.ҳ., дотсенти кафедраи ҳуқуқи 

соҳибкорӣ ва байналмилалӣ 
 

ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶИНОЯТӢ 

ҲАМЧУН СОҲАИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Тавсеаи бесобиқаи миқёс ва хавфи ҷиноятҳои байналмилалӣ 

боиси афзудани арзиши ҳамкории байналмилалӣ дар мубориза 

алайҳи ин ҷиноятҳо ва мутаносибан ба ин, боиси амалӣ гардидани 

пажӯҳишҳои илмӣ дар самти мазкур мегардад[1,с.5]. Заминаи ҳуқуқии 

тадқиқотҳои мазкур ҷанбаҳои ҳуқуқи ҷиноятии ҳуқуқи 

байналмилалӣ ва ҷанбаҳои ҳуқуқии байналмилалии низомҳои 

миллии ҳуқуқи ҷиноятӣ, яъне аз як ҷониб, ҳуқуқи ҷиноятии 

байнидавлатии оммавӣ, аз ҷониби дигар, ҳуқуқи ҷиноятии 

дохилидавлатии байналмилалӣ мебошад. Ҷанбаҳои мазкур ягонагии 

муайяни феноменологӣ (падидаҳои ягона) доранд ва зарурати 

таҳқиқу баррасии онҳо, мавҷуд будани фанни мураккаби маҷмуавие, 

ки ҳамаи самтҳои ҳамкории байналмилалиро дар мубориза алайҳи 

ҷинояткорӣ фаро мегирад, пешбинӣ менамояд[2]. 

Баҳри ишора кардани бахши баррасишавандаи ҳуқуқшиносӣ 

истилоҳи «ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ» мавриди  истифодаи 

васеъ қарор мегирад, аммо тафсири он ягона нест ва баъзе тавзеҳотро 

тақозо менамояд. Назарияи ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ 

мавҷудияти худро аз таҳқиқи мушкилоти ҳамкории давлатҳо дар 

самти татбиқи чораҳои таъқиби ҷиноятӣ оғоз карда, тамоми 

https://cyberleninka.ru/
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масоилро дар ҳудуд ва шафати ҳуқуқи байналмилалӣ ва низомҳои 

миллии ҳуқуқи ҷиноятӣ (бо бартарии танзими салоҳияти ҷиноятӣ ва 

ҳуқуқе, ки нисбати ҷиноятҳои дорои унсурҳои хориҷӣ, яъне 

мушкилоте, ки дар ҷараёни баррасии парвандаҳои шаҳрвандӣ ба 

вуҷуд меоянд ва ба «ҳуқуқи коллизионӣ» ё «ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ» шабоҳат доранд), фаро гирифтааст. Ақидаҳое 

мавҷуданд, ки мушобеҳи истилоҳи  «ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ» 

дар забони ҳуқуқии немисҳо дар соли 1862 арзи вуҷуд кардааст. 

«Ҳамчун доктрина ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ аз маншаи худ 

воқеан доираи мушкилоти бо ҷанбаҳои байналмилалии татбиқи 

низомҳои дохилии ҳуқуқи ҷиноятӣ вобастабударо дарбар гирифт», - 
таъкид мекунад М.Ш.Бассиуни [3, c.36].  

Дар асри XIX мафҳуми ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ бештар 

ба назарияҳои салоҳияти суди ҷиноятии миллӣ ва масоили кӯмаки 

ҳуқуқии байниҳамдигарии давлатҳо дар парвандаҳои ҷиноятӣ 

нигаронида шуда буд. Истилоҳи «ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ» аз 

ҷониби коршиносони соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҷиноятӣ барои 

ифода намудани меъёрҳои ҳуқуқии моҳияти ҳуқуқии дохилидавлатӣ 

ва байналмилалидошта, ки ҳамкориҳои байналмилалиро дар 

мубориза алайҳи ҷинояткорӣ ба танзим медароранд, ба таври васеъ 

истифода мешуд. Оғоз аз ҳамон давра истилоҳи мазкур дучори 

интиқоди шадид гардида, тавзеҳу тафсирҳои гуногун дода шудаанд[4, 
c.16]. 

Ҳангоми таҳқиқу таҳлили осори муҳаққиқони то ибтидои асри 

ХХ метавон ба чунин хулоса омад, ки «ҳуқуқи байналмилалии 

ҷиноятӣ он мабдаъ ва меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятиро дар бар мегирад, 

ки ба мубориза алайҳи ҷиноятҳое, ки ба манфиатҳои тамоми 

давлатҳо ё қисми муайяни онҳо таҳдид эҷод мекунанд, нигаронида 

шудаанд» [5, c.9]. Дар миқёси байналмилалӣ паҳн шудани 

ҷинояткорӣ,  боис гардид, ки моҳияти байналмилалӣ пайдо кардани 

чораҳои ҷавобии ҷомеаро ба таври ногузир расонад. Таҳти таъсири 

раванди мазкур ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ аз доираи танзими 

ёрии судӣ оиди парвандаҳои ҷиноятӣ берун шуда, ҳамоҳангсозии 

саъю кӯшишҳои муштараки давлатҳо дар мубориза алайҳи 

ҷинояткорӣ ба доираи манфиатҳои ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ, 
доираи консептуалии онро ба таври назаррас васеъ намуд.  

Мувофиқат ва ҳамоҳангсозии чораҳои таъқиби ҷиноятӣ 

аҳамияти махсусро пайдо намуд. Ғояи ба ҳам наздик гардидани 

башарият, ҳамчунин ҳифзи шахсияти инсон ва манфиатҳои қонунии 

ӯ, дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ, бешубҳа, бояд масъалаи муттаҳид 

намудани меъёрҳои ҳуқуқие, ки шахсият ва манфиатҳои ӯро дар 
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ҳаёти дохилии давлатӣ ҳимоя мекунад, ба мадди аввал гузорад. 

Меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ба муттаҳидшавӣ бештар мувофиқанд, 

зеро мафҳуми ҷиноят дар давлатҳои мутамаддин то андозае шабоҳат 
дорад. 

Шумораи зиёд ва номуайянии маъниҳое, ки бо истилоҳи «ҳуқуқи 

байналмилалии ҷиноятӣ» ифода мешаванд, барои истифодаи 

минбаъдаи он монеа нагардид: тавсифи муъҷази доираи васеи 

мушкилоте, ки бо ҳамкории низомҳои миллии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 

таъсиси адолати судии ҷинояти байналмилалӣ алоқаманданд, 

муҳимияти худро нигоҳ дошт. 

Дар ҷараёни мунозираи шадид, ки муҳтавояшон бо тазодҳои 

сиёсӣ ва идеологӣ печидаву мураккаб гардида буд, дар асри ХХ 

инкишофи босуръати ҳамкории байналмилалӣ дар мубориза алайҳи 

ҷинояткорие, ки торафт моҳияти байналмилалиро мегирад,  сурат 

гирифт. Ду ҷанги ҷаҳонии қарни гузашта, ки ба ҷаҳон ваҳшонияти 

бесобиқа ва бедодгарии бемислро нишон дод, масъалаи мубрами 

таъсиси мақомоти байналмилалии адлияи ҷиноиро ба миён гузошт, 

ки ҳуқуқи таъқиб карданро аз унвони ҷомеаи ҷаҳонӣ ба худ касб 

мекунанд. Таъсиси трибунали Нюрнберг, ки ба татбиқи воқеии ғояи 

мазкур замина  гузошт, барои инкишофи «ҳуқуқи байналмилалии 

ҷиноятӣ»  аҳамияти бузурги таҳаввулӣ дошт. Пас аз Ҷанги дуюми 

ҷаҳон дар низоми ҳуқуқи байналмилалӣ низоми меъёрҳое ташаккул 

ёфт, ки маҳдудиятҳои ҳуқуқи миллиро бартараф менамоянд ва дорои 

механизми ҷиноятии худ ва механизми адолати судӣ мебошад, яъне 

низоме, ки ҷиноят будани кирдорро муқаррар мекунад ва ба 

салоҳияти судии худ онро тобеъ менамояд. Низоми мазкур муодили 

амалкунандаи ҳуқуқи ҷиноии миллӣ гардид ва номи ҳуқуқи 

байналмилалии ҷиноятиро гирифт. Ин ҳолат самти мунозираро 

нисбати мундариҷаи мафҳуми баррасишаванда ба таври назаррас 

таѓйир дода, ба он такону рушди иловагӣ бахшид. Дар айни замон, 

бархе аз муҳаққиқон мавҷудияти ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятиро 

ба маънои маҳдуди он эътироф намуда, консепсияи васеъро инкор 

мекунанд, як зумра муҳаққиқон тафсири васеъро ҷонибдорӣ намуда, 

оиди мавҷудияти ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ  stricto sensu шубҳа 

мекунанд ва як гурӯҳи дигар ба худи истилоҳи «ҳуқуқи 

байналмилалии ҷиноятӣ» нигоҳи манфӣ доранд, бо назардошти он, 

ки истилоҳ чандон дуруст нест[6, с.12]. Як қатор коршиносон 

мавҷудияти ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятиро бо далели мавҷуд 

набудани мақомоти марказии қонунбарор ва татбиқкунандаи қонун 

рад мекунанд. Аксарияти олимон, ки ҳуқуқи байналмилалии 

ҷиноятиро дар маншури қонунҳои миллӣ баррасӣ мекунанд, райъи 
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танқидии худро ба далели номукаммалии низоми ҳуқуқии 

байналмилалии ҷиноӣ ва номувофиқатии он бо тасаввурот ва 

талаботи қонунгузории дохилидавлатӣ равона мекунанд. Дар соли 

1950 дар заминаи ҳамияту рӯҳбаландии умумӣ нисбати дурнамои 

адлияи байналмилалии ҷиноятӣ, ки бо фаъолияти трибуналҳои 

Нюрнберг ва Токио вобаста аст, олими машҳури англис Ҷ. 

Шварсенберг ба муқобили ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ назари 

ҷиддан интиқодии худро изҳор кард. Ба андешаи ӯ, назарияи 

континенталӣ, ки дар асри XIX ба вуҷуд омадааст, на ба ҳуқуқи 

байналмилалӣ, балки ба ҳуқуқи дохилии давлатӣ тааллуқ дорад. 

Ҷ.Шварсенбергер пас аз таҳлили шаш фарзияи тафсири мафҳуми 

мазкур ба хулосае омад, ки ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ ба 

маънои аслӣ вуҷуд надорад, истилоҳи мазкур дар ботини худ зиддият 

дорад, зеро мавҷудияти ҳокимияти аз ҳокимияти давлатӣ болоро 

пешбинӣ мекунад. Мавҷуд набудани ҳокимияте, ки метавонад 

ҳуқуқро нисбат ба ҳамаи давлатҳо, аз ҷумла ба давлатҳое, ки дар 

Шӯрои Амнияти СММ ҳуқуқи манъ (вето) доранд, татбиқ намояд, 

ҷомеаи байналмилалиро аз шарти муҳимтарин, ки ҳуқуқи ҷиноӣ ба 

он вобаста аст, маҳрум мекунад. Ҷ.Шварсенберг таъкид менамуд, ки 

ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ ҳамчун як соҳаи алоҳидаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ  дар давраи ташаккул қарор дорад ва ҳоло комилан 
ташаккул наёфтааст [7].  

Сарфи назар аз назари интиқодӣ низоми мафҳумии ҳуқуқи 

байналмилалии ҷиноятӣ, консепсияи он дар адабиёти ҳуқуқии 

ҷаҳонӣ устувор қарор гирифтааст. Зиёда аз ин, истилоҳи «ҳуқуқи 

байналмилалии ҷиноятӣ» дар ҳуқуқшиносии муосир торафт талаботи 

зиёдро пайдо мекунад. Ҳуқуқшиносони шӯравӣ дар ташаккули 

консепсияи ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ иштироки фаъолона 
варзидаанд [8, c.15]. 

Аз солҳои 90 асри ХХ истилоҳи «ҳуқуқи байналмилалии 

ҷиноятӣ» дар кишварҳои пасошӯравӣ эътирофи васеъ пайдо карда, 

дар китобҳои дарсӣ ва тадқиқотҳои илмӣ зиёд истифода мешуд. Бо 

вуҷуди ин, дар тафсиру тавзеҳи он то ҳол ягонагӣ мавҷуд нест. 

Таърифҳои сершумор одатан ягон ҷанбаи алоҳидаро мавриди 

таваҷҷуҳ қарор медиҳанд. Масалан, В.П. Панов чунин андеша дорад, 

ки: «ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ низоми принсипҳо ва меъёрҳое 

мебошад, ки ҳамкории давлатҳоро дар мубориза алайҳи ҷиноятҳое, 

ки дар шартномаҳои байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, ба танзим 

медарорад»[8, c.14-15]. Тибқи афкори муаллифони дигар: «низоми 

ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ ҳамчун як бахши алоҳидаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ принсипҳо ва меъёрҳои моддӣ-мурофиавии  ҳамкории 
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давлатҳоро дар самти пешгирӣ, тафтиш ва ҷазо додани ҷиноятҳои 

байналмилалӣ ва ҷиноятҳои дорои моҳияти байналмилалиро фаро 

мегирад»[9, c. 8]. Ҳамчунин, қайд мешавад, ки ҳуқуқи байналмилалии 

ҷиноятӣ аслан низоми принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофшудае мебошад, ки ҳамкориро байни 

субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар пешгирӣ ва таъқиби шахсони 

айбдор дар содир намудани ҷиноятҳои байналмилалӣ ва ҷиноятҳои 

дорои хусусияти байналмилалӣ, расонидани дастгирии судӣ, 

гузаронидани тафтишот, таъқиби ҷиноӣ ва баррасии судӣ, татбиқ ва 

иҷрои чораи ҷазо, шикоят овардан ва баррасии такрории қарорҳои 

судӣ, ки дар принсипҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи 

ҳуқуқи байналмилалӣ ва шартномаҳои байналмилалии давлатҳо 

пешбинӣ шудаанд, танзим менамояд. 
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Как известно, первой в суннитском исламе правовой школой 
признана ханафитская школа, возникшая в начале VIII века в одном 
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из крупнейших политических и культурных центров Ирака – городе 
Куфе. Генезис данной школы проходил под огромным влиянием 
религиозно-правовых традиций ранней правовой школы 
рационалистов в Куфе под названием «ахль-ар-раъй».  

Ханафитская правовая школа, в особенности ее основатель 
Имам Аъзам Абуханифа (699 - 767) оказали огромное влияние на 
развитие мусульманского права. Главным образом это касалось 
мусульманской правовой доктрины. 

Вместе с тем, данная школа еще с ранней эпохи своего 
возникновения была более всего судебной школой. В этом можно 
убедиться, если подробно остановиться на учениях и 
профессиональной деятельности основателя школы Абуханифы, 
который признан одним из величайших ученых-правоведов в истории 
ислама и таджикского народа эпохи средневековья [8, с.232-246].  

Абуханифа будучи одним из крупнейших теоретиков правосудия 
оставил достаточно ценное учение в данной области, назидательное и 
научное наследие. Своими учениями в области правосудия 
Абуханифа более всего характеризует какими должны быть 
цивилизованное общество и государство, судебная власть, 
правопорядок и законность.  

В этой связи, можно исходить из того, что исследование 
судебной доктрины основателя ханафитской школы позволит не 
только взглянут на ее отношение к правосудию, но и выявить 
значимость данных учений для нашей современной действительности. 
В этой связи, примечательны такие слова Основателя мира и 
национального единства, Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона: «Год памяти Великого Имама 
позволит еще больше активизировать процесс укрепления 
национального самосознания, познания и признания вклада 
таджикских ученых в развитие и распространение человеческой 
цивилизации» [1]. 

В трудах многих ученых одним из основных вопросов является 
раскрытие отношения Абуханифы и в целом его школы к судебной 
власти. [6, 5,9] Русский исследователь П. Цветков считает Абуханифу 
теоретиком судебной власти без опыта в данной сфере. [10, с.314] 

Действительно интересно, почему Абуханифа будучи крупным 
теоретиком судебной власти, однако сам никогда не занимал 
судейскую должность. Он даже отказал главе государства – 
аббасидскому халифу Мансуру, когда тот предложил ему возглавить 
пост главного судьи в государстве. 

Вместе с тем, при своей школе Абуханифа всегда продолжал 
преподавать основы правосудия. Сотни известных судей были 
выходцами данной школы. 
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Выяснить причины такого отношения Абуханифы и в целом его 
школы к правосудию и судебной власти пока не удалось ученым. 

Думается, Абуханифа не был идейным противником 
существования судебной власти. Иначе он бы не занимался столь 
упорным воспитанием будущих судей в своей школе. Его отношение 
к судебной власти было результатом влияния правосудных традиций 
эпохи раннего ислама, которой было свойственно неоднозначное 
отношение к правосудию, в особенности к вопросу о принятии или 
непринятии должности судьи. А. Мец по этому поводу отмечает, что 
««в вопросе о принятии судейской должности нет единого мнения: 
одни утверждают, что эту должность принимать не следует, другие же 
говорят, что она не вредит, при условии, однако, если не добиваться 
этой должности» [7, с.182]. 

На вопрос о том, почему ханафитская школа права и ее 
основатель Абуханифа придавали столь важное значение 
исследованию теоретических правил осуществления правосудия, нам 
кажется можно ответить, если более глубже осмыслить причины 
данного явления в период классического ислама.  

Эпоха раннего ислама вплоть до начала VIII века была временем 
крупного территориального распространения ислама, для политико-
правовой действительности которого достаточно актуальным 
выступало правильное преподнесение и применение норм 
классического мусульманского права, что естественным образом 
делало необходимым наличие многочисленных высокоэффективных 
кадров для работы в отрасли правосудия.  

Именно поэтому практическое большинство ученых-правоведов 
(факихов) той классической эпохи обладали профессиональными 
навыками по осуществлению судебных полномочий. Самые 
известные и авторитетные из них, которые смогли организовать 
собственные школы, в процессе преподавания вели специальные 
курсы по подготовке будущих судей. Ранними локальными школами 
в этом направлении считаются школы авторитетных сподвижников 
пророка Мухаммада – Али ибн Абу Талиба, Муаза ибн Джабаля и 
Абдуллаха ибн Масъуда.  

В эпоху табиунов (учеников сподвижников) наибольший расцвет 
в этом направлении получает куфийская правовая школа. Известные 
классики этой школы Ибрахим ибн Нахъи (ум. в 714 г.), Амир аш-
Шаъби (ум. в 722 г.) и Хаммад ибн Абусулейман (ум. в 737 г.) 
обосновали в свое время идейные истоки отношения куфийской 
правовой школы к вопросу о природе правосудия и судебной власти. 
Еще тогда была видна особенность отношения куфийской правовой 
школы к проблеме правосудия. Данная особенность в последующем 
переходит к Абуханифе и его правовой доктрине в рамках 



  

56 

ханафитской школы. Это объясняется тем, что сам Абуханифа был 
воспитанником куфийской правовой школы. В этой связи можно 
предположить о том, что свойственная Абуханифе судебная доктрина 
в своих общих чертах все же отражала суть идейных достижений его 
наставников.  

Вместе с тем, Абуханифе был присущ особый взгляд на познание 
роли и значения правосудия, правил его достижения. Правосудная 
концепция Абуханифы, таким образом, составляла суть учений его 
школы на раннем этапе.          

  Учение Абуханифы о правосудии и судебной власти 
характеризуется глубокой доктринальностью, субординационным 
подходом к воспитанию будущих судей. Такая особенность его 
судебной доктрины требует специального классифицированного 
подхода при ее изучении. Исходя из того, что сам Абуханифа был 
более всего теоретиком судебной власти и не был знаком на личном 
опыте с судебным правоприменением, можно выделить в данном 
направлении два критерия познания отношения ханафитской школы 
к проблеме правосудия: 

1. Доктринальный критерий. Здесь имеется в виду свод 
теоретических правил совершенствования профессиональной 
личности судей и правил осуществления правосудия, обоснованных 
Абуханифой на раннем этапе формирования ханафитской правовой 
школы. Именно поэтому предполагается, что данная школа была в 
большей мере школой правосудия. Проходящие в ней обучение 
ученики главным образом проходили подготовку для работы в 
отрасли правосудия. По поводу наиболее известных из них сам 
Абуханифа свидетельствовал так: «Они составляют тридцать шесть 
человек, двадцать восемь из которых обладают полномочиями по 
исполнению казийских функций, шесть из них полномочны давать 
фетвы, а два оставшиеся, Абуюсуф и Зуфар, компетентны 
воспитывать казиев и тех, которые дают фетвы» [4, с.125].  

Вместе с тем, ханафитская школа права еще со времени ее 
основателя не оставалась обычной судебной школой. В ней 
воспитывались не только будущие обычные судьи. Основатель 
школы Абуханифа лично занимался профессиональным внедрением 
курса повышения квалификации судебных работников, 
прибывающих к нему из разных провинций государства. 
Примечательным в этом направлении было то, что большинство 
таких учеников были представителями Мавераннахра. 
Мавераннахрский ханафитский учёный-исследователь Шейх Ахмад 
аль-Макки аль-Хорезми по этому поводу отмечает, что 
«передатчиков слов имама из числа крупных улемов насчитывалось 
семьсот тридцать человек, каждый из которых являлся шейхом 
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мусульман, и все эти люди передавали его слова и хадисы, 
передававшиеся имамом, в разных краях земли» [2, с.14].  

С учетом этого, в ханафитской правовой школе можно 
различать двухуровневый подход обучения основам осуществления 
правосудия: 1) обычный; 2) квалифицированный, профессиональный. 
Думается школа была разделена на отдельные специализированные 
направления, а именно: 1) обучение навыкам судейства; 2) обучение 
правилам дачи фетв; 3) обучение основам осуществления судейства и 
дачи фетв; 4) воспитание педагогов-наставников в области 
осуществления правосудия.  

С другой стороны, в деле обучения будущих судей правовая 
школа ханафизма исходит из специального классификационного 
критерия, согласно которому особое внимание отводилось 
воспитанию судей для работы в высших и обычных судебных 
инстанциях. Данный подход школы более всего отражается в 
богословско-правовых трактатах Абуханифы, в частности в его 
наставлениях своим известным ученикам [3, с.33]. 

2. Практический критерий. Большинство положений судебной 
доктрины Абуханифы были обоснованы им в ходе его практической 
деятельности как ученого-правоведа, к которому за получением 
юридических консультаций обращались все.  

Абуханифа был тем правоведом-практиком, который в течение 
всей своей профессиональной жизни занимался дачей юридических 
консультаций в сфере правосудия. Эти консультации в своем 
большинстве были направлены на защиту судебной справедливости. 
С этой целью Абуханифа на высшем уровне сотрудничал с 
государственной властью. Еще с эпохи Омейядов правящая власть 
нуждалась в Абуханифе как в консультанте по кадровым вопросам, 
касающимся отрасли правосудия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ханафитская 
правовая школа еще с эпохи жизни и деятельности своего основателя 
характеризовалась как школа правосудия. На формирование 
подобной природы школы огромное влияние оказали как 
раннеисламские правосудные традиции, так и существующие 
актуальные проблемы, связанные с надлежащим обеспечением 
судебной справедливости. 
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н.и.ҳ., дотсенти кафедраи 

ҳуқуқи конститутсионӣ 
 

ПЕШБУРДИ  МУРОФИАВИИ БАРРАСИИ БАҲСҲОИ 

МАЪМУРӢ-ҲУҚУҚӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пайдо намудани тарзу усулҳои 

самараноки ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳо ва манфиатҳои субъективии 

хусусияти оммавидоштаи инсон ва шаҳрванд, шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ ҳамчун падидаи давлати ҳуқуқбунёди демократӣ аҳамияти 

махсус дода мешавад. Аз ин лиҳоз, зарурати тадқиқоти илмии 

падидаи конститутсионии баҳсҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ ҳамчун ниҳоди 

воқеии давлати ҳуқуқбунёди замони муосир мубрамии хоса дорад. 
Бояд тазаккур дод, ки дар кадом шакле набошад, баррасии 

парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи омма бармеоянд, на танҳо 

аҳамияти умумиҷамъиятии иҷтимоӣ, балки аҳамияти ғоявӣ 

(идеологӣ) низ дорад, вай ҳамчун падидаи демократӣ, кафили ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз давлат буда, бо воситаи дастгоҳи расмиётиву 

мурофиавӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро аз эҳтимолияти 
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вайронкунӣ аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, шахсони 

мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ муҳофизат мекунад [6 , с. 97]. 

Яъне, ба сифати ҳимоятгари ғояи эҳтироми қонун, эҳтироми ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд баромад менамояд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пойдор намудани давлати воқеан 

ҳуқуқбунёди демократӣ, мувофиқ намудани низом ва падидаҳои 

ҳуқуқӣ ба стандартҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, шомил шудан ба 

ҷараёни ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии манотиқи кӯшиш намуда 

истодааст ва ин имконият медиҳад, ки дар ҷомеаи тоҷикистонӣ 

волоияти қонун дар асоси стандартҳои муосири таъмини ҳуқуқ, 

озодӣ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, аз ҷумла аз вайронкуниҳои 

онҳо аз тарафи давлат ва мақомоти маъмурӣ пойдор бошад. Чунин 

ҳолат, бешак, зарурат ба адлияи маъмуриро  рӯи кор меоварад, ки 

вай дар асоси илм ва инкишофи қонунгузорӣ бояд мавқеъ ва нуфузи 

худро ҳамчун падидаи демократии адолати судӣ пайдо намояд. 

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ, бахусус, ҳуқуқи маъмурӣ ба масоили 

марбут ба муайян намудани мазмун ва моҳияти баҳси  маъмурӣ-

ҳуқуқӣ, муҳаққиқон басо эҳтиёткорона муносибат менамоянд. Ба ин 

хотир, мафҳуми баҳс ҳамчун категорияи муҳими муайянкунандаи 

ҳуқуқи шахсият дар муносибат бо давлат, дар илми ҳуқуқи маъмурӣ 

пурра боз карда нашудааст. Баҳси маъмурӣ – ҳама гуна норозигии як 

тараф нисбати тарафи дигар дар муносибатҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ 

набуда, балки расман пешниҳод намудани даъвои маъмурӣ ба суд ва 

мақомоти давлатӣ ё шахси мансабдор мебошад, ки ваколати баррасӣ 

намудани онро дорад[5.с.25-26]. Дар ҳама ҳолат мақсади муайян 

намудани баҳси маъмурӣ ва маъмурӣ-ҳуқуқӣ ноил шудан ба 

самаранокии идоракунии давлатӣ мебошад[4.с.132]. Аз ин лиҳоз, ба 

андешаи мо мафҳуми баҳси маъмурӣ-ҳуқуқӣ намуди муносибатҳои 

маъмурӣ-ҳуқуқиро ифода намуда, хусусияти бо ҳам мухолифи 

тарафҳоро дорад, ки бинобар муноқишаи манфиатҳо дар идоракунии 

давлатӣ ё мувофиқ наомадани ақидаҳо оид ба асоснок ва қонунӣ 

будани амали (беамалии) ташкили мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба 
миён омадааст. 

Дар Тоҷикистон қаблан ва имрӯз пешбурди  мурофиавии 

баррасии баҳсҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ мавқеи ягонаи худро ишғол 

накардааст. Бо вуҷуди ин, қайд кардан лозим аст, ки Тоҷикистон пеш 

аз Русия ва давлатҳои ҳамсояи Осиёи Марказӣ кӯшиши танзими 

пешбурди расмиётиву мурофиавии баррасии баҳсҳои хусусияти 
оммавидоштаро касб намуда, соли 2007 Кодекси расмиёти 

маъмуриро (дар оянда КРМ ҶТ) қабул намуд, ки боби алоҳидаи он ба 

танзими пешбурди мурофиавӣ-судии баррасии баҳсҳои хусусияти 
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омма дошта бахшида шудааст[1]. Кодекси мурофиаи гражданӣ ва 

Кодекси мурофиаи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобҳои 

махсус (мувофиқан, 23, 24 ва 22) падидаҳои мурофиавии адлияи 

маъмуриро мустаҳкам намудааст. Ҳамин тариқ, дар  КРМ ҶТ, КМГ 

ва КМИ ҶТ миқдори зиёди ҳолатҳои нави консептуалӣ мустаҳкам 

карда шудааст, ки ба шарҳу тавзеҳ, таъини моҳият ва хусусиятҳои  

падидавӣ, мурофиавию ҳуқуқии адлияи маъмурӣ ниёз доранд.  

Масалан, баррасии парвандаҳо марбут ба адлияи маъмурӣ аз тарафи 

судҳои умумӣ ва иқтисодӣ проблемаи ҷудо намудани тобеияти 

идории баҳсҳои ҳуқуқи оммаро ба миён овард.  

Бояд тазаккур дод, ки ҳар яке аз қонунгузориҳои номбурда дар 

танзими пешбурди мурофиавии парвандаҳо, ки аз муносибатҳои 

ҳуқуқи омма бармеоянд, мавқеи муҳимро доранд. Масалан, дар қ.2 

мод. 116 КРМ ҶТ, қайд карда шудааст, ки мақомоти маъмурии дар 

мурофиаи маъмурӣ дар суд иштироккунанда метавонад парвандаро 

бо созиши оштии тарафҳо ба анҷом расонад, аз даъво даст кашад ё 

даъворо танҳо дар сурате эътироф намояд, ки ин хилофи қонун 

набошад. Аммо қ.3 мод.250 КМГ ҶТ, муқаррар намудааст, ки 

ҳангоми баррасӣ ва ҳалли парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи 

омма бармеоянд, меъёрҳои мурофиаи даъвоӣ оид ба эътирофи даъво, 

даъвои муқобили даъво, тадбирҳои таъмини даъво, созиши оштии 

тарафҳо татбиқ намегарданд.  

 Чунин ихтилофҳои меъёрӣ муносибати гуногун ва нодурусти 

ҳуқуқи истифодабарандагон ва муаммои амалияи судиро ба миён 

меоранд, ки онҳоро бо роҳи ҷорӣ намудани таҷрибаи якхелаи 

баррасии парвандаҳо ё тавассути тавзеҳоти суди болоӣ ҳал кардан 

ғайриимкон буда, қабули меъёрҳои қонунии ислоҳкунандаи 

ягонамазмунро талаб менамояд. Дар ягон қонунгузории 

амалкунандаи Тоҷикистон мафҳуми падидавии «мурофиаи маъмурӣ» 

оварда нашудааст. Моддаи 1 КРМ ҶТ, қайд намудааст, ки Кодекси 

мазкур, аз ҷумла, тартиби мурофиаи маъмуриро дар суд муайян 

менамояд. Аммо дар моддаи 2, ки мазмуни мафҳумҳои асосии дар 

Кодекси расмиёти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашударо 

шарҳ медиҳад, истилоҳи «мурофиаи маъмурӣ» умуман вуҷуд 

надорад. Ногуфта намонад, ки дар қ.1 мод. 114 ба доираи танзими 

КРМ тартиби мурофиавии аз ҷониби судҳои салоҳияти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва ҳал намудани баҳсҳо вобаста ба 

муносибатҳои ҳуқуқие, ки  Кодекси КРМ ҶТ пешбинӣ мекунад, дохил 

карда шудааст. Аммо ин меъёр мафҳуми «мурофиаи маъмурӣ»-ро 
ошкор накардааст. 
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Чунин ҳолат иштибоҳ ва норасоии хеле ҷиддии қонунгузорӣ 

мебошад, зеро дар Қонуни конститутсионӣ мавҷудияти мурофиаи 

маъмуриро яке аз шакли амалигардонии адолати судӣ тасдиқ намояд 

ҳам, бинобар бо таври қонунӣ муайян набудани мазмун ва моҳияти 

ин падида қонунгузориҳои дигар, аз ҷумла КРМ, КМГ ва КМИ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби мурофиаи маъмурӣ ба амал 

баровардани адолати судиро эътироф накардаанд. Масалан, тибқи 

б.1, мод. 250  КМГ ҶТ,  парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи 

омма бармеоянд, мутобиқи қоидаҳои умумии мурофиаи судии 

гражданӣ, бо хусусиятҳои муқаррарнамудаи ҳамин боб, бобҳои 24, 25 

ҳамин Кодекс, дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва ҳал 

карда мешаванд. Тибқи б.1 мод.187 КМИ ҶТ, парвандаҳо оид ба 

мавриди баҳс қарор додани санадҳои ѓайримеъёрии ҳуқуқӣ, қарорҳо 

ва амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, дигар мақомот ва 

шахсони мансабдор, ки ба ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахсони дар 

соҳаи соҳибкорӣ ва фаъолияти дигари иқтисодӣ дахл мекунанд, аз 

тарафи суди иқтисодӣ аз рўи тартиби умумӣ бо истеҳсолоти даъвоӣ, 

ки Кодекси КМИ ҶТ, пешбинӣ кардааст, бо хусусиятҳои 

муқарраркардаи боби мазкур баррасӣ карда мешаванд [3]. 

Аз қисми хотимавии диспозитсияи ҳар ду меъёри овардашудаи 

кодексҳо маълум мегардад, ки хусусияти муҳими мурофиавӣ доштани 

баррасии парвандаҳои баҳсҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ, ҳамчун аломати 

асосӣ ва фарқкунандаи мурофиаҳои судии гражданӣ, иқтисодӣ ва 

маъмурӣ эътироф гаштааст, аммо қонунгузориҳои номбурда бо 

таври мушахас муайян накардаанд, ки ин хусусиятҳо мурофиавӣ дар 

чӣ зоҳир мегардад ва барои чӣ онҳоро ба инобат гирифтан зарур аст. 

Ба андешаи мо, ҷавоби саволҳои мазкурро аз мазмун ва муҳтавои 

меъёрҳои боби 23 ва 24  КМГ ҶТ ва боби 22 КМИ ҶТ дарёфт ва 

онҳоро бо таври зайл гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:  

1. Вобаста аз моҳияти баҳс: а) аризаҳо дар бораи мавриди баҳс 

қарор додани қарор ва амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва 

хизматчиёни давлатӣ; б) аризаҳо дар бораи ҳифзи ҳуқуқи 

интихоботии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҳуқуқи иштирок 

дар раъйпурсӣ; в) аризаҳо дар хусуси мавриди баҳс қарор додани 

қарори мақомот ва шахсони мансабдоре, ки барои баррасии мавод 

оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ваколатдор мебошанд; г) дигар 

парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи омма бармеоянд ва тибқи 

қонун ба салоҳияти судҳои юрисдиксияи умумӣ мансуб мебошанд.  

2. Вобаста аз хусусиятҳои мурофиавии судӣ: а) ҳангоми баррасӣ 

ва ҳалли парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи омма бармеоянд, 
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қоидаҳо оид ба мурофиаи ѓоибона (боби 22 КМГ) татбиқ карда 

намешавад; б)  ҳангоми баррасӣ ва ҳалли ин парвандаҳо меъёрҳои 

мурофиаи даъвоӣ оид ба эътирофи даъво, даъвои муқобили даъво, 

тадбирҳои таъмини даъво, созиши оштии тарафҳо татбиқ 

намегарданд; в) ҳангоми баррасӣ ва ҳалли чунин парвандаҳо суд 

метавонад ба маҷлиси судӣ  ҳозир шудани намояндаи мақоми 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахси 

мансабдор ё хизматчии давлатиро ҳатмӣ эътироф кунад. 

3. Вобаста аз меҳвари ариза: а) кадом қарор, амали (беамалии) 

мақомоти ҳокимияти оммавӣ  б) кадом ҳуқуқу озодиҳои мушаххаси 

шахс тавассути онҳо вайрон карда шудааст. Дар ин ҷой бояд дар 

назар дошта шавад, ки тибқи м. 255 КМГ ҶТ танҳо он қарор, амали 

(беамалии) дастҷамъӣ ё инфиродии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва 

хизматчиёни давлатӣ, мавриди баҳс қарор  дода мешаванд, ки дар 

натиҷаи он: а)   ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд вайрон шудааст; б)  

барои аз ҷониби шаҳрванд татбиқ намудани ҳуқуқ ва озодиҳояш 

монеа вуҷуд дорад; в) ба зиммаи шаҳрванд ѓайриқонунӣ ин ё он 

уҳдадорӣ гузошта шудааст ё ў ѓайриқонунӣ ба ҷавобгарӣ кашида 
шудааст.  

4. Вобаста аз муҳлати мурофиавӣ ба муроҷиат ва муҳлати 

баррасӣ: а) шаҳрванд ҳуқуқ дорад бо ариза дар бораи мавриди баҳс 

қарор додани қарор, амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахси мансабдор ва хизматчии 

давлатӣ дар муҳлати се моҳ, ки ў аз вайрон гардидани ҳуқуқ ва 

озодиҳояш огоҳ шудааст, муроҷиат кунад. Гузаронидани муҳлати 

семоҳаи муроҷиат ба суд барои  рад намудани қабули ариза асос 

шуда наметавонад:б) Аризаро суд дар муҳлати як моҳ бо иштироки 

шаҳрванд, роҳбар ё намояндаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахси мансабдор ва хизматчии 

давлатӣ, ки қарор, амали (беамалии) он мавриди баҳс қарор 

гирифтааст, баррасӣ менамояд.  

5. Вобаста аз уҳдадории мурофиавии суд ва иштирокчиён: а) 

ҳангоми баррасӣ ва ҳалли парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи 

омма бармеоянд, суд бо ташаббуси худ ва бо мақсади ҳалли дурусти 

парванда метавонад далелҳоро талаб намояд. Шахсони мансабдоре, 

ки талаботи судро оид ба пешниҳоди далелҳо иҷро намекунанд, ба 

андозаи то бист нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримабандӣ карда 

мешаванд; б) уҳдадории исбот кардани ҳолатҳои қонунӣ будани 

қарор, амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатӣ, 



  

63 

ки мавриди баҳс қарор гирифтаанд, ба зиммаи мақомоти чунин 

санади меъёрии ҳуқуқиро қабулкарда, инчунин мақомот ва шахсоне 

гузошта мешавад, ки қарори мавриди баҳсро қабул кардаанд ё амали 

(беамалии) мавриди баҳсро анҷом додаанд;  

6. Вобаста аз хусусияти ҳалли баҳс дар қарори суд: а) аризаро 
асоснок эътироф менамояд ва барои пурра аз байн бурдани 

вайронкунии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ё монеаҳо  ҳалнома 

қабул мекунад; б) суд, агар муайян кунад, ки қарор ё амали мавриди 

баҳс қароргирифта мутобиқи қонун, дар доираи ваколати мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахси 

мансабдор ва хизматчии давлатӣ бароварда ё иҷро шудааст ва ҳуқуқу 

озодиҳои шаҳрвандонро вайрон намекунад, қонеъгардонии аризаро 
рад менамояд.  

7. Вобаста аз муҳлати иҷрои ҳалнома: а) нусхаи ҳалномаи суд 

барои иҷро ва  аз байн бурдани вайронкунии қонун ба роҳбари 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 

шахси мансабдор ва хизматчии давлатӣ  дар муҳлати се рўз аз рўзи 

эътибори қонунӣ  пайдо кардани ҳалнома ирсол мегардад; б) муҳлати 

иҷрои ҳалнома то як моҳ дар назар дошта шудааст, тибқи б.3 мод. 

258 КМГ ҶТ, мақомот ё шахси мансабдор доир ба иҷрои ҳалнома ба 

суд ва аризадиҳанда бояд дар муҳлати на дертар аз як моҳ аз рўзи 

гирифтани ҳалнома иттилоъ диҳанд. 

Бояд тазаккур дод, ки КМИ ҶТ дар умумият бо тартиби 

истеҳсолоти даъвогӣ ҳал намудани баҳсҳои хусусияти муносибатҳои 

ҳуқуқии маъмурӣ доштаро эътироф намуда, феълан баъзе 

хусусиятҳои хоси ин парвандаҳоро бо тариқи дигар муайян 

намудааст. Масалан, доир ба истифодаи падидаҳои истеҳсолоти 

даъвогӣ дар бораи эътирофи даъво,  даъвои муқобили даъво, 

тадбирҳои таъмини даъво, созиши оштии тарафҳо, кодекси мазкур 

меъёри манъкунанда надорад, яъне ин падидаҳои мурофиаи 

гражданӣ дар мурофиаи судии иқтисодӣ қобили истифода шуда 

метавонанд. Ё ин ки тибқи б.5, мод.191 КМИ ҶТ ҳалномаи суди 

иқтисодӣ оид ба парвандаҳои мавриди баҳс қароргирифтаи санадҳои 

ѓайримеъёрии ҳуқуқӣ, қарорҳо ва амали (беамалии) мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, дигар мақомот ва шахсони мансабдор фавран 

бояд иҷро карда шаванд, агар дар ҳалномаи судӣ муҳлати дигар 

муқаррар карда нашуда бошад. 

Ҳамин тариқ, судҳои умумӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар доираи салоҳиятҳояшон адолати судиро пайваста ба 

муноқишаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи омма ва дигар 

муносибатҳои маъмурию ҳуқуқӣ бармеоянд, амалӣ намуда, дар 
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таъмини қонунияту адолати иҷтимоӣ ва эъмори ҷомеаи демокративу 

ҳуқуқбунёд нақши муҳиму арзанда мегузорад. 
                                                        

Пайнавишт: 
1. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №5, ҚҶТ аз 

28.12.12 с., №929. М.101. 

2. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2008, №1, қ.1 аз 
23.12.2021 с., №1232 

3. Ахбори  Маҷлиси  Олии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, с. 2008, № 1, қ. 1, мод. 

4, мод. 5. Қонуни ҶТ аз 17.12.2020с., № 173. 
4. Лупарев Е.Б. Определение администривно-правового спора. Проблемы 

административной юстиции// Материала семинара. М. “Статут”, 
2002.- С.132. 

5. Демин А.А. Понятие административного процесса и АПК РФ // 
Вестник МГУ. Серия 11. Право.1998 №4 С.25-26. 

6. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Проблема теории. 
Воронеж.1998. - С.97. 

 

Иноятова А.И., 

омӯзгори кафедраи ҳуқуқи судӣ 
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АҲАМИЯТИ ҚОИДАҲОИ ОМОДАСОЗИИ ПАРВАНДА 
ДАР МУРОФИАИ ИЌТИСОДЇ 

 
Ќонунгузории мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон 

қоидањои баррасии парвандаҳои иќтисодї дар судҳои иқтисодиро 

пешбинӣ намуда, давраҳои баррасии судии парвандаҳоро вобаста ба 

хусусият ва ҳолатҳои ҷойдошта, пешбинї менамояд [3].   
Омодасозии парванда ба муњокимаи судї аз муайян намудани 

хусусияти муносибатњои њуќуќии бањснок ва ќонунгузорие, ки бояд 
татбиќ карда шавад, њолатњое, ки барои њалли дурусти парванда 

ањамият доранд, њалли масъалањо оид ба ҳайати шахсони 
иштироккунандаи парванда ва дигар иштироккунандагон, мусоидат 

намудан ба онҳо дар пешниҳоди далелҳои зарурӣ ва оштии тарафҳо 
замина мегузорад [3,С.85].  

Дар асоси тањлили муносибати њуќуќии бањснок суд аз ибтидо бояд 
доираи шахсонеро, ки дар чорчубаи он шахсони ваколатдор ва уњдадор, 
яъне тарафњо мебошанд, инчунин он шахсонеро, ки ба манфиат ва 
њуќуќи онњо њангоми баррасии парвандаи мушаххас зарар расонида 
шуданашон мумкин аст (масалан, шахсони сеюм бе талаботи 
мустаќилона) ва дигар иштирокчиёни мурофиа, ки иштироки онњо барои 
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амалї намудани адолати судї кумак менамояд, равшан намояд. 
Омодасозии парванда ба баррасии судї зинаи мустаќили 

мурофиавии суди иќтисодї ба њисоб рафта, дорои вазифањо ва 
воситањои танзимнамоии ќонунии муносибатњои мурофиавї 

мебошад. Натиҷаи омодасозї муњаё кардани шароит ҷиҳати 
самаранок ва дуруст њал намудани бањс дар маљлиси аввали судї 
[4,С.11]. Марњилаи омодасозї аз лањзаи баровардани таъинот оид ба 
ќабул кардани аризаи даъвогї ба истењолоти судї оѓоз ёфта, то 
саршавии маљлиси судї идома меёбад. Агар ягон асос барои 
баргардонидани аризаи даъвогї мављуд бошад, суд њуќуќи 
омодасозии парванда ба муњокимаи судиро надорад [1, С.38]. Дар 

бораи қабули аризаи даъвогӣ судя таъинот мебарорад ва бо он 

истеҳсолоти парванда оғоз карда мешавад. Чун ќоида дар таъинот 

оид ба омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ амале, ки шахсони 

иштироккунандаи парванда бояд анҷом диҳанд ва муҳлати иҷрои он 

дарҷ  мегардад.  
Тибќи муќаррароти моддаи 135 Кодекси мурофиавии иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон дар маљлиси пешакии судї парванда аз 
љониби судя танњо бо огоњ кардани тарафњо ва дигар шахсони 
манфиатдор дар бораи ваќт ва мањалли гузаронидани он баррасї 

мегардад. Ҳангоми њозир нашудани даъвогар ва (ё) љавобгар, дигар 
шахсони манфиатдор, ки метавонанд барои иштирок дар парванда 
љалб гарданд ва ба таври дахлдор огоњ карда шудаанд, маљлиси судї 
дар ѓоибии онњо гузаронида мешавад.  

Суди иќтисодӣ дар маљлиси пешакии судӣ: 

- дархости тарафҳоро њал менамояд; 
- кифоягии далелњоро муайян менамояд, ба тарафњо хабар 

мерасонад, ки кадом далелњо дар парванда мављуд аст; 
- барои баррасї маъалањоеро пешнињод менамояд, ки њангоми 

омодасозии парванда ба муњокимаи судї њал мегарданд ва дигар 
амалњои мурофиавиро, ки Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї кардааст, анљом медињад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки парвандањои истењсолоти 
содакардашуда аз тарафи судя танњо дар муњлати на дертар аз як моњ 
аз рўзи дохилшавии аризаи даъвогї ба суди иќтисодї, бо назардошти 
муњлати омодасозии парванда ба муњокимаи судї ва ќабули њалнома 
оид ба парванда баррасї карда мешавад. Моњиятан њамин гуна 
муњлатњо дар аризањо оид ба бекор кардани њалномаи суди њакамї ва 
дар аризањо оид ба додани вараќаи иљро барои иљрои маљбурї аз рўи 
њалномаи суди њакамї низ дидан мумкин аст.  

Њамин тавр, омодасозии парванда ба муњокимаи судї вобаста ба 
хусусияти истењсолоти судї муќаррар карда мешавад, ки дар бобњои 
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алоњидаи Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
муќаррар шудааст. Дар истењсолоти содакардашуда низ омодасозии 
парванда тибќи ќоидањои умумии муќарраркардаи ќонунгузории 
мурофиавии иќтисодї сурат мегирад. Вазифаи суд дар ин марњила бо 
даъват намудани тарафњо ва дигар шахсони иштироккунандаи 
парванда, [2] муайян намудани моњияти бањс, муайян кардани доираи 
шахсони иштироккунандаи парванда ва фањмонидани имкониятњои 
њуќуќии онњо вобаста аз мавќеи онњо, ки дар ќонуни мурофиавї 
муќаррар шудааст, мебошад.   

Зимнан, чӣ тавре дар боло қайд кардем, њангоми гузаронидани 
маљлиси пешакии судї, ки он низ аз доираи амалњои муайяни 
мурофиавї иборат аст ва суди иќтисодї њангоми анљоми он бояд 
якчанд масъалањоро мавриди баррасї ќарор дињад ва аз натиљаи он 
санади судї ќабул кунад, Кодекси мурофиавии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ба истиснои таъинот, ки пас аз анљом додани маљлиси 
пешакии судї ќабул карда мешавад, дигар санадро пешбинї 

накардааст. Мавҷуд будани қоидаи тартиб додани протокол њангоми 

маљлиси пешакии судї дар қонуни мазкур барои боз ҳам пурра ва 

объективона барраси шудани парванда мусоидат хаҳад кард. Ин бо он 
асоснок карда мешавад, ки маълумоте, ки бояд дар протоколи 
маљлиси пешакии судї дарљ карда шаванд, на њамеша дар њаљми 
пурраашон дар таъиноти суди иќисодї, ки аз рўи натиљаи маљлиси 
пешакї ќабул карда мешаванд, дарљ мегарданд. Дар рафти маљлиси 
пешакї бисёр амалњои мурофиавие иљро карда мешаванд, ки шифоњӣ 
иљро карда мешавад, вале ќайдкуниашонро талаб менамоянд (ба 
монанди санљидани ваколатњои шахсони ба маљлиси пешакї 
њозиршуда, ба онњо фањмонидани њуќуќу уњдадорињои 
мурофиавиашон ва ѓ.) ва онњоро ба таври мурофиавї сабт кардан 
зарур аст. Бинобар ин тартиб додани протокол дар маљлиси пешакии 
судї њамчун њуљљате, ки њамаи амалњои ањамиятноки мурофиавии суд 
ва шахсони иштироккунандаи парвандаро инъикос намуда, 
ќайдкуниро талаб менамоянд, ба назар хилофи ќонун нест, инчунин 
талаботи шаффофияти адолати судї мебошад. 
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ОИД БА БАЪЗЕ АЗ ХУСУСИЯТҲОИ НИЗОМИ СУДИИ 
ГЕНЕРАЛ – ГУБЕРНАТОРИИ ТУРКИСТОН 

 

То охири солҳои 90 асри XIX дар қаламрави Туркистон низоми 

судии пеш аз ислоҳот вуҷуд дошт. Ба сохтори он судҳои ҳакамӣ ва 

судҳои минтақавӣ дохил мешуданд. Аҳолии таҳҷоии маҳаллӣ судҳои 

халқӣ дошт. Ҳамчун инстансияи шикоятӣ Сенати роҳбарикунанда 
амал мекард [4, с. 16]. 

Судҳои ҳакамӣ, ки дар ноҳияҳо ва шаҳри Тошканд амал 

мекарданд, зинаи ибтидоии низоми судӣ ҳисобида мешуданд. Ба 

салоҳияти судҳои ҳакамӣ баррасии парвандаҳои ҷиноятии хурд ва 

гражданӣ вогузор буд. Ёрдамчиёни онҳо ва муфаттишон бо 

пешбурди тафтишоти пешакӣ машғул буданд. Дар ҳар як вилоят, 

судҳои вилоятӣ мавҷуд буд, ки ба он ҳуқуқи тафтиши судҳои ҳакамӣ, 

ёрдамчиён ва муфаттишони судӣ дода шуда буд. Барои назорати 

прокурорӣ (дар назди судҳои вилоятӣ) вазифаи прокурори вилоят 

ҷорӣ карда шуда буд. 

Раисони судҳои вилоятиро император бо тавсияи вазири адлия 

таъин мекард. Аъзои судҳои вилоятӣ, судяҳои ҳакамӣ, ёрдамчиён ва 

муфаттишони судӣ, инчунин прокурорҳои вилоятӣ - аз ҷониби 

вазири адлия дар мувофиқа бо генерал-губернатори Туркистон таъин 
мешуданд. 

Бояд гуфт, ки маъмурият фаъолияти низоми судии Туркистонро 

назорат намекард. Назорати муассисаҳои судии дар Туркистон 
амалкунанда дар тобеияти Вазорати адлия буд. Ба генерал-

губернатори Туркистон ҳуқуқи тафтиши қонунӣ ва асоснокии ҳукм 

ва қарорҳои суд дода шуда буд [8, с. 130]. Ба андешаи генерал-

губернатор А.Б. Вревский, ин ҳуқуқ қариб амалан маъное надошт, 

зеро он ба танзими муносибатҳои маъмурияти Туркистон ва 

ҳокимияти судии минтақа дар ҷараёни кори мансабдорони шохаи 

ҳокимияти судӣ иҷозат намедод. Аз рӯи ин масъала ӯ ба вазири адлия 

Н.В. Муравёв, боисрор аз тобеияти судҳои Туркистон ба маъмурияти 
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вилоят, инчунин ба зиммаи генерал-губернатор вогузор кардани 

вазифаҳои прокурорӣ муроҷиат намуд. Барон Вревский қайд кард, ки 

табдили суд ба як шохаи комилан мустақили ҳокимият аз 

маъмурияти маҳаллӣ бешубҳа дар назди аҳолии маҳаллӣ мавқеи 

пешинаи бонуфузи Ҳукумати Русияро, ки дар гузашта муттаҳид ва 

устувор буд, суст кард. Аммо дар ин бора ягон ҳулосаи мусбие 
гирифта нашуд. 

Хусусияти низоми судии қаламрави Туркистон дар судҳои 

халқие буд, ки онҳо дар асоси шариат ва одатҳои маҳаллӣ амал 

мекарданд. Дар аввал, онҳо аз тарси нооромии мардуми маҳаллӣ 

бартараф карда нашуданд. Дар қонунгузории Русия чунин меъёрҳо 

мавҷуд набуданд, бинобар ин, дар Низомномаи соли 1886 гуфта 

мешуд, ки судҳои халқӣ дар асоси урфу одат амал мекунанд. Бо 

вуҷуди ин, назорат аз болои фаъолияти судяҳои халқӣ муқаррар 

карда шуд: қозиҳо, ки дар асоси шариат дар маҳалҳои аҳолинишин 

ҳукм мекарданд ва бойҳо, ки аз рӯи адолат дар минтақаи 

бодиянишин ҳукм мекарданд, бояд аз ҷониби аҳолии маҳаллӣ ба 

муҳлати се сол интихоб карда мешуданд (дар ҳузури сардори уезд) ва 

бояд аз ҷониби губернатори низомӣ тасдиқ карда шаванд. Назорат аз 

болои коргузорӣ ва пешниҳоди шикоятҳо аз болои қарорҳои судяҳои 

халқӣ ба зиммаи сардори уезд гузошта шуда буд. 

Суди халқӣ парвандаҳои ҷиноятие, ки аз ҷониби аҳолии маҳаллӣ 

содир мешуд, дида мебаромад. Таркиби чунин ҷиноятҳо мувофиқи 
моддаи 141 Низомномаи соли 1886 ба танзим дароварда шуда буд [4, 

с. 19]. Инчунин, судҳои халқӣ ҷиноятҳоеро, ки аз ҷониби аҳолии 

маҳаллӣ бар зидди русҳо содиршударо баррасӣ намекарданд. 

Парвандаҳое, ки ба салоҳияти судҳои халқӣ дохил мешуданд, мумкин 

буд, ба салоҳияти судҳои ҳакамӣ ва ё судҳои вилоятӣ дар асоси 

аризаи хаттии ҳарду тараф гузаранд. Моддаҳои 218-219 дахолати 

маъмурияти минтақавиро ҳангоми «ба таври расмӣ вайрон шудани 

доираи ҳокимият аз ҷониби суди халқӣ дар парвандаҳо» пешбинӣ 
мекарданд [5, с. 25]. 

Судҳои халқӣ иборат буд: аз судяҳои ягона, анҷумани судяҳо ва 

анҷуманҳои фавқулодда. Дар ҳуҷҷатҳои расмӣ оид ба муҳокимаи 

ислоҳоти судӣ дар минтақаҳои Туркистон, як қатор сабабҳо нишон 

дода шуданд, қабули чунин қарорро асоснок мекарданд. Аз ҷумла, 

эҳтимолият буд, ки сохтмони чунин роҳҳои нақлиётии бузург, ба 

монанди Сибири Ғарбӣ ва роҳи оҳани Закаспий ба мустамликаҳои 

Русия рушд меорад [3, с. 167]. Дар асоси инкишофёбии муносибатҳои 

ҷамъиятӣ зиддиятҳои онҳоро танҳо ба воситаи муассисаҳои нави 

судӣ ҳал кардан мумкин буд [1, с. 163-169; 2, с. 59]. 
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Пеш аз муҳокимаи лоиҳаи ислоҳоти судӣ дар минтақаи 

Туркистон зарур буд, ки аз Вазорати ҳарбӣ, ки аз ҷониби он 

маъмурияти Туркистон идора карда мешуд, иҷозат гирад. Аммо 

ғаразҳои идоравии ҳарду вазорат, ки барои роҳбарӣ дар низоми 

судии қаламрави Туркистон саъй мекарданд, дар ин ҷо мушоҳида 

мешуд. Муборизаи шадид байни Вазорати ҳарбӣ ва Вазорати адлия 

оид ба масъалаи таъини мансабдорон ба вазифаҳои гуногуни судӣ 

ҷараён гирифт. 

Дар лоиҳаҳои Вазорати ҳарбӣ тахмин мерафт, ки генерал-

губернатори Туркистон номзадҳоро барои мансабҳои холии судҳои 

ҳакамӣ аз ҷумлаи мансабдороне, ки дар вилоят хизмат мекарданд, 

пешбарӣ мекунад. Аммо ба гуфти Вазорати адлия танҳо як қисми 

ками онҳо метавонистанд ба талаботи расмӣ ҷавобгӯ бошанд, ки 

ҳуқуқи ишғоли вазифаи суди ҳакамиро доранд. Ин, алалхусус, ба 

маълумоти ҳуқуқии онҳо дахл дошт. Аз ин рӯ, ба ақидаи мақомоти 

судӣ таъин кардани мансабдорон ба вазифаи судяҳои ҳакамӣ аз 

Вазорати адлия мувофиқи мақсад буда, зарурати ҳамоҳангсозӣ бо 

генерал-губернатори Туркистон набуд. Ғайр аз он, зарурати 

ҳамоҳангсозии номзадҳо ба вазифаи судҳои ҳакамӣ раванди 

таъинотро суст мекард. Дар ин ҳолат, муддати тӯлонӣ (ҳангоми ба 

созиш омадан) як судяи ҳакамӣ маҷбур мешуд, ки якбора якчанд 

маҳалҳоро назорат кунад. Дар айни замон, васеъ будани маҳалҳо дар 

Туркистон ба адолати судии босифат имкон намедод. Аз ин рӯ, 

пешниҳоде, ки судяҳои ҳакамӣ мумкин аст, аз ҷониби вазири адлия 

дар мувофиқа бо генерал-губернатор таъин шаванд, метавонад, аз як 

тараф, бори вазорати адлияро вобаста ба мукотиботи васеъ, бе ҳеҷ 

манфиат барои кор ва аз тарафи дигар, ба ҷамъшавии парвандаҳои 

ҳалношуда дар бахши судҳои ҳакамӣ оварда расонад. 

Ҳамин тариқ, дар ҷараёни муҳокимаи ислоҳоти судӣ дар 

қаламрави Туркистон муқовимати байни ин ду мақомот ба вуҷуд 

омад, ки дар натиҷа муноқишаи ҷиддӣ ва ҳимоя намудани мавқеи худ 

дар як қатор масъалаҳо пайдо шуд. 

Бо вуҷуди ин, ислоҳоти судӣ дар минтақаи Туркистон 

гузаронида шуд. Император «Қоидаҳои муваққатӣ оид ба татбиқи 

оинномаҳои судӣ дар минтақаҳои Сирдарё, Самарқанд, Фарғона, 
Семиреченск, Акмола, Семипалатинск, Урал ва Тургай» -ро 2 июни 

соли 1898 тасдиқ кард. Онҳо дар тамоми минтақаи Туркистон (ба 

истиснои минтақаи Закаспий) паҳн шуданд. Ҷорӣ шудани 

«Низомномаи муваққатӣ ...» як қатор моддаҳои Низомномаи 1886-ро 

тағйир дод. Аз ҷумла, мансабҳои қаблии судҳои ҳакамӣ, судҳои 

вилоятӣ, тобеият ба Сенати роҳбарикунанда бекор карда шуданд ва 
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вазифаҳои нави судяҳои ноҳиявӣ ва судяҳои иловагии ҳакамӣ, судҳои 

ноҳиявӣ ва палатаҳои судӣ ҷорӣ карда шуданд. Дар болои ҳамаи 

мақомоти судӣ Департаменти судии Сенати роҳбарикунанда (аз 
Департаменти 3, 4 ва 5 иборат буд) меистод, ки ягонагии амалияи 

судиро таъмин мекард. Судҳои ноҳиявӣ парвандаҳои гражданӣ ва 

ҷиноятиро, ки дар доираи салоҳияти судҳои ҳакамӣ набуданд, 

баррасӣ мекарданд. Палатаи судии Тошканд ҳамчун мақомоти 

касатсионии парвандаҳое буд, ки судҳои ноҳиявӣ баррасӣ карда 

буданд. Вай прокуроре дошт, ки аъзои Шӯрои назди генерал-
губернатори Туркистон шуд. 

Сарфи назар аз муқовимати ду Вазорат, гузаронидани ислоҳоти 

судӣ ва ҷорӣ намудани «Низомномаи судӣ»-и соли 1864 имконият 

дод, ки ҳокимияти судӣ ва бевосита мақомотҳои судии маҳаллӣ 
инкишоф ёбанд ва ба низоми «дохилии» Империяи Русия то як 

андоза мувофиқ шавад. Татбиқкунии меъёрҳои қонунгузории 

империявӣ дар низоми судӣ барои эътирофи расмии Туркистон 

ҳамчун як қисми таркибии ҳудуди Империяи Русия зарур буд [7, с. 
38].  
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муаллими калони кафедраи 

ҳуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ  
 

НАЗАРЕ БА МАСЪАЛАИ САЛОҲИЯТИ СУДҲОИ ҲАКАМӢ 
 

Равишу инкишофи давлатҳои муосири ҷаҳон, ки эъмори ҷомеаи 

озод, шаҳрвандӣ ва мутаносибан давлати ҳуқуқбунёду демократӣ 

ҳадафи асосии онҳо мебошанд, нишон медиҳад, ки пайдарпай аъзои 

ҷомеа, гурўҳ ва ташкилоту муассисаҳо масъалаю муаммоҳои худро 

мустақилона ва дар ҳамбастагии якдигар бояд ҳаллу фасл намоянд. 

Ин тартиб ба шаҳрвандон ва ташкилоту муассисаҳои онҳо озодӣ 

фароҳам меоварад, ки онҳо бо худашон бо тарзу воситаҳои ба онҳо 

маъқулу манфиатбахш масъалаҳои хешро ҳал намоянд. Вобаста ба 

ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои алтернативии ҳалли баҳсҳои 

иқтисодӣ ва гражданӣ, ба монанди ташкил ва фаъолияти судҳои 

ҳакамӣ ба инобат гирифта шудааст.  

Суди ҳакамӣ яке аз шаклҳои муҳим ва ташаккулёфтаи 

алтернативии ҳалли баҳсҳои гражданӣ ва иқтисодӣ дониста мешавад 
[6, с.12]. 

Ҳимояи ҳакамии ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ дар низоми 

воситаҳои муосири истифодашавандаи гражданӣ-ҳуқуқӣ ва 

мурофиавӣ-ҳуқуқӣ таҷассум меёбад.  

Дар доираи воситаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ маҷмуи масъалаҳои бо 

таъмини ҳимояи ҳакамии ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ 

алоқамандбуда, ҳалли худро ёфта метавонад:  

1) масъалаҳои ташкилӣ, пеш аз ҳама, таъсис додани суди ҳакамӣ 

ва муайян намудани салоҳияти он; 

2) дигар масъалаҳои бо ҳимояи ҳакамии ҳуқуқҳои граждании 

субъективӣ вобаста буда, аз ҷумла муайян сохтани реҷаи мухторияти 

ирода, ҷудо намудани моликият ва ҷавобгарии мустақили 

молумулкӣ, ки  барои муносибатҳои аз тарафи ҳуқуқи гражданӣ 
танзимшаванда зарур мебошад. 

Новобаста аз он  ки соли 2008 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи судҳои ҳакамӣ” қабул гардид ва дар КМГ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [4] ва КМИ Ҷумҳурии Тоҷикистон [3] бобҳои алоҳида 

доир ба муносибати мутақобилаи судҳои ҳакамӣ, аз як тараф судҳои 

салоҳияташ умумӣ ва судҳои иқтисодӣ, аз тарафи дигар муайян карда 

нашуда, баъзе муаммоҳо то ҳол ҳалли худро наёфта, боқӣ мондааст. 
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Яке аз чунин муаммоҳо ин масъалаи салоҳияти судҳои ҳакамӣ 

оид ба ҳалли намудҳои гуногуни баҳсҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Масъалаи вобаста ба салоҳияти суди ҳакамӣ дар илми 

мурофиавии ватанӣ то охир ҳалли худро наёфтааст. Чунин ҳолат бо 

як қатор сабабҳо маънидод карда мешавад: суст будани ташаккули 

низоми судҳои ҳакамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноустувории 

қонунгузории мурофиавӣ ва таѓйиротҳои охирони назарраси вай, бо 

мураккабӣ ва номуайянии таҷриба ва ғ. 

Истилоҳи салоҳиятро Ю.М. Лебедев чунин шарҳ додааст: 

“Салоҳият – маҷмуи ваколатҳои мақоми юрисдиксионие буда, барои 

амалӣ сохтани вазифаҳои хос, функсияҳои дахлдори дар қонунгузор 

пешбинишуда равона гардида, мавқеи онро дар низоми ҳуқуқӣ 
муайян менамояд” [5, с.158]. 

Агар ба истеҳсолоти суди ҳакамӣ муроҷиат намоем, пас 

истифодаи категорияи “тобеият” хеле мушкил мебошад, зеро судҳои 

ҳакамӣ низоми хоси худро, ба мисли судҳои салоҳияти умумӣ ва ё 

судҳои иқтисодӣ надоранд. В.Ф. Попондопуло зери мафҳуми суди 

ҳакамӣ, судҳои ѓайридавлатии мустақилона фаъолиятбаранда ва аз 

ҷониби иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ барои ҳалли баҳси 

байни худ созмондодашаванда арзёбӣ намудааст. Дар таърифи 

пешниҳодгардида ба таври мушаххас моҳияти суди ҳакамӣ нишон 

дода шуда, нишонаҳои фарқкунандааш баён гардидааст: хусусияти 

ѓайридавлатӣ; фаъолияти мустақилона бурдан; аз ҷониби тарафҳо 

интихоб гардидан; барои ҳалли баҳс нигаронида шудани суди 

ҳакамӣ. 

Ба андешаи мо, салоҳияти судҳои ҳакамӣ дар соҳаи гражданӣ-

ҳуқуқӣ бо воситаҳои граждании ҳуқуқии дар ин соҳа 

истифодашаванда алоқамандии зич дорад.  

Дар илми ҳуқуқшиносӣ истеҳсолоти судӣ-ҳакамӣ бо фаъолияти 

ба хизматрасонии муздноки ҳуқуқӣ робита дошта ва аз ҷониби 

судҳои салоҳияти умумӣ ва судҳои иқтисодӣ назоратшаванда, 
вобаста карда мешавад. Баробари ин, одитарин эътироз оид ба 

баррасии парванда дар суди ҳакамӣ монеа барои дар он суд дида 
баромадани парванда мегардад.  

Дигар нуктаи назар эътироф менамояд, ки суди ҳакамӣ мисли 

судҳои салоҳияти умумӣ ва судҳои иқтисодӣ, адолати судиро ба амал 

намебарорад. Масалан, А.И. Зайтсев қайд менамояд, ки расмиёти 

баррасии парванда дар суди ҳакамӣ наметавонад ба сифати адолати 

судии алтернативӣ эътироф карда шавад [2, с.10 -12]. Бо ақидаи олим 

фаъолияти суди ҳакамӣ адолати судии алтернативӣ дониста 
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намешавад, зеро суди ҳакамӣ адолати судиро амалӣ намесозад. Бо ин 

сухан розӣ шуда, ба ҳар ҳол фикр мекунем, ки истеҳсолоти суди 

ҳакамӣ ҳанўз тартиби алтернативӣ нисбат ба адолати судӣ баромад 

менамояд. Шакли ҳакамии ҳимояи ҳуқуқ бо роҳи ҳалли баҳси 

гражданӣ-ҳуқуқӣ шакли алтернативӣ нисбати ҳимояи судии давлатӣ 
баромад менамояд.  

Бевосита судҳои ҳакамӣ бошанд, мақоми юрисдиксинии 

ѓайридавлатӣ (хусусӣ) буда, дорои ҳуқуқи ҳалли баҳси гражданӣ-

ҳуқуқӣ ба шумор мераванд. Моҳияти баррасии ҳакамии баҳсҳои аз 

муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ бароянда дар он зоҳир меёбад, ки 

тарафҳои муносибат бо созиши ҳамдигар баррасӣ ва ҳалли баҳси 

бавуҷудомада ва ё дар оянда эҳтимолан ба вуҷуд ояндаро ба тарафи 
сеюми интихобгардида (ва ё ба сифати судя таъин гардида) супорида, 

уҳдадор мегарданд ба ҳалномаи вобаста ба моҳияти кор қабулшуда 

итоат намоянд. Бо ҳамин онҳо аз адолати судии давлатӣ даст кашида, 

баҳсро аз доираи юрисдиксияи судҳои давлатӣ мебароранд.  

Дар ҳамин ҷо бо А.И. Зайтсев доир ба масъалаи моҳияти 

истеҳсолоти судии ҳакамӣ мубоҳиса намудан мумкин аст. Олим 

ишора менамояд, ки тартиби баррасии парванда дар суди ҳакамӣ 

истеҳсолоти судӣ буда, он дар навбати худ чун зерсоҳаи ҳуқуқи 

мурофиаи гражданӣ баромад менамояд. Ба андешаи мо, бояд дар 

назар дошт, ки ба ѓайр аз шакли ҳакамӣ боз дигар шаклҳои 

ѓайрисудии ҳимоя ба монанди истеҳсолоти нотариалӣ, баррасии 

парванда дар комиссия оид ба баҳсҳои меҳнатӣ, истеҳсолоти иҷро ва 

ѓайра вуҷуд дорад. 

Шаклҳои ишорагардидаи ҳимояи ѓайрисудӣ аз рўи табиати худ, 

инчунин мумкин аст, ба ҳуқуқи мурофиавӣ мансуббуда, дониста 

шаванд, лекин гумон аст, ки онҳо ҳамчун истеҳсолоти судӣ арзёбӣ 

карда шаванд. Сабаби асосӣ барои чунин хулоса зоҳиран ҳайати 

субъектӣ баромад менамояд. Мавҷуд набудани суд чун мақоми 

махсуси давлатӣ, дар шакл  баррасӣ нагардидани муноқишаҳои 

ҳуқуқӣ, истифодаи истилоҳи “истеҳолоти судии нотариалӣ”, 

“истеҳсолоти судии иҷро”, “истеҳсолоти судии парванда дар 

комиссияи бахсҳои меҳнатӣ”-ро ѓайриимкон менамояд. Чунин 

асосро, инчунин нисбати истифодаи истилоҳи “истеҳсолоти судии 

ҳакамӣ” овардан мумкин аст.  

Доир ба он ки истеҳсолоти суди ҳакамӣ зерсоҳаи ҳуқуқи 

мурофиаи гражданӣ аст, чунин баён намудан мумкин аст. Ҳамир 

тавр, пас мурофиаи гражданӣ ва истеҳсолоти суди ҳакамӣ дар 

алоқамандии том ва қисм қарор доранд, аз ин рў қисм (истеҳолоти 

суди ҳакамӣ) ба том мухолифат накарданаш лозим аст. Масалан, ба 
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истеҳсолоти суди ҳакамӣ  инҳо хос мебошанд: боварӣ, имконияти аз 

ҷониби тарафҳо интихоб кардани судя; махфият. Аз ин рў, фарз карда 

мешавад, ки шакли универсалии мурофиаи гражданӣ дар истеҳсолоти 

суди ҳакамӣ истифода шуда наметавонад.  

Асоси салоҳияти суди ҳакамӣ чун анъана созиши тарафҳо аст 

(моддаи 6 Қонун дар бораи судҳои ҳакамӣ). Дар мавриди мавҷудияти 

созишномаи ҳакамӣ суди ҳакамӣ барои баррасии баҳси ба 

вуҷудомада ва ё эҳтимоли дар байни тарафҳо ба вуҷуд омаданро 

дошта, салоҳият дорад. Моддаи 6 Қонун дар бораи судҳои ҳакамӣ ба 

масъалаи оё тарафҳои созишнома бо тартиби яктарафа аз он даст 

кашида метавонанд ва бо ҳамин салоҳияти суди ҳакамиро маҳрум 

намоянд, ҷавоб намедиҳад. Таҷрибаи ҳакамӣ чунин масъаларо ба 

вобастагии мавқеи субъектии тараф вогузор наменамояд. Илова бар 

ин, дар моддаи 9 қонуни номбурда ташкил намудани ҳайати суди 

ҳакамии доимоамалкунанда тибқи қоидаҳои он ба амал бароварда 

мешавад. Чунин рафтор имконият медиҳад, то тарафи бевиҷдон аз 

баррасии суди ҳакамӣ дур гардида, созишномаи басташударо ҷиҳати  

бо воситаи халалдор шудан дар ташкили ҳайати суди ҳакамӣ иҷро 
нанамояд.  

Ҳамин тавр, масъалаҳои назариявии муайян намудани салоҳияти 

судҳои ҳакамӣ ва ҳам масъалаҳои амалӣ сохтани он тибқи 

қонунгузории муосир оид ба истеҳсолоти суди ҳакамӣ масъалаи 

мубрам ва ҳалталаб дониста мешавад. Тамоюлҳои охирони дар 

кишвар мавҷудбуда нишон медиҳанд, ки дарки аҳамият ва мавқеи ин 

шакли алтернативии ба амалбарории адолати судии ҳакамӣ то ҳол 

ниёз ба омўзиш дошта, мазмуни пажуҳишҳои илмии соҳаро баланд 
менамояд.  
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ҳуқуқи конститутсионӣ 
 

МAВҚЕИ ҲУҚУҚИИ ЗAНОН 

ДAР ЗAМОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ 
 

Вaқте сухaн дaр борaи Истиқлолияти дaвлaтӣ мерaвaд, эҳсоси 

бaлaнди худшиносӣ, соҳибвaтaнӣ бедор мешавад. Истиқлолият 

беҳтaрин дaстовaрди тaърихӣ бa шумор мерaвaд. Тоҷикистон дaр 

дaврони соҳибистиқлолии хеш имконият пaйдо нaмуд, ки бисёр 

корҳои бaрои ояндaи  миллaт  фоидaовaрро   роҳaндозӣ нaмояд. Бо 

шaрофaти сулҳу  вaҳдaти  миллӣ  иқдом нaмудaн дaр роҳи бaрпо 

нaмудaни дaвлaти демокрaтӣ, дунявӣ вa ҳуқуқбунёд, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кӯшишҳои худро ҷиҳaти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон 

тaвaссути мустaҳкaм кaрдaни зaминaи қонунгузорӣ вa тaтбиқи сиёсaт 

дaр сaмти мaсъaлaҳои зaнон мунтaзaм тaқвият мебaхшaд [1].  

Бо дaрки муҳимияти дaстгирии қуввaи ин қишри ҷомеa ҳaмчун 

қуввaи aсосӣ ҷиҳaти aмaлӣ нaмудaни сиёсaти иҷтимоӣ тaвaссути 

истифодaи нерӯи зaнон вa дaр тaшaккул вa пешрaфти дaвлaт ҳифзи 

aрзишҳои фaрҳaнги миллӣ вa ниҳоди дaвлaтдорӣ яке aз сaмтҳои 

aфзaлиятноки дaвлaту ҳукумaт мaҳсуб меёбaд. Зеро тaърих исбот 

менaмояд, ки субот вa пешрaфти дaвлaт aз дaстгирии ин  қишри 

ҷомеa вобaстaгии зиёд дорaд. Вобaстa бa ин, дaр риштaи рушди 

қонунгузорӣ оид бa ҳуқуқ вa озодиҳои зaнон вa ҷaвонон дaрaҷaю 

миқёси тaтбиқи онҳо дaр ҳaёти имрӯзa тaҷaссуми худро ёфтaaст. 

Яъне, бaрои дaстгирии ин тaбaқaи ҷомеa дaр сaтҳи қонунгузории 

aмaлкунaндa дaр бaробaри қaбули қонунҳо, қaбули бaрномaҳои 

рушди иҷтимоӣ ҷиҳaти тaъмини иштироки вaсеъ дaр ҳaёти 

ҷaмъиятиву идорaкунии дaвлaтӣ қaбул гaрдидa, сaмти фaъолияти 

зaнон вa ҷaвонон дaр шaроити муносибaтҳои нaви сиёсиву иҷтимоӣ 
дaр мaмлaкaт муaйян гaрдидaaст.  

vfp://rgn=136770/


  

76 

Мaвқеи зaнон дaр сиёсaт, иқтисодиёт вa фaрҳaнг дaр ҳaмa 

соҳaҳои ҳaёт aз тaрaфи Сaрвaри дaвлaт  дaстгирӣ вa мустaҳкaм шудa 
истодaaст. 

Имкониятҳои пешрaфти кaсбии занону бонувон хеле aфзуд, 

зaнҳо бa соҳaҳои шуғле, ки пештaр дaри онҳо бaрояшон бaстa буд, 

роҳ ёфтaнд, мaсaлaн, дaр мaктaбҳои олӣ қaбули зaнҳо aз рӯи 

ихтисосҳое, ки пештaр эҳтиёҷоти иқтисодиёти ҳaрбишудaи шӯрaвиро 

тaъмин менaмудaнд вa aз ин рӯ, фaқaт бaрои тaйёр кaрдaни мaрдҳо 

рaвонa шудa будaнд (тaхaссусҳои тaрҷумонӣ, духтурони ҳaрбӣ), 

инчунин дaр сохторҳои қудрaтӣ иҷозaт додa шуд (ҳоло зaнҳо 

бaробaри мaрдҳо дaр як қaтор мaктaбҳои олии системaи ВКД тaҳсил 
мекунaнд).  

Имрӯзҳо бaрои зaнҳо имконияти бо зинaҳои мaнсaб боло 

рaфтaн aмaлaн мaҳдуд нaшудaaст, ҳaрчaнд, ки “сaқфи шишaгини” 

қолибҳои ҳуқуқпоймолкунӣ боқӣ мондaaст. 

Вaле дaр шуури оммa низ оид бa имкониятҳои болорaвии кaсбии 

зaнон дaр мaнсaб дигaргуниҳо мушоҳидa мешaвaнд, дaр бaйни 

тaбaқaҳои мaълумотноки aҳолӣ, дaр шaҳрҳои кaлон вa сохторҳои 

инновaтсионии иқтисод (пеш aз ҳaмa, дaр сохторҳои шaхсӣ) тимсоли 

нaви зaн  -зaни aз ҷиҳaти иқтисодӣ мустaқил, уҳдaбaро, дорои 

мaҳорaту мaлaкaҳои кaсбӣ вa сифaти роҳбaрӣ тaшaккул меёбaд. 

Чунин зaнон имрӯз соҳaҳои пештaр вуҷуд нaдоштaи шуғл, бa 

монaнди соҳибкорӣ вa мaнсaбҳои идорaкунӣ дaр сохторҳои 

иқтисодро пур мекунaнд. Мaсaлaн, дaр соли 1996 қaриб бa 22% 

корхонaҳои бизнеси хурди Москвaро зaнҳо роҳбaрӣ мекарданд [3]. 

Дaр Тоҷикистон бошaд, зaнҳо 60-70% қуввaи коргaрии хоҷaгии 

қишлоқро тaшкил менaмоянд. 

Соҳибкории зaнҳо бештaр бa бизнеси хурд ва бa бизнеси миёнa 

рaвонa шудaaст, дaр бизнеси кaлон бошaд, зaнҳо aмaлaн иштирок 

нaмекунaнд (сaрмояи ибтидоии бaрои бизнеси кaлон мaблaғҳои 

дaвлaтие бa шумор мерaвaнд, ки дaр рaфти хусусигaрдонӣ aзони худ 
кaрдa шудaaнд).  

Соҳибкорзaнон aз бaйни aмaлдорони гуногуне бaромaдaнд, ки 

aз aввaли солҳои 1990 бa соҳибкорӣ оғоз кaрдa будaнд. Мaнбaи 

мaблaғгузории бизнеси онҳо қaрзҳо, инчунин пaсaндозҳои оилaвӣ 

буд. Хусусияти соҳaвии гендерии соҳибкорӣ низ вуҷуд дорaд - зaнҳо 

бештaр дaр соҳaҳои сaвдо вa хизматрaсонӣ кор мекaрдaнд. Дaр ин 

соҳaҳо ғaйрaтнокии кори зaнҳо гӯё идомaи фaъолияти онҳо дaр 

оилaву рӯзгор буд. 
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Дaр зaмони соҳибистиқлолӣ бaрои дaстгирии зaнони соҳибкор 

бисёр чорaҳои зaрурӣ aндешидa шудaaнд, ки ин боиси зиёд 

гaрдидaни соҳибкорзaнони тоҷик гардид.  

Тоҷикистон aввaлин шудa, ҳaнӯз 27 декaбри соли 1993 

Созишномaро оид бa бaрҳaм додaни ҳaмa гунa мaҳдудиятҳои ҳуқуқи 

зaнон имзо кaрдa буд вa aз нуқтaи нaзaри ҳуқуқ дaр Тоҷикистон 

нисбaти зaнон ягон мaҳдудияте aз тaрaфи дaвлaт вуҷуд нaдорaд. 

Мaҳз бо тaшaббуси Aсосгузори сулҳу вaҳдaти миллӣ - 

Пешвои миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  муҳтaрaм 

Эмомaлӣ Рaҳмон вa Ҳукумaти Ҷумҳурии Тоҷикистон як қaтор сaнaду 

меъёрҳои дaхлдор нисбaти мaқоми зaн дaр ҷомеa вa тaҳсилу кор 

кaрдaн, дaр идорaкунии дaвлaтӣ  имконият фaроҳaм овaрд, то зaни 

тоҷик дaр  бaробaри он ки ҳaмчун тaрбиятгaр дaр оилa  рисолaти 

модaрӣ ва ҳaмсaриро бa ҷо овaрaд, инчунин  сaрбaлaндонa aз уҳдaи 

роҳбaриву фaъолият дaр сиёсaт низ  мебaрояд [4].  

Мaвзўи ҳуқуқи зaнон дaр ҷомеaи имрўзa хеле мубрaм будa, 

муҳим будaни омўзиши ҳaмaтaрaфaи он ҳaмчун кaтегорияи 

мустaқили ҳуқуқӣ дaр шaроити имрўзa ягон шубҳaро бa вуҷуд 

нaмеовaрaд. Яке aз иқдомҳои беҳтaрине, ки  дaр 

сиёсaти дaвлaтдорӣ бa он диққaти ҷиддӣ додa шуд, ин бaлaнд 

бaрдоштaни  мaқоми зaн дaр ҷомеa буд. Истиқлолияти 

дaвлaтӣ  тaвонист бaрои зaни тоҷик  озодaндешӣ,  зиндaгонии 

шоистa вa имконияти муфид фaроҳaм овaрaд. Дaр зaмони 

истиқлолият зaнон тaвонистaнд дaр соҳaҳои гуногун кору фaъолияти 

сaмaрaбaхш нaмоянд. Имрӯз зaни тоҷик дaр бaробaри 

модaру ҳaмсaри хуб будaн, инчунин роҳбaр, муҳaндис, ронaндa, 

кормaнди мaқомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳaтто дaр қӯшунҳои сaрҳaдӣ низ 

фaъолият нaмудa, сaҳми худро дaр пешрaфти вaтaну осоиштaгии 

миллaт гузошта истодaaст. Тaҳлили фaъолияти пурсaмaри зaнон дaр 

сиёсaти имрӯзa нишон дод, ки дaр ҳaқиқaт онҳо дaр сaтҳи 

идорaкунии  дaвлaтӣ  нaқши хосе дорaнд. 

Бояд қaйд нaмуд, ки то якуми янвaри соли ҷорӣ дaр соҳaи 

хизмaти дaвлaтӣ aз шуморaи умумии 5718 нaфaр кaдрҳои 

роҳбaрикунaндa 1098 вa ё 19,2% зaнон тaшкил медиҳaнд, ки нисбaт бa 

ҳaмин дaврaи соли гузaштa, 51 нaфaр зиёд мебошaд. Ин нишондод 

шaҳодaти истиқлолияти комили кишвaр вa инкишофи фaъолияти 

зaни тоҷик дaр ҷомеa мебошaд.  

Зaҳмaтҳои софдилонaю  инсонпaрвaронaи бонувон aз мaдди 

нaзaри Сaрвaри дaвлaт дур нaбудa, бa ин қишри инсонофaри ҷомеa 

тaвaҷҷуҳи хосa дорaнд. “Нaқши зaн - модaри тоҷик дaр ҳифзи 

музaффaриятҳои дaврони соҳибистиқлолӣ вa тaҳкими пояҳои нaвини 
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дaвлaтдории миллӣ бузургу бенaзир aрзёбӣ гaрдидaaст. Дaвлaт вa 

Ҳукумaти Ҷумҳурии Тоҷикистон aз солҳои нaхустини 

соҳибистиқлолӣ рисолaти инсонофaриву ҳaётбaхшии зaнонро 

ҳaмешa қaдр нaмудa, бa сиришти поку номи нек вa зaҳмaту 

фидокориҳои онҳо дaр ҳaмa соҳaҳои ҳaёти ҷомеa ҳaмешa aрҷ 

мегузорaд”. Ин нуқтaро Aсосгузори сулҳу вaҳдaти миллӣ - Пешвои 

миллaт муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон дaр яке aз бaромaдҳои худ зикр 
нaмудaнд. Дaр ин росто, aз бонувони кишвaр дaъвaт бa aмaл 

овaрдaнд, ки aз имкониятҳои ҷойдоштa вaсеъ истифодa нaмоянду 

сaҳми худро бaрои ободии диёр гузорaнд. 

Дaрвоқеъ, бонувони тоҷик бо ҳунaру зaковaт, ғaйрaту дониш, 

мaҳорaти зaбондонӣ вa одобу нaфосaти шaрқиёнa дaр тaҳкими 

пояҳои нaвини дaвлaтдории Тоҷикистони соҳибистиқлол сaҳми 

нaзaррaс дорaнд. Дaр доирaи тaтбиқи Бaрномaи дaвлaтии тaрбия, 

интихоб вa ҷобaҷогузории кaдрҳои роҳбaрикунaндaи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон aз ҳисоби зaнону духтaрони лaёқaтмaнд бaрои солҳои 
2017-2022 соли 2020 як нaфaр зaн бa мaнсaби муовини Сaрвaзири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ду нaфaр вaзир вa ду нaфaри дигaр бa вaзифaи 

рaисони ноҳияҳо тaъин гaрдидaнд. 

Мувофиқи тaҳлилҳои Кумитaи кор бо зaнон вa оилaи нaзди 

Ҳукумaти Ҷумҳурии Тоҷикистон нaтиҷaи интихоботи вaкилон дaр 

соли 2020 нишон дод, ки бa Мaҷлиси миллии Мaҷлиси Олии кишвaр 

8 нaфaр зaн вa ё 25,8 %, инчунин, бa Мaҷлиси нaмояндaгон 15 нaфaр ё 

23,8 %  зaнон интихоб шудaнд, ки ин миқдор нисбaт бa интихоботи 

қaблӣ aфзудaaст. Ҳукумaти мaмлaкaт бa қуввaи бузург вa неруи 
тaвоною созaндaи зaнон эътимоди бузург доштa, минбaъд низ бaрои 

дaстгирии онҳо дaр тaмоми сaмтҳо тaдбирҳои aмaлӣ меaндешaд. 

Роҳaндозии курси 6-моҳaи омӯзишии “Мaктaби сaрвaрони ҷaвон” 

тaқвияти гуфтaҳои болост. Ин тaшaббуси нaҷибу созaндa aз ҷониби 

Кумитaи кор бо зaнон вa оилaи нaзди Ҳукумaти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бa роҳ мондa шудa, ҷиҳaти ҷaлби бештaри духтaрону 

зaнон бa хизмaти дaвлaтӣ вa дигaр сaтҳҳои роҳбaрикунaндa бaрои 50 

нaфaр донишҷӯдухтaрони фaъолу соҳибистеъдод пешбинӣ вa қaбул 
гaрдидaaст.  

Ҳaмин aст, ки aйни ҳол дaр ин курс донишҷӯдухтaрони фaъоли 

муaссисaҳои тaҳсилоти олии кишвaр ҷaлб вa бa тaҳсил фaро гирифтa 

шудaaнд. Бояд гуфт, ки ин иқдом бaҳри густaриши фaъолияти 
минбaъдaи бонувон мусоидaт менaмояд. 

Сaрвaри дaвлaт дaр Пaёми нaвбaтии худ бa Мaҷлиси Олӣ қaйд 

нaмудaнд, ки: “Дaр сиёсaти иҷтимоии дaвлaту Ҳукумaти Тоҷикистон 

бa мaсъaлaи бaлaнд бaрдоштaни мaқоми зaнону бонувон дaр ҳaёти 
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ҷомеa диққaти ҷиддӣ додa мешaвaд. Чунки зaнону бонувони тоҷик 

бо мaърифaти бaлaнд вa дониши муосир метaвонaнд, дaр тaҳияи 

қонунҳои мутобиқ бa тaлaботи дaвру зaмон дaр сaтҳи кaсбии 

пaрлумони мaмлaкaт, мусоидaт бa солимии ҷомеa вa ҷaлби он бa 

китобу ҳунaромӯзӣ, пешгирӣ aз зуҳуроти номaтлуби минтaқa вa 

ҷaҳон вa дaр ин бaробaр тaрбияи дурусти фaрзaндон нaқши нaзaррaс 
гузорaнд”. 

Сaфи зaнону бонувон бa хизмaти дaвлaтӣ вa идорaкунӣ торaфт 

зиёд гaрдидa, шуморaи зaнон дaр мaҷлисҳои вaкилони хaлқи шaҳри 

Душaнбе бa 41,5%, вилояти Хaтлон қaриб 35%, вилояти Суғд беш aз 

33%, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бaдaхшон зиёдa aз 34% вa шaҳру 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ қaриб бa 30% рaсидaaст. 

Боиси ифтихор aст, ки aз 19210 нaфaр хизмaтчиёни дaвлaтӣ 4485 

(23,4 %) нaфaрро зaнон тaшкил медиҳaнд. Дaр Кумитaи кор бо зaнон 

вa оилa бошaд, зиёдa aз 80 % зaнон бa кор ҷaлб гaрдидaaнд. Сaҳми 

зaнон ҷиҳaти пешбурди соҳaҳои илму мaориф вa тaндурустӣ низ 

нaзaррaс мебошaд. Имрӯз дaр соҳaи мaорифи кишвaр 73 % вa 

тaндурустӣ нaздики 68 фоизро зaнон тaшкил медиҳaнд. Инчунин, дaр 

Хaдaмоти aлоқa - 64 %, Кумитaи зaбон вa истилоҳот - 60 %, Вaзорaти 

aдлия - 58 %, Вaзорaти фaрҳaнг - 36,2 % вa Aгентии хизмaти дaвлaтӣ - 
34,1 % зaнон фaъолият менaмоянд. Мaврид бa зикр aст, ки зaнони 

шaрaфмaнди тоҷик дaр дигaр сaмтҳои ҳaётaн муҳими ҷомеaи кунунӣ 

фaъолияти пурмaҳсул дорaнд [2]. 

Имрӯз бо ифтихор метaвон гуфт, ки зaни тоҷик дaр бaробaри 

фaъолияти дaвлaтӣ, инчунин aсолaти aслии худ, ҳaмсaри хуб вa 

модaри меҳрубон будaнро фaромӯш нaсохтa, мувaффaқонa 

вaзифaҳои бaр зиммa доштaaшро иҷро менaмояд. 

Хизмaтҳои содиқонa вa фaъолияти пурсaмaри бонувон aз 

ҷониби Ҳукумaти кишвaр қaдр гaрдидa, бaҳри зиёд нaмудaни 

роҳбaрони сохтору вaзорaтҳо aз ҳисоби зaнон тaбдирҳои судмaнд 

пешбинӣ вa aмaлӣ мегaрдaд. Дaр баробари ин, умед бaр он дорем, ки 

зaнони шaрaфмaнди тоҷик бо ғaйрату кордонӣ минбaъд низ дaр 

ободонӣ вa пешрaфти Тоҷикистони aзиз сaҳми бузург мегузорaнд [3]. 
Бa чунин хулосa омaдaн мумкин aст, ки дaр ин рaвaнд воситaи 

муҳими фaъолгaрдонии зaнон вa дaр сaтҳи хуб aмaлӣ нaмудaни 

корҳои тaрғиботӣ вa тaшвиқотӣ ҷиҳaти бaлaнд бaрдоштaни 

мaърифaти сиёсиву ҳуқуқӣ, бaргузории чорaбиниҳои гуногун, ки 

нaтaнҳо aҳaмияти бaлaнди фaрҳaнгӣ, бaлки aҳaмияти бaлaнди сиёсӣ 

низ дорaнд, метaвонaд ин қишри ҷомеaро боз ҳaм сaрҷaмъу муттaҳид 

созaд. Бa ин вaсилa метaвон инкишофи устувори мaвқеи онҳоро дaр 

ҷомеa боз ҳaм қaвитaр нaмуд.  



  

80 

Дaр охир қaйд нaмудaнием, ки дaр зaмони соҳибистиқлоли  

иқдомҳое, ки бaҳри тaҳкими мaқоми зaнону ҳимояи модaрон дaр 

кишвaр aмaлӣ шудaaнд, хеле зиёдaнд вa онҳо моро водор месозaнд, 

ки дaр тaҳкими сиёсaти пешгирифтaи Президенти мaмлaкaт, Пешвои 

миллaт, беш aз ҳaрвaқтa фaъолонa ширкaт намоем. 
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Қаландарова М.Д., 

муаллими калони кафедраи ҳуқуқи 

судӣ ва назорати прокурории 

факултети ҳуқуқшиносӣ 
  

ПЕШНИҲОДИ ШИКОЯТ НИСБАТИ 

САНАД ВА АМАЛИ (БЕАМАЛИИ) ИҶРОЧИЁНИ МАҚОМОТИ 

ИҶРО ОИД БА ПАРВАНДАҲОИ ОИЛАВӢ 
 

Ба мақсади таъмин намудани принсипи қонуният ва вазифаҳои 

шахсони манфиатдор оид ба парвандаҳои оилавии гурўҳҳои 

осебпазири аҳолӣ,  ҳуқуқи зери баҳс қарор додани қарор, амали 

(беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷроро дар суд, мақомот ё шахсони 

мансабдоре, ки иҷрочиёни мақомоти  иҷро ба онҳо тобеъанд, дошта 

бошанд. Инчунин, дар қонун бояд тартиби ҳамаҷониба танзимшудаи 

баррасӣ ва ҳалли аризаҳои (шикоятҳои) зикршуда пешбинӣ карда 
шавад. 

Шикоят, аз нуқтаи назари фаҳмиши ҳуқуқӣ, ин воситаи ҳуқуқии 

комплексӣ аст, ки дар муроҷиат ба унвони субъекти босалоҳият бо 

иттилоъ дар бораи амалҳои шахсони сеюм, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои 

аризадиҳандаро вайрон мекунанд ва талаб дар бораи бартараф 

http://www.prezident.tj/
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намудани ин ҳуқуқвайронкунӣ ва ё оқибатҳои манфии он, ифода 
меёбад [2, с.9]. 

Функсияҳои асосии шикоят инҳоянд: ҳуқуқҳимоявӣ, иттилоотӣ 

ва танзимкунӣ. Функсияи ҳимояи ҳуқуқӣ дар он зоҳир меёбад, ки 

шахси ҳуқуқҳои худро вайроншуда ҳисобида, бо аризааш 

ташаббускори расмиёти ҳимояи ҳуқуқи субъективӣ гардида, 
маълумоти заруриро барои шуруи мурофиа оид ба парванда 

пешниҳод менамояд. Функсияи иттилоотӣ дар маълумот додан ба 

мақомоти давлатӣ оид ба  муаммоҳое, ки дар ин ё он соҳаи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ба миён омадаанд, ифода месозад. Функсияи 

танзимкунӣ дар он зоҳир мегардад, ки пешниҳоди шикоят метавонад 

боиси таѓйирот дар танзими меъёрии ҳуқуқӣ гардад. 

Санҷиши кормандони мақомоти прокуратура оид ба муроҷиати 

шаҳрвандон аз рўйи шикоят нисбат ба қарор, амали (беамалии) 

иҷрочиёни мақомоти иҷро, ки дар доираи таҳқиқоти мазкур 

гузаронида шудааст, натиҷаҳои зеринро дод. Дар байни кормандони 

мақомоти прокуратура, ки дар мусоҳиба иштирок карданд, 6%  посух 

доданд, ки онҳо ягон маротиба дар таҷрибаи худ шикояти 

шаҳрвандон (ситонандаҳо)-ро оид ба иҷро нашудани ҳалномаҳои 

судӣ аз рўи парвандаҳои оилавӣ баррасӣ накардаанд. 94%   

посухдиҳандагон бошанд, ҷавоб доданд, ки доимо ё дар баъзе 

мавридҳо чунин шикоятҳоро баррасӣ менамоянд. Аз ин ҷо, чунин 

бармеояд, ки аксарияти кормандони мақомоти прокуратура, ки дар 

пурсиш ширкат варзиданд, таҷрибаи баррасии шикоятҳои 

шаҳрвандонро нисбат ба қарор, амали (беамалии) иҷрочиёни 

мақомоти иҷро  доранд. 

Қобили зикр аст, ки мурофиа оид ба парвандаҳо аз рўйи шикоят 

нисбат ба қарор, амали (беамалии) иҷрочии мақомоти иҷро аз 

нуқтаи назари ҷойгиршавии сохторӣ дар КМГ ҶТ ба намуди 

мустақили мурофиа мутааллиқ  мебошад, яъне онро ба мурофиаи 

парвандаҳое, ки дар зерфасли III фасли II КМГ ҶТ пешбинӣ шудааст, 
дохил намудан мумкин нест. Барои муайян намудани он, ки падидаи 

зери шикоят қарор додани қарор, амали (беамалии) иҷрочиёни 

мақомоти иҷро то кадом андоза матлуб таҳия шудааст, меъёрҳои 

мувофиқи КМГ ҶТ ва Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

таҳлил кардаанд ё не. 

Моддаи 427 КМГ ҶТ дар таҳрири қаблӣ ҳуқуқи шахсони 

манфиатдорро танҳо ҷиҳати шикоят овардан нисбат ба амал ва 

беамалии иҷрочиёни мақомоти иҷро пешбинӣ мекард [5, с.680]. Аммо 

тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» як қатор амалҳои 

муҳими иҷрочии мақомоти иҷро тавассути қарори асосноки ў ба 
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расмият дароварда мешавад. Мисол, дар қ. 1 м. 10 Қонуни ҶТ «Дар 

бораи истеҳсолоти иҷро» пешбинӣ шудааст, ки дар бораи 

баргардонидани ҳуҷҷати иҷро иҷрочии мақомоти иҷро қарор қабул 

менамояд. Бинобар ин, таѓйироти ба м. 427 КМГ ҶТ бо Қонуни ҶТ аз 

03.07.2012 таҳти № 871 ворид кардашуда, ки ҳуқуқи шахсони 

манфиатдорро оид ба пешниҳоди шикоят, инчунин, ба қарорҳои 

иҷрочиёни мақомоти иҷро пешбинӣ менамояд, боиси таҳкими 

кафолати вазъи ҳуқуқии шахсони манфиатдор дар истеҳсолоти иҷро, 

аз ҷумла оид ба парвандаҳои оилавии гурўҳҳои осебпазири аҳолӣ 
мегардад. 

Дар хусуси тартиби баррасӣ ва ҳал намудани шикоят нисбат ба 

қарор, амали (беамалии) иҷрочии суд бошад, м. 427 КМГ ҶТ [1] он 

муқаррароти зеринро пешбинӣ менамояд: «Шикоят ба суде, ки дар 

ҳудуди фаъолияти он иҷрочии мақомоти иҷро уҳдадориҳои худро 

анҷом медиҳад, дар муҳлати даҳ рўз аз рўзи қабули қарор, амали 

(беамалии) иҷрочии мақомоти иҷро, рад кардани иҷрои чунин 

амалҳо ё аз рўзе, ки ситонанда ё қарздор аз қабули қарор, амал 

(беамалӣ)  ё рад кардани иҷрои чунин амалҳо аз тарафи иҷрочии 

мақомоти иҷро огоҳӣ ёфтаанд, пешниҳод карда мешавад» 

Муҳлати баррасӣ ва ҳалли шикояти мазкур низ муайян шудааст. 

Мутобиқи м. 421 КМГ ҶТ суд шикоятро нисбат ба қарор, амали 

(беамалии) иҷрочии мақомоти иҷро дар муҳлати даҳ рўз бо 

иштироки ситонанда, қарздор ва иҷрочии мақомоти иҷро баррасӣ 
мекунад. Ба андешаи мо, махсусияти шикоят нисбат ба рафтори 

иҷрочии мақомоти иҷро, мураккаб набудани баррасӣ ва ҳалли онҳо 

аз ҷиҳати факт ва ҳуқуқ, зарурати таъмини саривақтии истеҳсолоти 

иҷро, пешгирии суйиистифода аз ҳуқуқ аз ҷониби қарздоре, ки 

бевиҷдонона рафтор менамояд, дар қонун пешбинӣ кардани маҳз 

муҳлати кўтоҳи баррасӣ ва ҳалли ин шикоятҳоро тақозо менамояд. 

Аммо дар қонун масъалаи ба зиммаи иҷрочии мақомоти иҷро 

вогузоштани уҳдадории исбот намудани қонунӣ будани рафтори  ў 

пурра ҳал нагардидааст, хусусиятҳои хоси мазмуни ҳалномаи судӣ ва 

тартиби иҷрои он оид ба намуди мазкури парвандаҳо танзим 

нашудаанд. Чунин норасоӣ метавонад, боиси мухталиф тавзеҳ 

додани қонун ва татбиқи нодурусти он гардад, ки ба сатҳи ҳимояи 

ҳуқуқ ва манфиатҳои  қонунии шахсони манфиатдор дар 

истеҳсолоти иҷро, аз ҷумла оид ба парвандаҳои оилавии гурўҳҳои 

осебпазири аҳолӣ таъсири манфӣ расонад. 

Суд ҳангоми баррасии шикоят нисбат ба қарор, амали 

(беамалии) иҷрочии мақомоти иҷро наметавонад нисбат ба ў 

чораҳои ҷавобгарии интизомиро татбиқ намояд. Чунки мутобиқи м. 
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97  Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро»: иҷрочии мақомоти 

иҷро аз ҷониби вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тартиби 

муқарраргардида ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад. 

Суд метавонад таъиноти хусусӣ нисбат ба иҷрочии мақомоти иҷроро  

ба тасвиб расонида, онро ба Вазорати адлияи ҶТ ирсол намояд. 

Новобаста аз он, ки дар Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

муқаррароти бевосита оид ба муроҷиат намудан ба Вазорати 

адлияти Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо шикоят нисбат ба қарор, амали 

(беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷро мавҷуд нест, ин ҳуқуқи 

шахсони манфиатдори истеҳсолоти иҷро аз мазмуни моддаҳои 97 ва 

98 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» бармеояд [4, с.37]. Дар 

амалия ситонандаҳо ва адвокатҳои  онҳо дар аксарияти мавридҳо на 

тартиби судӣ, балки тартиби маъмурии пешниҳоди шикоятро нисбат 

ба қарор, амал (беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷро истифода 

мекунанд. Аммо на ҳама вақт чунин амалия самара медиҳад. 

Натиҷаи  мусоҳибаҳо бо адвокат ва ситонандаҳо нишон дод, ки 

танҳо дар як анкета гуфта мешавад, ки баъди баррасӣ ва ҳалли 

шикоят иҷрочии мақомоти иҷро вазифаҳои хизматии худро матлуб 

иҷро намуд ва қарздор ба супоридани алимент шуруъ намуд. 

Ҳамчунин, зикр бояд намуд, ки нисбат ба иҷрочиёни мақомоти иҷро  

дар посухҳои  дар анкетаҳо дарҷнамудаи ситонандаҳо ва адвокатҳои 

онҳо низ шикоят оварда шудааст. 

Адвокатҳо дар посухи худ ба саволҳои анкета дар бораи сатҳи 

номатлуби малакаи касбии баъзе иҷрочиёни мақомоти иҷро, 

нисбатан коста будани  ваҷҳи онҳо ҷиҳати иҷро кардани 

уҳдадориҳои ба зиммаашон гузошташуда, инчунин мушкилоти 

техникие, ки иҷрочиёни мақомоти иҷро бо онҳо дучор мегарданд 

(масалан, мавҷуд набудани маблаѓҳои пулӣ барои пардохти 

хароҷоти нақлиёт, вуҷуд надоштани махзани электронии иттилоот 

дар бораи қарздорон ва ѓайра), изҳори ақида намудаанд. 

Ѓайр аз ин, дар Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

механизми пешниҳоди шикоят нисбат ба қарор, амал (беамалии) 

иҷрочиёни мақомоти иҷро бо тартиби тобеиятӣ (маъмурӣ) танзим 
нагардидааст [3, с.46]. Механизми мазкур, ба андешаи мо, бояд 

фарогири унсурҳои зерин бошад: шакл ва мазмуни шикоят, муҳлати 

кўтоҳи пешниҳоди шикоят ва баррасии он, асосҳои рад намудани 

баррасии шикоят ва бе баррасӣ монондани он, мазмуни қарор оид ба 

шикоят ва тартиби иҷрои он. 

Ҳамин тавр, ҳангоми таҳлили таҷрибаи адвокатҳо оид ба 

иштироки онҳо дар истеҳсолоти иҷро, назарсанҷии кормандони 

мақомоти прокуратура шумораи зиёди шикоятҳо нисбат ба 
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иҷрочиёни судӣ, ки бо сабабҳои мухталиф ба миён омадаанд, муайян 

карда шуд. Қонунгузор имконият медиҳад, ки шаклҳои гуногуни 

пешниҳоди шикояти судӣ ва тобеиятӣ (хизматӣ) интихобан аз ҷониби 

шахси манфиатдор истифода бурда шавад. Адвокат ва ситонандаҳо 

нисбат ба сифати кори иҷрочиёни мақомоти иҷро, нарасидани 

кадрҳо дар истеҳсолоти иҷро, нокифоя будани ҳавасмандии онҳо 

барои фаъолияти босифат, дар баъзе мавридҳо дар сатҳи матлуб 

қарор надоштани малакаи касбии иҷрочиёни мақомоти иҷро, 

инчунин, ҳалли худро наёфтани як қатор масъалаҳои таъминоти 

моддӣ-техникии истеҳсолоти иҷро шикоят мекунанд. Ҳамзамон бо 

ин, дар ҷараёни таҳлили қонунгузорӣ норасоӣ дар танзими 

масъалаҳои пешниҳоди шикоят нисбат ба қарор, амал, (беамалии) 

иҷрочиёни мақомоти иҷро бо тартиби тобеиятӣ (маъмурӣ) муайян 

гардид. Дар истеҳсолоти судӣ ва маъмурӣ ба зиммаи иҷрочиёни 

мақомоти иҷро, ҳамчун ба намояндаҳои мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ (омма) уҳдадории исбот намудани қонунӣ будани қарор, 
амал (беамалиашон) вогузошта нашудааст. 

Мувофиқан барои ҳалли масоили марбут ба шикоят овардан 

нисбат ба қарор, амали  (беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷро чунин  

тавсияҳо пешниҳод менамоем: 

1. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи истеҳсолоти 

иҷро» пешниҳод намудани механизми шикоят нисбат ба қарор, амал 

(беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷро бо тартиби тобеият (маъмурӣ) 

бояд ҳамаҷониба танзим карда шавад. Механизми мазкур, ба 

андешаи мо, бояд фарогири унсурҳои зерин бошад: шакл ва мазмуни 

шикоят, муҳлати кўтоҳи пешниҳоди шикоят ва баррасии он, асосҳои 

рад намудани баррасии шикоят ва бе баррасӣ монондани он, 

мазмуни қарор оид ба шикоят ва тартиби иҷрои он. 

2. Ба мақсади такмили тартиби судии пешниҳоди шикоят 

нисбат ба қарор, амал (беамалии) иҷрочии мақомоти иҷро ба КМГ 

ҶТ таѓйироту иловаҳои зерин ворид карда шавад: 

а) ба парвандаҳо аз рўйи шикоят нисбат ба қарор, амал 

(беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷро қоидаҳои пешбининамудаи 

бобҳои 23 ва 24 КМГ ҶТ ҷорӣ карда шаванд; 

б) ҳалномаҳои  судиро оид ба парвандаҳо аз рўйи шикоят нисбат 

ба қарор, амал (беамалии) иҷрочиёни мақомоти иҷро бояд ба 

ҳалномаҳои судие, ки фавран иҷро карда мешаванд, шомил намуд. 

3. Ҳамчунин тавсия менамоем, ки салоҳияти суд ҷиҳати ба 

тасвиб расонидани таъиноти судӣ (м. 231 КМГ ҶТ) ба унвони 

иҷрочии судие, ки ба қонунвайронкунӣ роҳ додааст, мавриди 
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истифодаи васеъ қарор гирад. 

Албатта, пешниҳод ва таклифҳои ҷойдошта, дар баъзе ҳолатҳо 

баҳснок бошанд ҳам, лекин онҳо хусусияти тавсиявӣ дошта, 

хулосаҳои муаллифро ифода мекунанд. 

Умедворем, ки дар ҳолати амалӣ гаштани пешниҳодҳо шумораи 

вайронкунии қоидаҳои мурофиавӣ коҳиш ёфта, қатъӣ ва устувории 

баррасӣ ва ҳалли парвандаҳо ва иҷрои санадҳои судӣ назаррас хоҳад 
гардид. 
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Қисми ҳуҷҷатҳои иҷро оид ба парвандаҳои оилавии гурўҳҳои 

осебпазири аҳолӣ, ки иҷро намешаванд ё ба тариқи матлуб иҷро 

намегарданд ба ҳуҷҷатҳои иҷро оид ба ситонидани алимент 

шомиланд. Дар баъзе мавридҳо ин гуна ҳолат бо муаммоҳои 

қонунгузории танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятии ҷудогона 
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дар соҳаи истеҳсолоти иҷро ва амалияи татбиқи он алоқаманд 
мебошад.  

Тибқи қ. 1 м. 64 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

қарздорӣ оид ба ҳамаи уҳдадориҳои алиментӣ аз молу мулки 

қарздор ситонида мешавад [4, с.36], ѓайр аз молу мулке, ки тибқи 

қонун ситонидани он манъ аст. Дар амалияи судӣ ситонидани қарзҳо 

оид ба уҳдадориҳои алиментӣ  аз молу мулки қарздор дар бештари 

маврид ѓайриимкон мебошад. Чунки аксарияти шахсони қарздор оид 

ба уҳдадории алиментӣ дар моликияташон як бино ё манзили 

истиқоматӣ доранд, ки нисбат ба он тибқи қонун  ситонида 
намешаванд [2]. Дар ин маврид саволи зерин пайдо мешавад: чаро 

қонун ситонидани қарзро аз як бино ё манзили истиқоматӣ, ки 

объекти шартномаи гарав мебошад, иҷозат медиҳад, вале ҳангоми 

ситонидани қарз оид ба уҳдадории алиментӣ маҳдудият пешбинӣ 

менамояд? Бояд зикр кард, ки дар баъзе мамлакатҳо ин гуна 

маҳдудият дар қонун вуҷуд надорад (масалан, дар Ҷумҳурии 

Қазоқистон) [1]. 

Моддаи 65 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» тартиби 

ситонидани алиментро аз қарздоре, ки ба давлати хориҷӣ барои 

истиқомати доимӣ ё барои кор рафтааст, пешбинӣ мекунад ва 

Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон онро муайян менамояд. Аммо 

мутобиқи қ. 1 м. 119 КО ҶТ [3] шахсоне, ки барои сукунати доимӣ ба 

давлате мераванд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он шартномаи 

байналмилалии пешбиникунандаи эътирофи мутақобила ва иҷрои 

ҳалномаҳои судро дар хусуси ситонидани алимент ба имзо 
нарасонидааст, вазифадоранд бо аъзои оилаашон дар бораи 

пардохти алимент созишномаи хаттӣ ба имзо расонанд ва он бояд аз 

ҷониби нотариус тасдиқ карда шавад. Дар сурати ҳосил нашудани 

мувофиқа, шахси манфиатдор ҳуқуқ дорад ба суд муроҷиат карда,  
дар шакли маблаѓи устувор муайян намудани алимент ва пардохти 

яквақтаи алимент ё ба ҳисоби маблаѓи алимент додани амволи 

мушаххас ё бо тариқи дигар додани алиментро талаб намояд. 

Таҳлили муқаррароти зикршуда нишон медиҳад, ки дар онҳо 

тартиби ситонидани алимент ҳангоми ба давлати хориҷӣ барои кор 

рафтани қарздор дарҷ нашудааст. 

Ѓайр аз ин, масъалаи ситонидани алиментро оид ба уҳдадориҳои 

алиментӣ таҳқиқ намуда, наметавон ба ихтилофоти байни қ. 1 м. 84 

ва м. 85 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» таваҷҷуҳ намуд. 

Тибқи қ. 1 м. 84 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» аз 

маблаѓе, ки иҷрочии мақомоти иҷро аз қарздор ситонидааст, дар 

навбати аввал ҷаримаҳое, ки дар давоми иҷрои ҳуҷҷати иҷро ба 
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қарздор вогузор карда шудааст, баъд аз он хароҷот вобаста ба иҷро 

пардохт шуда, сипас маблаѓи боқимонда барои қонеъ гардонидани 

талаботи ситонандагон равона мегардад. Лекин моддаи 85 Қонуни 

ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» бошад, пешбинӣ мекунад, ки дар 

навбати аввал талабот оид ба ситонидани алимент, оид ба ҷуброни 

зарари ҷисмонӣ ё зарари дигари ба саломатӣ расонидашуда, инчунин 

вобаста ба фавти саробон қонеъ гардонида мешаванд. 

Номувофиқати байни меъёрҳои КО ҶТ (қисмҳои 2 ва 3 м. 117) ва 

КМГ ҶТ (моддаҳои 430 ва 431), ки тартиби баргардонидани иҷрои 

ҳалномаи судиро («пас талаб карда рўёнидани алимент» бо 

истилоҳоти КО ҶТ), аз ҷумла аз рўи парвандаҳо оид ба ситонидани 

алимент танзим мекунанд, мавҷуд аст. 

Индексатсияи пардохтҳои алимент, тибқи қ. 1 м. 118 КО ҶТ 

маблаѓи алименти бо ҳалномаи суд дар шакли маблаѓи  устувор 

ситонидашаванда, аз ҷониби маъмурияти ташкилоти маҳаллӣ нигоҳ 

доштани алимент мутаносибан бо зиёдшавии андозаи ҳадди ақалли 

музди меҳнати тибқи қонун муқарраргардида индексатсия карда 

мешавад. Чунин муқаррароти меъёр маънои онро дорад, ки 
маъмурияти ташкилот бе аризаи шахси манфиатдор, яъне бе риояи 

принсипи диспозитивӣ метавонад  ба ҳалномаи судӣ таѓйирот ворид 

намояд. Зиёда аз он, ин ҳолат ба м. 212 КМГ ҶТ зид аст, ки мазмуни 

зеринро дорад: дар асоси аризаи ситонанда ё қарздор суде, ки 

парвандаро баррасӣ намудааст, метавонад индексатсияи маблаѓҳои 

пулии аз ҷониби суд ситонидашударо дар рўзи иҷрои ҳалнома ҳал 

кунад [5, с.760]. Ариза дар маҷлиси судӣ баррасӣ карда мешавад. 

Шахсони иштирокчии парванда оид ба вақт ва маҳалли баргузории 

маҷлиси судӣ огоҳ карда мешаванд, аммо ҳозир нашудани онҳо 

барои ҳалли масъалаи индексатсияи маблаѓҳои мансубдонисташуда 

монеа шуда наметавонад. Нисбат ба таъинот оид ба масъалаҳои 

индексатсияи маблаѓҳои пулии мансуб донисташуда, шахсони 

иштирокчии парванда метавонанд шикояти хусусӣ пешниҳод 
намоянд. 

Баъзе ваколатҳои иҷрочиёни мақомоти иҷро, ки дар қонун зикр 

гардидааст, метавонад боиси вайрон шудани ҳуқуқҳои ситонанда оид 

ба уҳдадориҳои алиментӣ шавад. Дар қ. 1 м. 71 Қонуни ҶТ «Дар 

бораи истеҳсолоти иҷро» ҳолатҳои зерин номбар мешавад, ки 

ҳангоми пайдо шудани онҳо иҷрочии мақомоти иҷро метавонад дар 

асоси аризаи қарздор андозаи онро аз рўи ҳуҷҷати иҷро кам намояд: 

- ба вуҷуд омадани ҳароҷоти ҷиддии иловагии қарздор, махсусан 

бо сабаби дармондагӣ, заъифӣ ва ё бемории шахси сеюми уҳдадор ё 
аъзои оилаи ў, ки дар таъминоташ мебошанд; 
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- бад шудани вазъи молумулкии қарздор бо сабаби маъюбӣ ё 

расидан ба синни нафақа; 
-  агар кам кардани андозаи ситониши даврагии 

рўёнидашаванда ба манфиатҳои ситонанда зарари ҷиддӣ нарасонад. 

Моддаи 72 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» шартҳо ва 

тартиби зиёд намудани андозаи ситонишро аз рўи ҳуҷҷати иҷро дар 
асоси аризаи ситонанда танзим мекунад. Ба андешаи  мо, дар асоси 

муқаррароти моддаҳои 71 ва 72 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти 

иҷро» ба иҷрочиёни мақомоти иҷро  функсияҳои судии ба онҳо 

хоснабуда, дода шудааст. Чунки барои баррасӣ ва ҳалли масъалаҳое, 

ки дар моддаҳои зикршуда пешбинӣ мешавад, зарурати муқаррар 

кардани мавзўи ҷузъии исботкунии онҳо тавассути ҷамъ намудан, 

таҳқиқ ва баҳо додани далелҳо ба миён меояд. Мувофиқан, зарурати 

баргузор кардани маҷлиси судӣ бо риояи ҳамаи  унсурҳои таркибии 

он, аз ҷумла ҳуқуқи шахсони манфиатдор ба иброз намудани фикру 

мулоҳизаҳояшон ва пешниҳоди шикоят нисбат ба санади судии 

ниҳоӣ ба вуҷуд меояд. Аммо иҷрочиёни мақомоти иҷро ин гуна 

имконияти ҳуқуқиро надоранд. Зеро махсусияти фаъолияти онҳо 

иҷрои маҷбурии ҳуҷҷатҳои иҷро маҳсуб меёбад. 

Натиҷаҳои мусоҳиба бо адвокатҳо ва ситонандаҳо дар тамоми 

минтақаҳои мамлакат имконият дод, ки омилҳои зерин муайян карда 
шаванд:  

1) аксарияти алимент аз ҷониби суд дар шакли маблаѓи пулии 

андозааш устувор ва нисбатан кам ситонида мешавад. Чӣ қадар 

минтақа аз марказ дуртар бошад, андозаи алимент ҳамон қадар 

камтар аст. Лекин чунин андозаи ками алиментро низ қарздорон 

пардохт кардан намехоҳанд ё имконияти пардохт карданро 

надоранд. Барои он, ки қисми зиёди қарздорон ҷойи кор ва даромади 

доимӣ надоранд;  

2) қариб, ки дар ҳамаи минтақаҳо ҳолатҳои ситонидани алимент 

аз ҳисоби молу мулки дигари қарздор, агар ў даромади доимӣ 

надошта бошад, муайян карда нашуд. Як парванда дар шаҳри Ҳуҷанд 
истисно мебошад. Тавассути ин парванда муаммои ситонидани 

алимент ва қарзи дигар аз ҳисоби молу мулки ѓайриманқул ва 

ихтилофот байни Кодекси гражданин ҶТ, Кодекси оилаи ҶТ, 

Кодекси мурофиавии граждании ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи 

истеҳсолоти иҷро» муайян гардид;  

3) дар вилояти Суѓд таҷрибаи аз минтақаҳои дигари Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тафовутдошта муқаррар карда шуд, ки боиси пурра иҷро 

гардидани ҳалномаи судӣ оид ба ситонидани алимент набуда, 

қарздорон алиментро пардохт мекунанд, лекин ба андозаи 50 ё 30 %. 
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Прокуратура ва иҷрочиёни мақомоти иҷро дар ин ҳолат ба хулоса 

меоянд, ки дар амалҳои қарздорон таркиби ҷиноят (м. 177 ҚҶ ҶТ дар 

назар дошта мешавад) мавҷуд нест, чунки онҳо қисман бошад ҳам, 
алимент пардохт менамоянд;   

4) мутобиқи м. 177 КҶ ҶТ барои бадқасдона саркашӣ намудан аз 

пардохти алимент ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани қарздор на ҳама 

вақт самараи мусбӣ медиҳад. Инро пурсиши адвокатҳо ва 

ситонандаҳо низ тасдиқ мекунад. Як парванда нишон медиҳад, ки ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан на танҳо барои ситонидани алимент 

ѓайрисамаранок аст, балки ба вазъи молумулкии қарздор низ 

таъсири манфӣ мерасонад. 

Масалан, шаҳрванд А. ба адвокат муроҷиат намуд, ки ба ў дар 

масъалаи иҷрои маҷбурии ҳалномаи судӣ оид ба ситонидани алимент 

аз собиқ ҳамсараш ёрии ҳуқуқӣ расонанд. Муайян гардид, ки 

шаҳрванд А. зиёда аз се моҳ алимент намегирад ва ӯ якчанд маротиба 

ба иҷрочии мақомоти иҷро муроҷиат кардааст, аммо ҳуҷҷати иҷро 

оид ба ситонидани алимент то ҳол ҳалли худро наёфтааст. Адвокат 

ба прокуратура бо ариза дар асоси м. 177 КҶ ҶТ оѓоз намудани 

парвандаи ҷиноятӣ муроҷиат кард. Дар лаҳзаи муроҷиати адвокат ба 

мақомоти прокуратура қарздор дар маҳалли истиқомати доимиаш 

дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекард, лекин кор ва даромади доимӣ 
надошт. 

Парвандаи ҷиноятӣ оѓоз карда, онро ба суд супориданд. Суд 

ҳукми айбдоркунанда қабул намуда, нисбат ба қарздор чораи ҷазо 

дар шакли ҷарима ба андозаи 6000 сомонӣ (сад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо) муайян кард [6, с.27]. 

Минбаъд, тибқи маълумоти адвокат, иҷрочии мақомоти иҷро аз 

қарздор ба тариқи маҷбурӣ талаб намуд, ки ў ҷаримаро ба фоидаи 

давлат пардохт кунад, аммо алимент ҳоло ҳам ситонида нашуда буд. 

Аз рўйи маълумоти адвокат, баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани 

ҳукми судӣ корманди мақомоти прокуратура қарздорро огоҳ намуд, 

ки агар қарздор ҷаримаи аз ҷониби суд муқарраршударо пардохт 

накунад, прокуратура дар назди суд масъала мегузорад, ки ҷарима ба 

ҷазои маҳрум намудан аз озодӣ иваз карда шавад. Ба андешаи 

адвокат, ҷавобгар (қарздор) маҷбур гардид, ҷаримаро пардохт кунад, 

то ин ки дар маҳбас нашинад. Алимент, то айни замон пардохт карда 
нашудааст. 

Ҳамин тариқ, амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар минтақаҳо нишон 

медиҳад, ки дар бисьёр мавридҳо барои пардохти қарз оид ба 

уҳдадориҳои алиментӣ қарздорон даромади доимӣ надоранд ва ин 

барои иҷрочиёни мақомоти иҷро дар масъалаи мазкур оид ба 
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ситонидани алимент монеа мебошад. Ба ҷавобгарии ҷиноятӣ дар 

асоси м. 177 КҶ ҶТ кашидани қарздор на ҳама вақт боиси ҳалли 

мусбии масъала гардида, дар баъзе мавридҳо барои ситонандаҳо 

оқибати манфӣ низ дорад. 

Тибқи қонунгузорӣ маҳдуд намудани нигаронидани ситониш аз 

рўйи уҳдадориҳои алиментӣ, ба ягона хонаи истиқоматӣ, ки дар он 

қарздор зиндагӣ мекунад, ѓайр аз ҳолате, ки ин манзили истиқоматӣ 

объекти шартномаи гарав мебошад, низ барои иҷрои ҳалномаҳои 

судии намуди мазкур монеа ба вуҷуд меоварад. 

Таҳлили меъёрҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

имконият дод, ки як қатор ихтилофот байни КО ҶТ ва КМГ ҶТ, 

умуман норасоиҳо дар қонунгузории танзимкунандаи тартиби иҷрои 

ҳуҷҷатҳои иҷро оид ба ситонидани қарз аз рўйи уҳдадориҳои 

алиментӣ муайян карда шавад. Аз ҷумла, ба тариқи ихтиёрӣ ё судӣ 

пешакӣ пардохт намудани алимент аз ҷониби шахсоне, ки ба давлати 

хориҷӣ барои кор мераванд, пешбинӣ нагардидааст. Ба иҷрочиёни 

мақомоти иҷро тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

ваколати мустақилона таѓйир додани андозаи алимент дода шудааст, 

ки он хоси суд мебошад. Ихтилофот дар Қонуни ҶТ «Дар бораи 

истеҳсолоти иҷро» (моддаҳои 84 ва 85) мавҷуд аст, ки масъаларо на 

ба фоидаи ситонандаи алимент ҳал менамояд. 

Ҳамзамон, дар асоси тадқиқоти илмӣ, таҳлили санадҳои 

қонунгузорӣ ва фаъолияти амалияи судӣ, мехостем пешниҳоди худро 

баҳри минбаъд низ  амалигардонии сиёсати давлатӣ баҳри мустаҳкам 

намудани қоидаҳои мурофиавии марҳилаи истеҳсолоти иҷро оид ба 

парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ бо иштироки шахсони воқеӣ дар 

низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намоем: 

1. Ба мақсади таҳкими кафолатҳои ҳимояи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои кўдакон маҳдудияти ситонидани қарз оид ба 

уҳдадориҳои алиментӣ аз ҳисоби доштани бинои ягона ё манзили 

истиқоматии қарздор бардошта шавад. 

2. Аз сабаби он ки қисми қарздорон оид ба уҳдадориҳои 

алиментӣ берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ 

қарор доранд, тавсия медиҳем: муқаррароти м. 119 КО ҶТ, ки ба 

шахсоне, ки ба давлати хориҷӣ барои сукунати доимӣ мераванд,  

тааллуқ дошта, ба ҳолатҳои барои кор ба давлати хориҷӣ рафтани 

қарздорон низ амалӣ карда шавад. Ба ин мақсад ба м. 119 КО ҶТ 

таѓйироти мувофиқ ворид намудан лозим аст. 

3. Бо дарназардошти аҳамияти қонеъгардонии талабот оид ба 

ситонидани алимент, оид ба ҷуброни зарари ҷисмонӣ ё зарари 

дигари ба саломатӣ расонидашуда, инчунин вобаста ба фавти 
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саробон тавсия медиҳем, ки дар ихтилофоти дар боло зикршуда ба 

талаботи дар м. 85 Қонуни ҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» 

дарҷгардида, афзалият дода шавад. 
4. Тартиби судии кам ё зиёд намудани андозаи ситониш оид ба 

ҳуҷҷатҳои иҷро ҷорӣ карда шуда, ҳамзамон м. 120 КО ҶТ, ки тартиби 
таѓйир додани андозаи алимент ва озод намудан аз пардохти онро 

танзим мекунад, ба эътибор гирифта шавад. Албатта, пешниҳод ва 

таклифҳои ҷойдошта, дар баъзе ҳолатҳо баҳснок бошанд ҳам, лекин 

онҳо хусусияти тавсиявӣ дошта, хулосаҳои муаллифро ифода 
мекунанд. 

Умедворем, ки дар ҳолати амалӣ гаштани пешниҳодҳо шумораи 

вайронкунии қоидаҳои мурофиавӣ коҳиш ёфта, қатъӣ ва устувории 

баррасӣ ва ҳалли парвандаҳо ва иҷрои санадҳои судӣ назаррас хоҳад 
гардид. 
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муаллими калони кафедраи 

назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ  
 

АСОСҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ - ҲУҚУҚИИ ОЗОДИИ 

ВИҶДОН ВА ЭЪТИҚОДИ ДИНӢ ДАР ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ     
 

Ҳимояи ҳуқуқу озодии виҷдон ва мазҳабӣ дар кишварҳои 

гуногун дорои хусусиятҳои хоси худ мебошад ва онҳо аз вазъи 

устувори иқтисодӣ ва тартиботи сиёсӣ, аз характери муносибатҳои 

муштараки байни давлат ва калисо, аз дараҷаҳои гуногунфикрии 

мазҳабӣ дар ҷамъият ва ѓайра вобастагӣ дорад. Устувории озодии 

виҷдон ва дин бештар аз рӯи намуди ҳамкорӣ ва робитаҳои 

дуҷонибаи давлат ва иттиҳодияҳои динӣ, ки дар қонунгузории ҳар як 
давлат инъикос гардидааст, сурат мегирад.  

Дар робита бо ин, таҳлили гурӯҳбандии давлатҳои ҷаҳонро дар 

асоси устуворкунонии қонунии статуси ҳуқуқии динӣ дар кишварҳо, 

инчунин хусусиятҳои рушд ва амалишавии қонунгузориро оиди дин 

дар давлатҳои алоҳида мавриди муҳокима қарор медиҳем. 

Гурӯҳбандии масъалаи номбурда аз ҷониби муҳаққиқон (М. 
Шаков, Д. Шутова, С.А. Буринов [1, с. 25-27] К. Дрем, Т.Ю. Тагиева 

[2,с.18]) гуногун ба роҳ монда шудааст. Онҳо бо дақиқӣ, саҳеҳӣ, 

ҷузъиёти тасвир, ҳаҷм ва мундариҷа бо мансубият ба идеологияҳо аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд. Р.А.Подопригора дуруст қайд менамояд, ки 

асоси типология ва моделҳоро меъёрҳои гуногуни риоякунии ҳуқуқи 

инсон, тартиботи сиёсии ҷорӣ, фаъолияти дин дар муассисаҳои 

давлатӣ ва иҷтимоӣ, дараҷаи назорати давлатӣ аз болои равандҳои 

динӣ, мувофиқати қонуниятҳои дунявӣ бо меъёрҳои динӣ ва ѓайра 
муайян менамоянд. 

Ба фикри мо, таснифи муайянкунии ҳадди давлатҳо дар ин 

ҷабҳа, ки онро Р.А.Подопригора [3,с.90-111] пешниҳод намудааст, 

дурусттар мебошад. Ӯ дар асоси принсипи гузариши аз рӯи 

ҳамбастагии устувори институтҳои давлатӣ ва динӣ то алоқамандии 

заифи ин институтҳо давлатҳоро ба чор гурӯҳ дохил месозад:   

Давлатҳои динӣ, давлатҳое, ки дар онҳо дин давлатӣ гардидааст, 

давлатҳои ба иттиҳодияҳои динӣ муносибати бетарафона дошта ва 

давлатҳои иттиҳодияҳои диниро аз давлат ҷудо намуда.  

Давлатҳои динӣ - ин давлатҳое мебошанд, ки дар онҳо 

Конститутсияи мамлакат дар асосии назарияи динӣ тартиб дода 
шудааст. 
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Конститутсияи Эрон дини расмии давлатиро таъйин намудааст, 

ки он Исломи мазҳаби Ҷаъфарӣ (шиа) мебошад, ки он мавҷудияти 12 
имомро эътироф менамояд ва ин принсип абадан бетаѓйир мемонад. 

Дар моддаи 13 қайд карда шудааст, ки зардуштиёни эронӣ, яҳудиён 

ва насрониён ягона ақаллияти диниро ташкил медиҳанд ва 

метавонанд дар доираи қонун маросимҳои динии худро озодона 

гузаронанд ва дар соҳаи тарбияи мазҳабӣ мувофиқи таълимоти худ 
рафтор намоянд.  

Барои шоҳигарии Саудӣ дини Ислом натанҳо дини давлатӣ 

мебошад, балки баръакс қонуни асосии давлат аст, бунёди асосҳои 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ сохтори идораҳои давлатӣ, тартиби ташкил ва 

фаъолияти онҳо, ҳуқуқ ва вазифаҳои раиятро муайян менамояд. 

Дар соли 1992 дар мамлакат Низоми асосии Шоҳигарии 

Арабистони Саудӣ, ки дар он меъёрҳои конститутсионӣ қайд 

гардидаанд, қабул карда шуд. Моддаи 1 Низоми асосӣ эълон 

намудааст: “Шоҳигарии Арабстони Суудӣ - давлатӣ соҳибихтиёри 

араб мебошад. Дини он - Ислом, Конститутсия – Китоби Оллоҳи 

муттаоли суннатҳои Паёмбари он [4] мебошад”. Дар Низоми асосӣ 

дастурамали қатъии ба дини Ислом эътиқод доштан ва ба паҳншавии 

дини дигар роҳ надодан, мавқеъ дорад. Зиёда аз ин, ба давлат ҳимояи 

дини Ислом ҳамаи воситаҳои имконпазир амр карда шудааст.  

Дар низоми асосии Арабистони Саудӣ ҳеҷ гуна кафолати ҳуқуқу 

озодии виҷдон вуҷуд надорад. Дар он қабули дини Ислом аз ҷониби 

раият кори шахсӣ набуда, балки чун вазифаи онҳо муайян шудааст.  

Исроил-давлати динии дорои сифатҳои теократикӣ мебошад, ки 

дар он дар қатори яҳудия дигар динҳо низ шинохта мешаванд, вале 

онҳо статуси расмӣ надоранд. Дар Исроил дини давлатӣ расман 

вуҷуд надорад, вале аз он давлат ҷудо карда нашудааст. Статуси 

яҳудия дар давлати Исроил шакли қонуниро аз сабаби ихтилофот дар 

ҷамъият оиди муносибати дин ба давлат ва нақши он дар ҷамъият 
нагирифтааст. 

Мутахассисон ба хулосае омаданд, ки Исроил аз як тараф, 

мамлакати теократӣ набудааст, вале аз тарафи дигар, он кишваре 

нест, ки дар он дин аз давлат ҷудо карда шуда бошад. Қисми дигари 

онҳо, баръакс, ба ин нуқтаи назар зид баромада, таъкид менамоянд, 

ки дар бораи дар мамлакат мавҷуд будани дини расмӣ гуфтугузор 

асосе надорад, зеро давлат шаҳрвандонро барои иҷрои меъёрҳои 

динӣ вазифадор наменамояд, вазорати корҳо оиди дин ҳамин гуна 

вазифаҳои давлатиро иҷро менамоянд [5, с. 1030]. 

Озодии эътиқодро дар Исроил Эъломияи Истиқлолият (14 май 

соли 1948) кафолат медиҳад, мазмуни он эълон менамояд, ки Исроил 
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аз рӯи принсипҳои баробарҳуқуқии ҳамаи шаҳрвандонаш бидуни 

фарқиятҳои нажодӣ, динӣ ва ҷинсӣ, озодии виҷдонро кафолат 

медиҳад. Бо вуҷуди он, декларатсия хусусияти қонунро доро нест ва 

танҳо санади идеологӣ маҳсуб мешавад. Конститутсия дар Исроил то 

имрӯз бо сабаби ихтилофи ҳизбҳои динӣ қабул карда нашудааст.  

Дебочаи Конститутсияи Ҷумҳурии Исломии Покистон таъкид 

менамояд: “Ба мусулмонон бояд шароити ташкили зиндагӣ ба тарзи 

шахсӣ ва коллективӣ дар мувофиқа бо таълимот ва талаботи дини 

Ислом, ки тавре ки дар Қуръони шариф ва суннатҳои Паёмбар (с) 

омадааст, фароҳам оварда шудааст” ба ақаллият низ ҳуқуқҳои 

заруриро пешниҳод кардан зарур аст, то озодона эътиқод ба дини худ 

кунанд, фарҳанги худро ташаккул диҳанд. Баъдан, моддаи 2 изҳор 
мекунад, ки дини давлатии Покистон Ислом мебошад. 

Озодии эътиқод ва амалиёти динӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Араби Миср (с.2012) баён гардидааст. Мувофиқи Қонуни асосии 

кишвар Ислом дини расмии давлатӣ мебошад ва шариат сарчашмаи 

асосии қонунгузорӣ аст (м.2).  

Дар Урдун давлат ҳуқуқи парастиши дин ва эътиқоди худро 

мувофиқи  анъанаҳои Шоҳигарӣ кафолат медиҳад, ба шарте ки он ба 

одоб ва тартиботи ҷамъиятӣ халал ворид накунад [6, с.14].  

Мувофиқи Конститутсияи Алҷзоир  озодии виҷдон ва озодии 

ақида дахлнопазиранд (м.36) [7]. Конститутсияи Сурия озодии 

эътиқодро кафолат медиҳад. Давлат ҳамаи динҳоро эҳтиром намуда, 

озодии анҷом додани маросимҳои диниро кафолат медиҳад, агар он 

тартиботи ҷамъиятиро вайрон накунад (м.35) [8].  

Конститутсияи Туркия соли 1982, дар моддаи 2 онро давлатӣ 

демократӣ, дунявӣ ва иҷтимоии дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ 

бунёдёфта, ба консепсияи оромии ҷамъиятӣ, ҳамраъйӣ ва адолати 

миллӣ такякунанда ва ҳуқуқи инсонро эҳтиромкунанда эълон 

мекунад. Моддаи 24 “Озодии дин ва виҷдон”  меорад, ки: “... ҳар як 

шахс ба озодии виҷдон, дин ва эътиқоди динӣ ҳуқуқ дорад”. 
Конститутсияи Фаронса (с. 1958) дар моддаи 2 онро давлати 

дунявӣ эълон карда, баробарҳуқуқиро дар назди қонун ва эҳтироми 

тамоми динҳоро таъмин мекунад [9,с.665-684]. Эъломияи ҳуқуқи 

инсон ва шаҳрванди Фаронса, ки аз тарафи маҷлиси миллӣ соли 1789 

қабул шуда буд, муайян мекунад, ки ягон кас барои изҳори ақидаҳои 

худ, ҳатто агар ақидаҳои динӣ бошанд ҳам, набояд маҳдудкунӣ ҳис 
кунад.  

Омӯзиши Конститутсияҳои давлатҳои араб оид ба мавзӯи 

таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки дар Конститутсияҳои аксарияти 

ин давлатҳо ислом чун дини давлатӣ қайд гардидааст. Дар айни 
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замон, дар онҳо маҷмуи қоида оид ба озодии ақида, виҷдон ва дин, 

ҳуқуқи парастиши дин ва эътиқоди худ баён гардидааст. 

Дар баробари ин, мо ба чунин хулоса омадем, ки ҳуқуқ ба 

озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ қадимтарин ҳуқуқи байнимилалии 
эътирофшудаи  инсон мебошад ва дар нимаи дувуми асри XX аз 

тарафи як қатор санадҳои байналмилалӣ ҳимоя гаштааст, талаботи 

ҳудудҳои ин озодӣ дар онҳо аксаран дар умум муайян гаштаанд. 
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ҳуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ  
 

МАФҲУМИ НИЗОМИ ВОСИТАҲОИ ҲИФЗИ ГРАЖДАНӢ-

ҲУҚУҚИИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ 
 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ, зимни баррасии масъалаи воситаҳои 

ҳуқуқи гражданӣ оид ба ҳимояи барномаҳои компютерӣ, инчунин 

масъалаи воситаҳои ҳуқуқи граждании ҳимояи барномаҳои 

компютерӣ таҳқиқ мешавад. С.Н. Биков қайд мекунад, ки воситаҳои 

муомилоти ҳимояи граждании барномаҳои компютерӣ “тарзу усулҳо 
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(воситаҳо)-и дорои хусусияти ҳуқуқие мебошанд, ки барои татбиқи 

ҳуқуқҳои субъектҳои онҳо ба барномаҳои компютерӣ равона  шуда, 

амнияти ин объектҳо ва ҳуқуқҳои қонунии онҳо аз ҳамлаҳои 

ғайриқонунии ашхоси дигар таъмин карда мешаванд» [3, с.155].   

Тафовути василаҳои аввалия ва воситаҳои муомилотии ҳуқуқи  

гражданӣ барои ҳифзи барномаҳои компютерӣ аз имконоти онҳо 

вобаста аст. Агар василаи аввалияи ҳимояи барномаи компютерӣ 

барои ба соҳибҳуқуқ додани имконоти муайяни ҳуқуқии марбут ба 

эҷоди барномаҳои компютерӣ нигаронида шуда бошад, пас 

воситаҳои муомилотии ҳуқуқи граждании муҳофизати барномаҳои 

компютерӣ бо дарназардошти майлу иродаи соҳиби амал, мумкин 
аст, он мусодира карда шавад,  нисбаташ  ё чораи дигаре андешида 

шавад.  Робитаи  воситаҳои  муомилотии ҳуқуқи граждании ҳифзи 

барномаҳои компютерӣ ва воситаҳои  ҳуқуқи субъектии ҳуқуқи 

граждании ҳифзи барномаҳои компютерӣ маҳз дар ҳамин зоҳир 

мегардад. Фарқи воситаҳои муомилотии ҳуқуқи граждании ҳифзи 

барномаҳои компютерӣ асосан на дар шакл, балки дар хусусиятҳои 
он ифода мегардад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври қонунӣ ҳуқуқи муаллиф ба 

имконпазирии маҳрумсозӣ аз ҳуқуқ ба осори адабӣ ё намуди дигари 

асар мушаххасан муқаррар карда шудааст ва тавассути шартнома дар 

бораи маҳрумсозӣ аз  ҳуқуқи мустасноӣ  татбиқ карда мешавад [1]. 

Бояд қайд кард, ки шарти чунин шартнома маҳрум кардани 

ҳуқуқи мустасноӣ ба объект дар ҳаҷм маҳсуб меёбад ва чунин 

маҳрумсозӣ тибқи созишномаи дахлдор ба амал бароварда мешавад.  

Мавзӯи шартномаро ҳуқуқи мустасноӣ ба асарҳо ба ҳаҷми пурра 

муайян мекунад. Агар  аз муқаррароти меъёри овардашудаи Кодекси 

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон сар кунем, муаллифи барномаи 

компютерӣ дар асоси ин шартнома тамоми ваколатҳоро ба 

истифодаи барномаи компютерӣ месупорад (маҷмуи воситаҳои 

ҳуқуқи граждании таъмини ҳифзи ин объект дар назар аст, ки дар 

навбати худ ба мундариҷаи ҳуқуқи мустасноӣ ба барномаи 

компютерӣ чун асар  шомил  мебошад)  [2, с. 52]. 
Аммо илова ба созишномаи зикршуда, дар амал усули нисбатан 

маъмултари таҳвил додани ҳуқуқ ба барномаи компютерӣ,  яъне 

шартномаи литсензионӣ  вуҷуд дорад. Тибқи ин шартнома, интиқоли 

ҳуқуқи истифодаи барномаи компютерӣ ба сифати объекти асар 

анҷом дода мешавад. 

Тавассути истифодаи чунин воситаҳои муомилотии ҳуқуқи  

гражданӣ барои ҳифзи барномаҳои компютерӣ, дорандаи ҳуқуқи 

муаллифӣ  ба  барномаи компютерӣ метавонад мустақилона ҳудуди 
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истифодаи асарро аз ҷониби шахсони сеюм муайян кунад ва дар 

сурати зарурӣ бо онҳо шартномаҳои алоҳидаи литсензионӣ бандад. 

Бояд қайд кард, ки  бастани шартномаи иҷозатдиҳӣ боиси иваз 

шудани соҳиби ҳуқуқи муаллиф намегардад. Вақти додани шартнома  

баробари мавзӯи шартнома нарх ва шакли шартнома низ яке аз 

унсурҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд.  

Зимни таҳлили адабиёти ҳуқуқӣ ва муаммоҳои дар онҳо 

номбаршуда, ки  ба пажӯҳиши қонунгузории давлатҳои хориҷиро 

дохиланд, барои қиёс ва ошкор кардани механизмҳои зарурии 

танзими ҳуқуқӣ баррасии чанде аз онҳоро лозим медонем. Аз ҷумла, 

мутобиқи моддаи 1286 Кодекси граждании Федератсияи Россия, дар  

шартномаи литсензионӣ бояд андозаи подош ё ройгон будани он 

нишон дода шавад, чунки агар ин шартҳо риоя карда нашаванд, 
шартнома метавонад беэътибор дониста шавад. 

Дар шартномаи литсензионӣ  бояд тарзи истифодаи асар 

(барномаи компютерӣ дар назар аст) нишон дода шавад. Ба фикри 

мо, як нуктаи муҳим он аст, ки шартномаи литсензионӣ оид ба 

истифодаи барномаи компютерӣ бақайдгирии давлатиро талаб 

намекунад. Дар ин масъала таҷрибаи судии Федератсияи Россия 

ҷолиби диққат аст. Пленуми Суди Олии Федератсияи Россия, № 29 аз 

26 марти 2009, тавзеҳотро оид ба масъалаи бақайдгирии давлатии 

барномаи компютерӣ пешниҳод кардааст. Қайд гардидааст, ки танҳо 

ҳангоми ба барномаи компютерӣ гузаштани ҳуқуқи мустасноӣ, ки ба 

ҳамин сифат ба қайд гирифта шудааст. 

Қарори мазкур, ки танҳо барномаҳои компютерии ба ҳамин 

сифат аз қайди давлатӣ гузашта, дар навбати худ тибқи шартномаи 

маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои мустасноӣ ва ё бидуни шартнома бояд ба 

қайди давлатӣ гирифта шаванд. Дар навбати худ, қарори мазкур 

ҳамробитагии воситаҳои муомилотии ҳуқуқи гражданиро нишон 

медиҳад, масалан, шартномаи литсензионӣ ё шартнома дар бораи 

маҳрум кардан, бо ҳуқуқи воситаҳои субъективӣ (масалан, 

бақайдгирии давлатии барномаи компютерӣ ё усулҳои истифодаи 

барномаи компютерӣ) таъмини ҳифзро мисол овардан мумкин аст. 

Таҳлилҳо моро ба хулосае мерасонанд, ки дар амалия 

ҳамробитагӣ ва таъсири воситаи ҳифзи барномаи компютерӣ ба 

интихоби василаҳои муомилот ба назар мерасад. Чунин таъсир дар 

шартномаи маҳрум кардан ба назар мерасад, ки он ҳангоми 

маҳрумсозӣ тибқи ҳамин шартномаи ҳуқуқи мустасноии барномаи 

компютерӣ ба қайд гирифта шавад. 

В. A. Хохлов қайд мекунад, ки дар қонунгузории Федератсияи 

Россия (моддаи 1286 Кодекси гражданӣ) бастани шартномаи 
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литсензиониро   дар бораи додани ҳуқуқи истифодаи барномаи 

компютерӣ ва пойгоҳи маълумот, махсус қайд мекунад. Ҳамчунин, 

иҷозат дода мешавад, ки ба шакли махсус тавассути қарори 

шартномаи литсензионӣ дар шакли махсус оид ба он, ки ҳар як 

корбар тавассути дар асоси нуктаҳои дар нусхаи додашуда сабтёфтаи 

барномаи компютерӣ ва пайгоҳи маълумот дар бораи ҳамроҳшавӣ 
шартнома баста мешавад [6, с. 226-227]. 

 Дар ин замина, бояд қайд кард, ки бо оғози истифодаи 

барномаи компютерӣ ё пойгоҳи маълумот аз ҷониби корбар, розигии 

ӯ оид ба бастани созишномаи ҳамроҳшавӣ пешбинӣ шудааст. 

Қарорҳои дар боло зикршудаи судҳои Россия шарҳ додааст, ки чунин 

шартнома барои ба барномаҳои компютерӣ пешниҳод намудани 

бозистеҳсолии озод ва аксулталфифи барномаи компютерӣ равона 

карда шудааст. Ғайр аз он, он имкон медиҳад, ки дигар амалҳои 

марбут ба фаъолияти барнома иҷро карда шаванд ва амал то фурӯш ё 

маҳрум кардан аз нусхаи барномаи компютерӣ қонунӣ ҳисоб 
мешавад. 

Шартномаи литсензионӣ дар бораи пешниҳоди асар ба 

истифода бо хусусиятҳои хеш аз шартномаи муқаррарии литсензионӣ 

фарқ мекунад. Тафовут дар таркиби мавзӯи шартнома ба назар 

мерасад. Шартномаи литсензионӣ бевосита байни корбар ва 

дорандаи ҳуқуқи муаллиф баста мешавад ва дар ин ҳолат аҳамият 

надорад, ки маҳрум кардани нусхаи барнома ба корбар аз кадом 

шахс сурат гирифтааст. Инчунин, лаҳзаи фарқкунандаи дигар он  аст, 

ки шакли бастани шартнома бо иҷрои амалҳои дахлдор мегузарад. 

Тавре ки А. А. Криженовская ин намуди шартномаи литсензионӣ 

созишномаи ҳамроҳшавӣ мебошад ва аз ин рӯ, корбарон 

наметавонанд ба шартҳои мавҷудаи шартнома таъсир расонанд [5, с. 
80].  

Ҳамин тавр, шартномае, ки оид ба пешниҳоди ҳуқуқи истифодаи 

барномаҳои компютерӣ иҷозат додааст, ҳамчун воситаи муомилотии 

ҳуқуқи граждании ҳимояи барномаҳои компютерӣ ҳисобида 

мешавад, ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон эътироф шудааст [4, с. 2]. 

Дар хулосаи баррасии масъалаи воситаҳои ҳифзи ҳуқуқи 

граждании барномаҳои компютерӣ, қайд кардан зарур аст, ки дар 

айни замон бояд рушди ҳамаҷонибаи қонунгузорӣ оид ба воситаҳои 

ба низом даровардани василаҳои ҳифзи ҳуқуқи гражданӣ, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии аллакай танзимшавандаи шахси ҳуқуқӣ, ҳимояи 

воситаҳои муомилот, инчунин усулҳои наве, ки дар амалияи 

мақомоти судӣ пайдо мешаванд, аксаран иҷозатнома, чун воситаи 

ҳифзи ҳуқуқии хусусияти муомилотидошта идома дода шавад. 
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Авезова З. Б., 

муаллими калони кафедраи 

                                                          ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ                                                    
 

ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР МАРҲИЛАҲОИ СУДИИ 

ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲОИ ҶИНОЯТӢ 
 

Назорати прокурорӣ яке аз соҳаҳои мустақили ҳуқуқ буда, аз 

маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқие иборат мебошад, ки сохтор ва низоми 

прокуратура, ташкили корбарӣ ва муносибатҳои ҷамъиятиро ба 

танзим медарорад, ки дар ҷараёни ба амалбарории назорати 

прокурорӣ ба вуҷуд меоянд [7, с.128].  

Дар қатори кафолатҳои конститутсионии риоя ва иҷрои ҳуқуқу 

озодиҳои  инсон ва шаҳрванд дар пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ, 

назорати прокурорӣ ба шумор меравад. Назорати прокурориро аз 

лаҳзаи оғози парвандаи ҷиноятӣ то ба анҷоми марҳилаҳои мурофиаи 

ҷиноятӣ дидан мумкин аст [6, с.19].  

Иштироки прокурор дар марҳилаҳои судӣ бо мақсади таҳкими 

қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, иҷрои якхелаи қонун, ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, муҳим аст. Тибқи м. м. 36, 150,168, 247, 

248, 279, 357, 403 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(минбаъд КМҶ ҶТ) [4, м. 36] прокурор дар марҳилаи маҷлиси судӣ оид 

ба парвандаи ҷиноятӣ ба сифати айбдоркунандаи давлатӣ бевосита 
иштирок мекунад.  
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Прокурор шахси мансабдори давлатӣ буда, дар доираи 

салоҳияти худ айбдоркуниро аз номи давлат ба амал бароварда, дар 

марҳилаҳои тосудии мурофиаи ҷиноятӣ  назорати иҷрои якхелаи 

қонунро назорат  мебарад.   

Тибқи қонун прокуроре, ки дар баррасии судии парвандаи 

ҷиноятӣ иштирок менамояд, айбдоркунандаи давлатӣ номида 

мешавад. Ҳангоми тақвияти айбдоркунии давлатӣ прокурор мавқеи 

худро оид ба масъалаҳои татбиқи қонуни ҷиноятӣ ва таъин намудани 

ҷазо нисбат ба судшаванда, тибқи талаботи қонун ва эътимоди 

ботинии хеш, ки бо натиҷаҳои таҳқиқи ҳамаи ҳолатҳои парванда 

асоснок шудааст, изҳор менамояд. Яъне, аввалин маротиба 

айбдоркунандаи давлатӣ аз суд нисбати кирдори содирнамудаи шахс, 

ки дар натиҷаи тафтиш ва таҳқиқи ҳамаҷониба, пурра ва холисонаи 

кор баҳо додааст, вобаста ба кирдори содирнамуда, ҷазои ҷиноятӣ 
мепурсад.  

Инчунин, айбдоркунандаи давлатӣ ҳуқуқ дорад бо асос ва 

тартиби муқаррарнамудаи КМҶ ҶТ то лаҳзаи ба хонаи машваратӣ 

барои баровардани ҳукм даромадани суд аз таъқиби ҷиноятӣ ва 

айбдоркунӣ даст кашад.  

Маҷлиси судӣ оид ба парвандаи ҷиноятӣ - марҳилаи мустақил ва 

ҳалкунандаи мурофиаи ҷиноятӣ ба шумор меравад.  Дар ҷараёни 

маҷлиси  судӣ марҳилаи  аввал бо иштироки иштирокчиёни мурофиаи 

ҷиноятӣ (тарафҳо),  парвандаи ҷиноятиро мавриди баррасӣ қарор 

дода,  гунаҳгор  ё бегуноҳ будани шахсро дар содир кардани ҷиноят 

муайян мекунад.   Нисбати судшаванда ҷазои ҷиноятии дар қонун 
пешбинишударо таъин мекунад  ё  ўро сафед мекунад, яъне адолати 

судиро доир ба парвандаи ҷиноятӣ ба амал мебарорад. 

Мавзўи маҷлиси судиро баҳси ҳуқуқии байни давлат ва 

айбдоршаванда (судшаванда) ташкил медиҳад, дар ҷараёни он 

айбдоркунандаи давлатӣ дар асоси далелҳои ба суд пешниҳодшуда,  

шахсро дар содир кардани кирдори зиддиҳуқуқӣ ва ба ҷамъият 

хавфнок айбдор мекунад ва аз суд мепурсад, ки ин шахс ба тариқи 

расмӣ гунаҳгор эътироф карда шавад, нисбати  вай ҷазои ҷиноятӣ 

татбиқ гардад, барқарор кардани зарар ба зиммааш вогузор шавад. 

Қисмҳои маҷлиси суд пайдарҳам якдигарро иваз намуда, вазифаҳои 

муайянро иҷро мекунанд. Барои қонунӣ, асоснок ва одилона ҳал 

шудани масъалаҳои мурофиавӣ қисмҳои маҷлиси суд шароит муҳайё 

мекунанд. Дар мурофиаи судӣ иштироки айбдоркунандаи давлатӣ 

ҳатмӣ мебошад ба истиснои парвандаҳои ҷиноятии айбдоркунии 

хусусӣ, ки дар мурофиаи ҷиноятӣ айбдоркуниро ҷабрдида дастгирӣ 
мекунад [4, м. 24]. 
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Масалан, оид ба ҷиноятҳои дар моддаҳои 112 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [5, м.м. 112, 116, 156] қасдан расонидани зарари  

сабук ба саломатӣ, ки боиси ба муҳлати кўтоҳ хароб шудани саломатӣ 

ё андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти меҳнат 

гардидааст, м. 116, латукўб ё  содир намудани ҳаракати дигари 

зўроварӣ, ки дарди ҷисмонӣ расонидаанд, вале боиси оқибатҳои дар 

моддаи 112  КҶ ҶТ  нагардидааст, моддаи 156 қисмҳои 1 ва 2 КҶ ҶТ 

вайрон кардани ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он, яъне, 

бо номи худ интишор кардани асари илмӣ, адабӣ, мусиқӣ ё бадеии 

шахси дигар, ё махзани таҳсилот ё тарзи дигари азхудсозии муаллифӣ 

ба чунин асар, азхудкунии муаллифии ихтироот, ҳамчунин маҷбур 

намудан ба ҳаммуалифӣ, парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ эътироф 

гардида, бо аризаи шахси аз ҷиноят зарардида, намояндаи қонунии ў 

оѓоз карда мешавад ва пешбурди парванда дар ҳолати оштӣ шудани ў 

бо айбдоршаванда қатъ карда мешавад. 

Прокурор ҳуқуқ дорад, дар ҳолатҳои пешбининамудаи КМҶ ҶТ, 

сарфи назар аз мавқеи ҷабрдида, таъқиби ҷиноятиро оид ба 

айбдоркунии хусусӣ ва хусусӣ-умумӣ анҷом диҳад. Прокурор ҳамчун 

айбдоркунандаи давлатӣ дар суд бо парвандаҳои ҷиноятии 

айбдоркунии умумӣ ва хусусӣ-умумӣ айбдоркунии давлатиро 

дастгирӣ менамояд. Оид ба парвандаҳои мураккаб ва бисёрлаҳза 

айбдоркуниро якчанд айбдоркунандаи давлатӣ дастгирӣ карда 
метавонад.  

Ҳангоми ѓайриимкон будани иштироки айбдоркунандаи давлатӣ 

дар ҷараёни тамоми муҳокимаи судӣ ўро иваз кардан мумкин 
мебошад.  

Ҳангоми ворид шудани айбдоркунандаи давлатӣ ба баррасии 

парванда боиси такрори амалҳое намегардад, ки то ин лаҳза дар суд 

анҷом дода шуда буданд. Лекин бо дархости айбдоркунандаи 

давлатии нав воридшуда барои шиносоӣ бо маводи парванда ва 

далелҳои дар тафтиши суд баррасишуда суд ба ў вақт ҷудо карда 
мешавад. 

Мувофиқи принисипи тафтиши ҳамаҷониба, пурра ва холисонаи 

ҳолатҳои парванда айбдоркунандаи вазифадор аст барои 

ҳамаҷониба, пурра ва холисона тафтиш кардани ҳолатҳои кор 

тамоми чораҳои пешбининамудаи қонунро андешанд.  Инчунин, 

ҳолатҳои ошкоркунанда, сафедкунанда, вазнинкунанда, 

сабуккунанда ва ҷавобгарии айбдоршавандаро муайян намоянд. Дар 

моддаи 279 КМҶ ҶТ вақти шинос шудани прокурори нав воридшуда  

бо маводи парванда ва далелҳои дар тафтиши суд баррасишуда 

муайян нашудааст. Мувофиқи мақсад мешуд, ки қисми 5 моддаи 279 
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КМҶ ҶТ таѓйирот бо матни зерин ворид карда шавад: “Ворид 

шудани айбдоркунандаи давлатӣ ба баррасии парванда боиси 

такрори амалҳое намегардад, ки то ин лаҳза дар суд анҷом дода шуда 

буданд, вале бо дархости айбдоркунандаи давлатӣ барои шиносоӣ бо 

маводи парвандаи ҷиноятӣ ва далелҳои дар тафтиши суд 

баррасишуда суд ба ў то 5 шабонарўз вақт ҷудо мекунад”. Мутобиқи 

моддаи 239 КМҶ ҶТ агар ҳимоятгари айбдоршаванда ё намояндаи 

ҷабрдида, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ бо сабабҳои 

узрнок барои шинос шудан бо парванда дар вақти муайяншуда ҳозир 

шуда натавонад, муфаттиш муҳлати шиносшавиро ба муддати на 

бештар аз панҷ шабонарўз ба таъхир мегузорад, пешбинӣ шудааст. 

Мувофиқи моддаи 35 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» прокурор 

иштирокчии мурофиаи судӣ буда, ҳамчун тарафи мубоҳиса бо дигар 

иштироккунандагон ҳуқуқи баробар дорад [5, м.35]. 

 Бояд суд тибқи принсипи мубоҳиса ва баробарии тарафҳо барои 

амалӣ намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мурофиавии тарафҳо шароит 

муҳайё кунад. 

Айбдоркунандаи давлатӣ, ки айбдоркуниро дастгирӣ мекунад, 

аз рўи талаботи қонун ва эътиқоди ботинии худ амал мекунад [2, 

с.56]. Моҳияти иштироки ў дар муҳокимаи судии парвандаҳои 

ҷиноятӣ низ асосан аз мазмуни ҳолати ҳуқуқии ў чун иштирокчии 

баробарҳуқуқи муҳокимаи судӣ бармеояд ва дар функсияи 

мурофиавии ў дар айбдоркунии давлатӣ ифода меёбад [8, с. 304]. 

Айбдоркунандаи давлатӣ дар тафтиши далел иштирок намуда, 

ба суд ақидаи худро дар бораи моҳияти айбдоркунӣ ва дигар 

масъалҳое, ки ҳангоми муҳокимаи судӣ ба миён меояд, баён мекунад. 

Инчунин, ба суд дар бораи татбиқи қонуни ҷиноятӣ ва ба 

судшаванда таъин намудани ҷазо, фикри худро изҳор мекунад. 

Айбдоркунандаи давлатӣ мутобиқи талаботи қонун даъвои 

граждании ҷабрдидаро пешниҳод ё дастгирӣ мекунад, ба шарте ки 

онро ҳифзи манфиати давлат ё ҷамъият ё ҳуқуқи шаҳрвандон талаб 

намоянд. Айбдоркунандаи давлатӣ ҳуқуқ дорад, дар бораи сабук 

кардани айбдоркунӣ таклиф пешниҳод намояд, пурра ё қисман аз 

айбдоркунӣ даст кашад. Аз айбдоркунӣ даст кашидани 

айбдоркунандаи давлатӣ, ба шарте ки ҷабрдида ҳам аз айбдоркунӣ 

даст кашида бошад, барои аз ҷониби суд қабул кардани таъинот 

(қарор)-и қатъ намудани парванда асос шуда метавонад. Агар дар 

муҳокимаи судӣ ҷабрдида аз айбдоркунӣ даст накашид, суд 

муҳокимаи парвандаи ҷиноятиро идома медиҳад. Инчунин, масъалаи 

гунаҳгор ё бегуноҳ будани судшавандаро бо тартиби умумӣ ҳал 
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мекунад. Музокираи судӣ баъди ба итмом расидани тафтиши судӣ 

оғоз мешавад. 

Музокираи судӣ қисми мурофиаи судӣ аст, ки дар ҷараёни он  

иштирокчиён аз  ҳуқуқи худ истифода намуда, хулоса, ақида, мавқеъ, 

эродҳои  худро нисбати далелҳои мавриди тафтиши судӣ 

қароргирифта баён ва асоснок мекунанд. Иштирокчиёни мурофиаи 

судии ҷиноятӣ, ҳуқуқ надоранд, суханронии худро бо маълумотҳое, 

ки дар маҷлиси судӣ баррасӣ нашудаанд, асоснок намоянд. Лекин 

онҳо ҳуқуқ доранд, барои таҳқиқи далелҳои нав ҳангоми зарурат 

барои оғоз намудани тафтиш дархост кунанд. 

Музокираи судӣ аз нутқи айбдоркунандаи давлатӣ, ҷабрдида ё 

намояндаи ў, даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ё 

намояндагони онҳо, судшаванда дар ҳолати даст кашидани 

судшаванда аз ҳимоятгар ва ҳимоятгар иборат мебошад. Тибқи 

пешниҳоди иштирокчиён пайдарҳамии баромади онҳо аз ҷониби суд 

муайян гардида, лекин дар ҳама ҳолат айбдоркунандаи давлатӣ ё 

айбдркунандаи хусусӣ, ки мутобиқи натиҷаҳои тафтиши судӣ бояд 
хулосаро дар бораи айбдории судшаванда асоснок намоянд, ба 

кирдори ў баҳо диҳанд, ақидаи худро дар бораи ҷазое, ки бояд дода 

шавад, изҳор намоянд ё ҳуқуқ доранд аз айбдоркунӣ даст кашанд, 

аввалин шуда суханронӣ мекунанд. 

Раисикунанда ҳуқуқ дорад суханронии шахсони 

иштироккунандаи музокираи судӣ, яъне давомнокии онро бо вақти 

муайян маҳдуд намояд. Лекин агар  суханронии шахсони 

иштирокунандаи музокираи суд, ҳолатҳоеро дар бар гиранд, ки бо 

парвандаи баррасишаванда иртибот надоранд, раисикунанда маҳдуд  
менамояд. 

Иштирокчиёни музокираи судӣ баъди суханронии иштирокчиён 

метавонанд дар ҷавоби нутқи бо эродҳо (норизоии ҷавобӣ, 

луқмапартоӣ) боз якмаротибагӣ баромад кунанд. Ҳуқуқи изҳори 

эроди охирин ба судшаванда ё ҳимоятгари ў тааллуқ дорад.  

Айбдоркунандаи давлатӣ дар музокираи судӣ иштирок намуда, 

ба суд ақидаи худро дар бораи моҳияти айбдоркунӣ ва дигар 

масъалаҳое, ки ҳангоми муҳокимаи судӣ ба миён омадаанд, баён 

карда, инчунин ба суд дар бораи татбиқи қонуни ҷиноятӣ ва ба 

судшаванда таъин намудани ҷазо фикри худро изҳор менамояд.  

Солҳои охир, амалия онро талаб мекунад, ки шаклҳои нави 

назорати прокурорӣ ҷорӣ карда шаванд, тавсияҳои илмӣ оиди 

баланд бардоштани назорати прокурорӣ ба роҳбарӣ гирифта шаванд 

ва роҳу услубҳои самараноки он васеътар истифода бурда шавад. 
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Тибқи Фармони Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

прокурор ҳамкории судмандро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар 

мақомоти давлатию ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ монда, бо мақсади дар 

ин самт ба натиҷаи дилхоҳ ноил гаштан, аз ваколатҳои худ ҳамчун 

ҳамоҳангсози фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар 

зидди ҷинояткорӣ самаранок истифода баранд. 

Инчунин, доимо бо мақомоти суд, молия, бонкҳо ва дигар 

идораҳои назоратӣ дар алоқа буда, маводҳои аз ин сохторҳо 

воридшударо дар муҳлати муқаррарнамудаи қонун мавриди санҷишу 

чораҷўӣ қарор диҳанд. 
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Зиёбоева М.Н., 
муаллими калони кафедраи 

ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика 
ва пешгирии коррупсия 

 
ИНСТИТУТИ ОЗОД КАРДАН АЗ 

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ 

ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ – ин раддияи давлат дар 

симои таҳқиқи пешакӣ, тафтишот, прокурор ва суд аз маҳкум 

кардани шахсе, ки кирдори барои ҷамъият хавфнок содир намудааст. 

Аз таърифи додашуда бармеояд, ки мазмуни мафҳуми озод 

кардан аз ҷавобгарии ҷиноятиро ин рад намудани давлат аз татбиқи 

таъсири ҳуқуқи ҷиноятӣ нисбати шахсони ҷиноят содирнамудае, ки 

қувваи он ба ҷамъият на он қадар хавфнок мебошад, аст[1]. 

Дар институти озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дар як вақт 

принсипҳои инсондўстӣ ва адолат бо воситаи тафриқакунонӣ ва 

фардикунонии ҷавобгарӣ амалӣ карда мешавад, ки он ба ҳуқуқи 

ҷиноятӣ хос мебошад ва  он яке аз тарзҳои ҳалли вазифаҳое мебошад, 

ки дар назди қонунгузории ҷиноятӣ гузошта шудааст.  

Дар шароитҳои муайян мақсади барқарор намудани адолати 

иҷтимоӣ, ислоҳи шахси ҷиноят содирнамуда ва пешгирии 

содиршавии ҷиноятҳои нав бо  озод кардани шахси гунаҳгор аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ё дигар, воситаи таъсиррасонии нисбатан 

самаранок, аз ҷумла  бо роҳи нисбати ҷинояткорони ноболиѓ татбиқ 

намудани чораҳои маҷбурии хусусияти тарбиявидошта, ноил гаштан 
мумкин аст.   

Институти озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дар 

қонунгузории ҷиноятии амалкунанда чунин тасниф дода шуданаш 
мумкин аст: 

а) равишҳои дар он пешбинигардидаи намудҳои нави озод 

кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, ки бо пушаймонӣ аз кирдор 

алоқамандбуда, дар ҳавасмандгардонии рафтори мусбии баъди 

кирдори содиршуда ифода мегардад, ки он дар ихтиёрӣ омада, ба 

гуноҳи худ иқрор шудан ё ба ошкор намудани ҷиноят фаъолона 

мусоидат кардан ё зарари расонидаашро талофӣ намудан ё ин ки ба 

тариқи дигар зиёни овардаашро рафъ намудан, зоҳир мегардад; 

б) иҷрои вазифаҳо оид ба «сабук» гардонидани кори мақомоти 

таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ, прокуратура, суд аз беҳуда сарф 

намудани вақт, қувва ва восита доир ба парвандаҳое, ки бо содир 
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шудани кирдорҳо, яъне, ҷиноятҳои дараҷаашон начандон вазнин ва 

дараҷааш миёна алоқамандбуда, пурра аҳамияти иҷтимоии худро гум 
кардаанд; 

в) таъмини истеҳсолоти сода оид ба парвандаҳое, ки барои онҳо 

шахси гунаҳгори ҷиноят содирнамударо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашидан  ѓайриимкон ё зиёдатӣ мебошад (масалан, бо сабаби 

гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан); 

г)  ҳавасмандгардонии рафтори минбаъда ва мусбии шахсони 

гунаҳгор ва кўшиши ислоҳшавии онҳо; 

д) муносибати инсондўстона нисбати шахсоне, ки иҷрои ҷазо 

вобаста ба вазъи саломатиашон ва ё бинобар зарурияти таҳти ҳимоя 

қарор додани  модару кўдак ноилоҷ мебошад. 

Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод кардан аз маҷмуи 

оқибатҳои ҷиноятӣ – ҳуқуқии содир карда шудани ҷиноятро   

(маҳкум кардан, ҷазои ҷиноятӣ ва доѓи судӣ) дар бар мегирад. 

Бинобар ин, озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ маънои раддияи 

маҳкумкунии ҳуқуқтатбиқкунандаро дар доираи муқаррароти 

қонунгузории ҷиноятиро дорад, ки дар ҳолатҳои бо қонун 

пешбинигардида амалӣ карда мешавад ва нисбати шахсони ҷиноят 

содиркарда чораҳои маҷбуркунии давлатӣ татбиқ карда намешавад 

ва оқибати ҳуқуқӣ – доѓи судӣ ба миён намеояд. 

Асосҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ вобаста ба 

намудҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дар қонун пешбинӣ 

гардидааст. Фарқият дар онҳо табиати ҳуқуқии кирдори 

содиршударо таѓйир намедиҳад, зеро ки он дар лаҳзаи содиркунӣ 

ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ ҳисоб меёфт ва дар мавриди шахси 

гунаҳгорро  озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳамин тавр боқӣ 
мемонад.  

Қонунгузор дар ҳар ҳолати озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, 

воситаи муборизаро нисбати кирдори ҷинояткорона таѓйир дода, 

чунин кирдорро аз доираи ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ хориҷ 

намекунад, яъне аз ҳисоби кирдорҳои қасдона ва ё беэҳтиётонаи 

барои ҷамъият хавфнок, ки дар қонунгузории ҷиноятӣ пешбинӣ 

гардидааст, ҳориҷ наменамояд.  

Вобаста ба ин, меъёрҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

нисбат ба шахсоне, ки кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) содирнамудаи 

онҳо, ки зоҳиран аломатҳои яке аз кирдорҳои дар Қисми махсуси 

Кодекси ҷиноятӣ пешбинигардидаро дошта бошад ҳам, вале бо 

сабаби камаҳамиятӣ барои ҷамъият хавфнок нестанд, ҷиноят 

намебошад,  ҳамчунин нисбати шахсоне, ки кирдорро дар ҳолати 

мудофиаи зарурӣ, зарурияти ниҳоӣ ва ё дар мавриди ҷой доштани 
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дигар ҳолатҳое, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунанд ва 

онҳо дар қонун пешбинӣ гардидаанд, татбиқ карда намешавад.  

Дар рафтори шахс ҷой доштани ҳолатҳои зикргардида 

ҷавобгарии ҷиноятиро истисно мекунад, зеро ки аллакай дар лаҳзаи 

содиршавӣ худи ин кирдор бинобар барои ҷамъият хавфнок набудан 

ҷиноят ҳисобида намешавад. 

Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ  то баровардани ҳукм ва аз 

ҷониби суд гунаҳгор эътироф гардидани шахс дар содир кардани 

ҷиноят, ҳамчунин дар марҳилаи мурофиаи тосудӣ ҷой дошта 

метавонад. Табиати мусбӣ таъсиррасонии он ба шахси ҷиноят ё 

кирдор содиркарда, танҳо дар шароите таъмин карда мешавад, ки 

ноил гардидан ба мақсадҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ  бе таъин кардани 

ҷазо, яъне таъин намудани ҷазо ба мақсад мувофиқ нест. 

Аз рўи қоидаи умумӣ озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ аз рўи 

диди суд, прокурор, ҳамчунин муфаттиш ва мақомоти таҳқиқ бо 

ризои прокурор ба амал бароварда мешавад. Масъалаи татбиқ 

кардани ин ё он намуди озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятиро ҳал 

карда истода, судя, прокурор, муфаттиш, мақомоти таҳқиқ 

баҳодиҳии худро оид ба мақсад мувофиқ буданро ба роҳбарӣ 

гирифта, дар ҳама ҳолат аз рўи диди худ бо дарназардошти асосҳои 

баҳодиҳии субъективӣ масъалаи мазкурро ҳаллу фасл менамоянд. 

Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби оштӣ шудан бо 

ҷабрдида, бо сабаби таѓйир ёфтани вазъият, бо сабаби гузаштани 

муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан, вазъияти истисноро 

ташкил медиҳад. 

Татбиқ намудани ин намудҳои озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ табиати қатъиро дорост, яъне дар мавриди ҷой доштани 

шартҳои муайян мақомотҳои ҳуқуқтатбиқкунандаи мазкур  

уҳдадоранд, ки шахси гунаҳгорро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод 

намоянд. Вале дар чунин мавридҳо низ баъзе нишондодҳо ҷой дошта 

метавонад. Масалан, дар ҳолати содир кардани ҷинояте, ки барои он 

ҷазои ҳукми қатл ё якумра аз озодӣ маҳрум сохтан пешбинӣ шудааст, 

масъалаи истифодаи муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани 

онҳоро суд ҳал менамояд. 

Умуман, ба меъёрҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

табиати «муросогӣ» хос мебошад. «Муросо» дар он ифода меёбад, ки 

онҳо ба шахси ҷиноят содиркарда озод шудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

ва ё сабук гардидани ҷазоро бар ивази аз ҷониби чунин шахсон 

содиркунии кирдорҳое, дар қонун муқаррар гардидааст, кафолат 

медиҳад, ки онҳо дар маҷмуъ амалишавии вазифаҳои муборизаи 

ҷиноятӣ – ҳуқуқиро бар зидди ҷинояткорӣ таъмин менамояд. 



  

108 

Оқибатҳои ҳуқуқии озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

инҳоянд:  

а) татбиқ намудани институти озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ нисбати шахси гунаҳгор мазмуни хориҷ намудани ин 

кирдорро аз қонунгузории ҷиноятӣ надорад; 

б) ҷинояте, барои содиркунии он шахси гунаҳгор аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ озод карда шудааст, дар мавриди муайян намудани 

сершумории ҷиноят ба назар гирифта намешавад; 

в) намудҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дар моддаҳои 

КҶ ва дар эзоҳи моддаҳои алоҳидаи Қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ 

гардидаанд, бе шарт буда, татбиқи онҳо истисноӣ мебошад ва аз 

шахси озодшаванда иҷрои ин ва ё он шартҳои озодшавиро талаб 
намекунад;  

г) танҳо озод кардани ноболиѓон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо 

истифодаи чораҳои маҷбуркунии дорои хусусияти тарбиявидошта 

табиати шартиро доро мебошад (м. 89 КҶ ҶТ). [2] 

Яке аз афзалиятҳои асосии шартан озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ дар он зоҳир мегардад, ки он дар тафовут аз бе шарт озод 

кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ истисно нест ва имконият медиҳад, ки 

дар давраи амали худ корҳои тарбиявӣ бо озодшудагон ташкил карда 

шавад. Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷинояти 

содиршуда зери шартҳо ба озодшудагон аз ҷиҳати интизом таъсир 

мерасонад, онҳоро ҳавасманд гардонида, ба рафтори мусбӣ равона 

менамояд. Чунончӣ, ноболиѓон медонанд, ки дар ҳолати аз ҷониби 

онҳо иҷро нагардидани талаботи пешниҳодшуда, масоили адои ҷазо 

барои онҳо воқеӣ мегардад. 

Дар муқоиса бо бе шарт озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

шартан озод кардан аз ҷавобгарӣ дар ҳеҷ маврид наметавонад, ки 

фикру андешаи бахшиши ҳаматарафа, сазовори ҷазо нагардидан, 

беадолатӣ нисбат ба чунин кирдор ва шахси гунаҳгорро ба миён 
оварад.  

Қоидаи овардашуда боз як тасдиқи он аст, ки озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ – бахшидани кирдори содиршуда ва шахси 

гунаҳгор набуда, ҳамчун воситаи самараноки мубориза бар зидди 

ҷинояткорӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, санҷиши доимӣ ва 
назорат аз болои рафтори шартан озодшудагон, ѓайр аз интизомнок 
гардонидани охирон, боз ба сифати таъсиррасонии умумии пешгирии 

ҷиноятҳо баромад менамояд.  

Асосҳои зикргардидаро ба назар гирифта, дар тактика ва 

стратегияи сиёсати муқовимат ба ҷинояткорӣ умеди калон ба 

«чораҳои муросоӣ» дода мешавад. 



  

109 

Кодекси ҷиноятии амалкардаистодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 

намуди озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар намудааст:  

1) бо сабаби пушаймонӣ аз кирдораш (м. 72 КҶ);  

2) бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида (м. 73 КҶ);  

3) бо сабаби таѓйир ёфтани вазъият (м. 74 КҶ);  

4) бо сабаби гузаштани муҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан 

(м. 75 КҶ);  

5) бо сабаби татбиқи санади авф (м. 82 КҶ). Аммо санади авф 

натанҳо масъалаи озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятиро ҳал 

менамояд, балки масъалаи озод кардан аз ҷазоро низ баррасӣ 

менамояд. Барои ҳамин ҳам, як гуруҳ олимон санади авфро ин озод 

кардан аз ҷазо меҳисобанд; [3] 

6) бо сабаби ба ноболиѓон татбиқ намудани чораҳои 

маҷбуркунии дорои хусусияти тарбиявидошта (м. 89 КҶ). 

Тавре ки қаблан қайд намудем, асосҳои умумии озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ ин ду ҳолат ба ҳисоб меравад:  

1) на он қадар ба ҷамъият хавфнок будани кирдор ва шахси онро 
содирнамуда;  

2) содири категорияҳои гуногуни ҷиноятҳое, ки дар меъёрҳои 

моддаҳое, ки дар онҳо намудҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

муқаррар шудааст (м.м. 72-75 КҶ).  

Дар баробари намудҳои умумии озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ Кодекси ҷиноятӣ 21 намуди махсуси озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар кардааст (м.м. 130, 1301, 167, 179, 
1791, 181, 185, 187, 194, 195, 196, 262, 279, 305, 3073, 343, 347, 351, 365, 

374, 375 КҶ ҶТ).  
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ МАРБУТ БА ҲАЛЛИ 

ОЗОД КАРДАН АЗ ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ 

БО САБАБИ ОШТӢ ШУДАН БО ҶАБРДИДА 
 

Дар моддаи 73 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ гардидааст, ки агар шахси ҷинояти начандон вазнин ё 

дараҷаи миёна содирнамуда бо ҷабрдида оштӣ шуда, зарари ба 

ҷабрдида расонидаашро талофӣ карда бошад, мумкин аст аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад [1]. 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал соли 1998 

гурўҳбандии ҷиноятҳоро ба роҳ монда, чор категорияи ҷиноятро 

ҷудо намудааст. Дар моддаи 18 КҶ ҶТ вобаста ба хусусият ва дараҷаи 

ба ҷамъият хавфнокиашон категорияҳои ҷиноят муайян карда 

шудаанд. Тибқи ин меъёр намудҳои гуногуни категорияҳои ҷиноят ва 

хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо муайян карда шудаанд. 

Категорияҳои ҷиноят, ки дар қонун пешбинӣ карда шудааст, 

вобаста ба хусусият ва дараҷаи хавфнокии кирдор ҷойгир карда 
шудаанд.  

Тибқи муқаррароти қисми 1 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои дар КҶ 

ҶТ пешбинигардида вобаста ба хусусият ва дараҷаи хавфи барои 

ҷамъият доштаашон ба чунин категорияҳо ҷудо карда шудаанд:  

1. Категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин;  

2. Категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна;  

3. Категорияи ҷиноятҳои вазнин;  

4. Категорияҳои ҷиноятҳои махсусан вазнин. 

Хусусияти хавфнокии ҷиноят, пеш аз ҳама, аз аҳамиятнокии 

объекти ҳифзшаванда вобаста буда, маънидодкунии сифатии 

ҷиноятро ифода мекунад. Мисол, қасдан расонидани зарари сабук ба 

саломатӣ (моддаи 112 КҶ ҶТ) нисбат ба қасдан расонидани зарари 

миёна ба саломатӣ (моддаи 111 КҶ ҶТ) ё қасдан расонидани зарари 

вазнин ба саломатӣ (моддаи 110 КҶ ҶТ) хавфнокиаш камтар 
мебошад. 
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Дараҷаи хавфнокии ҷиноят бошад, аз бисёр омилҳо вобаста 

буда, маънидодкунии шуморавии ҷиноятро ташкил медиҳад. Мисол, 

андозаи зарари расонидашуда, вазнинии оқибатҳои пайдошуда, 

шакли гуноҳ (қасд ё беэҳтиётӣ), тарзи содир кардани ҷиноят, давраи 

содир кардани ҷиноят ва ѓайра ба он таъсир мерасонанд. 

Қонунгузор ҳангоми ба категорияҳо ҷудо кардани ҷиноятҳо 

шакли гуноҳ, намуд ва андозаи ҷазоро ба инобат гирифтааст. Бояд 

қайд кард, ки қонунгузор дар мавриди ба категорияҳо ҷудо кардани 

ҷиноятҳо танҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ба назар гирифтааст. 

Намудҳои дигари ҷазоҳои ҷиноятӣ, ѓайр аз ҷазои қатл, барои 

таснифи категорияҳои ҷиноятҳо ба инобат гирифта нашудаанд. 

Вобаста ба шаклҳои гуноҳ, яъне қасд ва беэҳтиётӣ, ҷиноятҳо ба 

категорияҳо ҷудо шудаанд. Вобаста ба гуноҳ дар шакли қасд 

ҷиноятҳо ба чор категория ҷудо карда мешаванд, аз ҷумла 

категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин, ҷиноятҳои дараҷаи миёна, 
вазнин ва махсусан вазнин. 

Мутобиқи муқаррароти қисми 2 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои 

қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди болоии онҳо то ду соли маҳрум 

сохтан аз озодӣ пешбинӣ шудаанд, ҷиноятҳои начандон вазнин 
эътироф мешаванд.  

Мутобиқи муқаррароти қисми 3 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои 

қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди болоии онҳо аз ду то панҷ соли 

маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ шудаанд, ҷиноятҳои дараҷаи миёна 
эътироф мешаванд. 

Мутобиқи муқаррароти қисми 4 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои 

қасдан содиршудае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо аз дувоздаҳ 

соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, ҷиноятҳои вазнин эътироф 
мешаванд. 

Мутобиқи муқаррароти қисми 5 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои 

қасдан содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксар барои онҳо зиёда аз 

дувоздаҳ соли маҳрум сохтан аз озодӣ ё ҷазои қатл пешбинӣ 

гардидааст, ҷиноятҳои махсусан вазнин эътироф мешаванд. 

Вобаста ба гуноҳ дар шакли беэҳтиётӣ чунин категорияҳои 

ҷиноят ҷудо карда мешаванд:  

1. Категорияҳои ҷиноятҳои начандон вазнин. Мутобиқи 

муқаррароти қисми 2 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои аз беэҳтиётӣ 

содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар КҶ ҶТ 

пешбинигардида аз панҷ соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, 

ҷиноятҳои начандон вазнин эътироф мешаванд.  

2. Категорияи ҷиноятҳои дараҷаи миёна. Мутобиқи 

муқаррароти қисми 3 моддаи 18 КҶ ҶТ кирдорҳои аз беэҳтиётӣ 
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содиршавандае, ки ҷазои ҳадди аксар барои онҳо дар КҶ ҶТ 

пешбинигардида аз панҷ соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд 

мебошанд, ҷиноятҳои дараҷаи миёна эътироф мешаванд [2]. 

Ба ин ё он категория мансуб донистани ҷиноятҳо оқибатҳои 

муайяни ҳуқуқиро ба миён меоранд. Мисол, озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида, мумкин аст 

танҳо агар шахс ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёна содир 

карда бошад (моддаи 73 КҶ ҶТ). 

Дар даврони Иттиҳоди Шўравӣ имконияти озод кардан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида дар моддаи 

5 Кодекси мурофиавии ҷиноятии РСС Тоҷикистон пешбинӣ шуда буд 

[3]. Имконияти оштӣ шудан бо ҷабрдида танҳо то баровардани 

санади судӣ иҷозат дода мешуд. 

Дар Кодекси мурофиавии ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ масоили озод кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

бо сабаби оштӣ шудан бо ҷабрдида ҳалли худро ёфтааст. Чунончӣ, 

дар моддаи 5 КМҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст, ки «Суд, судя, прокурор 

дар асоси моддаи 73 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин муфаттиш ва таҳқиқбаранда мутобиқи моддаи зикршуда ва 

бо ризои прокурор ҳуқуқ доранд: 

- дар асоси аризаи ҷабрдида ё намояндаи қонунии ў нисбат ба 

шахси ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёна содиркарда, ба 

шарте ки бо ҷабрдида оштӣ шуда, товони зарари ба ў расонидаашро 

барқарор карда бошад, оѓози парвандаи ҷиноятиро рад кунанд; 

- парвандаи ҷиноятиро бо озод кардани шахс аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ қатъ кунанд» [4]. 

Дар қонунгузории ҷиноятии ватанӣ ҷой доштани чунин намуди 

озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ шаҳодати муносибати 

эҳтиромонаи қонунгузорӣ нисбат ба манфиатҳои ҷабрдида буда, он 

ҷавобгўй ба мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ мебошад 

[5]. Дар навбати худ мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ 

бошад, дар қонунгузорӣ дар ҷойи якум дар байни дигар онҳо 

гузошта шудааст (қ. 2 м. 46 КҶ ҶТ).  

Бо шарофати ҷой доштани имконияти чунин озод кардан аз ҷазо 

ҷабрдида дар бисёр маврид дар натиҷаи ҳамкорӣ бо гунаҳгор ва 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавқеи худро муайян намуда, ба ҳифзи ҳуқуқу 

озодӣ ва манфиатҳои қонунии хеш ноил мегардад [6]. 

Ба мақсади хеш ноил гардидани ҷабрдида мумкин  аст, агар  ў 

пешбинӣ намояд ва ба хулосае ояд, ки адолати иҷтимоӣ роҳандозӣ 

карда мешавад,  ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои бо ҷиноят 

поймолгардидаи ў барқарор мегардад, шахси гунаҳгор аз ў узр 
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мепурсад, молу мулки ба яѓмо бурдаашро ба ў бармегардонад, зарари 

моддӣ ва ё маънавии ба ў расонидаашро талофӣ менамояд ё ин ки ба 

тариқи дигар зиёни ба ў расонидаашро рафъ мекунад, молу мулки  
вайроннамудаи ўро таъмир менамояд ва ѓ. 

Татбиқ намудани озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби 

оштӣ шудан бо ҷабрдида имконият медиҳад, ки ҳолати низои байни 

ҷабрдида ва шахси ҷиноят содиркарда, бе шартҳои иловагӣ, бо 

сарфаи ками мурофиавӣ ва маънавӣ ҳалли мусбии худро ёбад. 

 Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби оштӣ шудан бо 

ҷабрдидаро бе шарт ҳисобидан мумкин аст. Мутобиқи муқаррароти 

моддаи 73 КҶ ҶТ агар шахси ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи 

миёна содирнамуда бо ҷабрдида оштӣ шуда, зарари ба ҷабрдида 

расонидаашро талофӣ карда бошад, мумкин аст аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ озод карда шавад.  

Ҳамин тариқ, мувофиқи муқаррароти зикргардида шахс мумкин 

аст, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад, агар:  

а) ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёнаро содир карда 
бошад; 

б) бо ҷабрдида оштӣ шуда бошад;  

в) зарари ба ҷабрдида расонидаашро талофӣ карда бошад. 

Оштӣ шудан маънои онро дорад, ки ихтиёран ва дар асоси 

созиши тарафайн шахси ҷиноят содиркарда бо ҷабрдида оштӣ 

мешавад, ки мақсад аз оштӣ шудан ин ба муросо омадани тарафҳо 

баҳри   ҳалли парвандаи ҷиноятӣ мебошад.  

Баъдан, бинобар оштӣ шудан ва ба созишу муросо расидан, 

ҷабрдида аз даъвоҳои қаблӣ ва талаботи худ, ки нисбат ба гунаҳгор 
дошт, даст кашида, созиши басташударо бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ба расмиёт 

медарорад ва аз мақомоти дахлдори давлатӣ (мақомоти таҳқиқ, 

тафтишот ва суд) хоҳиш менамояд, ки нисбати шахси гунаҳгор 

парвандаи ҷиноятӣ оѓоз карда нашавад ё парвандаи ҷиноятӣ, ки дар 

асоси аризаи ў нисбати шахси гунаҳгор оѓоз карда шуда буд, қатъ 
карда шавад. 

Талофӣ намудани зарари ба ҷабрдида расонидашуда – маънои 

онро дорад, ки зарари маънавӣ, моддӣ ва ё ҷисмонии ба ҷабрдида 

расонидашуда бо ин ва ё дигар тарз аз ҷониби шахси гунаҳгор 

талофӣ ва ё барқарор карда мешавад. 

Бояд дар назар дошт, ки мувофиқи муқаррароти моддаи 21 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ҷабрдидаро қонун ҳифз 

мекунад; ба ҷабрдида ҳифзи судӣ кафолат дода мешавад; зарари 

расонидашуда ҷуброн карда мешавад. Яъне, моддаи мазкур 
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дарбаргирандаи се қисми ҳаётан муҳими ҳифзи ҳуқуқ мебошад, ки 

тибқи он барои ҷабрдида барқарор кардани ҳолати моддӣ ва 
маънавиро таъмин менамояд [7]. 

 Ҳамин тавр, қайд кардан бамаврид аст, ки дар ҷомеа ягон 

намуди манфиати аз тарафи КҶ ҶТ ҳифзшавандае вуҷуд надорад, ки 

барои шахсият, ҷамъият ва давлат аҳамият надошта бошад. Вобаста 

ба ин, метавон категорияи ҷиноятҳоеро ҷудо намуд, ки дар он, пеш аз 

ҳама, манфиатҳои шахсӣ ва молу мулкии шахсони воқеӣ зарар 

мебинад, ки дар истеҳсолоти судӣ ҷабрдида номида мешавад [8]. 

Мутобиқи муқаррароти моддаи 42 Кодекси мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷабрдида шахсест, ки сарфи назар аз 

синну сол, ҳолати рўҳӣ ва ҷисмонӣ ба ў аз ҷиноят зарари ҷисмонӣ, 

моддӣ, маънавӣ расонида шудааст, инчунин шахсе мебошад, ки 

ҳуқуқу манфиатҳои ў зери таҳдиди бевоситаи сўиқасд ба ҷиноят 

қарор гирифтааст.  

Инчунин, ҷабрдида шахси ҳуқуқие низ эътироф шуда метавонад, 

ки дар натиҷаи содир гардидани ҷиноят ба ў зарари моддӣ ё маънавӣ 

расидааст. Дар ин сурат ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷабрдидаро 

намояндаи шахси ҳуқуқӣ татбиқ мекунад.  

Дар бораи ҷабрдида эътироф кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ 

таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор баъди муқаррар кардани 

ҳодисаи ҷиноят ва воқеияти бар асари ҷиноят расидани зарар фавран 

қарор қабул карда, суд таъинот мебарорад.  

Ба ҷабрдида, намояндаи қонунӣ ва намояндаи ў қонунгузории 

амалкунанда ҳадди муайяни ҳуқуқҳои мурофиавиро пешбинӣ 

мекунад ва бо ин роҳ ба онҳо имконият медиҳад, ки онҳо дар рафти 

таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва муҳокимаи судӣ оид ба парвандаи 

ҷиноятӣ ҳуқуқҳои худро васеъ истифода баранд. Яъне, давлат ба 

ҷабрдида дастрас будани адолати судӣ ва ҷуброни зарари 

расонидашударо кафолат медиҳад. 

Вобаста ба мавқеи мурофиавии ҷабрдида ва хусусияти 

муносибати ў ба шахси гунаҳгор, қонуни ҷиноятӣ намуди қаблан ба 

қонунгузории ватанӣ номаълум озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ – 

оштишавии шахси ҷабрдида бо гунаҳгорро пешбинӣ намудааст.  

Яке аз шартҳои татбиқ намудани м. 73 КҶ дар он ифода меёбад, 

ки ҷинояти содиршуда бояд ба категорияи ҷиноятҳои начандон 

вазнин ва ё дараҷаи миёна дохил шавад (қ.қ. 2 ва 3 м. 18 КҶ). 

Шарти дуюми озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи м. 73 

КҶ – далели оштӣ шудани шахси гунаҳгор бо ҷабрдида мебошад. Он 

дар ҳолате ба қувваи қонун медарояд, ки агар шахси ҷабрдида аз рўи 
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асосҳои дар қонун нишондодашуда аризаи худро оиди ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашидани шахси гунаҳгор бозпас гирад. 

Шарти сеюм дар он ифода меёбад, ки шахс то оштишавӣ зарари 

ба ҷабрдида расонидаашро талофӣ мекунад. Талофии зарар 

метавонад дар шакли пулӣ ва ё барқарор кардани зарари моддӣ, 

маънавӣ ва ё додани кафолат оиди дар муҳлати муайян бартараф 

намудани зарар сурат гирад. Талофӣ барои зарари расонидашуда 

бояд аз нигоҳи ҷабрдида кофӣ бошад, на аз нигоҳи гунаҳгор. 

Намуди мазкури озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳатмӣ 

набуда, тадбиқ намудани он ба ваколати мақомоти салоҳиятдор 
вогузор карда шудааст. 

Қарор оид ба қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ ва рад кардани 

оѓози он вобаста ба оштӣ шудани шахси гунаҳгор бо ҷабрдида 

метавонад аз тарафи мақомоти таҳқиқ ё тафтишот бо ризои 

прокурор дар ҳамаи зинаҳои таҳқиқ ва ё тафтишоти пешакӣ, 

инчунин, аз ҷониби судяҳо (судҳо) дар ҳамаи давраҳои мурофиаи 

судӣ, то ба хонаи машваратӣ даромадани онҳо барои таъини ҳукм, 
бароварда мешавад.  
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ЗAРУРИЯТ ВA AҲAМИЯТИ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН «ДAР БОРAИ ТAНЗИМИ AНЪAНA ВA ҶAШНУ 

МAРОСИМҲО ДAР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН» 
 

Aсосгузори сулҳу вaҳдaти миллӣ-Пешвои миллaт, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон дaр сухaнронии 

худ бaхшидa бa муносибaти 10-солaгии қaбули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дaр борaи тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳо дaр 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» қaйд нaмудaнд, ки: “Мaрдуми бостониву 

тaмaддунсози тоҷик оину aнъaнa вa мaросиму ҷaшнҳои қaдимaе 

дорaнд, ки қисми зиёдaшон дaр тӯли тaърих ҷойгоҳ вa aрзиши худро 

гум нaкaрдa, ҳaмчун мероси гaронбaҳои мaънaвӣ то бa зaмони мо 

рaсидaaнд. Сокинони ин сaрзaмини фaрҳaнгдӯсту aдaбпaрвaр 

мaросиму оинҳояшонро нa тaнҳо ҳифз кaрдaву гиромӣ доштaaнд, 

бaлки дaр мaрҳaлaҳои гуногуни ҳaёти худ бa онҳо мaзмуни нaв вa 

сифaтҳои бaшaрдӯстонa зaм нaмудa, беҳтaринaшонро то дaврони мо 

бa мерос гузоштaaнд, ки нигоҳдориву aрҷгузорӣ бa ин гaнҷинaи 

бебaҳо вaзифaи ҳaр як фaрди соҳибвaтaн мебошaд”[1]. Бaъди бa дaст 

овaрдaни истиқлолият вa озодӣ хaлқи мо ҳимояи ин мероси миллиро 

яке aз вaзифaҳои муҳими худ эътироф кaрдa, бa фaрҳaнги миллӣ, 

суннaту aнъaнaҳо вa ҷaшну оинҳои мaрдумӣ умри дуборa бaхшид. 

Дaр ин зaминa, мо истиқлолияти дaвлaтиро ҳaмчун рaмзи озодиву 

соҳибихтиёрии кишвaрaмон бa муқaддaстaрин ҷaшни сиёсиву 

фaрҳaнгӣ вa тaнтaнaи дaвлaтдории миллиaмон тaбдил додем.  

Бо мaқсaди тaъмин нaмудaни нуфузи бештaри суннaтҳои 

фaрҳaнгиву aрзишҳои мaрдумӣ вa боз ҳaм устувор гaрдонидaни 

пояҳои дaвлaтдории миллӣ бо тaшaббуси Пешвои миллaт қaриб 

ёздaҳ сол пеш Қонун «Дaр борaи тaнзими aнъaнa вa ҷaшну 

мaросимҳо дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон»[3] қaбул гaрдид, ки ин сaнaд 

дaр сaмти бa низому тaртиб дaровaрдaни мaросиму ҷaшнҳои милливу 

динӣ нaқши бaрҷaстa гузошт. Мaқсaди Қонуни мaзкур aз ҳимояи 

мaнфиaтҳои иҷтимоии мaрдуми Тоҷикистон, мусоидaт бaрои пaст 

кaрдaни сaтҳи кaмбизоaтӣ вa гирифтaни пеши роҳи хaроҷоти 
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зиёдaтӣ, ки бa мaнфиaтҳои иқтисодӣ вa фaзои мaънaвии ҳaёти 

шaҳрвaндон зaрaри ҷиддӣ ворид менaмоянд, иборaт aст. Вaзифaи 

Қонуни мaзкур тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳо дaр aсоси 

дaстовaрдҳои фaрҳaнги миллӣ вa тaмaддуни ҷaҳонӣ мебошaд. 

Қaбули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дaр борaи тaнзими 

aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳо дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки доирaи 

aнъaнa вa мaросимҳоро бa тaнзим дaровaрд, беҳтaрин шaҳодaти 

оқилонaи низоми ҳуқуқии муосири Тоҷикистон  мебошaд[4, с. 597].  

Бояд тaзaккур дод, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дaр борaи 

тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳо» мохияти динӣ нaдорaд, бaлки 

дaр aсоси тaлaботи принсипҳои дaвлaти ҳуқуқбунёди демокрaтӣ вa 

қонунҳои aмaлкунaндaи кишвaр бa тaсвиб рaсидa,  мaқсaд aз он бa 

тaнзим дaровaрдaни рaсму оинҳо вa пешгирии исрофкорӣ вa хaрҷи 

беҳудa дaр онҳо буд, то иқтисоди хонaводaгӣ осебпaзир вa хaроб 
нaгaрдaд.  

Дaр тaълимоти дини мубини ислом низ исрофкорӣ aмaли гуноҳ 

ҳисобидa шудaaст. Муҳимтaрин  ҷиҳaтҳое, ки ин қонун дaрбaр 

мегирaд, осону кaмхaрҷ сохтaни рaсму оинҳо, бaлaнд бaрдоштaни 

тaъсири ғоявӣ вa мaънaвии  онҳо, густaриш додaни сaтҳи эстетикӣ вa 

тaҳкими унсурҳои миллии  мaросимҳо мебошaнд. 

Aз ин нуқтaи нaзaр бояд эътироф нaмуд, ки бa тaнзим 

дaровaрдaни рaсму оинҳои милливу динӣ дaр Тоҷикистон тaқозои 

зaмон будa, бaрои коҳиши сaтҳи тaнгдaстиву кaмбизотӣ рaвонa 

кaрдa шудaaст, ки он яке aз ҳaдaфҳои сегонaи стрaтегии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошaд. Дaрвоқеъ, дaвлaти тозaистиқлоли Тоҷикистон 

бaъди истиқрори сулҳу вaҳдaти миллӣ тaмоми сaъю тaлоши худро 

бaр ин сaмт рaвонa нaмудa, бaрои сaтҳи зиндaгии мaрдумро бaлaнд 

бaрдоштaн як қaтор қонунҳои сaривaқтӣ қaбул нaмуд, ки 

муҳимтaрини онҳо Қонуни мазкур мебошaд. Пaс aз зиёдa aз дaҳ соли 

aмaли ин қонун мувофиқи омори рaсмӣ метaвон хулосa нaмуд, ки дaр 

беҳдошти вaзъи иҷтимоии мaрдум сaҳми ин қонун низ нaзaррaс aст.  

Зaрурияти қaбули қонун ин зиёдгaрдии мaросимҳои бaрои 

фaрҳaнги мо бегонa бa ҳисоб мерaвaд. Чунки aнъaнaву мaросимҳо 

ҷузъи фaрҳaнги ҳaр як умумияти этникӣ бa ҳисоб рaфтa, миллaтҳоро 

aз ҳaм фaрқ мекунонaд. Ҳaр як миллaтро тaвaссути унсурҳои 

фaрҳaнги миллии худ мешиносaнд. Қонун номгўи мaросимҳои 

хусусияти сирф миллӣ вa динидоштaро нигоҳ доштa, aз мaросимҳои 

хaрaктери хурофотидоштa вa бaрои фaрҳaнги мо бегонa дaст кaшид.  

Ҳaр як сaнaди меъёри ҳуқуқие, ки қaбул мегaрдaд, қaбл aз ҳaмa 

бa зaминaҳои иҷтимоию иқтисодӣ aсос ёфтa, ифодaгaри шaроиту 

имкониятҳо вa вaзъи ҳaмон дaвру зaмон мaҳсуб меёбaд. Қонуни 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дaр борaи тaнзими aнъaнa вa ҷaшну 

мaросимҳо дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳaмчун нaхустин сaнaди 

миллӣ дaр тaҷрибaи қонунсозии кишвaр дaр зaрфи зиёдa aз дaҳ сол 

сaмaрaи нaзaррaсро бa бор овaрд. Бa иборaи дигaр, қaбули Қонуни 

мaзкур дaр ҳaёти мaрдуми кишвaр тaҳaввулоти фaрҳaнгию иҷтимоии 

куллиро бa вуҷуд овaрд. Он пaдидaҳои мaнфие, ки солиёни зиёд 

ҳaмчун aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳои миллӣ зуҳур ёфтa будaнд, бa 

қaбули ногузир вa тaъхирнопaзири Қонуни мaзкур aсос гaрдид. Aз 

қaбули қонун муддaти зиёд нaгузaштa бошaд ҳaм, фaрҳaнги 

мaърaкaороии мaрдуми диёрaмон тaкмил, тaфaккури шaҳрвaндон 

куллaн тaғйир ёфтa, зиндaгӣ бa мaҷрои нaв ворид гaрдид. 

Бо мaқсaди тaъмини иҷрои тaлaботи Қонун мaқомоти дaвлaтии 

дaхлдор вaколaтдор кaрдa шудaaнд. Бояд қaйд нaмуд, ки мaқомоти 

вaколaтдорро оиди иҷрои тaлaботи Қонуни мaзкур Ҳукумaти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муaйян мекунaд. Мaқомоти вaколaтдор оиди 

тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳо дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Кумитaи дин, тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳои миллӣ нaзди 

Ҳукукмaти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошaд, инчунин ҷиҳaти aмaлӣ 

нaмудaни Қонуни мaзкур дaр нaзди мaқомоти иҷроияи мaҳaллии 

ҳокимияти дaвлaтии вилоятҳо, шaҳру ноҳияҳо вa ҷaмоaтҳои шaҳрaку 

деҳоти кишвaр комиссияҳои доимии мaҳaллӣ тaъсис додa шудaaнд. 

Дaр вaзорaту идорaҳо, корхонaҳо, муaссисaҳо вa тaшкилотҳо, 

сaрфи нaзaр aз шaкли моликият вa шaкли тaшкилию ҳуқуқӣ, ки дaр 

онҳо нa кaмтaр aз 30 нaфaр кормaнд фaъолият мекунaд, комиссияҳои 

ҷaмъиятӣ тaъсис додa мешaвaнд. 

Мaқоми вaколaтдор вa комиссияҳои доимии вилоятӣ, шaҳрию 

ноҳиявӣ вa ҷaмоaтҳои шaҳрaку деҳот оид бa тaнзими aнъaнa вa 

ҷaшну мaросим дорои вaколaтҳои зерин мебошaнд: 

- нaзорaт оид бa тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросим тибқи 

тaлaботи Қонуни мaзкур  вa дигaр сaнaдҳои меъёрии ҳуқуқӣ;   

- тaҳияи тaвсия вa дaстурҳои aмaлӣ бaрои кaмхaрҷ гузaронидaни 

ҷaшну мaросим;   

- фaҳмондaни тaлaботи қонунгузорӣ вa додaни тaвсияҳо бa 

шaхсоне, ки ҷaшну мaросимро мегузaронaнд;   

- бa қaйд гирифтaни тӯйи домодию aрӯсӣ вa мaросими 

aзодорӣ, инчунин пешбурди омор дaр ин сaмт;   

- aндешидaни чорaҳо ҷиҳaти пешгирии риоя нaкaрдaни 

тaлaботи Қонуни мaзкур;   

- тaъмини ҳaмкорӣ бaйни мaқомоти дaвлaтӣ вa иттиҳодияҳои 

ҷaмъиятӣ оид бa тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросим вa тaшкили 

корҳои мaърифaтию тaрғиботӣ дaр бaйни aҳолӣ;   
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- рaсонидaни ёрии aмaлӣ бa рaисони мaҳaллaҳо, шуъбaҳои сaбти 

aсноди ҳолaти шaҳрвaндӣ, шaхсони воқеӣ вa ҳуқуқӣ дaр тaнзими 

ҷaшну мaросим;   

- тaблиғи aдaбиёти илмию оммaвӣ оид бa тaнзими aнъaнa вa 

ҷaшну мaросим. 

Қонунгузор бaрои риоя вa иҷро нaкaрдaни тaлaботи қонуни 

тaнзим ҷaвобгaрии ҳуқуқиро муқaррaр менaмояд. Ҷaвобгaрӣ бaрои 

вaйрон нaмудaни Қонуни тaнзим мaҳз бa хотири пешгирии 

вaйронкунии он пешниҳод гaрдидaaст. Aз ҷумлa, мувофиқи тaғйиру 

иловaҳое, ки бa моддaи 481[2] Кодекси ҳуқуқвaйронкунии мaъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудaaст,  бaрои риоя нaкaрдaни 

тaлaботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дaр борaи тaнзими 

aнъaнa вa ҷaшну мaросим ҷaвобгaрии шaхсони мaнсaбдор вa 

шaхсони ҳуқуқӣ пурзӯр кaрдa шудa, aндозaи ҷaримa нисбaти 

шaхсони мaнсaбдор aз 250-270 нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо то 500 

нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо бaлaнд бaрдоштa шудaaст. Нисбaти 

шaхсони ҳуқуқӣ низ aндозaи ҷaримa aз 500-520 нишондиҳaндa бaрои 

ҳисобҳо то 700 нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо бaлaнд бaрдоштa 

шудaaст. Бaрои содир нaмудaни ҳaмин кирдор aз ҷониби 

соҳибкорони инфиродӣ, ходимон вa улaмои дин бошaд, 

нисбaти  онҳо бa aндозaи 700 нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо ҷaримa 
тaъин кaрдa мешaвaд. 

Бaрои дaғaлонa ё тaкрорaн вaйрон нaмудaни тaртиби 

гузaронидaни aнъaнa вa ҷaшну мaросим низ  ҷaвобгaрӣ пешбинӣ 

гaрдидa, ҳaнгоми содир нaмудaни онҳо бa шaхсони воқеӣ бa aндозaи 

шaшсaд нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо, бa шaхсони мaнсaбдор бa 

aндозaи ҳaштсaд нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо вa бa шaхсони ҳуқуқӣ 

бa aндозaи ҳaзор нишондиҳaндa бaрои ҳисобҳо ҷaримa тaъин кaрдa 
мешaвaд. 

Бояд гуфт, ки дaр aксaри ҳолaтҳо вaйронкунaндaгони тaлaботи 

қонунҳои aмaлкунaндa шaхсони мaнсaбдор, хизмaтчиёни дaвлaтӣ, 

кормaндони мaқомоти ҳифзи ҳуқуқ, соҳибкорону сaрвaтмaндон, 

инчунин, фaрзaндон вa хешу тaбори нaздики онҳо мебошaнд, ки 

берун aз муқaррaроти ҷорӣ вa худсaронa мaърaкaҳои дaбдaбaнок 

мегузaронaнд, тaлaботи қоидaҳои ҳaрaкaт дaр роҳро риоя 

нaмекунaнд вa бaрои бa муaссисaҳои тaълимӣ бо мошинҳои 

гaронaрзиш рaфтaни фaрзaндонaшон монеъ нaмешaвaнд. Ҷиҳaти 

бaлaнд бaрдоштaни мaсъулияти хизмaтчиёни дaвлaтӣ, бо Фaрмони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  бa Кодекси одоби хизмaтчии 

дaвлaтии Ҷумҳурии Тоҷикистон тaғйирот ворид кaрдa шудa, онҳо 

вaзифaдор кaрдa шудaнд, ки тaлaботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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“Дaр борaи тaнзими aнъaнa вa ҷaшну мaросимҳо дaр Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”-ро риоя нaмоянд вa риояи онро aз ҷониби 
фaрзaндонaшон тaъмин нaмоянд. Риоя нaкaрдaни ин тaлaбот бaрои 

aз вaзифa озод нaмудaни хизмaтчии дaвлaтӣ aсос мегaрдaд. 

Ҳaмин тaвр, Қонуни ҶТ "Дaр борaи тaнзими aнъaнa вa ҷaшну 

мaросимҳо дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон" дaр бaробaри ҳaдaфҳои 

иқтисодӣ бaрои бaлaнд бaрдоштaни мaдaният вa фaрҳaнги бaргузор 

нaмудaни мaърaкaҳои мaрдумӣ вa риояи тaлaботи қонунгузории 

кишвaр низ мусоидaт кaрдa, дaр ҳaлли мушкилии иҷтимоии ҳaзорҳо 

ҷaвон нaқши мусбaт гузоштa истодaaст. Ҳaнгоми қaбули қонун, 

шaхсони вaколaтдор вa мутaсaддӣ кўшиш нaмудaнд, ки  aнъaнa вa 

ҷaшну мaросимҳои хaрaктери миллӣ доштaро aз мaросимҳое, ки 

тибқи фaрҳaнги миллaтҳои ғaйр бa мо ворид гaштaaнд,  ҷудо 

нaмоянд. Мaсъaлaи aсосие, ки ин ҷо қaйд кaрдaн лозим aст, ин aст, 

ки бо нaзaрдошти он ки зиёдa aз 95 фисaди aҳолиро мусaлмонон 

тaшкил медиҳaнд вa aз ин лиҳоз, ҳaнгоми қaбули қонун бaъзе 

пaдидaҳои ҳурофотие, ки aз дини ислом вa мaхсусaн пaйрaвони 

мaзҳaби ҳaнaфия бегонa будaнд, бa нaзaр гирифтa шудaaст. Инчунин, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дaр борaи тaнзими aнъaнa вa ҷaшну 

мaросимҳо дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон» фaқaт ҷиҳaти кaм кaрдaни 

хaроҷот нигaронидa нaшудa, бaлки бaрои бa низом дaровaрдaни 

дигaр соҳaҳои ҳaёт низ aст. Aз ҷумлa, ҷиҳaти бaлaнд бaрдоштaни 

фaрҳaнги тӯйдорӣ як қaтор моддaҳои он сaривaқтӣ қaбул гaрдидa, бa 
мaнфиaти мaрдум нигaронидa шудaaнд.  

Ҳaтто бaъзе моддaҳои он ҷиҳaти бaртaрaф кaрдaни ҳaр гунa 

бенизоми дaр роҳҳои aвтомобилгaрд низ мусоидaт менaмояд.  Чунки 

бaъзaн ҳолaтҳое бa мушоҳидa мерaсид, ки мaърaкaи aрўсу домодӣ бa 

мaросими aзодорӣ тaбдил мегaрдид. Сaбaби aсосиaш зиёд будaни 

мошинҳо дaр мaросими тўйи aрўсию домодӣ буд, ки бaъди aқди 

никоҳ хешу тaборони нaвхонaдорон 15-20 aдaд мошинро бaрои сaйру 

гaшт омодa нaмудa, бaъди ҷaшн бaногоҳ сaдaмaҳои гуногуни 

нaқлиётӣ дучор мегaрдидaнд.  Ҷиҳaти бaртaрaф нaмудaни ин 

кaмбудӣ дaр роҳҳои aвтомобилгaрд моддaи мaхсус қaбул гaрдид, ки 

ҳaм aз ҷиҳaти иқтисодӣ вa ҳaм aз ҷиҳaти бехaтaрӣ дaр роҳҳо 

мaнфиaтовaр буд. Дaр қонун шуморaи мошинҳо бa чор aдaд 

муқaррaр гaрдидaaст, ки ин бaрои шaҳрвaндон сaбукӣ меорaд вa дaр 

бaробaри он, дaр роҳҳои aвтомобилгaрд бехaтaриро бaрои дигарон 
тaъмин менaмояд. 

Оиди ҳaмaҷонибa  aмaлӣ нaмудaни Қонуни мaзкур, зaрур 

мешуморем, ки  шоиру нaвисaндaгон олимон, бештaр дaстурҳои 

методӣ, тaвсия вa   пешниҳодҳои мушaххaс омодa нaмудa, дaр бaйни 
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мaрдум гузaронидaни  тaдқиқотҳои  сотсиологӣ-илмиро  бa роҳ 

монанд. Бaрои бурдaни тaҳлил вa тaдқиқотҳои илмӣ дaр ин сaмт aз 

ҳисоби мaблaғҳои дaвлaтӣ вa дигaр мaнбaъҳо грaнтҳо вa 

мукофотпулиҳо муқaррaр кaрдa шaвaд. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ 

 
Международные стандарты-это правила, выработанные в 

области исполнения наказаний усилиями международного 
сотрудничества государств, ученых и практиков, юристов и 
педагогов, медиков и психологов. 

Международные стандарты появились не сегодня и не вдруг. 
Они уходят своими корнями в прошлое, они волновали лучшие умы 
наших предшественников, и в сегодняшней постановке вопросов 
отразились их искания, их опыт, их выводы и их предостережения. И 
от нас зависит продвижение накопленного десятилетиями опыта, его 
приращение и обогащение нынешней практикой. 
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Международное сотрудничество в области исполнения 
наказания в отношении несовершеннолетних имеет богатую и 
давнюю историю. 

Исходя из этого для понимания сути международных правил ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних необходимо принять во внимание несколько 
обстоятельств, которые являются существенными для нашего 
интереса. 

1. Несовершеннолетний осужденный-это человек, следовательно, 
на него распространяется влияние всех международных документов о 
правах человека. 

2. Несовершеннолетний-это, как отмечается в Конвенции о 
правах ребенка, ребенок. Из чего следует, что необходимо принимать 
во внимание требования международных документов о правах и 
благосостоянии детей. 

3. Несовершеннолетний осужденный-это лицо, находящееся в 
заключении, и к нему применимы положения документов, 
относящихся к этой области. 

4. Несовершеннолетний осужденный-это ребенок, находящийся в 
особых, несвойственных детскому возрасту условиях. Это отражено в 
соответствующих международных документах по данному вопросу. 

5. Несовершеннолетний осужденный может оказаться умственно 
отсталым или инвалидом. В этом случае необходимо учесть 
положения конкретных международных документов, таких как 
Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.), Декларация о 
правах инвалидов (1975 г.), Принципы медицинской этики, 
относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности 
врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и 
других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (1982 г.) [1]. 

Все правила, связанные с обращением с заключенными, 
вытекают из других положений документов более общего характера. 
Это документы, которые направлены на охрану прав и свобод 
человека: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 
др. 
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В таких документах содержатся положения, имеющие общий 
характер, и естественно, что они должны быть учтены также и в 
деятельности персонала учреждений для несовершеннолетних 
осужденных. 

В ряде специальных документов, ориентированных на 
установление правил обращения с заключенными, содержатся 
положения, уже отраженные в других, более масштабных. Иногда это 
понимается как повторение, не мешающее делу. Видимо, это не 
совсем верно. Скорее всего, включение в специальные документы 
положений из документов общего характера является свидетельством 
преемственности принципов и правил, последовательности в их 
осуществлении, особой важности и актуальности. 

В числе документов имеются такие, которые провозглашают 
общие принципы, и такие, которые содержат систематизированное 
изложение основных правил содержания осужденных и обращения с 
ними. 

Наиболее объемными и полными являются следующие: 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты в 1955 г. на Первом конгрессе ООН) [2]. Они были 
разработаны на основе стандартов обращения с заключенными, 
предложенных Международной уголовной и пенитенциарной 
комиссией и утвержденных Лигой наций в 1934 г. Названная ко-
миссия в 1951 г. была упразднена, а ее основные функции перешли к 
ООН. 

В Правилах воплощены принципы гуманности, уважения 
человеческого достоинства, социальные цели и требования к 
администрации, которые являются основой для нормального 
функционирования пенитенциарных учреждений. 

Минимальные правила не имеют целью подробное описание 
образцовой системы пенитенциарных учреждений, а предназначены 
лишь для того, чтобы на основе общепризнанных достижений 
мировой мысли и с учетом основных элементов систем, наиболее 
удовлетворительных в настоящее время, изложить то, что считается 
правильным с принципиальных и практических точек зрения. 

За годы существования минимальные правила изменялись, 
дорабатывались, но при этом их основная идея, направленная на 
защиту прав человека, находящегося в заключении, оставалась 
неизменной. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с 
заключенными содержатся некоторые из правил содержания 
несовершеннолетних в исправительных учреждениях. Это касается 
помещений, в которых их следует содержать, оборудования этих 
помещений, спальных принадлежностей, одежды, рассмотрения 
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жалоб и заявлений, контактов с внешним миром, питания 
медицинского обслуживания, отправления религиозных обрядов, 
требований к персоналу и т. д. 

В Процедурах эффективного выполнения минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными [3] определены 
различные меры, которые могут способствовать осуществлению 
минимальных правил. Это, например, включение правил в нацио-
нальное законодательство, предоставление их в распоряжение 
персонала мест заключения и др. 

Поскольку Минимальные стандартные правила были приняты 
достаточно давно, они нуждаются в уточнении и 
усовершенствовании. Именно с этой целью Советом Европы были 
приняты Европейские тюремные правила, содержанием которых 
являются пересмотренные, детализированные и адаптированные к 
современности основные положения Минимальных стандартных 
правил. Доминирующей идеей Европейских тюремных правил 
является человеколюбие, уважение человеческого достоинства, 
соблюдение прав человека.  

Поскольку правила относятся к местам заключения вообще, то 
эти требования следует учитывать и в деятельности учреждений для 
несовершеннолетних. От моральных и деловых качеств 
соответствующих должностных лиц зависит не только успех в 
решении профессиональных задач, но и, что не менее важно, защита 
основных прав человека. Важным документом в этой области 
является Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка [4]. 

В резолюции о принятии кодекса отмечается, что характер 
функций по поддержанию правопорядка и то, каким образом они 
осуществляются, оказывает непосредственное воздействие на 
качество жизни отдельных людей и всего общества в целом. Также в 
резолюции отмечается, что при всей добросовестности и достоинстве, 
с которыми должностные лица выполняют свои обязанности, все-
таки сохраняются возможности для злоупотреблений. В основе кодек-
са лежит мысль о том, что должностные лица, которые выполняют 
специальные функции, связанные с задержанием и принуждением, 
должны уважать и защищать права человека по отношению ко всем 
лицам. Кодекс запрещает применение пыток или совершение каких-
либо актов, связанных с коррупцией, устанавливает ограничения для 
применения силы, предусматривает необходимость сохранения в 
тайне сведений конфиденциального характера и обеспечения полной 
охраны здоровья граждан. 

Вопросы, связанные с ограничением применения силы и 
огнестрельного оружия, нашли отражение в Основных принципах 
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применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка [5]. Здесь подчеркивается, что угроза 
жизни и безопасности должностных лиц по поддержанию 
правопорядка должна рассматриваться как угроза стабильности 
общества в целом. Учитывая, что Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными допускают применение силы и 
оружия, подчеркивается, что это должно осуществляться при 
надлежащем уважении прав человека. 

В этом документе подробно регламентируется порядок 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка, к которым относятся и сотрудники мест 
лишения свободы. 

В принципах определены специальные положения, касающиеся 
применения огнестрельного оружия в случаях контроля за, лицами, 
находящимися под стражей и в заключении. Особое внимание уде-
ляется применению силы и огнестрельного оружия в качестве 
крайней меры, этическим вопросам в связи с этим, действиям 
должностных лиц по поддержанию правопорядка с учетом 
серьезности правонарушений и той законной цели, которая должна 
быть достигнута; соответствующей квалификации и подготовке 
должностных лиц в вопросах применения силы и огнестрельного 
оружия: консультированию в случаях стресса, испытываемого 
должностными лицами, которым в ходе осуществления должностных 
обязанностей приходится прибегать к силе или огнестрельному 
оружию; эффективным процедурам представления и разбора 
рапортов. 

Основные положения названных документов следует учитывать 
и в деятельности персонала учреждений для несовершеннолетних 
правонарушителей, поскольку эти учреждения являются составной 
частью всей системы исправительных учреждений. Вместе с тем и 
сами эти учреждения, и работа в них имеют свои особенности, что, 
безусловно, принимается во внимание и на международном уровне. 
Это находит отражение в документах, специально посвященных 
вопросам содержания несовершеннолетних правонарушителей и 
обращения с ними. 

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) [6], изложены приемлемые в международном 
плане минимальные правила обращения с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с законом. В правилах содержатся 
конкретные положения, касающиеся различных этапов правосудия в 
отношении несовершеннолетних. Часть пятая правил посвящена 
вопросам обращения с несовершеннолетними правонарушителями в 
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исправительных учреждениях. Здесь обращается внимание на условия 
содержания несовершеннолетних, необходимость ограждения их от 
отрицательного влияния со стороны взрослых правонарушителей, 
должного внимания к женщинам-правонарушительницам, на 
применение Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными к несовершеннолетним, находящимся в заключении, в 
целях удовлетворения их нужд с учетом пола, возраста, особенностей 
личности. 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних [7] содержат стандарты по 
предупреждению преступности в данной среде. Руководящие 
принципы касаются периода, когда несовершеннолетние еще не 
вступают в конфликт с законом, но здесь содержатся положения 
принципиального характера, относящиеся к особенностям 
несовершеннолетних, которые необходимо учитывать и служащим 
исправительных учреждений. Это касается участия 
несовершеннолетних в социально полезной деятельности, 
формирования у подростков гуманистических взглядов на жизнь и 
общество, воспитания на принципах, не допускающих преступную 
деятельность. 

В Правилах ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы [8], содержатся конкретные положения, которые 
применяются ко всем несовершеннолетним, находящимся в 
исправительных и других учреждениях. 

Цель правил состоит в том, чтобы установить минимальные 
стандарты, принятые ООН для защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы, в соответствии с правами человека и основными 
свободами и противодействовать неблагоприятным последствиям 
всех видов заключения. Правила ООН, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, предназначены служить в 
качестве справочных норм и обеспечивать поддержку и руководство 
для специалистов, занимающихся управлением исправительными 
учреждениями для несовершеннолетних и служащих в них.  

В правилах излагаются специальные положения, охватывающие 
различные аспекты пребывания в учреждениях, такие как, например, 
условия содержания, образования, медицинского обслуживания, 
контактов с внешним миром и др.  
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БАЪЗЕ АЗ МАСОИЛИ ТАЪЛИМОТИ МОЛИКИЯ  
ОИД БА АДОЛАТИ СУДЇ  

 
Назарияи илмии моликия њамчун мактаби њуќуќии исломи 

суннї оид ба адолати судї аз замони њаёту фаъолияти асосгузори 
мактаб Молик ибни Анас (713-795) ташаккул ёфтааст.  

Дар рушди доктринаи судии моликия дастгирии њокимияти 
сиёсии сулолаи Аббосиён (750-1258) низ маќоми махсус дошт. Молик 
ибни Анас њамчун олим, фаќењ ва назариётчии соњаи додгустарї дар 
назди халифањо ал-Мансур ва Њорун ар-Рашид эњтироми хоса ва 
нуфузи бузург дошт. Халифа ал-Мансур њатто барои ў ваколати 
махсусе муќаррар карда буд: «Агар нисбати касе аз волињои ман дар 
Мадина, Макка ва ё Њиљоз дар шубња афтї ва ў худро чун њокими 
бидуни ќобилият нишон дињад, ба ман маълум намо ва ман ўро љазо 
хоњам дод»[7, с.48]. 
      Лозим ба ёдоварист, ки дар ташаккули шахсияти касбии Молик 
ибни Анас њамчун асосгузори доктринаи моликия оид ба додгустарї 
олимони машњури мактаби илмии шањри Мадина наќши бузургро 
иљро намудаанд. Худи Имом Молик чунин шањодат медињад: «Баъди 
оне, ки ба ман њафтод нафар фатво доданд, ки ман ба фатво додан 
сазоворам, ман ба фатво додан оѓоз кардам»[5, с.534].  
      Асли бунёдии таълимоти моликия оид ба адолати судї китоби  
Молик ибни Анас «ал-Муватто» («Роњи тозакардашуда») мебошад, 
ки он бинобар пайдоиши зарурият ва дастгирии бевоситаи Аббосиён 
навишта мешавад.[7, с.49] Дар ин асар якљоя бо ривоятњо аз 
таълимоти паёмбар ва асњоб, њамчунин назарияњои њуќуќии Молик 
ибни Анас, аз љумла таълимоти ў оид ба адолати судї инъикос 
ёфтаанд [8, с.144]. 

Дар ањди Аббосиён, хусусан дар замони њокимияти халифа 
Њорун ар-Рашид «ал-Муватто» хеле машњур мегардад[7, с.50]. Тибќи 



  

128 

маълумоти М.И. Садагдар «Ал-Муватто» минбаъд ба пойсутуни 
илмии мактаби њуќуќии моликия мубаддал мегардад[9, с.21]. 
Минбаъд нуфузи «Ал-Муватто» чунон афзуд, ки њатто дар Андалусия 
шахс он ваќт барои ќозї шудан њуќуќ дошт, ки агар Ќуръон ва «ал-
Муватто» - и Имом Моликро аз ёд донад[8, с.119-120]. 

Дар инкишофи минбаъдаи таълимоти моликия оид ба адолати 
судї шогирдони машњури Молик ибни Анас, хусусан Абдуррањмон 
ибни Ќосим, Абумуњаммад Абдуллоњ ибни Вањб ибни Муслим, 
Ашњаб ибни Абдулазизи Ќайсии Омирї, Асад ибни Фуроти 
Нишопурї ва дигарон мавќеи муњим доштанд. Ба китобњои машњури 
илмии мактаб дар ин самт, ки минбаъд тањия гардидаанд, 
«Мудаввана» - и Сањнуни Таннухї, «Маввозия» - и Муњаммад ибни 
Зиёд, «Бидоят-ул-муљтањид» - и Ибни Рушди Ќуртубии Андалусї ва 
дигар китобњои фиќњї дохил мешаванд[8, с.116-117, 119-120]. 
            Сарчашмањои асосии таълимоти моликияро оид ба адолати 
судї пеш аз њама Ќуръон [3] ва баъдан Суннат ташкил медињанд. Ба 
Суннат чун ба Ќуръон мазмуни насс дода шудааст[5, с.534].  
 Дар таълимоти худ оид ба адолати судї Молик ибни Анас ва 
сипас мактаби моликия сарчашмањо ва усулњои ратсионалиро аз њад 
берун истифода намекунад. Хусусан, истифодаи усули гипотетикии 
њалли масоили фиќњиву додгустарї бо истифодаи сарчашмањои аќлї 
дар муќоиса бо мактаби њуќуќии њанафия барои моликия хос нест[7, 
с.43]. 
      Аммо Молик ибни Анас зимни њалли масоили додгустарї ба 
урфу одат васеъ такя мекард.  Муњаќќиќи исломї А. Халлоф аз он 
бармеояд, ки Молик ибни Анас масоили зиёдро бо ёрии урфу одатњои 
ањолии шањри Мадина њал мекард [10, с.115]. 
      Њамчунин сарчашмањои хоса ба мисли маслањат-ур-мурсала 
истифода мешуданд [10, с.104-110; 8,c.144], сад-уз-зароеъ [11, с.150-
151], истисњоб[10, с.118-120].   

Мисолњои  истифодаи усулњои њалли масоили адолати судї дар 
таълимоти мактаби њуќуќии моликия чунин мебошанд:  Дар 
муносибатњои марбут ба хусуматњои никоњу оилавї моликиён 
љонибдори институти намояндагї њастанд. Њатто дар њолате, ки агар 
ќозї никоњро бандад, бояд намоянда ширкат варзад. Ба Молик ибни 
Анас чунин суханњо тааллуќ доранд: «Валї шарти дуруст будани 
никоњ аст»[6, с.11]. Дар муайян кардани љазо нисбати амали ливота 
моликия ливотаро бо љинояти њадди зинои шахси оиладор баробар 
мекунад ва ба он љазои ќатлро тавассути раљм (сангсоркунї) 
муќаррар менамояд. Худи ќозї бояд њатман дар иљрои чунин њукми 
баровардаи худ иштирок намояд[4, с.66]. 

Дар таълимоти моликия оид ба адолати судї њамчун љузъњои 
муњими он назария оид ба дарки моњият ва табиати догустарї, 
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шартњои таъин шудани номзад ба вазифаи ќозигї, этикаи 
додгустарї, тартиби ташкил ва баргузории мурофиаи судї, мазмун, 
табиати њуќуќї ва намудњои далелњои судї баромад мекунанд.   

Зимни фањмиш ва маънидоди мазмун, моњият ва табиати 
додгустарї моликиён дар њокимияти судї ва додгустарї, пеш аз њама, 
яке аз шаклњои муњими пайравї намудан ба одати додгустарии 
Паёмбарро дидаанд. Дар таълимоти онњо додгустарї ва татбиќи 
адолати судї бо сабаби он ки бо он дар ањди худ паёмбарон ва, 
хусусан, паёмбар Муњаммад машѓул гардида буданд, фаъолияти 
муњимеро дар худ инъикос менамояд. Аз ин лињоз, пешаи мазкур 
мазмуни муќаддаси динї дорад.  

 Моликия дар таълимоти худ оид ба адолати судї нуќтаи 
назари асосиро ба дараљаи хавфнокї ва нињоят масъулиятнокии 
њокимияти судї равона месозад. Лекин чунин назари танќидии он дар 
муќоиса бо маънидоди мусбии додгустарї мањдуд аст.       

Њокимияти судиро тибќи таълимоти моликия шахсе сазовор 
аст, ки ба талаботњои ќатъиян муќаррар шудаи њуќуќи мусулмонии 
классикї мувофиќ бошад. Байни ин талаботњо ањамияти асосиро 
талаботњои мазмуни касбї дошта соњибанд. Аз љумла, мувофиќати 
биофизиологии номзад ба вазифаи ќозигї (мављудияти балоѓат, аќли 
солим, тану рўњи солим), мављудияти сифати адолатмандї, донишњои 
васеи фиќњї ва ѓайрањо[2, с.544]. 

Мувофиќи таълимоти моликия ќозї шахси мансабдори 
таъиншаванда буда, њокимияти ў аз њокимияти иљроия бармеояд. 
Яъне, ќозї дар фаъолияти худ бевосита дар назди њокиме, ки ўро 
таъин кардааст, њисобот медињад. 

Хулоса, моликия дар таълимоти худ оид ба адолати судї аз он 
бармеояд, ки додгустарї аз њокимияти иљроияи њоким сарчашма 
мегирад. Тибќи таълимоти фаќењони моликї, дар асл додгустарї 
вазифа ва функсияи асосии худи роњбари давлат аст.  

Доктринаи судии моликия њамроњ бо дигар масъалањои муњим 
ба масъалаи этикаи касбии ќозї ањамияти муњим додааст. Дар ин 
самт, таълимоти судии моликия таваљљўњи худро ба ќоидањои этикии 
мазмуни ташкилї дошта, ќоидањои танзими рафтори ќозї дар 
љамъият равона кардааст. Ќозї бояд дар мурофиа бо тарафњои 
хусусмат баробар ва боадолатона рафтор карда, дар ин кор аз ѓазаб, 
овозбаланкунї дур бошад ва дар татбиќи адолати судї бошуљоат ва 
далерона рафтор намояд [1, с.953]. 

Њамин тариќ, таълимоти моликия оид ба адолати судї 
ањамияти дуљониба, яъне таърихї-њуќуќї ва замонавї дошта, идомаи 
тадќиќотњо дар ин самт барои пурра фањмидани моњияти адолати 
судї, додгустарї ва адлпарварї мусоидат хоњад кард. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Основополагающие правила, которыми следует 

руководствоваться при исполнении наказания в отношении 
несовершеннолетних, содержатся в целом ряде документов: Всеобщей 
декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и 
политических правах [1], Конвенции о правах ребенка и других 
международных документах, касающихся прав и благосостояния 
молодежи. 

Основная идея этих документов заключается в том, что каждому 
лишенному свободы ребенку должно быть гарантировано гуманное, 
уважительное отношение.  

Все дети, совершившие правонарушение и отбывающие за это 
наказание, равны в своих правах, которые провозглашены Всеобщей 
декларацией прав человека и являются неотъемлемыми, за 
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исключением ограничений, которые обусловлены фактом лишения 
свободы. Это положение отражено в Международном пакте о 
гражданских и политических правах, где отмечается, что все лица, 
лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности. 

В этом же документе, а также в Конвенции о правах ребенка 
определяется цель, которую должны преследовать как 
исправительные заведения, так и их служащие. Эта цель заключается 
в исправлении и социальном перевоспитании, что способствует раз-
витию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем 
уважение к правам человека и основным свободам других. При этом 
должен учитываться возраст ребенка и желательность содействия его 
реинтеграции в жизнь общества. 

Эти основополагающие правила нашли отражение в целом ряде 
специальных документов ООН, в той или иной степени 
затрагивающих важный и актуальный вопрос об обращении с 
правонарушителями в исправительных заведениях.  

К числу этих документов относятся: Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными, Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме, Основные принципы обращения с заключенными, 
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, Правила ООН, 
касающиеся защиты несовершеннолетних, и др. 

Необходимо подчеркнуть, что все они пронизаны духом 
гуманизма, стремлением прививать сотрудникам исправительных 
учреждений чувство педагогического такта, индивидуального 
подхода к каждому осужденному, справедливости и 
заинтересованности в его судьбе. 

В Правилах ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы, отмечается, что лишение свободы 
несовершеннолетних должно осуществляться в условиях и 
обстоятельствах, обеспечивающих соблюдение прав человека.  

Следует гарантировать осуществление в интересах несовер-
шеннолетних, содержащихся в исправительных учреждениях, 
эффективных мероприятий и программ, которые послужили бы 
поддержке их здоровья и самоуважения, воспитанию у них чувства 
ответственности и поощрению формирования таких взглядов и 
навыков, которые помогли бы им развивать свои возможности в 
качестве членов общины. 

Как следует из Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, персонал должен стремиться прививать своим 
подопечным желание подчиняться законам и самостоятельно 
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обеспечивать себе существование в будущем, после освобождения. 
Основные принципы обращения с заключенными продолжают и 
обогащают это положение. В них также подчеркивается, что в 
отношениях с заключенными необходимо должным образом уважать 
и ценить их человеческое достоинство и относиться к ним без какой-
либо дискриминации. Очень важным является положение о том, что, 
если не считать необходимых ограничений свободы передвижения, 
все заключенные пользуются правами человека и основными 
свободами, провозглашенными в общепризнанных международных 
документах. Очень важно осознать и понять, что сколь бы важным ни 
был представитель администрации или чин любого государственного 
органа, ведомства, он не может, не должен, не имеет права выходить 
за рамки ограничений и требований, установленных законом для лиц, 
исполняющих наказание и его отбывающих. 

Для определения правильной линии поведения персонала в 
исправительных заведениях и осознания должностной и личной роли 
важное значение имеет положение, закрепленное в Пекинских прави-
лах, где отмечается, что целью воспитательной работы с 
несовершеннолетними, содержащимися в исправительных 
учреждениях, является обеспечение опеки, защиты, образования и 
профессиональной подготовки в интересах оказания им помощи для 
выполнения социально полезной и плодотворной роли в обществе. 

Из этого следует, что положение служащих в учреждениях для 
несовершеннолетних правонарушителей обязывает не просто 
исполнять требования закона в связи с лишением свободы, но и 
заботиться об охране и защите прав и свобод несовершеннолетних, 
принимать должные меры к подготовке их к самостоятельной жизни, 
прививать лучшие нравственные качества, отвращать от 
правонарушающего поведения. 

Известно, что в колонии оказываются подростки, совершившие 
тяжкие преступления.  

И тем не менее, сотрудники не должны воспринимать своих 
подопечных в первую очередь как правонарушителей.  

За основу здесь необходимо принять одно из положений Эр-
Риядских руководящих принципов, в котором отмечается, что 
определение молодого человека как нарушителя, правонарушителя 
во многих случаях способствует развитию устойчивого стереотипа 
нежелательного поведения у молодых людей. Таким образом, при 
обращении с несовершеннолетним, находящимся в колонии, как с 
правонарушителем, преступником есть риск невольного закрепления 
стереотипа правонарушающего поведения. На это обстоятельство 
еще в прошлом веке настойчиво обращал внимание знаток детей-
правонарушителей, Дмитрий Андреевич Дриль. 



  

133 

Принимая во внимание это положение, следует быть очень 
осторожными и в отношении к тем подросткам, которые допускают 
нарушения установленных правил в самом учреждении, с тем чтобы 
не формировать в них устойчивого негативного поведения. 

Эр-Риядские руководящие принципы рекомендуют учитывать то 
обстоятельство, что поступки молодых людей или поведение, которое 
не соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих 
случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, 
по мере взросления поведение большинства самопроизвольно 
изменяется. 

Предмет особого разговора-дети-инвалиды и умственно 
отсталые. Они есть в колониях, они доставляют немало хлопот, а их 
жизнь здесь наполнена унижениями, насмешками, издевательствами. 
Порой не только со стороны осужденных. 

Непосредственно в тех документах, которые регламентируют 
обращение с заключенными, ничего не говорится именно об этих 
категориях осужденных. Однако имеются специальные документы 
ООН, которые позволяют определить правила обращения с 
умственно отсталыми и инвалидами, отбывающими наказание в 
колониях. 

Так, например, в Декларации о правах умственно отсталых лиц 
(1971 г.) [2] подчеркивается, что умственно отсталым лицам 
необходимо оказывать помощь в развитии способностей, 
содействовать по мере возможности включению в обычную жизнь 
общества. Умственно отсталое лицо имеет те же права, что и все 
люди, следовательно, ему должны быть созданы условия для 
образования, занятия трудом или каким- либо полезным делом. 
Такие дети должны быть защищены от эксплуатации, 
злоупотреблений и унизительного обращения. Нет никаких 
оснований к тому, чтобы персоналу колоний не принимать во 
внимание указанные положения. 

В другом документе-Декларации о правах инвалидов [3] дается 
понятие инвалида, и излагаются правила обращения с ним. 
«Инвалид-это лицо, которое не может самостоятельно обеспечить 
полностью или частично потребности нормальной личной и/или со-
циальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его 
физических или умственных способностей» (п. 1). Как отмечается в 
Декларации о правах инвалидов, они обладают всеми правами 
человека без каких-либо ограничений (за исключением ограничений, 
устанавливаемых по закону для умственно отсталых лиц) и 
независимо от медицинских показаний. 
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Нужды инвалидов должны приниматься во внимание, 
необходимо создавать условия для их образования и занятий 
трудовой деятельностью. 

Инвалиды должны, быть защищены от какой бы то ни было 
эксплуатации, любых видов ограничений и обращения, носящих 
дискриминационный, оскорбительный или унижающий характер. 

Хотя в указанных документах не говорится о положении таких 
людей в местах заключения, руководствуясь общими принципами, 
изложенными в Минимальных стандартных правилах, Правилах 
ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 
а также в Конвенции о правах ребенка и Всеобщей декларации прав 
человека, следует сделать вывод о том, что персоналу учреждений 
следует проявлять должную заботу о таких осужденных и внимание к 
ним. 

Нельзя не обратить внимания на то, что во всех документах 
звучит мысль об охране человеческого достоинства 
несовершеннолетних, об их защите. В документах подчеркивается, 
что обращение персонала с осужденными должно укреплять в них 
чувство собственного достоинства и сознание собственной 
ответственности.  

Как свидетельствует отечественный и международный опыт 
давнего прошлого, именно чувство собственного достоинства 
является тем стержнем, на котором держатся все позитивные 
изменения личности. В самом деле, невозможно побудить человека к 
лучшему путем его унижения, оскорбления достоинства. Именно 
поэтому международное сообщество так много уделяет внимания 
вопросам влияния персонала колоний на укрепление чувства 
собственного достоинства в питомцах. Когда-то Иван Сергеевич 
Тургенев, посетив однажды колонию для малолетних преступников, 
которой руководил талантливейший педагог Александр Яковлевич 
Герд, быстро понял, в чем же суть.  

Об этом он писал в письме к Полине Виардо: «Тайная сторона 
всего этого дела-желание пустить в ход пружину человеческого 
самоуважения, самолюбия, если хотите, которая никогда не бывает 
окончательно сломана, как бы ни пал человек» [4]. 

Это уважение к достоинству человека и должно лежать в основе 
обращения с несовершеннолетними, находящимися в колонии. 

Часто при встречах с сотрудниками колоний приходится 
слышать, в особенности от молодых, неопытных сотрудников, 
недовольство тем, что, вот, дескать, многовато у нас в колониях 
гуманизма. Все на стороне осужденных, а вот сотрудники бесправны 
и бессильны. И если бы их (осужденных) «зажать» как следует, тогда 
порядка было бы больше. 
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Хочу подчеркнуть, что такое утверждение и в принципе, и по 
существу неверно, и даже опасно. Объясню почему. Как выясняется, 
«зажать» означает «не кормить их три раза, а посадить на хлеб и 
воду», «укладывать не на белые простыни, а на солому» и «ходят 
пусть босиком» и. т. п.- «тогда они как шелковые станут».  

Как свидетельствует история, такие попытки имели место. И 
там, где заключенные «спали на соломе и ходили босиком», дело 
всегда заканчивалось одним и тем же: бунтами, в ходе которых коло-
нии разносились в щепки или превращались в пепел, а сотрудники не 
все оставались в живых.  

Так было в конце XIX в. в Нижегородской, Ташкентской 
колониях, Ярославском, Московском (Рукавишниковском), Одесском 
приютах. Так, было и в совсем недавнем прошлом в Черемховской, 
Икшанской, Арзамасской и других колониях.  

Дело в том, что попытки «зажать» на самом деле означают 
ущемление в правах, которые являются общечеловеческими. Именно 
поэтому в правилах закрепляются положения о том, что заключенные 
должны быть обеспечены всем необходимым без каких-либо 
ограничений. 

Неверно и утверждение, что сотрудники бесправны и бессильны. 
Так, правилами допускается применение мер дисциплинарного 
взыскания, и даже применение насилия к осужденным в случае 
самозащиты, попыток к бегству, неповиновения. Очевидно, что права 
сотрудников достаточно велики, но не безграничны. Эти границы 
установлены законом. 

Генеральная Ассамблея ООН подчеркивает, что в результате 
лишения свободы несовершеннолетние становятся крайне уязвимыми 
для злоупотреблений, виктимизации и нарушения их прав. 
Вследствие этого они нуждаются в особом внимании и защите, их 
права и благополучие должны гарантироваться в течение и после 
периода лишения свободы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. 
Родители являются законными представителями детей и выступают в 
защиту прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий 
[1, с.133-135]. 

Защита прав и интересов детей в случае смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять 
своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений, а также в других случая отсутствия родительского 
попечения, возлагается на органы опеки и попечительства. 

Однако органы опеки и попечительства осуществляют функции по 
защите прав и интересов детей, как правило, непродолжительное 
время, ровно столько, сколько потребуется для устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей под опеку (попечительство) 
родственниками или иными лицами, пожелавшими принять опеку 
(попечительство) над ребенком, в приемную семью или будут усыновлены 
(удочеренены). 

После устройства детей, защиту их прав и интересов в дальнейшем 
будут осуществлять усыновители, опекуны (попечители) или приемные 
родители.  

Большое количество национальных кодификаций 
международного частного права содержат регламент того, как 
должны осуществляться опека и попечительство. Это является 
«правом лиц». Опека и попечительство в МЧП становятся 
источником возникновения следующих вопросов: вероятность 
учреждения опеки или попечительства над иностранцами или 
лицами, которые проживают за рубежом; есть ли у иностранцев 
возможность быть назначенными в качестве опекуна или попечителя; 
законами какой страны регулируются отношения опеки и 
попечительства и их определенные аспекты [2, с.374].  

Приведенный круг вопросов может быть рассмотрен только 
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после того, как будет обращено внимание правовой природе 
институтов опеки и попечительства, их возникновению и 
законодательной регламентации в национальном законодательстве 
Республике Таджикистан.  

Институт опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
имеет многовековую историю. В дореволюционном правоведении 
подчеркивалась основная функция опеки, заключающаяся в замене 
несовершеннолетнему семьи. Г.Ф. Шершеневич считал, что опека 
есть подражание естественной семье, в рамках которого «государству 
приходится искусственно создавать попечение, подобное тому, какое 
дает семья» [3, с.601]. В.И. Синайский определял опеку как «суррогат 
родительского попечения о детях, их личности и имуществе» [4, с.529]. 
Исследователями отмечалось, что искусственная семья должна как 
можно ближе отвечать условиям естественной, обеспечивать 
возможно большую нравственную связь между опекаемым и 
опекуном. Для достижения поставленной задачи более всего подходят 
родственники, в которых предполагается наличие большей любви к 
сироте. Однако не менее полезным может быть привлечение к 
участию в судьбе подопечного посторонних лиц, обещающих 
большее пристрастие, чем родственники. Таким образом, 
подчеркивалась нравственная сторона опеки, как формы духовного 
единения, наставничества и бескорыстного участия в судьбе сироты. 

Перевод основных положений об опеке и попечительстве в 
гражданское законодательство (ст. 32–41 ГК Республики 
Таджикистан) объясняется рядом причин, в том числе и тем, что с 
позиции ст. 3 Семейного кодекса Республики Таджикистан 
отношения между взрослыми подопечными и опекунами 
(попечителями) не являются предметом семейно-правового 
регулирования. Не могут быть отнесены к «ведению» семейного 
законодательства и иные, общие вопросы опеки и попечительства, 
такие как правовой статус опекунов и попечителей по отношению к 
третьим лицам, порядок установления и прекращения опеки 
(попечительства) и пр. 

Таким образом, отказавшись от признания за опекунами 
(попечителями) и подопечными членства в семье, законодатель 
удалил соответствующие нормы из семейного законодательства. 
Учитывая, что основное предназначение норм данного института – 
обеспечение и защита прав и интересов подопечных, такой подход к 
определению места правовых норм должен приветствоваться, так как 
он влечет применение способов гражданско-правовой защиты 
соответствующих прав. 

Помимо использования в качестве аналогии закона специальных 
норм, трансграничные отношения по устройству детей могут 
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регулироваться и общими коллизионными нормами ст. 174 СК. Данная 
статья, имеющая название «Права и обязанности родителей и детей», 
предусматривает ассоциацию коллизионных норм, объединенных 
достаточно широким объемом. Руководствуясь правилами 
квалификации юридических понятий, закрепленными в ст. 1222 ГК, 
следует признать, что словосочетание «права и обязанности родителей и 
детей» включает различные отношения, регулируемые нормами общих 
разделов СК. Анализ СК показывает, что к этим общим разделам от-
носятся разделы IV (имеющий, кстати, одинаковое со ст. 174 СК название 
«Права и обязанности родителей и детей») и уже неоднократно упоминав-
шийся в настоящей работе VI раздел «Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Приходя к выводу о возможности использования коллизионных 
норм ст. 174 СК к регулированию трансграничных патронатных 
отношений, одновременно следует обратить внимание на 
возможность и предпочтительность применения при регулировании 
исследуемых отношений такого гибкого коллизионного принципа, 
как принцип наиболее благоприятного права. В предыдущем 
параграфе этот принцип наряду с принципом наиболее тесной связи 
уже предлагалось закрепить в законодательстве Республики 
Таджикистан при рассмотрении дел о международном усыновлении. 

В заключение исследования правового регулирования отношений, 
реализующих патронатное воспитание или заботу о детях, оставшихся без 
попечения родителей, в аспекте международного частного права 
Республики Таджикистан, следует обозначить свое отношение к вопросу о 
целесообразности разработки международных норм, действующих в 
рассматриваемой сфере. Как правило, предложение о принятии 
международной конвенции является достаточно распространенным для 
диссертационных исследований, посвященных различным аспектам 
защиты прав человека.  

Во-первых, в международном праве сегодня отсутствуют 
специальные нормы, посвященные правовому регулированию патронатных 
отношений. В Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. имеются 
положения, косвенно свидетельствующие о стремлении государств 
обеспечить каждому ребенку, независимо от его семейного положения и 
возможности проживать со своими биологическими родителями, защиту и 
заботу, необходимые для его благополучия.  

Во-вторых, что уже имеет непосредственное отношение к междуна-
родному частному праву, появляется возможность разработки единых 
коллизионных принципов, которые будут действовать в рамках нескольких 
государств. В результате будет решена проблема обратной отсылки и 
одновременно оптимизирована ситуация с исполнением иностранных 
судебных решений. 
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Представляется, что в отличие от Гаагской конвенции 1993 г., 
международная конвенция по вопросам патронатного воспитания была 
бы благосклонно встречена законодателем Республики Таджикистан, 
поскольку передача детей - граждан Республики Таджикистан в семьи ино-
странных граждан на условиях патронатных отношений не влечет за собой 
изменения гражданства детей и, учитывая договорный характер 
отношений, может быть осуществлена на взаимовыгодных условиях как 
для приемных родителей - граждан иностранных государств, так и для 
Республики Таджикистан.  

 
Литература: 

1. Душкина, Е.А. Проблемы защиты семейных прав по семейному 
законодательству РФ [Текст] дис... к.ю.н.: 12.00.03 / Е.А. 
Душкина. – Белгород, 2006. – С. 133 – 135. 

2. Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой 
ответственности в Республике Таджикистан. [Текст] дис... 
д.ю.н.: 12.00.03/ С.Н. Тагаева – Душанбе: 2015 – 374 с. 

3. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Тула: Автограф, 
2001. - С.601.  

4. Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: Статут, 2002. 
- С.529. 

 
 

Каримова М.М., 
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ва пешгирии коррупсия 

  

МУҚОВИМАТ БА ЭКСТРЕМИЗМ 

ҲАМЧУН ТАЪМИНКУНАНДАИ АМНИЯТИ 

МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигари минтақа 

таҳдидҳои афзояндаи экстремизмро ба амнияти миллӣ ва рушди 

босуботи худ эҳсос менамояд ва дар ин замина кўшиш карда 

истодааст, ки муқовимат ба экстремизмро пурзўр намояд, зеро 

ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои сохтори 

конститутсионӣ, таъмини соҳибихтиёрӣ ва амнияти давлат яке аз 

вазифаи асосии муқовимат ба экстремизм ба ҳисоб меравад.  

Таъмин намудани сулҳу субот ва амнияти пойдори кишварҳо аз 

ҷумлаи вазифаҳои калидӣ ва шарти муҳимтарини роҳандозиву 

пешбурди равандҳои созанда ба хотири рушди устувор дар сатҳи 
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байналмилалӣ ва минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Имрӯзҳо дар гӯшаҳои 

гуногуни сайёра миллионҳо нафар одамон гирифтори хавфу таҳдид 

ва оташи ҷангу низоъҳо гардидаанд ва зуҳуроти терроризму 

ифротгароӣ ба хатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои 

фоҷеабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор 
меорад [1]. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии 

худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» чунин иброз доштанд, 

ки: “... вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор 

пайдо намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла 

терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии 

маводи мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки 
башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба 

масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа 

диҳем. Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои 

ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани 

низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш карда, барои гумроҳ сохтани 

сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда 

ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода 

мебаранд. Таъкид месозам, ки хоинони миллат ва хоҷаҳои хориҷии 

онҳо то ҳанӯз аз нақшаҳои нопоку ғаразноки худ, ки ибтидои солҳои 

90 доштанд, даст накашидаанд. Онҳо то ба ҳол аз хориҷи кишвар бо 

тамоми роҳу воситаҳо кӯшиш карда истодаанд, ки ҷомеаи моро 

ноором сохта, фарҳангу мазҳаби бегонаро ба сари мардуми мо 

таҳмил кунанд” [2].   

Аз таъкиди ҳидоятгаронаи роҳбари давлат бармеояд, ки дар 

ҳақиқат вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор 

пайдо намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир башариятро ба 

ташвиш овардааст ва пайравони созмонҳои террористиву 

экстремистӣ барои ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва 

тафриқаандозиву барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш 

карда, барои гумроҳ сохтани сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва 

ба созмонҳои манъшуда ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ 
васеъ истифода мебаранд. 

Дар шароити шиддатёбии ҷаҳонишавӣ ва паҳн гаштани бўҳрони 

иқтисодиву молиявии умумиҷаҳонӣ экстремизм дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҳам дар тамоми ҷаҳон яке аз падидаҳои хатарнок ба 

ҳисоб меравад. Бинобар он, Ҷумҳурии Тоҷикистон муқовимат ба 

фаъолияти экстремизмро пурзўр намудааст. Зеро Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар таърихи худ ҷанги шаҳрвандиро аз сар 
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гузаронидааст ва бо давлати Афѓонистон ҳамсарҳад аст, ки ин давлат 

метавонад ба амали  шудани фаъолияти экстремисти  мусоидат 

намояд, зеро дар Афѓонистон гурўҳҳои экстремисти , аз ҷумла 
“Толибон” фаъол буда, вазъи сиёсии ин кишварро ноустувор намуда, 

онҳо ҳокимияти давлатиро ба даст овардаанд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пурзўр намудани 

муқовимат ба экстремизм бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 1 июни соли 2021 Стратегияи муқовимат ба экстремизм 

ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 

тасдиқ шудааст. Стратегияи мазкур мақсад, вазифа ва самтҳои асосии 

сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм муайян намуда, ба муттаҳид намудани 

тадбирҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дар 
ин самт равона шудааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигари минтақа 

таҳдидҳои афзояндаи экстремизм ва терроризмро ба амнияти миллӣ 

ва рушди босуботи худ эҳсос менамояд. Таҳдидҳои  террористӣ 

шаклу усулҳои тозаро касб карда, ҷуѓрофиё ва доманаи онҳо васеъ 

гардида, тарзҳои содир намудани ҳамлаҳои террористӣ ва ҳадафҳои 

онҳо таѓйирёбандаанд. Интиқоли ҷангиён-террористон аз минтақаи 

Ироқу Сурия  ба минтақаҳои дигар ва дар ин замина тақвият ёфтани 

мавқеи ташкилоти террористии «Давлати исломӣ» дар Ҷумҳурии 

Исломии Афѓонистон барои кишварҳои Осиёи Марказӣ хавфи 

зиёдро ба миён овардааст. Ташкилотҳои экстремистию террористии 

фаъолияташон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъшуда бо ин сохторҳо 

робитаҳои устувор дошта, дорои сарчашмаҳои маблаѓгузорӣ ва 

таҷрибаи пешбурди фаъолияти тахрибкорию террористӣ мебошанд. 

Созмонҳои экстремистию террористӣ ҷиҳати ба сафҳои худ ҷалб 

намудани ҷавонон, аз ҷумла тавассути ҷустуҷўи аъзои нав бо 

истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти густурдаи ташвиқотию 

тарѓиботӣ мебаранд. Дар робита ба ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чораҳои ниҳодӣ, фарогир ва маҷмуии пешгирӣ, ошкор, рафъ ва қатъ 

намудани зуҳуроти экстремизм ва терроризмро қабул ва амалӣ 
менамояд.   

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқовимат ба экстремизм ва 

терроризм барои солҳои 2016-2020 чунин тадбирҳо андешида 
шудаанд: 

1. Ҳамкорӣ байни ҳама шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, иштироки 

фаъоли мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
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худидоракунии шаҳраку деҳот дар пешгирии экстремизм ва 
терроризм таъмин карда шуд; 

2. Заминаҳои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин самт ташаккул дода шуданд; 
3. Таъминоти иттилоотии фаъолият доир ба пешгирии 

экстремизм беҳтар карда шуда, дар байни аҳолӣ чорабиниҳои 

густурдаи фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ ва як силсила маводи 

иттилоотию роҳнамоикунанда дар ин соҳа ба табъ расонида шуд;  

4. Сабабу омилҳои ба тундгароӣ ва экстремизм дар кишвар 

мусоидаткунанда ҳам аз ҷониби ниҳодҳои миллӣ ва ҳам созмонҳои 

байналмилалӣ мавриди тадқиқот қарор дода шуданд; 

5. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 

2018, №1042 «Дар бораи Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи дин» қабул гардид; 

6. Нақши соҳаи маориф дар пешгирии тундгароӣ баланд 

бардошта шуда, ба барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ ва олии касбӣ фанҳои ба омўзиши таърихи дин, омилҳо ва 

механизмҳои ба миён омадани низоъҳои мазҳабӣ ва сиёсӣ 

равонашуда, инчунин курсҳои махсус оид ба муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм ворид карда шуданд; 

7. Дар воситаҳои ахбори омма нашри пайвастаи мавод доир ба 

экстремизм ва терроризм ва хатари онҳо ба амнияти миллии кишвар 

ба роҳ монда шуд;  

8. Ҷиҳати таъмини шароит барои фароѓати ҷавонон дар давраи 

аз соли 2016 то моҳи июни соли 2020 дар мамлакат 16 маҷмааҳои 

варзишӣ, 12 варзишгоҳ, 993 майдончаи варзишӣ, 12 толори варзишӣ, 

10 ҳавзи шиноварӣ ва 4 маркази фитнесӣ, ҷамъ 1155 иншооти 

варзишӣ ба маблаѓи умумии 637, 7 миллион сомонӣ сохта, ба 
истифода дода шуданд;  

9. Баҳри аз байн бурдани омилҳои иқтисодию иҷтимоии 

тундгароӣ ва экстремизм барои амалисозии имкониятҳои шахсият 

дар соҳаи иқтисодиёт, дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ 

шароитҳо фароҳам оварда шуданд. Муддати 10 соли охир 

Тоҷикистон дар шохиси Бонки ҷаҳонӣ «Пешбурди соҳибкорӣ» чор 

маротиба ба қатори кишварҳои ислоҳотгаро дохил гардид. Айни ҳол, 

ҳиссаи бахши хусусӣ дар маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакат 70 

фоизро ташкил дода, миқдори шахсони дар ин бахш машѓулбуда 68 

фоизи аҳолии дар соҳаи иқтисодиёт иштироки фаъолдоштаро ташкил 

медиҳад; 

10. Дар чаҳорчўбаи тақвияти мубориза бо кибер-экстремизм дар 

сохторҳои Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
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мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ воҳидҳои (шуъбаҳои) мубориза бо 

ҷиноятҳои алоқаманд ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 

телекоммуникатсионӣ таъсис  дода шуданд; 

11. Баҳри пешгирии паҳншавии ѓояҳои экстремистӣ дар 

муассисаҳои ислоҳӣ иқтидори воҳидҳои тарбиявӣ ва методӣ-

пешгирикунандаи ин муассисаҳо пурзўр ва баланд карда шуд;  

12. 2 январи соли 2020 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

муқовимат ба экстремизм» қабул карда шуд, ки он ҳуқуқу 

уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ дар ин самт, шаклу намудҳои 

ҷавобгарӣ барои амалҳои экстремистӣ, инчунин чораҳои пешгирии 
фаъолияти экстремистиро муайян менамояд; 

13. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 

2018, №1033 «Дар бораи Консепсияи миллии муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

паҳнкунии силоҳи қатли ом барои солҳои 2018-2025» қабул карда 
шуд; 

14. Ба қонунгузории ҷиноятӣ як қатор таѓйиру иловаҳое ворид 

карда шуданд, ки ба ҷиноятэътирофкунии (криминализатсияи) 

кирдорҳои нав ва пурзўр намудани ҷавобгарӣ барои содир намудани 

ҷиноятҳои хусусияти экстремистию террористидошта равона 
гардидаанд;   

15. Дар раванди тақвияти заминаҳои ниҳодии мубориза бо 
экстремизм ва терроризм дар сохтори Прокуратураи генералии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати муқовимат ба экстремизм ва 

терроризм таъсис дода шуда, Ситоди байниидоравӣ оид ба 

ҳамоҳангсозии фаъолияти хадамоти оперативӣ ва воҳидҳои 

тафтишотӣ, инчунин ошкор ва тафтиш намудани ҷиноятҳои марбут 

ба ҷалбкунии шаҳрвандон ба сафи ташкилотҳои террористӣ созмон 

дода шуда, ҷиҳати пешгирӣ намудани амалҳои террористии 

омодашудаистода, муайян намудани шахсони дар ҳудуди Тоҷикистон 

ба фаъолияти экстремистию террористӣ машѓулбуда чораҳои доимии 

фаврӣ андешида мешаванд; 

16. Дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи Ҳукумати мамлакат аз 

минтақаҳои ҷангзадаи Сурия ва Ироқ зиёда аз 300 нафар 

шаҳрвандони Тоҷикистон, инчунин дар моҳи апрели соли 2019 84 

нафар кўдакони ноболиѓ баргардонида шуда, ҷиҳати таъминоти 

моддию равонӣ ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонидани онҳо чораҳо 

андешида шуданд. Шаҳрвандоне, ки ихтиёран аз иштирок дар 

низоъҳои ҳарбӣ дар ҳудуди кишварҳои дигар даст кашида, ба Ватан 

баргаштанд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шуданд. 
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Шаҳрвандоне, ки ихтиёран аз иштирок дар ташкилотҳои 

экстремистию террористии фаъолияташон дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо қарори суд манъшуда даст кашидаанд, аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ озод карда шуданд;  

17. Ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм тақвият бахшида шуда, дар ин радиф 

Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори як қатор конференсияҳои 

байналмилалӣ, аз ҷумла конференсияҳои сатҳи баланд дар ин самт 

баромад намуд. Чунончӣ, дар натиҷаи Конференсияи байналмилалии 

сатҳи баланд аз 4 майи соли 2018 таҳти унвони «Муқовимат ба 
терроризм ва экстремизми хушунатомез» Эъломияи душанбегии 

СММ қабул карда шуд [3]. 

Ба шарофати ин тадбирҳо сатҳи тундгароӣ дар ҷомеа, аз ҷумла 

шомилшавии ҷавонон ба сафи ташкилотҳои экстремистию 

террористӣ ва содир намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистию 

террористидошта коҳиш ёфта, дар ҷомеа фазои суботу 

ҳамдигарфаҳмӣ ва ризоияти байнимазҳабию этникӣ ба миён оварда 
шудааст. 

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон тарафдори 

муқовимат ба экстремизм аст ва дар ин самт фаъолияти худро доимо 

амалӣ ва пурзӯр карда истодааст, ки он минбаъд метавонад барои 

барҳам додан ва бартараф намудани экстремизм мусоидат менамояд. 
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1. Суханронии  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи Конфронси 

байналмилалии сатҳи баланд дар мавзўи “Муқовимат бо терроризм ва 

ифротгароии хушунатомез”, 04.05.2018, шаҳри Душанбе / Манбаи 

интернетӣ: http:// Prezident.tj. Санаи муроҷиат: 01.03.2022. 

2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», 26.01.2021, шаҳри 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

 
Республика Таджикистан за период более двух десятилетий 

прошла достаточно значительный путь в сфере формирования 
современной отечественной системы противодействия торговле 
людьми. Неоднократно менялась концептуальная модель в 
понимании процессов противодействия торговле людьми, был 
получен уникальный профильный теоретико-прикладной опыт, и 
сложилась ясная оценка вопросов эффективной практикализации 
различных законодательных подходов в рассматриваемой сфере [1, 5]. 

В силу высокой значимости современных методов борьбы с 
торговлей людьми и во исполнение требований международных 
правовых актов в этой области, наиболее важный первоочередной 
шаг Правительства Республики Таджикистан - внесение 
соответствующих изменений и дополнений в УК   РТ в части 
установления и усиления уголовной ответственности за совершение 
преступлений, связанных с торговлей людьми.  

Тем не менее, как правильно отмечает отечественный 
исследователь З.П. Хайдарзода, «противодействие торговле людьми 
лишь посредством издания законодательных предписаний не дает 
эффекта. Требуются научно обоснованные организационные меры, 
информационное, психолого-педагогическое, нравственно-духовное 
воздействие на все слои общества, для чего необходимы комплексное 
изучение и анализ различных аспектов противодействия, 
рассматриваемому виду преступности» [2, 5]. 

 Выражая солидарность с вышеизложенным, отметим, что, 
несмотря на существование в стране единой правовой базы по 
противодействию торговле людьми, ощущается недостаток 
законодательного регламентирования, и нерешенным остается 
вопрос конкуренции уголовно-правовых норм в этой сфере. 

Совершенствование уголовного законодательства на 
национальном уровне: 

Наиболее существенным шагом законодательного органа 
страны в данном направлении является внесение в 2019 году новых 
изменений и дополнений в УК РТ и в Закон о противодействии 
торговле людьми касаемо понятия торговли людьми. Рассматривая 
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отдельные вопросы оптимизации правовых подходов в указанной 
сфере, необходимо учесть и то, что в рамках действующего 
законодательства Республики Таджикистан правовая интерпретация 
понятия торговли людьми до сих пор имеет ряд спорных аспектов, 
которые требуют законотворческого реагирования и корректировки. 
Требует пояснения вопрос определения терминов «иные незаконные 
сделки» и «иные сделки» в понятии торговли людьми, первый из 
которых закреплен в ст. 1301 УК РТ, а второй - в ст. 1 Закона о 
противодействии торговле людьми. Необходимо отметить и то, что 
основной состав преступления, предусмотренного ст. 1301 УК РТ, 
относится к категории тяжкого преступления. На этом основании 
следует полагать, что санкции указанных норм не отражают 
реальной степени общественной опасности торговли людьми, что 
может затруднить эффективность противодействия данному 
антисоциальному явлению. 

На основании вышеизложенного, в санкциях указанных норм 
статей УК РТ необходимо установить дополнительный вид наказания 
в форме штрафа. Исследования показывают, что торговля людьми в 
значительной мере носит корыстный характер. Данный факт 
основывается на том, что действия виновных лиц направлены на 
использование потерпевших лиц в качестве живого товара или в 
целях их эксплуатации, и в целях извлечения из них материальной или 
другой выгоды.  

Корыстная направленность изложенного преступления 
обусловливает необходимость применения в отношении тех лиц, 
которые совершили такое преступление, наказания, которое по 
своему смыслу имеет имущественное ограничение. Свидетельствуют 
об этом и международныйопыт и международная практика 
противодействия торговле людьми.  

Существуют противоречия в уголовно-правовом регулировании 
торговли людьми, когда нередко возникают вопросы реализации 
норм ответственности за ее совершение. Современная имплементация 
норм международного права может нарушать логику некоторых 
статей УК РТ. Так, нормы, устанавливающие ответственность за 
торговлю людьми, закрепляют ответственность не только за 
торговлю людьми, то есть за их куплю-продажу, но устанавливают 
ответственность и за совершение других сделок в отношении лица. 

Есть мнение и о том, что: «Если же по причинам, не зависящим 
от воли лиц, осуществляющих акт купли-продажи либо иные сделки, 
даже при выполнении всех достаточных для этого действий они не 
достигают желаемого преступного результата, содеянное должно 
быть квалифицировано как покушение на преступление» [3]. 
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 Полагаем, что покушением на торговлю людьми следует 
признавать случаи отказа контрагента выполнять действия, 
связанные с осуществлением обязательств по сделке, когда только 
одна из сторон отказывается выполнять обещанное. Если отказ от 
выполнения акта купли-продажи или осуществления иной сделки в 
полном объеме сопровождался возвратом человека или денег, то 
содеянное должно быть квалифицировано как добровольный отказ 
от преступления на стадии покушения.  

Возникают также вопросы правовой оценки случаев, связанных 
с торговлей людьми, в которых одна из сторон пытается обманным 
путем совершить акт купли–продажи, не соблюдая условия договора, 
когда умысел на неисполнение обязательства перед контрагентом 
возник до заключения соглашения. Полагаем, что действия 
покупателя, обманным путем приобретшего человека и не 
уплатившего контрагенту стоимость оговоренной заранее сделки, 
следует оценивать не как покушение на торговлю людьми, а как 
похищение человека, совершенное путем обмана. Считаем, что 
фактически в этой ситуации похищение человека путем обмана 
явилось способом совершения сделки в отношении человека, и что 
сам факт приобретения человека таким способом следует признавать 
оконченным преступлением. Действия же продавца, который получил 
денежные средства за исполнение обязанности по передаче человека и 
не исполнил такую передачу, должны оцениваться как 
мошенничество».  

Установленный законодательством набор квалифицирующих 
признаков является немаловажным средством дифференциации 
ответственности за совершение данного преступления. Как было 
отмечено, в случае перемещения потерпевшего лица через 
государственную границу Республики Таджикистан не требуется 
дополнительная квалификация по ст. 335 УК РТ, так как это означает 
совершение незаконного пересечения границы.  

Существуют также недостатки в правовом регулировании 
субъекта торговли людьми. Может возникнуть вопрос: стоит ли 
признавать субъектами совершения торговли людьми руководителей 
предприятий, организаций, которые используют труд мигрантов в 
дискриминационных современных условиях?  

С одной стороны, в большинстве случаев трудовые мигранты 
находятся в очень тяжелых условиях, но хотя работодатели 
оплачивают их труд в заниженных ставках и зачастую нарушают их 
трудовые права, тем не менее, они не распространяют на них 
правомочий собственника. Тем не менее, рассмотрение вопросов 
правового положения данной категории лиц – это вопрос отдельного 
исследования.  
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На национальном уровне, в целях совершенствования 
таджикского уголовного законодательства в сфере борьбы с 
торговлей людьми, на наш взгляд, следует поддержать предложенную 
Б.Р. Бухориевым позицию о включении досудебного соглашения о 
сотрудничестве в качестве иной меры уголовно-правового характера 
[4, 154]. 

 Выражаем солидарность с мнением указанного автора и 
отметим, что, исходя из отсутствия такой меры в таджикском 
законодательстве, для предупреждения повторного совершения 
данного преступления и в целях возмещения ущерба, причиненного 
потерпевшему от торговли людьми, в уголовном законодательстве 
РТ необходимо установить институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве.  

Законом РТ «О внесении изменений и дополнений в УК РТ» [5] 
ст. 167 УК РТ также подверглась редакции [6]. В старой редакции 
Кодекс устанавливал, что торговля несовершеннолетними – это купля 
или продажа лица заведомо несовершеннолетнего независимо от 
средств и форм принуждения. 

Необходимо отметить и то, что, несмотря на внесение изменений 
и дополнений в УК РТ, санкции ст. 1301 и ст. 167 УК РТ, по сути, не 
отличаются друг от друга. Исходя из того, что ст. 1301 устанавливает 
термин «торговля людьми» т.е. купля, продажа или иные сделки в 
отношении человека, считаем необходимым исключить из УК РТ ст. 
167 «Торговля детьми» и дополнить ст. 1301 УК РТ 
квалифицирующим признаком п. «в»1: «в отношении 
несовершеннолетнего». 

Санкцию за совершения данного преступления предлагаем 
ужесточить в следующей форме:  

– наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти 
лет с конфискацией имущества (ч.1). 

– наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
двенадцати лет (ч.2). 

- наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
пятнадцати лет (ч.3). 

Исходя из опасности совершения данного преступного деяния, 
которое может пагубно повлиять на жизнедеятельность 
несовершеннолетних как значительной части развития современного 
общества в целях своевременного обеспечения защиты прав и 
законных интересов данной категории лиц, предлагаем исключить 
примечание ст. 167 УК РТ.  

Представляется необходимым и совершенствование нормы 
Закона о противодействии торговле людьми в части установления 
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понятия: «ребенок – жертва торговли людьми» (п. 12) «торговля 
детьми» (п. 21), «торговля людьми» (п. 22).  

Так, анализ понятия торговли людьми, установленного в нормах 
Закона о противодействии торговле людьми показывает, что, по сути, 
торговля людьми означает куплю-продажу человека (в том числе 
несовершеннолетнего лица) либо совершение в отношении него иных 
сделок. Остается непонятной позиция законодателя касаемо 
установления нормы п. 12 ст. 1 вышеназванного закона, согласно 
которой «жертва торговли людьми – лицо, пострадавшее от 
преступлений в сфере торговли людьми, до достижения 
восемнадцатилетнего возраста» [7]. 

В предыдущих исследованиях нами были рассмотрены вопросы 
установления уголовной ответственности в отношении юридических 
лиц, причастных к совершению торговли людьми. Нами было 
отмечено, что национальное уголовное законодательство признает за 
субъектом преступления только физическое лицо. Тем не менее, 
нормы п. 23 ст. 1 Закона о противодействии торговле людьми под 
торговцем людьми устанавливает не только физическое, но и или 
юридическое лицо. Следовательно, выявляется противоположность 
нормы УК РТ с нормами приведенного законодательного акта. В 
связи с этим предлагаем в целях устранения противоположности 
нормы УК РТ и Закона о противодействии торговле людьми внести 
изменение в п. 23 Закона о противодействии торговле людьми в 
следующей редакции: 

«торговец людьми – физическое лицо, осуществляющее 
самостоятельно или группой лиц торговлю людьми, а также 
должностное лицо, которое своими действиями способствует 
торговле людьми, или не препятствует и не противодействует ей, 
поскольку обязано делать это в силу своих служебных полномочий». 

В правовой регламентации торговли людьми существует и 
противоположность норм национального законодательства. Так, п. 6 
ст. 1. Закона о противодействии торговле людьми устанавливает 
рабство, как состояние или положение лица, в отношении которого 
независимо от его согласия осуществляются некоторые или все 
правомочия, присущие праву собственности, включая владение, 
пользование и распоряжение человеком [8]. 

 Однако УК РТ как таковое ни в одной норме не упоминает 
понятие «рабства». Следовательно, при квалификации торговли 
людьми могут возникать существенные трудности. В связи с этим, в 
целях устранения данного недостатка и гармонизации норм Закона о 
противодействии торговле людьми и УК РТ считаем необходимым 
исключение понятия «рабства» из п. 6 вышеназванного Закона. 
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На основании ч. 5 ст. 4 Закона о противодействии торговле 
людьми: «Государственная политика в сфере защиты потерпевших и 
свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере торговли 
людьми осуществляется под прокурорским надзором, на основании 
принципов законности, уважения прав и свобод человека и 
гражданина, ответственности органов, обеспечивающих 
государственную защиту указанных лиц в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан» [9]. 

В свою очередь, в целях обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства, нормы ст. 2 Закона Республики 
Таджикистан «О государственной защите участников уголовного 
судопроизводства» в отношении нижеследующих лиц устанавливает 
меры государственной защиты:  

– прокурору – государственному обвинителю; – потерпевшему; – 
свидетелю; – частному обвинителю; – подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, осужденному, оправданному, их защитникам и 
законным представителям, а также лицу, в отношении которого 
уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено; – 
эксперту, специалисту, переводчику, понятому, а также педагогу и 
психологу, участвующим в уголовном судопроизводстве; – 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику; – законным 
представителям, представителям потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и частного обвинителя [10]. 

 В связи с этим, в целях обеспечения реализации международных 
обязательств Республики Таджикистан в сфере обеспечения 
государственной защиты прав и законных интересов жертв торговли 
людьми, считаем необходимым в указанный перечень включить 
жертв торговли людьми как субъектов, в отношении которых 
обеспечивается государственная защита.  
 

Литература: 
1. Муртазакулов, Дж.С. и др. Рекомендации по комплексной оптимизации ряда 

правовых подходов в сфере противодействия торговле людьми /Дж. С. 
Муртазакулов. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 40 с. 

2. Хайдарзода, З.П. Правовые и организационные основы деятельности органов 
внутренних дел Республики Таджикистан по противодействию торговле 
людьми: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Хайдарзода Зафар Пирмахмад – 
Москва, 2019. – 276 с. 

3. Комментарий к статье 127.1 Уголовного Кодекса РФ. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://ukrf24.ru/statia-127.1-uk (Дата обращения: 06.04.20 
г.). 

4. Бухоризода, Б.Р. (Бухориев Б.Р.) Уголовно-правовые меры предупреждения 
торговли людьми (по материалам Республики Таджикистан): монография / 
Б.Р. Бухоризода; под ред. проф. Мартыненко Н.Э. – 2–е изд., перераб. и доп. – 
Душанбе: Графика – 83, 2019. – 248 с. 

https://ukrf24.ru/statia-127.1-uk


  

151 

5. Закон Республики Таджикистан от 02.01.2019 г. № 1554 // Ахбори Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. - 2019. - № 1. - Ст.1. 

6. Закон РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам 
торговли людьми» от 26 июля 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://mmk.tj 

 

 
Ҳасанов М.С., 

муаллими калони кафедраи назария 

ва таърихи давлат ва ҳуқуқ 
 

НАҚШИ ШУУРИ ҲУҚУҚӢ ДАР ҲУҚУҚЭҶОДКУНӢ 
 

Яке аз нишонаи муҳими давлати ҳуқуқбунёд, инчунин 

нишондиҳандаи ташаккули он, ин бешубҳа, маданияти ҳуқуқии 

ҷомеа аст, ки он аз рӯи сатҳи шуури ҳуқуқии ҷомеа, инкишофи 

институтҳои демократия, фаъолнокии ҳуқуқии шаҳрвандон муайян 
карда мешавад. 

Дар шароити имрӯза созмон додани низоми самараноки 

ташаккули шуури ҳуқуқӣ ва маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон яке аз 

масъалаҳои актуалӣ ва муҳим гаштааст[2,с.87]. Тағйирёбии тарафҳои 

сиёсӣ, иқтисодӣ, маданӣ ва дигари ҳаёти мамлакат дар охири асри 

ХХ, озод гаштани ҷомеа ва илм аз таъсири идеологияи коммунистӣ, 

ақидаҳои нав нисбат ба моҳияти давлат ва ҳуқуқ талабот ба нигоҳи 

нав ба масъалаи муҳим, яъне сатҳи шуури ҳуқуқӣ ва маданияти 

ҳуқуқии ҷомеаи Тоҷикистони муосир ба миён омад. 

Шуури ҳуқуқӣ яке ҷузъҳои пешбар ва муҳими ҳуқуқэҷодкунии 

муосир ба шумор меравад. Ташаккулёбии ҳуқуқ тавассути ҷараёни 

ҳуқуқэҷодкунии махсус таҳиякардашуда суръат мегирад, ки аз 

марҳилаҳои қатъиян муайяншуда иборат аст. Маълум аст, ки дар ин 

марҳилаҳои ҳуқуқэҷодкунӣ шуури ҳуқуқӣ нақши муҳимро ишғол 
менамояд. 

Фаҳмост, ки дар ин марҳилаҳо шуури ҳуқуқӣ нақши пешбарро, 

чӣ дар намуди интизории психологӣ ва чӣ дар шакли принсипи 

фалсафӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсии эътирофшудаи қонунгузор 

ва тасаввурот оид ба ҷобаҷогузории муайяни ин ё он муҳити 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ишғол менамояд. Ҳамин тарз шуури ҳуқуқӣ 

ягона имконият баҳри ташаккули ҳуқуқ маводҳои зурурӣ дар намуди 

ғояву ҳиссиёт, ақидаву тасаввурот, ки аз ҷониби субъектони фаъоли 

ҳуқуқэҷодкунанда баёншуда, мебошад.  

Шуури ҳуқуқӣ дар санадҳои ҳуқуқӣ ифодаи худро пайдо 

менамояд, ба ҷараёни ҳуқуқэҷодкунӣ таъсири муайян мерасонад. Дар 
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асос ва нишондодҳои шуури ҳуқуқӣ мазмун ва шакли санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, сохтор ва хусусияти меъёри ҳуқуқ, санадҳои ҳуқуқӣ 

дар умум таҳия карда мешаванд. 

Дар таҳияи муҳимтарин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нақши 

муҳимро шуури ҳуқуқии халқ, ки бевосита аз афкори ҷомеа 

бармеояд, ишғол менамояд. Дар ҷараёни ташаккули ҳуқуқ фаъолияти 

қонунэҷодкунии давлат аҳамияти хосаро муҳокимаи оммавӣ ва васеи 

аҳолии кишвар нисбати қонуни муайян ё ин ки қисми он, ки 

манфиати аҳолии дахлдорро ташкил менамояд, ишғол менамояд.  

Шуури ҳуқуқии камолёфта ба ҳайси яке аз нишонаҳои давлати 

ҳуқуқбунёд баромад намуда, дар раванди фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ 

самараи хуб баҳри қабули саривақтии меъёрҳои ҳуқуқ, бекор 

намудан ва илова намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ хизмат 

мерасонад. Баҳри баланд бардоштани шуури ҳуқуқии аҳолии кишвар 

аз ҷониби мақомоти давлатӣ санадҳои зурурӣ қабул карда шудаанд.  

Аз рӯи ақидаи профессор Сотиволдиев Р.Ш. ҳуқуқэҷодкунӣ – ин 

фаъолияти махсуси давлат аст, ки бо меъёрҳои ҳуқуқии алоҳида 

танзим мегардад. Онро на ҳамаи мақомоти давлат, балки мақомоти 

босалоҳият ба амал мебарорад. Ин салоҳият, пеш аз ҳама дар 
конститутсия нишон дода мешавад [4, с. 259]. 

Вале ҳуқуқэҷодкунӣ дар ҷомеаи демокративу пешрафта танҳо ва 

мутлақо давлатӣ шуда наметавонад. Санадҳои муҳимтарини ҳуқуқӣ 

аз ҷониби халқ низ қабул карда мешаванд. Аз он ҷумла, 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки шашуми ноябри соли 1994 

дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудааст, гувоҳи он аст, ки 

ҳуқуқэҷодкунӣ на танҳо фаъолияти давлат, балки халқ ҳам мебошад. 

Комаров С.А. қайд менамояд, ки: «ҳуқуқэҷодкунӣ ё 

қонунэҷодкунӣ яке аз шакли роҳбарии давлат дар ҷомеа мебошад ва 

аз ҷониби давлат ихтиёран новобаста аз вазифа, тип ва шакли 

амалигардӣ ва ташкили ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад» [8, 

с. 35].Инчунин, аз ҷониби олими шинохтаи тоҷик Ҳасанов С.Ҳ. 

мафҳуми ҳуқуқэҷодкунӣ чунин шарҳ дода шудааст, ки: “... ин 

фаъолияти ташкилотҳои давлатию ҷамъиятии дахлдор ё бевосита 

халқ аст, ки ба эҷоди меъёрҳои ҳуқуқӣ нигаронида шудааст”[5, с.349]. 

Мазмуну моҳияти эҷод намудани ҳуқуқ аз он иборат мебошад, 

ки воситаи танзими ҳуқуқ бояд тавре интихоб карда шавад, ки ба 

манфиат ва мақсадҳои халқ ва ба қонунгузор ҳарчи пурра ҷавобгӯ 

карда бошад ва ба пешрафти ҷамъият мадад расонад. Фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунӣ аз марҳилаҳои муайян иборат мебошад, ки дар умум 

ҷараёни ҳуқуқэҷодкуниро ташкил менамояд. Оғози ин фаъолият аз 

талаботи ҷомеа бармеояд ва дарҷи худро дар меъёри ҳуқуқ меёбад. 
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Ин фаъолият, бешубҳа, дар асоси омӯзиш ва таҳлили муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, барои танзими онҳо меъёрҳои ҳуқуқии муайян қабул карда 
мешаванд. 

Бабаев В.К. қайд намудааст, ки: «фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ 

воситаи муҳими идоракунии ҷамъият буд, ҳаст ва боқӣ мемонад» [1, 
с. 87]. 

Аз рӯи ақидаи профессор Сотиволдиев Р.Ш. шуури ҳуқуқӣ - 

маҷмуи ҳиссиёт, эҳсосот, ақидаҳо, ғояҳо, арзишҳо, нишондодҳо, 

фаҳмиш, мафҳумҳои ҳуқуқист, ки муносибати одамонро ба ҳуқуқ ва 

зуҳуроти мухталифи ҳуқуқӣ дар ҷомеа ифода мекунанд [4, с. 334]. 

Шуури ҳуқуқӣ ин маҷмуи ақида, нуқтаи назар, ҳиссиётест, ки 

муносибати одамонро ба ҳуқуқ ифода мекунад. Ин тасаввурот дар 

бораи қонунгузорӣ, қонуният, адолати судӣ, дар бораи рафторҳои 

қонунӣ ва ғайриқонунӣ мебошад» [5, с.461]. 

Дар мафҳумҳои овардашуда муносибати инсон ба падидаҳои 

ҳуқуқӣ шарҳ дода шудаанд, ки онҳо ба ҳам наздиканд. 

Шуури ҳуқуқии илмӣ дар натиҷаи тадқиқотҳои ҳуқуқии илмӣ 

ташаккул меёбад ва мансуби олимон ва муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқ 

мебошад, ки ин намуди шуур аз маҷмуи донишҳои илмиву назариявӣ 

иборат аст. Шуури ҳуқуқии илмӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқэҷодкунӣ 

баҳри беҳтар намудани амалияи ҳуқуқӣ хизмат мерасонад. 

Шуури ҳуқуқӣ дар рафти ҳуқуқэҷодкунӣ нақши муҳимро ишғол 

менамояд. Дар давраи толоиҳавӣ, яъне муҳокимаву таҳлил, 

пешниҳоду дархости ҷомеа ҳис карда мешавад. Албатта, шуури 

ҳуқуқӣ дар давраи лоиҳавии ҳуқуқэҷодкунӣ, яъне баррасӣ ва таҳлил 

ва мувофиқи мақсад будани меъёрҳои қабулшуда нақши 

ҳалкунандаро ишғол менамояд.  

Нақши шуури ҳуқуқӣ дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ бевосита 

дар он зоҳир мегардад, ки қарори ҳуқуқэҷодкунӣ дар зери таъсири 

шуури ҳуқуқии қонунгузор қабул карда мешавад. Бояд ҳатман дарк 

намуд, ки қонунгузор ин субъекти коллективӣ мебошад, барои ҳамин 

ҳам шуури ҳуқуқии индивидуалӣ субъекти фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунанда, бешубҳа дар умум барои ба расмият даровардани 

иродаи умумии қонунгузор таъсир мерасонад. 

Аз рӯи гуфтаҳои мазкур қайд намудан мумкин аст, ки албатта 

дар ҷараёни ҳуқуқэҷодкунӣ нақши муҳимро шуури ҳуқуқии касбӣ ва 

илмӣ мебозад. Чунки бе он, яъне шуури ҳуқуқии касбӣ ва илмӣ эҷод 

намудани санадҳои ҳуқуқии сифатан баланд имконнопазир аст. Ана 

барои ҳамин ҳам, дар рафти омода намудани лоиҳаҳои қонунгузорӣ 

мутахассисони соҳибкасб, алалхусус ҳуқуқшиносони ботаҷриба ва 

олимони соҳаи ҳуқуқро ҷалб менамоянд.  
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Ҳамин тариқ, шуури ҳуқуқӣ омили муҳими тараққиёти 

қонунгузорӣ, устувории тартиботи ҳуқуқӣ, ҳаққонияти ҳуқуқ ва 

озодии шаҳрвандон мебошад.  
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Aбдуллoевa М.К., 

муaллимaи кaлoни кaфедрaи  

ҳуқуқи судии нaзoрaти прoкурoрӣ 
 

ТAТБИҚИ ЧOРAҲOИ МAҶБУРИИ ДOРOИ  

ХУСУСИЯТИ ТИББӢ 
 

Ҳaр ҷaзo вa дигaр чoрaҳoи  дoрoи ҳуқуқӣ-ҷинoӣ  муҳлaтнoк 

мебoшaд, бa истиснoи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти 

тиббидoштa. Зерo  яке aз хусусиятҳoи фaрқкунaндaи ҷaзo aз чoрaҳoи 

мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббидoштa, ин бемуҳлaт тaъин 
нaмудaни oн бa шумoр мерaвaд. Пaс сaвoле бa миён меoяд, ки чaрo 

дaр КҶ ҶТ меъёр oид бa дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ 

нaмудaни чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббидoштa пешбинӣ 
шудaaст.  

Бoяд тaзaккур дoд, ки дaр ягoн меъёри КҶ ҶТ муҳлaти тaтбиқи 

чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббидoштa пешбинӣ шудaaст. 

Дaр aсoси муқaррaрoти  мoддaи 100 КҶ ҶТ “дaрoз кaрдaни муҳлaт, 

тaғйир дoдaн вa қaтъ нaмудaни тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи 

хусусияти тиббӣ дaр aсoси хулoсaи кoмиссияи духтурoни бемoриҳoи 

руҳӣ  aз ҷoниби суд бa aмaл бaрoвaрдa мешaвaд”. Хулoсaи кoмиссияи 

духтурoни бемoриҳoи руҳӣ ин сaнaди aсoсие мебoшaд, ки дaр 

нaтиҷaи шaҳoдaткунoнии шaхси бемoр тaртиб дoдa мешaвaд[3,с.258]. 

Хулoсaи кoмиссияи духтурoни бемoриҳoи руҳӣ aз ҷoниби 

мaъмурияти шифoхoнa бa суд пешниҳoд кaрдa мешaвaд.  Яъне, дaр 

https://research-journal.org/category/law/
https://research-journal.org/category/law/
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вaқти дaрoз кaрдaни муҳлaти тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи 
хусусияти тиббидoштa бoз ду фaкт бa нaзaр гирифтa мешaвaд: фaкти 

тиббӣ дaр ин ҷo aсoси дaрoз кaрдaни муҳлaти тaтбиқи чoрaҳoи 

мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббидoштa, бa шумoр мерaвaд.  

Муҳлaти тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббӣ, ки 

бo фaъoлияти хaрoбии руҳӣ aлoқaмaндaнд, бo ягoн муҳлaт мaҳдуд 

кaрдa нaшудaaст. Aз ин сaбaб, бo мaқсaди нaзoрaт oиди рaфти 

тaбoбaт қoнун бa шaхсoне, ки  нисбaти oнҳo чoрaҳoи мaҷбурии  

дoрoи хусусияти тиббӣ тaъин кaрдa шудaaст, дaр шaш мoҳ нa кaмтaр 

aз як мaрoтибa муoинaи тиббӣ (тaшхиси тиббӣ) муқaррaр кaрдaaст. 

Мaсъaлaи дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ нaмудaни чoрaҳoи 

мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббӣ, суд aз рӯи хулoсaи кoмиссияи 

духтурoни бемoриҳoи руҳӣ ҳaл менaмoяд. 

Бoяд қaйд кaрд, ки мaсъaлaи дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ 

кaрдaни тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa дaр 

шaш мoҳ як мaрoтибa бa aмaл бaрoвaрдa мешaвaд. Ин мaсъaлaҳo 

aсoсaн бo пешниҳoди муaссисaи тaбoбaтӣ бa aмaл бaрoвaрдa 

мешaвaд, aммo дaр aдaбиётҳoи ҳуқуқӣ oвaрдa шудaaст, ки мaсъaлaи 

дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ нaмудaни чoрaҳoи мaҷбурии 

дoрoи хусусиятҳoи тиббидoштa бo пешниҳoди худи шaхсе, ки 

нисбaтaш чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи хусусияти тиббидoштa вa 

ҳимoятгaри вaй мумкин aст, бa миён гузoштa шaвaд[5,с.237]. Дaрoз 

кардaни муҳлaти тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти 

тиббидoштa, дaр ҳoлaте мумкин aст, ки бaрoи қaтъ кaрдaни ин 

чoрaҳo зaрурият нaбoшaд. Дaр ин ҳoлaт мaъмурияти муaссисaҳoи 

тaбoбaтӣ, ки тaбобaти мaҷбурирo бa aмaл мебaрoрaд, бa суд хулoсa 

бaрoи дaрoз кaрдaни тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи хусусияти 

тиббидoштa пешниҳoд мекунaд. Дaр aввaл дaрoз кaрдaни муҳлaти 

тaтбиқи ин чoрaҳoи мaҷбурӣ бaъди гузaштaни шaш мoҳи тaъини 

чoрaи мaҷбурӣ вa бaъдaн, бa як сoл иҷoзaт дoдa мешaвaд. Дaрoз 

кaрдaни муҳлaти тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии  дoрoи хусусияти 

тиббидoштa, тo oн вaқте ки шaхс тaбoбaт нaгирифтaaст вa ҳoлaти 

руҳии ҳaмин шaхс мумкин aст, яъне муҳлaти ниҳoии тaтбиқи чoрaҳoи 

мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa, муaйян кaрдa нaмешaвaд.  

Мaсъaлaи дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ нaмудaни чoрaҳoи 

мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa aз тaрaфи суде, ки дaр бoрaи 

тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa қaрoр 

бaрoвaрдaaст ё aз ҷoниби суди мaҳaлли тaтбиқи ин чoрa 

дaстaҷaмъoнa бaррaсӣ кaрдa мешaвaд.  

Дaр муқoисa бo КҶ сoли 1961 КҶ нaви ҶТ қoнунгузoр мaсъaлaи 

дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ нaмудaни чoрaҳoи мaҷбурии 
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дoрoи хусусияти тиббидoштa, тaнҳo бa сaлoҳияти суд вoгузoр 

нaмудaaст, зерo дaр aсoси Дaстурaмaли мувaққaтии Вaзoрaти 

тaндурустии ИҶСШ мaсъалaи дaрoз кaрдaн, тaғйир дoдaн вa қaтъ 

нaмудaни тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa, 

бa сaлoҳияти мaъмурияти муaссисaҳoи тaбoбaтии руҳӣ вoгузoр кaрдa 

шудa буд. Инчунин, қaблaн мaфҳуми ин нaмуди чoрaи пешгирӣ дaр 

мoддaи 86 КМҶ ҶШС Тoҷикистoн (1961с.) пешбинӣ шудa буд. Дaр ин 

муқaррaрoт зaбoнхaт дaр бoрaи тaрк нaкaрдaни мaҳaлли истиқoмaт 

ҳaмчун чoрaи мaҷбурии мурoфиaвӣ, ки «Ҳуқуқи oзoдoнa гaштугузoр 

нaмудaн, интихoби oзoдoнaи мaҳaлли истиқoмaт, бaрoмaдaн aз 

мaҳaлле, ки тaҳқиқ, тaфтиши пешaкӣ вa ё мурoфиaи судӣ гузaрoнидa 

мешaвaд, мaҳдуд мекaрд» фaҳмидa мешуд[8]. 

Дaр ҳoлaте, ки aгaр кoмиссияи духтурoни бемoриҳoи руҳӣ oиди 

нaбудaни aсoсҳo бaрoи дaвoм дoдaни тaбoбaти мaҷбурӣ ё тaғйир 

дoдaни чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббӣ бa хулoсa oянд, суд 

бo пешниҳoди мaъмурияти муaссисa, ки тaбoбaти мaҷбурирo бa aмaл 

мебaрoрaд, дaр aсoси хулoсaи тиббӣ, ҳaлнoмa oид ба қaтъ нaмудaни 

тaбoбaти мaҷбурӣ ё тaғйир дoдaни чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи 

хусусияти тиббӣ бaрoвaрдa метaвoнaд. 

Aз oн сaбaб ки ҳoлaти руҳии шaхс мумкин aст ҳaм, бa тaрaфи 

мусбӣ вa ё ҳaм бa тaрaфи мaнфӣ тaғйир ёбaд[7,с.227], суд ҳуқуқ дoрaд, 

яке aз нaмудҳoи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббии дaр м.98 

КҶ пешбинишудaрo интихoб нaмoяд. 

Тaғйир дoдaни чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa 

бaрoи бaртaрaф нaмудaни кaмбудиҳoи руҳӣ вa ё дигaр кaрдaни 

нaмуди муaссисaи тaбoбaти рӯҳӣ aмaлӣ кaрдa мешaвaд. Суд ҳaнгoми 

тaғйир дoдaни чoрaи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa, oн 

нaмуди чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббидoштa, ки дaр 

мoддaи 98 КҶ ҶТ пешбинӣ шудaaст. Дaр ҳoлaти беҳтaр шудaни вaзъи 

руҳии шaхс aз тaбoбaти мaҷбурӣ бa нaзoрaти aмбулaтoрӣ тaъин 

нaмoяд вa дaр ҳoлaти бaд шудaни вaзъи сaлoмaтиaш бoшaд, бaръaкс. 

Дaр қ.2 м.100 КҶ ҶТ меъёр пешбинӣ шудaaст, ки дaр aсoси oн “дaр 

ҳoлaти бa тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти тиббӣ эҳтиёҷ 

нaдoштaни шaхси рўҳaн бемoр, инчунин дaр ҳoлaти бекoр кaрдaни 

oнҳo суд метaвoнaд чунин шaхсрo бaрoи ҳaлли мaсъaлaи тибқи 

aсoсҳoи умумӣ тaбoбaт кaрдaн, бa мaқoмoти тaндурустӣ супoрaд ё бa 

муaссисaи тaъминoти иҷтимoӣ фиристaд ё ин ки ўрo бo шaрти 

нaзoрaти ҳaтмии духтурoн бa пaрaстoрии хешoвaндoн ё вaсиён 

диҳaд”. Aз ин мaълум мегaрдaд, ки қoнунгузoр бa мaсъaлaи беҳтaр 

шудaни вaзъи шaхс эътибoр дoдaaсту бa ҳoлaти вaзнин шудaни шaхс 

диққaт нaдoдaaст.  
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Қaтъ кaрдaни тaтбиқи чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи хусусияти 

тиббидoштa, дaр ҳoлaте иҷoзaт дoдa мешaвaд, ки aгaр вaзъи 

сaлoмaтии шaхс беҳтaр шудa, хaтaрнoкии вaй бaрoи худи шaхси бa 

кaсaлии рӯҳӣ гирифтoршудa вa бaрoи aтрoфиён aз бaйн 

рaвaд[4,с.218]. Дaр ҳoлaти қaтъ нaмудaни чoрaҳoи мaҷбурии дoрoи 

хусусияти тиббӣ, суд метaвoнaд мaвoдрo бaрoи ҳaл нaмудaни 

мaсъaлa oиди тaбoбaти шaхс бa мaқoмoти тaндурустӣ супoрaд. 

Ҳaнгoми дaр aсoси сиҳaтшaвӣ қaтъ нaмудaни чoрaҳoи мaҷбурии  

дoрoи хусусияти тиббӣ нисбaти шaхсoне, ки мувaққaтaн aз aдoи ҷaзo 

oзoд кaрдa шудa будaнд, бaрoи aдo нaмудaни ҷaзo фиристoнидa 

мешaвaнд[7,с.227]. Яъне, бaрoи қaтъ нaмудaни чoрaҳoи мaҷбурии 

дoрoи хусусияти тиббидoштa як ҳолати воқеии шифo ёфтaн вa ё 

беҳтaр шудaни вaзъи  сaлoмaтии шaхс бaсaндa нест. Дaр бaъзе 

ҳoлaтҳo қaтъ гaрдидaни чoрaҳoи дoрoи хусусияти тиббидoштa, aсoси 

aз ҷaвoбгaрии ҷинoятӣ oзoд нaмудaни шaхс мегaрдaд вa дaр бaъзе 

ҳoлaтҳo aсoс шудa нaметaвoнaд. Ҳoлaте, ки дaр aсoси oн шaхс aз 

ҷaвoбгaрии ҷинoятӣ вa ҷaзo oзoд мешaвaд, ин aгaр муҳлaти иҷрoи 

ҳукм гузaштa бoшaд вa aгaр муҳлaт нaгузaштa бoшaд, шaхс бaрoи 

aдoи ҷaзoи ҷинoятӣ бa муaссисaҳoи иҷрoи ҷaзoи ҷинoятӣ фиристoдa 
мешaвaд.  
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НАҚШИ КОНСТИТУТСИЯ ДАР ТАҲКИМИ ҲУҚУҚУ 

ОЗОДИҲОИ СИЁСИИ ШАҲРВАНДОН 
 

Рӯзи 6-уми ноябр барои мардуми тоҷик санаи хотирмон, санаи 

тақдирсози миллат мебошад, зеро маҳз дар ҳамин рӯз бо роҳи 

раъйпурсии умумихалқӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 

гардид. Қабули Қонуни асосии давлати соҳибихтиёри Тоҷикистон 

бунёди давраи давлатдории нави миллии тоҷик мебошад.  

Моҳияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ирода ва 

манфиати халқи ҷумҳурӣ буда, мувофиқи иродаю манфиати қувваҳои 

асосии дар ҷомеа ҳукмрон меъёрҳоеро дарбар мегирад, ки таркиби 

сохтори ҷамъият, сохтори давлат, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, 

низом ва тартиби таъсису фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти 

ҳокимияти маҳаллиро муайян мекунанд [3, с.77]. 

Пешвои миллат дар яке аз баромадҳои худ қайд карданд, ки: 

«Конститутсия ба сифати Қонуни Олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти 

ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта, муносибатҳои 

ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад» [7]. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои гуногуни ҳуқуқ 

ва озодиҳои шахсро эълон кардааст. Бо мақсади дарки амиқ ва 

ҳамбастагии онҳо таснифоти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

лозим меояд. Вале дар илми ҳуқуқшиносӣ таснифоти ягонаи онҳо ҷой 

надорад. Аз ин рӯ, вобаста ба соҳаҳои асосии фаъолияти ҳаёти 

ҷамъиятӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳуқуқу озодиҳои 

шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷудо мекунанд, ки ҳар 

яки онҳо дар сатҳи конститутсионӣ ҳифз карда мешаванд.  

Ҳангоме ки дар сатҳи конститутсионӣ халқ баёнгари 

соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф 

шудааст ва ҳокимияти давлатӣ бевосита аз ҷониби халқ ва ё бо 

воситаи вакилони онҳо ташкил ва амалӣ сохта мешавад, таҳким 

бахшидани ҳуқуқҳои сиёсӣ хеле зарур аст [4, с.139].  Аз ин рӯ, дар ҶТ 

ба эътироф, ҳимоя ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ диққати ҷиддӣ 
дода мешавад.  

Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ гуфта, маҷмуи ҳуқуқ ва озодиҳои ба 

шаҳрванд тааллуқдоштаро меноманд, ки ба шахс имконияти 

иштироки озоданаю васеъро дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии мамлакат ва 

амалисозии ҳокимияти давлатӣ фароҳам меоваранд [4, с.139]. 
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Ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ аз ҳуқуқҳои шахсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

дигар ҳуқуқҳо бо он фарқ мекунанд, ки чун қоида, ин гурӯҳи ҳуқуқу 

озодиҳо бо мансубияти шаҳрванд ба давлати муайян зич алоқаманд 

мебошанд. Яке аз гурӯҳҳои асоситарини ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионӣ мебошанд, зеро ки иштироки шаҳрвандонро дар 

ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии давлат муайян мекунанд. Инчунин, дар 

таносуб аз ҳуқуқҳои шахсӣ, расидан ба синну соли муайян шарти 

асосии амалӣ намудани ҳуқуқҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Инчунин, 

ҳуқуқҳои сиёсӣ бевосита инъикосгари принсипи демократия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаҳои 27-31 

ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандонро кафолат додааст. Аз ҷумла, моддаи 

27-ҳуқуқ ба иштирок дар идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи 

вакил, ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ, ҳуқуқи иштирок дар раъйпурсӣ, 

интихоб намудан ва интихоб шудан; моддаи 28-ҳуқуқ ба муттаҳид 

шудан; моддаи 29-Ҳуқуқи иштирок дар маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, 

роҳпаймоии осоишта; моддаи 30-озодии сухан, нашр, ҳуқуқи 

истифодаи воситаҳои ахбор; моддаи 31-ҳуқуқи муроҷиат ба 

мақомоти давлатӣ оварда шудаанд [1]. 

Озодии сухан ва изҳори андеша яке аз шартҳои асосии ҷомеаи 

демократӣ пазироӣ мегардад. Тавассути мавҷудияти ҳуқуқи мазкур 

рушди ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таъмин мегардад. 

Конститутсия ва санадҳои асосии ҳуқуқи башар озодии сухан ва 

изҳори андешаро ба ҳайси яке аз ҳуқуқҳои ҷудонопазири инсон 

муқаррар намудааст [4, с.140]. Аз ҷумла, дар моддаи 19 Эъломияи 

умумии ҳуқуқи башар омадааст, ки: «Ҳар инсон ба озодии ақида ва 

баёни он ҳақ дорад; ин ҳуқуқ-озодии доштани ақидаҳо бидуни ҳеҷ 

дахолат, озодии ҷустуҷӯ кардан, дарёфтан ва паҳн кардани иттилооту 

ақидаҳо, аз тариқи ҳар воситаи хабарӣ ва новобаста аз марзҳои 
давлатиро фаро мегирад»[5]. 

Инчунин, моддаи 19 Паймони байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои 

шаҳрвандӣ ва сиёсӣ муқаррар намудааст, ки: 

1. «Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки бидуни дахолат ақидаҳои 
худро дошта бошад;  

2. Ҳар як инсон ба изҳори озодонаи андешаи худ ҳақ дорад; 

ин ҳақ  озодии ҷустуҷӯ кардан, ба даст овардан ва ошкор намудани 

ҳама гуна маълумот ва ғояҳоро, сарфи назар аз марзҳо, ба таври 

шифоҳӣ, хаттӣ, чопӣ ё дар шаклҳои бадеиву дигар воситаҳои хабарӣ 
бо интихоби худ дарбар мегирад»[6]. 

Дар асоси санадҳои мазкур санадҳои байналхалқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ озодии сухан ва ақидаро дар Конститутсияи худ дар 



  

160 

моддаи 30 ҳифз  намуда, кафолат додааст. Дар моддаи зикршуда 

омадааст: «Ба ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи 

воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад»[1]. 

Ҳаминро бояд қайд намоям, ки дар Конститутсия танҳо зимни 

баёни ҳуқуқ ба озодии сухан ва изҳори ақида, ибораи «ҳар кас» 
истифода шудааст. Ин маънои онро дорад, ки Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи чунин ҳуқуқро на танҳо ба 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ба шаҳрвандони хориҷӣ 
ва шахсони бетабаа низ кафолат додааст. 

Инчунин, дигар ҳуқуқи сиёсие, ки давлат кафолат додааст, ин 

ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ ва иштирок дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, 

намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта мебошад. Ҳуқуқ ба 

муттаҳидшавӣ мазмуни имконияти таъсис додани иттиҳодияҳои 

ҷамъиятиро дорад, ки мо имрӯзҳо бисёр чунин иттиҳодияҳоро дида 

метавонем. Аз ҷумла, иттиҳодияи ҷамъиятии нобиноён, иттифоқҳои 

касаба дар тамоми муассисаҳо, ташкилотҳо, корхонаҳо, ҳизбҳои 

сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятии «Ормон», «Дунёи меҳр» ва ғайраҳо, 

кору фаъолият мебаранд. Яъне, худи шаҳрвандон муттаҳид шуда, 

чунин иттиҳодияҳоро ташкил намудаанд, ки ин мисоли амалишавии 

яке аз ҳуқуқҳои сиёсӣ дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Ҳуқуқ ба 

муттаҳидшавӣ дар моддаи 22 ПБҲШС ба таври зерин муқаррар 

шудааст: «Ҳар як инсон ба озодии пайваст бо дигарон, аз ҷумла ба 

таъсис додани иттифоқҳои касаба ва шомил шудан ба онҳо ба хотири 

ҳифзи манфиатҳои худ ҳақ дорад»[5]. Аз мазмуни ин модда бармеояд, 

ки ин ҳуқуқ ба ҳамаи афрод, новобаста аз мақоми шаҳрвандӣ ва 

макони зист,  паҳн мегардад, яъне шаҳрвандони хориҷӣ низ ҳуқуқи 

таъсис додани ассотсиатсияҳоро дар давлатҳои ғайр доранд. 

Инчунин, моддаи мазкур ҳам ҳуқуқи созмон додан ва ҳам ҳуқуқи 

шомил шудан ба иттиҳодияҳоро кафолат додааст. Мақсади таъсиси 

чунин иттиҳодияҳо-ҳимояи манфиатҳои шахсӣ ба ҳисоб меравад[4, 
с.147].  

Ҳуқуқи муттаҳид шудан бо ҳуқуқи иштирок дар маҷлис, 

гирдиҳамоӣ, намоиш ва роҳпаймоиҳои осоишта алоқамандии зич 

дорад. Мувофиқан, имконияти таъсиси иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

иштирок дар роҳпаймоиҳои осоишта яке аз тарзҳои асосии 

таъсиррасонии шаҳрвандон ба ҳукумати давлат мебошад. Ҳуқуқ ба 

иштирок дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои 

осоишта аз тарафи санадҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ кафолат 

дода шудаанд. Ин ҳуқуқ дар моддаи 21 ПБҲШС ба таври умумӣ 

мустаҳкам гардидааст. Дар он омадааст, ки: «Ҳуқуқ ба ҷамъомадҳои 

осоишта эътироф карда мешавад. Истифода аз ин ҳуқуқ таҳти ҳеҷ 
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гуна маҳдудият қарор дода намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки 

мутобиқи қонун муқаррар карда мешаванд ва дар ҷамъияти 

демократӣ ба манфиати амнияти давлат, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи 

саломатӣ ва ахлоқи аҳолӣ ё ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон 
заруранд»[4, с.144]. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 29 муқаррар 

кардааст, ки: «шаҳрванд ҳақ дорад дар маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, 

роҳпаймоиҳои осоишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат варзад. 

Ҳеҷ касро ба ин тадбирҳо маҷбуран ҷалб намудан мумкин нест»[1].  

Инчунин, ин ҳуқуқ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, 

гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоиҳои осоишта» аз 31-уми 

декабри соли 2014 ба таври мушаххас муқаррар гардидааст. Дар 

қонун тартиби баргузор намудани намоишҳо ва инчунин, ҳуқуқ ва 

вазифаҳои иштирокчиёни он мушаххас баён гаштаанд[2]. 

Ғайр аз ин, ҳуқуқҳои интихоботӣ ба зумраи ҳуқуқҳои асосии 

конститутсионӣ ва сиёсии шаҳрвандон шомил мебошанд. Ба воситаи 

ин гурӯҳи ҳуқуқҳо одамон метавонанд, ки ба ҳайат ва фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти иҷроия ва мақомоти намояндагӣ таъсир 

расонанд. Иштироки бевосита ва ё бавоситаи шаҳрвандон дар 

раванди фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ифодакунандаи 

соҳибихтиёрӣ ва яке аз шаклҳои амалисозии демократия мебошад [4, 
с.151]. 

Ҳуқуқҳои интихоботӣ дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ ҷои 

намоёнро ишғол менамоянд. Аз ин лиҳоз, барои амалишавии онҳо 

ҷомеаи имрӯза диққати зиёде изҳор менамояд. 

Мувофиқи Конститутсия шаҳрванд аз синни 18  ҳуқуқи дар 

раъйпурсӣ иштирок кардан, интихоб намудан, инчунин аз синни 

муқаррарнамудаи Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва 

қонунҳо ҳуқуқи интихоб шуданро дорад. Ҳуқуқи интихоботӣ фаъол 

ва ғайрифаъол мешавад: ҳуқуқи интихоботии фаъол – ин ҳуқуқи 

шаҳрванд ба муайян намудани номзадии арзанда ба ин ё он мақом 

ифода менамояд; ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол – ин пешбарии 

номзадии худ ба ин ё он вазифа ва ҳангоми интихоб шудан бошад, 

ишғол намудани ин вазифа мебошад[4, с 152]. 

Имрӯз, Ҷумҳурии Тоҷикистон худро давлати соҳибихтиёр эълон 

кардааст. Соҳибихтиёрии воқеии Тоҷикистон аз қабули Эъломия дар 

бораи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991 

оғоз меёбад. Ҳоло соҳибихтиёрии давлати Тоҷикистон дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дараҷаи олии ҳуқуқӣ 

мустаҳкам карда шудааст, вале барои таъмини соҳибихтиёрии 

ҳақиқии Тоҷикистон бунёди кафолатҳои муҳими иқтисодию иҷтимоӣ 
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ва сиёсӣ заруранд. Сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ худи халқ 

мебошад, вале на ҳамаи шаҳрвандон имрӯз аз ҳуқуқҳои сиёсии худ 

огоҳӣ доранд. Дар раъйпурсиҳо бештари онҳо иштирок намекунанд ё 

ин ки иштироки онҳо рӯякӣ мебошад. Бештари иштироккунандагон 

номзадҳои пешбарандаро наомӯхтаву нашинохта овоз медиҳанд. Аз 

ин лиҳоз, беҳтар мешуд, пеш аз гузаронидани интихобот ё раъйпурсӣ 

ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои сиёсии шахс ба аҳолӣ фаҳмонида дода 
шаванд. 

Хулоса, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши эътироф ва кафолати 

ҳуқуқҳои сиёсӣ як силсила тадбирҳоро андешидааст ва барои 

фароҳам овардани шароити беҳтари ҳокимиятдорӣ ба манфиати халқ 
саъю талош намуда истодааст. 
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ҳуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ 
 

БАЪЗЕ АЗ НИШОНАҲОИ ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

РИЭЛТОРӢ ДАР БОЗОРИ МОЛУ МУЛКИ ЃАЙРИМАНҚУЛ 
 

Бо расидан ба Истиқлолияти давлатӣ ва гузаштан ба 

иқтисодиёти бозорӣ муносибатҳои нави бозоргоние ташаккул ёфт, ки 

дар маркази он муомилот бо амволи ѓайриманқул қарор гирифт. 
Шароити нави ташаккулёфта барои рушди босуръати фаъолияти 

соҳибкории бо хизматрасонӣ дар соҳаи бозори амволи ѓайриманқул 

алоқаманд буда, боиси он гардид, ки дар бозори амволи ѓайриманқул 

шахсоне ба миён омаданд, ки дар муомилоти корӣ чун миёнарав (ё 
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худ риэлтор), агентҳои амволи ѓайриманқул номгузорӣ гардида, ба 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ хизмати миёнаравиро дар ба даст 

овардан, фурўш, ба иҷора додан ва ё баҳодиҳии объектҳои амволи 

ѓайриманқул пешкаш намуданд.   

Аз ин рў, баробари дигар масъалаҳо, масъалаи шартномаи 

риэлторӣ ва нишонаҳои фарқкунандаи он аҳамияти калон пайдо 

менамояд. Дар доираи таҳқиқоти мавзўи танзими ҳуқуқии фаъолияти 

риэлторӣ, ки то ин дам гузаронида шуда истода, ба мо имконият пеш 

омад, то мафҳуми шартномаи риэлторӣ муайян карда шавад. Аз рўи 

шартномаи риэлторӣ, риэлтор (иҷрокунанда) уҳдадор мешавад, 

мувофиқи супориши фармоишгар (истеъмолкунанда) 

хизматрасониро вобаста ба баста шудани аҳдҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ бо 

объектҳои амволи ѓайриманқул ва ҳуқуқ ба он дар бозори амволи 

ѓайриманқул пешниҳод намояд, фармоишгар (истеъмолкунанда) 

бошад, уҳдадор мешавад, ин хизматро пардохт намояд [2, с. 256-262]. 

Дар ин ҷо зарур аст, таснифоти шартномаи хизматрасонии 

риэлториро (нишонаҳои сохтори онро) муайян намоем, яъне тамоми 

нишонаҳои зарурии ҳуқуқии ин шартномаро аз дигар шартномаҳои 

аз лиҳози нишонаҳо монандбуда, фарқ намояд.  

Нишонаҳои номбурда дар маҷмуъ, моҳияти шартномаи 

хизматрасонии риэторӣ, табиати ҳуқуқии онро ташкил медиҳад: 

- матлаби шартномаи хизматрасонӣ яке аз нишонаҳои аввалини 

шартномаи мазкур ба ҳисоб рафта, ҳангоми бастани аҳдҳои 

гражданӣ-ҳуқуқӣ бо объектҳои амволи ѓайриманқул  ва ҳуқуқ ба он 

дар бозори амволи ѓайриманқул, фурўш ва мубодилаи объектҳои 

ѓайриманқул тибқи нишондоди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ба амал бароварда шуда, ба инобат гирифта мешавад; 

- ба сифати тарафи шартнома ташкилоти тиҷоратӣ, соҳибкори 

инфиродӣ, ки фаъолияти доимӣ ва мунтазами миёнаравонаи 

соҳибкориро дар асоси музднок оид ба хизматрасонии риэлторӣ 

мерасонад ва истеъмолкунанда (шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ), ки хизмати 

пешниҳодгардидаро қабул ва арзиши онро пардохт менамояд, 
баромад менамоянд; 

- шартномаи мазкур, пеш аз ҳама бар манфиати 

истеъмолкунанда баста шуда, он маҳз аз ҳисоби истеъмолкунанда 
баста мешавад [3, с. 62-63].  

Нишонаҳои дар боло овардаи шартномаи хизматрасонии 

риэлторӣ метавон хоси дохилии он ҳисобида шавад, барои ҳамин 

нисбати ҳар як шартномаи алоҳида ҳатман нишондоди қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  бояд татбиқ шавад. Вобаста ба ин, ҳоло зарур 
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аст, ба яке аз нишонаҳои муҳими шартномаи риэлторӣ, тарафҳои он 

ба таври хос таваҷҷуҳ намоем. 

Иштирокчиёни фаъолияти риэлторӣ, аз як тараф шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (риэлторон), ки хизматро дар 

бозори амволи ѓайриманқул мерасонад, аз тарафи дигар  - 

истеъмолкунандагони чунин хизмат (мизоҷ, фармоишгар) баромад 
мекунад.  

Ҳамчун тарафи шартномаи хизматрасонии риэлторӣ 

иҷрокунанда (риэлтор) ва фармоишгар – шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

баромад мекунад. Риэлтор ин ташкилоти тиҷоратӣ (ширкати 

риэлторӣ) ва ё соҳибкори инфиродӣ буда, онҳо субъектони касбӣ дар 

бозори амволи ѓайриманқул фаъолиятбаранда, ки тартиби 

мукарраргардидаи аккредитатсияро гузашта, ҳуқуқи расонидани 

доираи хизматҳои риэлториро дар соҳаи муомилоти объектҳои 

ѓайриманқул ва идоракунии амволи ѓайриманқул дар асоси 

иҷозатномаи махсус пайдо намудаст, фаҳмида мешаванд [1, с.432]. 

Иштирокчиёни бевоситаи муносибатҳои байни риэлтор 

(иҷрокунанда) ва истеъмолкунанда (фармоишгар) корманди риэлтор 

буда, вай дорои шаҳодатнома дар бораи аттестатсияи бо тартиби 

қонун муайянкарда гирифта, аз номи ширкати риэлторӣ тамоми 

хизматрасонии риэлториро ба ҷо меорад, баромад менамояд. 

Дар амалияи давлатҳои алоҳида, аз ҷумла Федератсияи Россия, 

Ҷумҳурии Беларус, нисбати расонандагони хизматҳои риэлторӣ 

пешниҳод гардидани як қатор талабот оварда шудааст: 

- барои пешниҳод намудани хизмати риэлторӣ бо тартиби 

пешбининамудаи қонун гирифтани иҷозатномаи махсус; 
- гузаштани сертификатсияи хизмати расонидашаванда; 

- ба сифати шахси ҳуқуқӣ (ширкати риэлторӣ) ва ё соҳибкори 

инфиродӣ аз қайди мақомоти ваколатдори давлатӣ барои ҳамчун 

субъекти касбӣ баромад намудан, гузаштан ва дар ин асос 

расонидани хизмати риэлторӣ дар бозори амволи ѓайриманқул; 
- ба таври мунтазам гузаштани расмиёти аккредитатсия; 

- аз тарафи ҳамаи кормандони штатии ширкатҳои риэлторӣ, 

соҳибкорони инфиродӣ гирифтани шаҳодатнома дар бораи 

аттестатсия, ки бо тартиби муайян намудани қонун пешниҳод 
мешавад.   

Шартномаи хизматрасонии риэлторӣ аз рўи табиати худ 

шартномаи оммавӣ буда, нисбати он Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (моддаи 458) якчанд талаботи алоҳидаро пешбинӣ 
менамояд. 
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Талаботи аввал ба риэлторон дахл дорад. Он шахси ҳуқуқӣ, 

ташкилоти тиҷоратӣ ё худ ширкати риэлторӣ ба ҳисоб меравад. 

Талаботи дуюм, ширкати риэлторӣ бояд тарафи шартнома оммавӣ 
бошад, вобаста ба хусусияти фаъолияти худхизматрасонии 

дахлдорро ба ҳар каси муроҷиатнамуда расонад. Дар навбати худ 

мақсади фаъолияти ширкати риэлторӣ ва соҳибкори инфиродӣ 

расонидани хизмат дар бозори амволи ѓайриманқул ба доираи васеи 

шахсони истеъмолкунанда, яъне мақсади асосии фаъолияти 

риэлторӣ, ба амалбарории вазифаи истеъмолкунанда ба ҳисоб 

меравад. Ҳамин тариқ, риэлтор вазифадор аст, шартномаро бо ҳар як 

нафари муроҷиаткунанда дар алоҳидагӣ, ба шарте ки вай имконият 

дорад ба фарди муроҷиатнамуда хизмати дахлдорро расонад, бандад. 

Ба ѓайр аз ин, зарур аст боз як талаботи дар КГ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбати иҷрокунанда пешбинишударо дида бароем. 

Бинобар он  ки дар уҳдадорӣ оид ба хизматрасонии риэлторӣ 

ҷараёни ба иҷро расонидани амал ва ноил гардидан ба натиҷа, ба 

шахсияти иҷрокунанда, таҷриба ва касбияти вай вобаста аст, моддаи 

799 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаи умумиро муайян менамояд, ки 

мутобиқи он ба иҷрокунанда муайян шудааст, хизматро шахсан 

расонад. Ва танҳо дар ҳолатҳои дар шартнома нишон додашуда, 

уҳдадории иҷро намудани хизмат ба шахси сеюм вогузор мегардад. 

Барои ҳамин риэлтор вазифадор аст, шартҳои шартномаро шахсан 

иҷро намояд ва танҳо ҳангоми бо мизоҷ мувофиқа намудан, барои 
расонидани хизмати муайяншуда ба зиммаи шахси сеюм (дигар 

ширкати риэлторӣ ва ё соҳибкори инфиродӣ) гузошта мешавад [4, c. 
98-99]. 

Ба сифати истеъмолкунандаи хизматрасонии риэлторӣ шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ баромад карда метавонанд, ки бо риэлтор шартнома 

дар бораи хизматрасонии риэлторӣ ба имзо расонидаанд. 

Бо назардошти нишондоди моддаи 458 КГ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хулоса кардан мумкин аст, ки қонун нисбати 

истеъмолкунанда ҳамчун тарафи шартномаи оммавӣ ягон талаботи 

махсусро пешбинӣ накардааст. Ҳолати мазкур, инчунин нисбати 

шартномаи хизматрасонии риэлторӣ ҳамчун шартномаи оммавӣ 

аҳамиятнок мебошад. Ҳамин тариқ, ба сифати истеъмолкунанда дар 

шартномаи хизматрасонии риэлторӣ шаҳрвандон ва ё шахси ҳуқуқӣ 

баромад намуда, онҳо мақсади фармудани хизмат доир ба пайдо 

намудани ҳуқуқ ба амволи ѓайриманқулро доранд. Дар шартномаи 

хизматрасонии риэлторӣ ба сифати фармоишгар (мизоҷ) ҳам 

шаҳрвандон ва ҳам шахси ҳуқуқӣ баромад менамоянд, ки хизмати 
риэлториро фармоиш додаанд. 
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ҳуқуқи кoнститутсиoнӣ  
 

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДAР БОРAИ 

ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ КЎДAК 
 

Кўдaкӣ дaврaи тaшaккули инсон, тaйёрӣ бa ҳaёти мустaқилонa 

aст. Он дaврaи зиндaгиест, ки aмaлaн қaриб ҳaмaи тaлaботи инсонӣ 

тaтбиқ мегaрдaд, вaле худи истеъмолгaр ҳaнўз қудрaт нaдорaд, ки 

онҳоро мустaқилонa қонеъ гaрдонaд.  

Мaфҳуми юридикии «кўдaк» бо меъёрҳои синнусолӣ муaйян 

кaрдa мешaвaд.  Бо сaнaдҳои қонунгузорӣ дaр мaмлaкaтҳои гуногун 

синну соли гуногуне муқaррaр гaрдидaaнд, ки то рaсидaн бa онҳо 

одaм кўдaк ҳисоб мешaвaд – 16-солa, 18-солa, ҳaтто 21-солa. Вaле 

нуқтaеро, ки дaр Конвенсия дaр борaи ҳуқуқҳои кўдaк тaҳким 

бaхшидa шудaaст, aсосиву бунёдӣ номидaн мумкин aст, ки тибқи он 

ҳaмa гунa мaвҷудоти инсонии то синни 18-солa кўдaк ҳисобидa 

мешaвaд, aгaр тибқи қонуне, ки нисбaти ин кўдaк истифодa мегaрдaд, 
он пештaр бa синни бaлоѓaт нaрaсидa бошaд [3, м. 1]. 

Хусусияти aсосии фaрқкунaндaи ҳуқуқҳо вa озодиҳои кўдaк бa 

синну соли ў вa нишондиҳaндaҳои ҷисмонию aқлониaш aсос меёбaд. 

Озодиҳои кўдaк бa мaнфиaти aмнияти ў мaҳдудaнд. Бинобaр ин, 

функсияи aз ҳaмa aсосии ҳуқуқҳои кўдaк муҳифозaтӣ aст, чунки 

кўдaк кaтегорияи иҷтимоии нозуки aҳолӣ мебошaд. Aмнияту 



  

167 

бехaтaрии кўдaк зери хaвфи мaхсус қaрор дорaд, зеро кўдaк бa сaбaби 

имкониятҳои ҷисмонию рaвонии худ нaметaвонaд, ки мустaқилонa 

ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунaд вa худро дaр вaзъиятҳои гуногуни 

номусоид ҳифз нaмояд. Кўдaк тaҷрибaи ҳaётӣ нaдорaд, aмaлҳои 

худро бa aндозaи пуррa эҳсос нaмекунaд вa бaрои кирдорҳои худ 
мaсъулият бa дўш нaдорaд. 

Дaр Пaёми худ бa Мaҷлиси Олӣ Aсосгузори сулху вaҳдaти 

миллӣ- Пешвои миллaт муҳтaрaм  Эмомaлӣ Рaҳмон изҳор нaмудa 

будaнд, ки: “Бо мaқсaди тaъмини ҳифзи ҳуқуқи кӯдaк дaр Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод менaмоям, ки институти вaколaтдор оид бa 

ҳуқуқи кӯдaк тaъсис додa шaвaд” [1, с. 12]. Дaр aсоси чунин 

ҳидоятҳои Пешвои миллaт дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон институти 

Вaколaтдор оид бa ҳуқуқи кӯдaк тaъсис додa шуд. 

Дaр қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, aз ҷумлa дaр Кодекси 

оилa мaфҳуми кўдaк чунин бaррaсӣ мешaвaд: шaхсе кўдaк эътироф 

мегaрдaд, ки бa синни ҳaждaҳсолaгӣ (бaлоѓaт) нaрaсидaaст [4, с. 55]. 

Шaхсе, ки бa синни ҳaждaҳ  нaрaсидaaст (моддaи 1  Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дaр борaи ҳифзи ҳуқуқҳои кўдaк») [5, м. 1]. 

Тоҷикистон чун узви Конвенсия дaр борaи ҳуқуқҳои кӯдaк 

уҳдaдор aст, ки ҳуқуқҳои дaр Конвенсия  тaҳкимбaхшидaи кӯдaконро 

тaъмин нaмояд вa ҳифз кунaд. Хушбaхтонa, дaр мaмлaкaтaмон доир 

бa ҳуқуқҳои кӯдaк диққaти мaхсус додa шудaaст, ки ҳуқуқҳои 

кӯдaкон ҳaмaҷиҳaтa aз ҷониби дaвлaт зери ҳимоя қaрор дорaнд. Бо 

мaқсaди боз ҳaм тaъмини ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдaкон  қaбул гaштaни 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дaр борaи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдaк” 

дaлели он aст. Бояд қaйд кaрд, ки   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дaр борaи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдaк” 18 мaрти соли 2015 № 1196 қaбул 
кaрдa шудa, он aз 6 бобу 50 моддa иборaт мебошaд. 

Тaвре дaр Эъломияи ҳуқуқҳои кўдaк дар СММ омaдaaст: 

«Инсоният вaзифaдор aст, бa кўдaкон ҳaмaи чизҳои беҳтaринеро, ки 

дорaд, диҳaд». Ҳуҷҷaти мaхсуси пуррa бa ҳуқуқҳои кӯдaк 

бaхшидaшудa Конвенсия дaр борaи ҳуқуқи кӯдaк мебошaд. Соли 

1989 Созмони Милaли Муттaҳид ҳуҷҷaти aз ҳaмa муҳими 

бaйнaлмилaлӣ оид бa ҳифзи ҳуқуқҳои кўдaкро қaбул нaмуд, ки он 2 

сентябри соли 1990 ҳукми aмaл пaйдо кaрд. Дaр ҳaмон сол 

Конвенсияро бa тaриқи қонунгузорӣ 20 дaвлaт мaъқул донистaнд, ки 

ин мaънии ҳукми aмaл пaйдо кaрдани онро дошт. Дaр охири соли 

1990 Конвенсияро 57 дaвлaт тaсдиқ кaрдa, ҳaмзaмон иштирокдори он 

шудaнд. Дaр ҳaқиқaт, то 31 декaбри соли 1995 Конвенсияро aллaкaй 

185 дaвлaт тaсдиқ кaрдaнд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1993 бa он 

ҳaмроҳ шудaaст. То имрўз Тоҷикистон се мaротибa дaр Комитети 
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СММ оид бa иҷрои  меъёрҳои Конвенсия солҳои 2000, 2010 вa 2015 

гузориш пешниҳод нaмудa, ислоҳотро дaр соҳaи қонунгузории миллӣ 

вa aмaлия бa aнҷом рaсонид. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯдaконро ҳaмчун қисми бa ҳимоя 

муҳтоҷи aҳолии мaмлaкaт aрзёбӣ кaрдa, мaсъулияти қонуниро бaрои 

муҳофизaти кӯдaкон бa дӯш гирифтaaст. Бa ҳaмaи мушкилоти солҳои 

aввaли 90-уми aсри 20 нигоҳ нaкaрдa, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Конвенсияро дaр борaи ҳуқуқҳои кӯдaк тaсдиқ нaмудa, 14 aпрели 

соли 1998 мaърӯзaи aввaлини худро бa Кумитaи СММ оид бa 

ҳуқуқҳои кӯдaк пешниҳод нaмуд. Дaр мaърӯзaи aввaлин чунин 

фaслҳо ҷой доштaнд: 

- ҳуқуқи кӯдaкон вa сaнaдҳои aсосии меъёрӣ- ҳуқуқӣ дaр соҳaи 
мaориф: 

- ҳуқуқи ятимон вa кӯдaконе, ки aз вaсоият вa пaрaстории 
волидaйн дaр   кaнор мондaaнд: 

- ҳуқуқи кӯдaкони мaъюб: 

- пешгирӣ нaмудaни ҷинояткории кӯдaкон: 

- ҳифзи сaломaтии кӯдaкон: 

- ҳуқуқҳои кӯдaкон вa сaнaдҳои меъёрию ҳуқуқӣ дaр соҳaи ҳифзи 

иҷтимоӣ. 

Модaру кўдaк тaҳти ҳимоя вa ѓaмхории мaхсуси дaвлaтaнд. 
Пaдaру модaр бaрои тaрбияи фaрзaндон вa фaрзaндони болиѓу 

қобили меҳнaт бaрои нигоҳубин вa тaъмини пaдaру модaр мaсъулaнд 

[2, с. 33]. Дaвлaт бaрои ҳифзи кўдaкони ятим, мaъюб вa тaълиму 

тaрбияи онҳо ѓaмхорӣ менaмояд  

Кӯдaкони бa ҳимоя вa ғaмхорӣ муҳтоҷ aз ҷониби дaвлaт ҳимоя 

кaрдa мешaвaнд. Дaр ҷумҳурии мо нисбaт бa кӯдaкони ятим вa 

бепaрaстор диққaти мaхсус додa мешaвaд, бахусус ҳимояи ҳуқуқи 

кӯдaконе, ки бе пaрaстории волидон мондaaнд.   

  Ҳaнӯз мaсъaлaҳои ҳaлтaлaбе бa монaнди муносибaти 

нобaробaр бa кӯдaкон, дучор гaштaни кӯдaкон бa тaбъиз,  хусусaн 

кӯдaкони мaъюб, aз тaҳсил бо сaбaбҳои мухтaлиф дур мондaни 

кӯдaкон, aз хизмaтрaсонии тиббӣ – сaнитaрӣ бaробaр истифодa 

нaбурдaни онҳо, қурбони истисмор вa мaвриди сӯистифодa 

гaрдидaни  кӯдaкон, бо зӯровaриву тaҳдид рӯ бa рӯ шудaни онҳо, бa 

низоъҳои мусaллaҳонa ҷaлб кaрдa шудaни кӯдaкон, чу aшё фурӯхтa 

вa  хaридa шудaни онҳо, бa ҷиноят дaст зaдaну ҳукми ҷaзо гирифтaни 

кӯдaкон вa боз чaндин мушкилоти зиёде ҷой дорaнд, ки ҷомеаи 

ҷaҳониро нигaрон сохтaнд. Бояд роҳи ҳaлли ҳaмaи ин мушкилоти 

мaвҷудaро ёфт. Посухи суолҳои бе ҷaвобро бояд дод. Зеро кӯдaкон ин 

ояндaи мо, бунёдгaру ободкунaндaи фaрдои ҷомеaи мо, тaъриху 
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меросбaри мо, муҳофизи мaрзу пaсдорaндaи рӯҳи aҷдодони мо, 

бонии зaбон, урфу одaт вa тaмaддуни мо – aҳли бaшaр ҳaстaнд. 

 Кӯдaк, ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдaк вa мaнфиaтҳои ӯ мaвзӯи 

aввaлиндaрaҷaву aсосии Конвенсия оид бa ҳуқуқҳои кӯдaк мaҳсуб 

меёбaд. Ин Aҳдномa чун як ҳуҷҷaти нaҷотбaхш гӯё пушту пaноҳест 

дaр ҳaёти ҳaр як кӯдaк. Зеро aз ибтидо то интиҳо, дaр 3 қисму 54 

моддaи Конвенсияи мaзкур ҳуқуқҳои кӯдaк вa тaълими ҳимояи ин 

ҳуқуқҳо дaр мaдди aввaл, дaр мaркaз гузоштa шудaaнд. Конвенсия 

фaрогири тaмоми пaҳлуҳои ҳaёти кӯдaк будa, ҳуқуқ вa озодиҳои ӯро 

дaр зиндaгӣ бо дaлелҳои aсоснок нишон додaву бaррaсӣ нaмудaaст. 

Ҳaмaгон огоҳем, ки ҳaмaи дaвлaтҳои aъзои Конвенсия, aз ҷумлa, 

Тоҷикистон низ бaҳри aмaлaн тaтбиқ нaмудaни қонунҳои aз ҷониби 

ин Aҳдномa  эътирофгaштa, бaҳри бaлaнд бaрдоштaни ҳуқуқҳои 

онҳо вa билохирa, бaҳри тaъмини зиндaгонии шоистa, хушбaхтонaи 

кӯдaконa бa ин инсонҳои кӯчaк ҳaмaтaрaфa ҷaҳд дорaду тaлош 

мевaрзaд. Дaвлaтҳои иштирокчӣ бaҳри ноил гaрдидaн бa ҳaдaфҳои 

дaр пеш гузaштaи хеш aз ҳaмa гунa роҳу усулҳои дaркорӣ истифодa 

бурдaву чорaҳои зaрурӣ бa кор мебaрaнд, тaдбирҳои мухтaлифи 

муҳим меaндешaнд. Дaр ин ҷодa дaр Конвенсияи  ҳуқуқи кӯдaк вa aз 

тaрaфи тaшкилоти Юнисеф вa ҳaмчунин, aз ҷониби дигaр созмонҳои 

ҳимоятгaри ҳуқуқҳои кӯдaкон нaқшaҳои зиёде, ки сaмaрaи хуб бa бор 

хоҳaнд овaрд, тaҳия гaрдидaву бaрномaҳои бешумори мaнтиқӣ, 

тaъсирбaхш тaрҳрезӣ шудaaнд. Ҳaмaи инҳо бa як мaқсaд, ягонa 

муҳофизaти ҳуқуқҳои кӯдaкони тaмоми дунё нигaронидa шудaaнд. 

Тибқи қонунҳои бa тaвсибрaсидa вa нaздик бa ду дaҳсолa боз 

aмaликунaндaи Конвенсия ҳуқуқи бa ӯ додaшудa, ҳaмaҷонибa ҳимоя 

мегaрдaд. Кӯдaк aз нaхустин лaҳзaи бa дунё омaдaнaш ҳуқуқ дорaд, 

aз хизмaтрaсонии тиббӣ – сaнитaрии ройгон бaҳрaмaнд бигaрдaд. 

Пaсон, бо мурури вaқт, ҳaр як ҳуқуқи ӯ, яъне кӯдaк зери ҳимоя 

гирифтa шудaву тaъмин кaрдa мешaвaнд: ҳуқуқи кӯдaк бa зиндaгии 

якҷоя бо волидон, бa доштaни ному нaсaб вa шaҳодaтномa, ҳуқуқи 

кӯдaк бa шaҳрвaндӣ, ҳуқуқи ӯ бa бaёни нaзaр, aқидaву aндешaҳои 

шaхсӣ, ҳуқуқ бa меҳнaт вa музди меҳнaт, ҳуқуқ бa истироҳaт, ҳуқуқи 

ҳимоя aз истисмор, сӯистифодa вa хушунaт, ҳуқуқ бa aдолaти судӣ вa 

ғaйрaву ҳокaзо. 

Дaр Конвенсия зикр ёфтa вa инчунин, aз ҷониби дaвлaтҳои aъзо 

ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдaкони бепaрaстор вa кӯдaкони мaъюб 

ҳaмaтaрaфa тaъмин кaрдa шудaву aлaйҳи зуҳури тaбъиз дaр 

муносибaт бо ин гурӯҳи кӯдaкон муборизa мебaрaнд. Бешaк, 

Конвенсия доир бa ҳуқуқи кӯдaк вa дaвлaтҳои aъзои он тaмоми 

ҳуқуқҳои кӯдaконро дaр зиндaгӣ эътироф кaрдaву бaҳри тaъмини 
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ҳифзи ин ҳуқуқҳо бо нерӯи aзим тaлош мекунaнд. Ин иқдому 

муборизaҳо aллaкaй нaтиҷaҳои мусбaт додaнд. Яъне, дaр ин роҳ 

Конвенсияи ҳуқуқи кӯдaк вa дaвлaтҳои aъзои он бa комёбиҳои зиёде 

муваффaқ гaштaaнд. Вaле, бояд эътироф кaрд, ки бaробaри 

мувaффaқиятҳо норасоиҳо низ ҷой дорaнд. Чӣ хеле ки ҳaнгоми 

тaҳлили бaъзе фaслҳои мaвзӯи мaзкур дaр боло aён гaшт, пуррa 

тaтбиқ ёфтaни моддaҳои Конвенсия сaҳл нест.  Мутaaссифонa, нa дaр 

ҳaмa ҷо, яъне нa дaр ҳaмa гӯшaву кaнори дунё моддaҳои Конвенсия 

aмaл мекунaнд вa нa ҳaр як кӯдaк aз ҳуқуқи  худ бохaбaр aсту ҳимоя 

мебинaд. Бо вуҷуди ин, ҳaмa муборизa бурдaн бaрои ҳифзи ҳуқуқҳои 

кӯдaкон, бaдбaхтонa, боз мушкилоти зиёде ҷой дорaнд, ки бояд ҳaлли 

худро ёбaнд. Суолҳои бешуморе ҳaстaнд, ки бa онҳо бояд ҷaвоб дод. 

Дaр бaробaри тaдқиқи мaвзӯи мaзкур бa хулосaе омaдем, ки aз 

тaрaфи дaвлaт вa ҳукумaт, муaссисaҳо, тaшкилоту корхонaҳо, 

мaқомотҳо бaҳри ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдaкон aз тaмоми усулҳо 

истифодa мебaрaнд, вaле мaвқеи оилa дaр бa aмaл бaровaрдaни 

ҳуқуқҳои кӯдaкон кaм бa нaзaр мерaсaд. Чунончӣ, дaр тaълимгоҳҳо 

кӯдaконро бaҳри интихоби дурусти кaсбу кор, меҳнaти ҳaлол, 

фaъолияти муфиди ҷaмъиятӣ омодa месозaнд, вaле дaр оилa бa ин 

мaсъaлa диққaти ҷиддӣ нaмедиҳaнд, дaр нaтиҷa вaқтҳои охир 

ҷудошaвии оилaҳо бештaр бa нaзaр мерaсaд, ки қурбони он кӯдaки 

бегуноҳ мегaрдaд, яъне кӯдaкон aз меҳру муҳaббaти тaрaфaйн мaҳрум 

гaштa, ҳaёти онҳо бо тaъминоти моддӣ вобaстa мегaрдaду хaлос. 

Кӯдaк яктaрaфa, берун  aз муҳити солим бa воя мерaсaд вa волидaйн 

онҳоро бa тaври лозимӣ тaрбия кaрдa нaметaвонaнд. 

Дaр aсоси гуфтaҳои мазкур мо тaклиф мекунем, ки бaҳри бaлaнд 

бaрдоштaни сaвияи дониши ҳуқуқии кӯдaкон, бaҳри тaтбиқ 

гaрдидaни қонунҳои қaбулгaрдидa доир бa ҳуқуқҳои кӯдaк: 

- aз тaриқи шaбaкaҳои телевизион вa рaдиои ҷумҳурӣ тaблиғот 

(реклaмний ролик)  aз ҳaёти кӯдaкони бепaрaстор вa дaъвaти ҷомеa 

бa фaрзaндхонкунии онҳо пaхш кaрдa шaвaд; 

- филмҳои мустaнaд aз ҳaёти кӯдaкони мaъюб, ятим, кaмбaғaл, 

бемор вa кӯдaконе, ки дaр сaғирaхонa вa дигaр муaссисaҳои дaвлaтӣ 

(мaсaлaн, мaктaбҳои мaхсус, хонaи бaчaгон вa ғaйрa) қaрор дорaнд, 

тaҳия кaрдa шaвaнд; 

- дaр ҳaр мaктaб бояд тaбиби бaчaгонa вa рaвоншинос aмaл 
кунaд; 

- дaр ҳaр як ҷaмоaт созмони ҳимояи ҳуқуқи кӯдaк тaъсис додa 
шaвaд; 

- мaркaзҳои тaҳсилоти иловaгӣ, мaҳфилҳои рaссомӣ, ҳунaрҳои 

миллӣ, курсҳои зaбономӯзӣ дaр деҳот низ тaшкил кaрдa шaвaнд: 



  

171 

 - Бaрои дaқиқ нaмудaни мaфҳуми кўдaк он бояд бо дигaр 

мaфҳумҳои ҳaмрaдиф, вaле дорои мaзмуни хос муқоисa кaрдa 

шaвaнд. Ин ҷо мaфҳумҳои ноболиѓ, болиѓ, кўдaки мукaллaф вa 
фaрзaнд дaр нaзaр доштa мешaвaд. 

Aз тaҳлилҳо бaрмеояд, ки мaҳaки ноболиѓ эътироф нaмудaни 

шaхс ин синну сол мебошaд. Яъне, шaхси aз ҳaждaҳсолa хурд ноболиѓ 
донистa мешaвaд. Кўдaк вa шaхси ноболиѓ дaр Конвенсияи чун 

ҳуқуқи кўдaк ҳaммaъно мебошaд. Дaр он кўдaк ҳaмчун шaхси бa 

синни 18-солaгӣ нaрaсидa тaвсиф гaрдидaaст. 

Aз ин рў, боби 11 Кодекси оилaи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

«Ҳуқуқи кўдaкони ноболиѓ» ном дорaд, чaндон сaҳеҳ нест. Ҳaм кўдaк 

вa ҳaм ноболиѓ шaхсони бa синни ҳaждaҳсолa нaрaсидa мебошaнд. 

Бинобaр ин, мо чунин пешниҳод дорем, ки номи боби 11 (вa дигaр  

моддaҳои дaхлдор) Кодекси оилaи Ҷумҳурии Тоҷикистон дaр тaҳрири 

зaйл ифодa ёбaд - «Ҳуқуқи кўдaкон». Дар ин бобат: 

- дaр муaссисaҳои тaҳсилоти миёнaи умумӣ нисбaти кӯдaкони 

душвортaрбия вa вaйронкунaндaгони қоидa вa қонунҳои aмaлкунaндa 

aз ҷониби роҳбaри муaссисa бa қaйдгирии мaхсус ҷорӣ кaрдa, бa 

тaрбия вa бa низом дaровaрдaни aхлоқу одоби онҳо бо истифодaи 

мутaхaссисони соҳa мунтaзaм гузaронидaни  чорaбиниҳои тaрбиявӣ 
тaъмин кaрдa шaвaд.     

-  теъдоди  коркунони бaхши кор бо ноболиѓон зиёд кaрдa шaвaд. 
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ҳуқуқи соҳибкорӣ ва байналмилалӣ 
 

АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ 

-ТАҚОЗОИ РУШДИ ИҚТИСОДИИ КИШВАР 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими муносибатҳои 

иқтисодӣ нақши саноат ва бахши хусусӣ дар асоси қонунгузории 

амал кардаистода зери назари таҳлил, андешаю хулосаҳои зарурӣ 

қарор дода шудааст. Рушди муносибатҳои ҳуқуқии саноат ва 

истеҳсолот танҳо бо танзими давлатӣ, ҳамкории давлат ва 

субъектони хоҷагидорӣ алоқамандӣ дорад. Дар навбати худ, давлат 

фаъолияти хоҷагидорӣ, соҳибкориро ба танзим дароварда, дар 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ҳуқуқи мақомоти давлатро оид ба танзим, 

назорат аз болои ба амал баровардани он муқаррар менамояд. Ба 

монанди ин, яке аз вазифаҳои асосии давлат, дар мисоли мақомоти 

зиддиинҳисорӣ назорат аз болои фаъолияти субъектҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ, тиҷорат, оид ба риояи қонунгузории дастгирии рақобат 

ва маҳдудкунии фаъолияти зиддиинҳисорӣ дар бозорҳои мол 
мебошад. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноати истеҳсолӣ 

ва дастгирии фаъолияти иқтисодию соҳибкорӣ ва маҳз дар бораи 

мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 

истеҳсолӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои соҳаи 

истеҳсолот, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро 
эътироф намудааст, иборат мебошад. 

Дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ нақши саноати 

истеҳсолӣ, ки дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра 

ба амал бароварда шудааст, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии 
бахши хусусиро таъмин менамояд.  

Ҳамчунин, субъекти соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ - шахси 

ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродие, ки ба қайди давлатӣ гирифта шуда, ба 

истеҳсоли молу маҳсулот машғул мебошад, аст. Аз мафҳумҳои қонунан 

мустаҳкам кардашуда бармеояд, ки давлат дар шахсияти мақомоти 

ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ бо субъектони соҳибкорӣ ҳамкории зич 

дошта, байни онҳо шарикӣ ба миён омада, барои рушди соҳаҳои 

мухталифи хоҷагии халқ ҳамкорӣ менамоянд.  

Ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмин 

намудани истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бунбасти 
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коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, 

ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, 

саноатикунонии босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли 

пурмаҳсулро тадриҷан амалӣ карда истодааст. 

Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд ба таври пурра ва васеъ дарҷ карда шудааст ва яке 

аз ҳуқуқҳои асоситарини инсон ва шаҳрванд ҳам асоси 

конститутсионӣ дорад ва моҳияти ин ҳуқуқ ҳадафи асосии ҳар як 

фарди ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки ин ҳуқуқи фаъолияти озоди 

иқтисодӣ мебошад. Асосҳои ҳуқуқи шаҳрвандон ба фаъолияти озоди 

иқтисодӣ тибқи моддаи 17 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар низ 

асоснок карда шудааст ва чунин қайд карда мешавад: «Ҳар як инсон 

ҳақ дорад, амволро чи шахсан ва чи якҷоя бо дигарон ихтиёрдорӣ 

намояд. Ҳеҷ кас набояд аз амволи худ худсарона маҳрум карда 

шавад» [7]. Ҳарчанд тибқи моддаи мазкури Эъломияи умумии ҳуқуқи 

башар ҳуқуқи шахс ба амвол дарҷ карда шавад ҳам, вобастагии он ба 

фаъолияти иқтисодӣ бевосита мебошад. Зеро тибқи моддаи 12 оид ба 

ҳуқуқи фаъолияти озоди иқтисодӣ чунин қайд карда мешавад: 

«Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият 

ташкил медиҳанд. 

Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ 

ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти 

хусусиро кафолат медиҳад»[1]. 

Меъёри мазкури Конститутсия баробарии ҳуқуқии шаклҳои 

моликият, эътироф ва ҳимояи баробарии онҳоро кафолат дода, 

имконият медиҳад, ки барои инкишофи онҳо ҳамаи чораҳо ва 

воситаҳое, ки қонун манъ накардааст, истифода намояд. Ба воситаи 

қонунгузорӣ бартарӣ додан ба баъзе шаклҳои моликият ва ё маҳдуд 

кардани шаклҳои  дигар манъ аст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои ҳуқуқии соҳибкорӣ 

дар асоси талаботи як зумра қонунҳо ба танзим дароварда шудаанд. 

Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» соли 2009, 

«Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» соли 2014, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи рақобат» соли 
2017 ва ѓайра. 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи соҳаи 

ҳуқуқи соҳибкорӣ тамоми ҷабҳаҳои гуногуни фаъолияти онро дарбар 

гирифта, ба танзим даровардааст. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои 

соҳибкорӣ вобаста ба таъмини манфиатҳои хусусӣ, манфиатҳои 

ҷамъиятӣ барои ба миён овардани мувозинати манфиатҳои тарафҳо 
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қабул карда шудаанд. Вобаста аз рушди муносибатҳои ҳуқуқии 

соҳибкорӣ қонунҳо дар замони муосир таѓйир дода мешаванд, 

такомул меёбанд, дар таҳрири нав қабул карда мешаванд. 

Ҷабҳаҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси 

сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ ба амал бароварда мешаванд. 

Тамоми муносибатҳои ҳуқуқӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ дар 

шароити бозорӣ бидуни танзими ҳуқуқӣ ѓайриимкон мебошанд. 

Маҳз санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҷорӣ дар танзими ҳуқуқии фаъолияти 

соҳибкорӣ нақш ва аҳамият калон доранд.  

Инсон худро дар ҳамон маврид комилан дар ҷамьият озод ҳис 

карда метавонад, ки соҳиби ҳуқуқ ва озодиҳои кафолатнок бошад. 

Зарурати чунин ҳуқуқҳо ба монанди ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат, 

ҳифзи саломатӣ, таъмини иҷтимоӣ дар вақти пиронсолӣ ва чунин 

озодиҳо ба монанди озодии ҳуқуқи моликият, виҷдон, сухан, матбуот 

ва ғайра ба ҳама маълум аст. 

Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ҳангоми амалӣ намудани 

ҳуқуқҳои ба онҳо тааллуқдошта бояд оқилона ва одилона, 

боинсофона талаботи дар қонунгузорӣ дарҷёфта, принсипҳои ахлоқи 

ҷомеа, қоидаҳои одоби касбиро риоя намоянд. Ин уҳдадорӣ набояд 

ба воситаи шартнома хориҷ ё маҳдуд карда шавад. 

 Амали оқилона, одилона ва боинсофонаи иштирокчиёни 

муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ дар назар дошта мешавад. 

Дар ҳолати риоя накардани талаботи моддаи мазкур суд 

метавонад аз ҳифзи ҳуқуқи ба шахс таалуқдошта даст кашад [3]. 

Дар замони навин асоси иқтисодиётро маҳз иқтисодиёти 

бозаргонӣ ташкил медиҳад ва барои фаъолияти муътадил ва 

самараноки он, пеш аз ҳама, фаъолияти иқтисодӣ бояд озод бошад ва 

сониян, ягонагии фазои иқтисодӣ дар тамоми қаламрави Тоҷикистон 
таъмин карда мешавад. 

Дастгирии фаъолияти иқтисодию соҳибкорӣ, имрўз яке аз 

самтҳои муҳими сиёсати давлат мебошад. Нуктаҳои зикргардида дар 

Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

мақомоти қонунгузор, Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асоснок карда шудаанд. Вобаста ба он 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз санаи 21 декабри соли 2021  

овардаанд: «Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди 

минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва 

таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
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саноатикунонии босуръати кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 

2022–2026, яъне то ҷашни 35-солагии Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» эълон карда шаванд»[3]. 

Фаъолияти соҳибкорӣ ҷузъи низоми иқтисодии ҷамъиятие, ки 

худро мутамаддин меҳисобад, буд, ҳаст ва боқӣ хоҳад монд. Бинобар 

он, гузариш ба муносибатҳои бозорӣ дар назди ҷомеа масъалаҳои 

бисёр муҳим мегузорад, ки дар байни онҳо рушди соҳибкорӣ нақши 

асосӣ мебозад.  

Ҷолиби қайд аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 

истеҳсолот, соҳаи соҳибкории истеҳсолӣ ва дар ин васила бартараф 

намудани муаммоҳо ва такомули қонунгузории соҳаи мазкур 
талаботи замони муосир инчунин, мусоидати бевосита ба 

истеҳсолкунандагони ватанӣ дар ҳамгироии рушди босуботи 

иқтисоди миллӣ ва таъмини такмилгардидаи қонунгузории кишвар 

ба ҳисоб меравад.  

Тибқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» субъекти соҳибкорӣ ҳуқуқ 

дорад, ҳамаи намуди фаъолияти соҳибкориеро, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, амалӣ намояд, инчунин 

нархи моли истеҳсолнамуда  (кору хизматрасонии анҷомдода)-ро дар 

доираи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  мустақилона 
муайян намояд[4]. 

Истеҳсолоти муосирро, ки кунун дар асоси ихтирооту кашфиёти 

илму техника ва технологияи компютерӣ ташкилу инкишоф меёбад, 

бидуни фаъолияти соҳибкорӣ (бизнес) ва маркетингу менеҷмент 

тасаввур кардан имконнопазир мебошад. Фаъолияти иқтисодии 

инсон ва шаҳрванд якчанд нишонаҳои асосӣ ва ҳадафҳои муайяни 

ҳуқуқии худро дорост [5.с43]. Пеш аз ҳама, фаъолияти иқтисодӣ, ки аз 

ҷониби шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешаванд, ба 

инҳо нигаронида мешаванд: 

- ба ҳам пайваст намудани омилҳои моддӣ (сармоя) ва шахсӣ 

(меҳнат); 

- ташкилу такмил ва ривоҷу равнақ додани истеҳсолот: 

- сари вақт таъмин намудани рақобатпазирӣ; 

- истифодаи кашфиётҳои илму техника, ихтироот, навоварӣ, 

гузаронидани ислоҳот; 

- ботадриҷ ва босубот ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави 

молу маҳсулот ва хадамот; 

- ҷустуҷўи тарз ва услубҳои беҳтарини ташкили хоҷагидорию ба 
даст овардани фоида; 
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- истифодаи захираҳои иқтисодӣ, дарёфти алоқаҳои байни 

тавлидгарону истеъмолгарон, сармоядорону сармоягузорон ва ғ.[6. 
с.53]. 

Ҳамин тариқ, нақш ва мавқеи Тоҷикистон дар истеҳсолот барои 

заминаи устувори иқтисодӣ, пешгирии беқурбшавии пули миллӣ, 

таъмини ҷои корӣ ва таъмини мардуми кишвар бо неъматҳои моддӣ, 

умуман барои рушди иқтисодиёти кишвар, ҳамгироии субъектони 

фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ба бозори беруна, рушди тиҷорати 

байналмилалӣ ва дигар ҳадафҳои асосии давлату ҳукумат бузург аст.  
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ТАНОСУБИ ҲУҚУҚ ВА ҚОНУН ДАР ЧАҲОРЧӮБАИ 

ФАҲМИШИ ҒОЯҲОИ ҚОНУНҲОИ ҲУҚУҚӢ 
 

Ҳам аз рӯи мазмун ва ҳам аз рӯи моҳият қонунҳои ҳуқуқӣ дар 

шароити имрўза бояд мавқеи асосиро дар низоми ҳуқуқ ишғол 

намоянд. Барои он ки табиат, ҷараёни эҷодкунӣ ва нақши 

танзимкунандаи қонунҳои ҳуқуқиро аниқ намоем, бояд ки 

http://www.president.tj/
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тадқиқотро ба муаммои таносуби ҳуқуқ ва қонун равона намоем. Ин 

аҳамияти принсипиро ҳам барои муайян намудани мавқеъ ва нақши 

қонунҳои ҳуқуқӣ дар низоми қонунгузории амалкунанда ва ҳам ҷудо 

намудан аз қонунҳои ғайриҳуқуқӣ доро мебошад. 

Аҳамияти назариявии муаммои қонунҳои ҳуқуқӣ масъалаи 

актуалии таносуби ҳуқуқ ва қонунро ташкил менамояд. Доираи 

баҳсҳо оид ба мафҳуми ҳуқуқ ва қонун таърихи тӯлониро дорад ва 

бевосита муаммои фаҳмиши ҳуқуқро дар бар мегирад. Дар чунин 

баҳсҳо сухан бевосита оид ба ҷудо намудани ҳуқуқ аз рӯи табиат ва 

ҳуқуқ аз рӯи баёнгарии иродаи халқ, ҳуқуқи фитрӣ ва ҳуқуқи 

позитивӣ, оид ба таносуби қонун ва адолатнокӣ ва ғайра меравад [4, 
с. 78.]. 

Масъалаи таносуби ҳуқуқ ва қонун хусусияти актуалиро соҳиб 

аст, бинобар он ки дар як сатҳи фаҳмиши ҳуқуқ сифати арзишнокии 

он ва бевосита аз рӯи ҷараёнҳои ташаккулёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

давлати ҳуқуқбунёд қарор дорад. Табиати ҳуқуқ ҳамчун падидаи 

иҷтимоӣ ҳоло ҳам пурра азхуд карданашуда мебошад, аз нуқтаи 

назари сода нигоҳ намоем, он аз маҷмуи (низоми) қонунҳову 

санадҳои зерқонунӣ умуман, меъёрҳои ҳуқуқие, ки бевосита аз 

ҷониби давлат муайянкардашуда ҳисоб намудан мумкин аст, 

мебошад. Аз рӯи чунин муносибат ба фаҳмиши ҳуқуқ бевосита 

хулоса баровардан мумкин аст, ки давлат эҷодкунандаи ҳам қонунҳо 

(меъёрҳои ҳуқуқ) ва ҳам худи ҳуқуқ бо тамоми падидаҳои он аст. Дар 

ҳолати эҷод намудани ҳуқуқ аз ҷониби давлат он ҳамчун ҳуқуқи 

позитивӣ баромад менамояд. Агар ҳуқуқро ҳамчун ба сифати 

натиҷаи фаъолияти ҳуқуқэҷодкунандаи давлат дида бароем, чунин 

хулоса баровардан мумкин аст, ки он аз ирода ва моҳияти давлат 

алоқаманд аст. Аз рӯи чунин муносибат ба фаҳмиши ҳуқуқ аломати 

баробариро байни ҳуқуқ ва қонун гузоштан ҷоиз аст, барои он ки 

табиати ягона ва хусусиятҳои монандиро соҳиб аст. Дар ин ҷо сухан 

оид ба ягонагӣ, шабоҳати қонун ва ҳуқуқи позитивӣ меравад. 

Шабоҳати байни ҳуқуқ ва қонун инчунин, дар он ҳолате, ки ҳуқуқ 

ҳамчун натиҷаи фаъолияти давлат мебошад, дидан мумкин аст [1, с. 
12-34; 10, с. 150-152]. 

Дар ҳуқуқе, ки аз давлат бармеояд ва аз он вобаста аст, ҷой 

барои арзишнокии ҳуқуқи фитрӣ намемонад, ки он мушкилиро дар 

ҷараёни дарккунии ин арзишҳо дар маҷмуи қонунгузории 

амалкунанда ба миён меоварад. Дар муносибат ба фаҳмиши ҳуқуқ аз 

нуқтаи арзишнокӣ, фитрияти ҳуқуқ хусусияти дарки ҳуқуқ дар 

таносуб бо қонун тамоман дигар мегардад. Л. Штраус қайд 

менамояд: «талабот ба ҳуқуқи фитрӣ имрӯз ҳам аён аст, мисли 



  

178 

садсолаҳои пешин… Даст кашидан аз ҳуқуқҳои фитрӣ – мисли оне, 

ки ҳамаи ҳуқуқ ин ҳамчун ҳуқуқҳои позитивӣ тасдиқ намудан 

мумкин аст, ин маънои онро дорад, ки ҳуқуқ аз ҷониби танҳо судяҳо 

ва қонунгузории давлатҳои гуногун муайян карда мешавад. Лек ба 

ҳар ҳол, баъзан қонунҳо ё ҳукмҳои ғайриадолатнокро дидан мумкин 

аст. Ин муҳокимаро қабул намуда, мо қайд менамоем, ки дар байни 

олимони ҷавон як ченаки (маҳаки) адолатнокӣ ва ғайриодилӣ ҷой 

дорад, ки новобаста аз ҳуқуқи позитивии давлат, тавассути ин ченак 

(маҳак) ба ҳуқуқҳои позитивӣ баҳо додан мумкин аст» [13, с. 8; 3, с. 

178]. Ба арзишнокии ҳуқуқи фитрӣ диққат дода, камбудиҳои ҳуқуқи 

позитивӣ муайян карда шуда ва барои ислоҳ намудани он ёрӣ 

мерасонад. В.А. Туманов қайд менамояд, ки: «консепсияи ҳуқуқи 

фитрӣ аввалан диққати асосиро ба он медод, ки қонун ва ҳуқуқ 

баъзан ба ҳам мувофиқ нестанд ва ин номувофиқатӣ ба натиҷаҳои 

ҷиддӣ оварда мерасонад» [12, с. 203; 13, с. 203]. Фаҳмиши ҳуқуқ дар 

мазмуни васеъ, ин маҷмуи қонунҳо, санадҳои зерқонунӣ, меъёрҳои 

ҳуқуқӣ, ки онро аввалан ба сифати зуҳуроти арзишнок, ки аз давлат 

вобаста набуда, ба худ таваҷҷуҳи ҷиддӣ ва эҳтиромро аз ҷониби 

аъзоёни ҷомеа тавсиф намудан, мумкин аст.  

Ҳуқуқ бо мазмуни васеъ дар худ принсипҳо, ғояҳо, талаботи 

ҳуқуқи фитрӣ, сатҳи баланди маданияти ҳуқуқии ҷомеа, шуури 

ҳуқуқӣ, муносибати эҳтиромонаи ба арзишҳои ҳуқуқ аз ҷониби 

аъзоёни ҷомеаро инъикос менамояд. Танҳо ҳуқуқ бо арзишнокии худ 

қобил аст, ки пояи асосии қонунҳои ҳуқуқӣ бошад ва ҳамчун қисми 

ҷудонопазири ҳуқуқи ҷомеаи шаҳрвандӣ хизмат расонад. Қонунҳое, 

ки дар худ арзишҳои ҳуқуқҳои фитриро инъикос менамоянд, ба 

аксарияти қисми аъзоёни ҷомеа маъқул ва аҳамиятноканд, барои он 

ки онҳо ҳусусияти қонунҳои ҳуқуқиро ба худ мегиранд. Дар асоси 

арзишҳои ҳуқуқ ва дар якҷоягӣ бо ҷамъият ба даст овардани 

таҷрибаи мусбии ҳуқуқӣ ба аъзоёни инкишофёбандаи ҷомеаи 

шаҳрвандӣ имконият медиҳад, ки кӯшиши худро аввалан ба 

амалигардии манфиатҳои муҳими худ равона созанд. Таввасути ин 

арзишҳо ҳуқуқ ҳамчун объекти эҳтиром ба худ аз ҷониби аксарияти 

аъзоёни ҷомеа мегардад.  

Профессор Сотиволдиев Р.Ш. мафҳуми қонуни ҳуқуқиро чунин 

овардааст: «қонуни ҳуқуқӣ ақидаи марказии назарияи ҳуқуқи фитрӣ 

буда, барои аз ҳам ҷудо намудани мафҳуми ҳуқуқ ва қонун истифода 

бурда мешавад. Мувофиқи ин таърифот ҳама гуна қонунҳое, ки ба 

талаботи ҳуқуқи фитрӣ мувофиқ карда намешаванд, қонуни ҳуқуқӣ 

ва умуман ба сифати ҳуқуқ баромад карда наметавонанд (эътибори 

ҳуқуқӣ надоранд)» [11, с. 289]. Бояд ҳуқуқро ҳамчун танзимгари 
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объективии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қонун ҳамчун воситаи 

шаклёбии ҳуқуқ фарқ намоем. Санадҳои қонунгузорӣ на ҳама вақт 

ҳуқуқ мебошанд, барои ҳамин ҳам қонунҳои ҳуқуқиро аз 

ғайриҳуқуқӣ ҷудо намудан лозим аст, ки аз ҷониби қонунгузор 

набояд қабул карда шавад ва аз ҷониби суд истифода бурда шавад. 
Чунин нишондод бевосита аз меъёри амалкунандаи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати 

демократӣ ва ҳуқуқбунёд муайян шуда, низоми ҳуқуқии он барои 

ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дар асоси принсипҳои 

баробарӣ ва адолат ташкил карда мешавад. Инсон, ҳуқуқ ва 

озодиҳои он арзиши олӣ мебошанд [6]. Инсон ҳамчун бузургтарин 

арзиш ва дорои манфиатҳои қимат шинохта шуда, дар шароити 

истиқлолияти давлатӣ барои шинохти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

муқаддасоти давлатдорӣ аз диди тоза назар андохта, беҳтарин 

арзишҳо, ормонҳо ва ченакҳоеро муайян кардааст, ки метавонанд, 

манфиатҳои имрўзу фардои миллату давлатро сарбаландона дифоъ 
намоянд.  

Дар шароити ташаккулёбӣ, амалигардӣ ва инкишофи ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, таъмини ҳақиқии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар фаҳмиши 

арзишнокии он барои азбайнбарии қонунҳои ғайриҳуқуқӣ, ки ба 

ҳуқуқи позитивӣ хосанд, мадад мерасонад. Ҳуқуқ дар фаҳмиши васеъ, 

ҳамчун зуҳуроти ҷамъиятӣ, ки бо арзишҳои ҳуқуқи фитрии 

ғанигардида, ҷабҳаҳои муҳими ҳаёти аъзоёни ҷомеаи пешрафтаи 

шаҳрвандиро дар бар мегирад. Дар ин ҷо сухан оид ба бехатарии 

иҷтимоӣ ва ҳуқуқии инсон меравад, таъмини шароити зиндагии 
арзанда ва инкишофи озодонаро дар назар дорад.  

Конститутсияи Тоҷикистон бо муқаддас эълон намудани 

муҳимтарин рукнҳои зиндагии инсон ӯро ҳамчун маҳаки асосии 

зиндагии созандаю эҷодкунанда муаррифӣ намуда, дахлнопазирии 

ҳуқуқҳои фитрии онро муқаррар менамояд. 

Барои он ки хусусиятҳои таносуби байни ҳуқуқ ҳамчун зуҳуроти 

иҷтимоӣ арзишнок ва қонун ҳамчун маҳсули фаъолияти 

қонунэҷодкунандаи давлат бошад, бояд ба мазмун, моҳият, мақсади 

амали қонун, ба табиат, мазмун ва мақсади функсионалии қонун 

диққат дод. Дар ин ҷо сухан оиди муайян намудани он ки дар қонуни 

конкрети хислатҳои танзимгари ва мазмуние, ки тавассути он 

имконияти ба сифати қонунҳои ҳуқуқӣ эътироф намудан ва ё баръакс 

ҳамчун ғайриҳуқуқӣ ҳисобидани қонунҳо меравад, оварда шудааст. 

Дар шароити ташаккулёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати 

ҳуқуқбунёд аҳамияти назариявӣ ва принсипиалиро ҷудо намудани 

қонунҳои ҳуқуқӣ ва ғайриқонунӣ ишғол менамояд. Нақши муҳимро 
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дар фаҳмиши муаммои таносуби ҳуқуқ ва қонун, нақши қонунҳои 

ҳуқуқӣ дар ҳаёти ҷомеаро В.С. Нерсесянс оварда, таъкид кардааст, ки 

дар ҳолати таъсирбахш набудани қонунҳои расман муайяншуда, 

татбиқи бесамар аз камбудии мазмуни иҷтимоии ин қонунҳо бо 

хусусияти ғайриҳуқуқии онҳо бармеояд, ки он ба сифати воситаи 

танзимкунандаи манфиатҳои ҷамъи ҷомеа хизмат расонида 

наметавонад. Танҳо қонунҳои ҳуқуқӣ хусусияти умумиҳатмиро пайдо 

мекунанд [9, с. 95.]. Тавассути қонунҳои ҳуқуқӣ аз низоми 

қонунгузории амалкунанда он қонунҳое, ки ғайриҳуқуқӣ мебошад, 

танг карда бароварда мешаванд. Қонунҳои ҳуқуқӣ ҳам дар нақши 

мазмуну моҳият дар шароити мусоид бояд вазъи асосиро дар низоми 

ҳуқуқ ишғол намоянд.  
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ТAЪРИХИ ПAЙДOИШ ВA ИНКИШOФИ КOНСТИТУТСИЯ 
 

Кoнститутсия мaънoи муқaррaркунӣ ё тaсдиқкунирo дoрaд, ки 

aз истилoҳи лoтинӣ-constitution бaрмеoяд [1, с. 222]. Ба мазмуни 

муосир кoнститутсия ҳaмчун қoнуни aсoсии дaвлaт фaҳмидa 
мешaвaд. 

Пaйдoиш вa инкишoфи кoнститутсия тaърихи тӯлoнӣ дoштa, бo 

мaънoи мавзкур дaр тaҷрибaи дaвлaтдoрии дaвлaтҳoи мутaрaққӣ 

истифoдa бурдa мешудaнд, ки ин aлбaттa дaр дaвлaтҳoи ғулoмдoрӣ 

вa феoдaлӣ вуҷуд нaдoшт.  

Ҳaнўз дaр aҳди Ҳaxoмaнишиён, дaр қaрни пaнҷуми пеш aз мелoд 

Эълoмияи ҳуқуқи бaшaри Kуруши Kaбир қабул шудa буд, ки дaр oн 

бoри нaхуст сухaн aз ҳуқуқи инсoн дaр ҷoмеaи бoaдoлaт мерaфт. 

Aксaр мутaхaссисoни тaърихи ҳуқуқ ин сaнaдрo бa ҳaйси нaхустин 

эълoмияи ҳуқуқи бaшaр эътирoф кaрдaaнд. Aммo бo вуҷуди oн, ки ин 

дaлели тaърихӣ бoиси ифтихoр aст, вaле як мaсъaлaрo дaр нaзaр бoяд 

дoшт, ки ин эълoмия вa бa oн мoнaнд сaнaдҳoи aрзишмaнде, ки дaр 

тaърихи қaлaмрaви зисти хaлқи мo aрзи вуҷуд кaрдaaнд, aз зумрaи 

сaнaдҳoе мебoшaнд, ки бo тaшaббуси ҳукмфaрмoён сoдир мешудaнд 

вa хaлқ бa ҷуз қaбули oнҳo чoрa ё ибтикoри дигaре нaдoшт. 

Пaйдoиши кoнститутсия бa инқилоби буржуaзӣ, ки aз дaврaи бa 

сaри ҳoкимият oмaдaни синфи буржуaзӣ рoст меoяд, алоқаманд аст. 

Бинoбaр ин ҳaм, aввaлин кoнститутсия бa мaънoи тoмaш дaр ИМA 

вa Фaрoнсa бa ҳисoб мерaвaнд. Шaкли ягoнaи aсoсии қoнунирo 

кoнститутсия aз ҳaмин сoлҳo дaр худ тaҷaссум нaмудaaст. Ҷaрaёни 

вoқеии инкишoфи кoнститутсия мaҳз aз ҳaмин сoлҳo бaрмеoяд. 

Oxирҳoи acри XVIII дaврaи aввaлини инкишoфи 

кoнститутсиoнӣ мебoшaд, ки oн бa дaврaи тo бa oхир рaсидaни Ҷaнги 

якуми ҷaҳoн рoст меoяд. Дaврaи aввaли инкишoфи кoнститутсиoнӣ 

ин дaврaи бунёд вa мустaҳкaмшaвии ҷoмеaи буржуaзӣ дaр дaвлaтҳoи 

пешқaдaми Aврупo вa Aмрикo бa шумoр мерaвaд. 

Минбaъд дaврa бa дaврa дигaр дaвлaтҳo бa мoнaнди Пoлшa 
(1791), Венесуэлa (сoли 1811), Белгия (1831), Кaнaдa (сoли 1867) вa 
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Aвстрaлия (сoли 1900) кoнститутсияҳoи худрo қaбул нaмудaaнд, 

мaврид бa зикр aст, ки бунёди ҷaрaёни кoнститутсиoнӣ дaр oн дaврa 

мaҳдуд буд вa тaнҳo дaвлaтҳoи Aврупo вa Aмрикoрo фaрo мегирифт. 

Тaнҳo дaврaи aввaлини инкишoфи кoнститутсиoнӣ дaр дaвлaтҳoи 

Oсиё дaр Япoния (1889), дaр Хитoй (1912) вa дaр Эрoн (1906) қaбул 

кaрдa шуд. Дaр дaвлaтҳoи қитъaи Aфрикa бoшaд, дaр Либерия (сoли 

1847) вa дaр Иттифoқи Aврупoи ҷaнубӣ (сoли 1909) кoнститутсия 

қaбул кaрдa шудaaст. 

Бoиси тaзaккур aст, ки кoнститутсияҳoи дaр ин дaврa қaбулшудa 

ҳaмчун сaнaди меъёрии ҳуқуқӣ бoяд тo ҳaдди мaксимaлӣ дaхoлaти 

дaвлaтирo бa ҳaёти ҷoмеaи шaҳрвaндӣ мaҳдуд мекaрдaнд. Функсия ё 

ин ки сaҳми кoнститутсия нa тaнҳo дoирaи ҳoкимияти дaвлaтирo 

мaҳдуд, бaлки тaрзи бaaмaлбaрoрии oнрo бoяд муқaррaр мекaрд. 

Яъне, oн муқaррaр нaмудaни сaрҳaди ҳуқуқии бaйни дoирaи 

ҳoкимияти дaвлaтӣ вa шaҳрвaндoнрo дaр нaзaр дoрaд. Хусусияти 

кoнститутсияҳoи дaврaи aввaл бa ҳуқуқу  oзoдиҳoи фитрии инсoн, ки 

aз дaврaи тaвaллуд бa ӯ тaaллуқ дoштaнд, диққaти мaхсус дoдa 
мешуд. 

Дaр тaърихи дaврaи дуюми инкишoфи кoнститутсиoнӣ нaзaр 

aфкaнем, ду ҷaнги ҷaҳoнӣ, яъне aз oғoзи ҷaнги якуми ҷaҳoн то бa 

oхир рaсидaни ҷaнги дуюми ҷaҳoн рoст меoяд. 

  Хусусиятҳoи фарқкунандаи ин дaврa дaр oн aст, ки ғaлaбaи 
Pевoлютсияи Oктябр дaр Poссия бoиси пaйдoиши типи нaви 

дaвлaтдoрӣ-дaвлaти сoтсиaлистӣ гaрдид вa дaр бaрoбaри ин 10 июли 

сoли 1918 дaр Рoссия кoнститутсияи сoтсиaлистӣ қaбул кaрдa шуд. 

Ин тaкoне буд, дaр сaмти пешрaфти кoнститутсияҳoи oн дaврa 

нисбaти демoкрaтикунoнидaни ҷомеа. 

Maсъaлaи принсипҳoи нaви тaшкили ҳoкимияти дaвлaтӣ, 

coхтoрҳoи низoми сиёсӣ, иҷтимoӣ вa иқтисoдии ҷoмеa, ҳoлaти 

ҳуқуқии шaхс вa мунoсибaти oн бo ҷoмеa вa дaвлaт, тaмoми ҳoкимият 

бa меҳнaткaшoн бo рoҳбaрии синфи кoргaр, низoми яккaҳизбӣ, 

ҳукмрoнии мoликияти сoтсиaлистӣ дaр иқтисoдиёти дaвлaтӣ вa 

ғaйрa, дaр кoнститутсияҳoи дaвлaтҳoе, ки дaр ин дaврaҳo қaбул кaрдa 
шудa будaнд, оварда шудаанд. Ба мисли, Олмон, Испaния, Мексикa, 

Тaилaнд, Эфиoпия, Миср, Чехoслoвaкия вa Югoслaвия вa ғaйрa 

мебoшaнд, ки принсипҳои мазкурро дар конститутсияи худ ҷо 
додаанд. 

Ҳaнгoми дaврa бa дaврa тaқсим кaрдaни инкишoфи 

кoнститутсия дaврaи сеюми oн бa oхир рaсидaни ҷaнги дуюми 

ҷaҳoнрo дaр бaр гирифтa, тo oхири сoлҳoи  80 aсри ХХ дaвoм кaрд. 

Дaврaи сеюм, хусусиятҳoи бa худ хoсрo тaҷaссум менaмoяд, ки oн 
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бaъди ҷaнги дуюми ҷaҳoн бa ду лaгер – coтсиaлистӣ вa кaпитaлистӣ 

тaқсим шудaaст. Maҳз aз ҳaмин дaврa кoнститутсия нa тaнҳo қoнуни 

aсoсии дaвлaт, бaлки бo як дaрaҷaи муaйян бa қoнуни aсoсии ҷoмеa 

низ мубaддaл гaрдидa, бa ҳисoб мерaфт. 

Oғoзи сoлҳoи 90 aсри ХХ бoшaд, дaр тaърихи тaшaккул вa 

инкишoфи кoнститутсияҳoи дaвлaтҳoи сoбиқ Шӯрaвӣ зaминaи 

муҳимрo ишғoл мекунaд. Дaр бaрoбaри қaбул вa инкишoфи 

кoнститутсияҳoи дaвлaтҳoи сoбиқ ИҶШС, ки худрo мустaқил эълoн 

нaмудaaнд, дaр Тoҷикистoн низ oхирҳoи aсри ХХ дaврaи бaсo нaвини 

пaдидaи кoнститутсиoнӣ бa вуқӯъ пaйвaст. Бaъди бaрҳaм хӯрдaни 

Дaвлaти Шӯрaвӣ вa худрo aъзoи бaрoбaрҳуқуқи ҷoмеaи ҷaҳoнӣ 

эълoн кaрдaни Toҷикистoн, зaрурaти бунёди ҷoмеaи демoкрaтӣ бa 
миён oмaд. 

Coҳибихтиёрии Toҷикистoн, пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, 

ки давлат самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷиро мустақилона 

муайян менамояд[3, с. 22]. Coҳибихтиёрӣ ва дaр мaвқеи мустaҳкaм 

нигoҳ дoштaни Toҷикистoни нaвбунёд мaҳз дaр Кoнститутсия қoнунӣ 

мегaрдид. Aммo рaвaнди тaҳия вa қaбули Кoнститутсияи ҳoлo 

aмaлкaрдaистoдaи Ҷумҳурии Тoҷикистoн якчaнд мaрҳилaҳoи бaсo 

мурaккaбрo дaр бaр мегирaд. Яъне, Кoмиссияи кoнститутсиoнӣ дaр 

мoҳи aвгусти сoли 1990 тaъсис дoдa шудa буд, ки oн лoиҳaи 

Кoнститутсияи нaви Ҷумҳурии Тoҷикистoнрo дaр дaвoми як сoл 

тaйёр нaмуд. Вaле бетaртибиҳoи сиёсии мoҳи aвгусти сoли 1991 вa 

инчунин, пoшхӯрии ИҶШС сaбaби бa тaъхир aндoхтaн вa қaбул 

нaшудaни ин лoиҳaи бaсo муҳим гaрдид. Дaр ин дaврa Тoҷикистoн 

Истиқлoлияти худрo эълoн нaмуд вa зaрурaти кoркaрди лoиҳaи нaви 

Кoнститутсияи Тoҷикистoн бa вуқуъ пaйвaст. Aз ин рӯ, 3 янвaри сoли 

1992 бo Қaрoри Шӯрoи Oлии Ҷумҳурии Тoҷикистoн бa ҳaйaти 

кoмиссияи кoнститутсиoнӣ  тaғйирoт дaрoвaрдa шуд. Минбaъд, бo 

Фaрмoни Президенти ҳaмoнвaқтa Paҳмoн Haбиев 10 феврaли сoли 

1992 гурӯҳи кoрӣ дaр ҳaйaти нӯҳ нaфaр тaъсис ёфт. Ин гурӯҳи кoрӣ 

лoиҳaи нaви Кoнститутсиярo тaйёр вa мoҳи aпрели сoли 1992 бa 

Шӯрoи Oлии Ҷумҳурии Тoҷикистoн пешниҳoд нaмуд. Сaнaи 22 

aпрели 1992 Шӯрoи Oлии Ҷумҳурии Тoҷикистoн лoиҳaи 

Кoнститутсиярo мaъқул дoнистa, oнрo бa муҳoкимaи умумихaлқӣ 

пешниҳoд кaрд. Aммo oғoзи ҷaнги шaҳрвaндӣ имкoнияти муҳoкимaи 

пуррaи хaлқрo нaдoд вa бo ҳaмин кoри лoиҳaи Кoнститутсия қaтъ 

гaрдид. Мaсъaлaи тaҳияи лoиҳaи нaви Koнститутсияи Ҷумҳурии 

Тoҷикистoн вa тaғйир дoдaни ҳaйaти кoмиссияи кoнститутсиoнӣ дaр 

Иҷлoсияи Шӯрoи Oлӣ 26 июни сoли 1993 бa миён oмaд. Бo Қaрoри 

Шӯрoи Oлии Ҷумҳурии Тoҷикистoн ҳaйaти кoмиссияи 
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кoнститутсиoнӣ дaр иҷлoсия тaғйир дoдa шудa, рaиси кoмиссияи 

кoнститутсиoнӣ Эмoмaлӣ Шaрипoвич Paҳмoнoв интихoб гaрдид. 

Кoмиссияи кoнститутсиoнӣ aввaлин мaҷлиси худрo 4 сентябри 1993 

бaрпo кард вa дaр ин мaҷлис ду гурӯҳи кoрии нaв тaшкил дoдa шуд. 

Гурӯҳи кoрӣ дaр мoҳи aпрели 1994 ду шaкли лoиҳaи Кoнститутсиярo, 

ки яке aз oн лoиҳaи кoнститутсия бo шaкли идoрaкунии ҷумҳурии 

президентӣ, дигaре бo шaкли идoрaкунии ҷумҳурии пaрлaментӣ буд, 

бa кoмиссияи кoнститутсиoнӣ пешниҳoд нaмуд. Дaр нaтиҷa, лoиҳaи 

Кoнститутсия бo шaкли идoрaкунии президентӣ қoбили қaбул 

дoнистa шуд. Бo қaрoри Paёсaти Шӯрoи Oлии Ҷумҳурии Toҷикистoн 

лoиҳaи Koнститутсия бaрoи нaшр вa муҳoкимaи умумихaлқӣ 

пешниҳoд кaрдa шуд. Ҳaмин тaриқa, лoиҳaи Кoнститутсия 21-22 

aпрели сoли 1994 дaр рӯзнoмaҳo вa мaҷaллaҳoи рaсмӣ интишoр 

гaрдидa муҳoкимaи умумихaлқӣ тo мoҳи июли сoли 1994 дaвoм кaрд. 

Дaр Иҷлoсияи нуздaҳуми Шӯрoи Oлии Ҷумҳурии Тoҷикистoн, ки 21-

22 июли сoли 1994 бaргузoр шуд, лoиҳaи Koнститутсия бo пешниҳoду 

тaклифҳo муҳoкимa гaрдидa, бaрoи дaр рaъйпурсӣ 25 сентябри 1994 

қaбул гaрдидaнaш қaрoри дaхлдoр қaбул кaрдa шуд. Кoнститутсияе, 

ки 6-уми нoябри сoли 1994 қaбул гaрдид, дaр ҳaқиқaт бaхтнoмaи 

миллaт вa гувoҳнoмaи дaвлaти сoҳибистиқлoл вa рисoлaти тaқдири 

кишвaр будa, бa шaрoфaти oн ҷaҳoниён Тoҷикистoнрo чун субъекти 

кoмилҳуқуқи мунoсибaтҳoи бaйнaлмилaлӣ, кишвaри тaтбиқкунaндaи 

сиёсaти дaрҳoи кушoд вa хaлқи Тoҷикистoнрo чун мaрдуми бунёдкoр, 

сулҳпaрвaр вa фaрҳaнгӣ шинoхт. Aз ҷoниби мутaхaссисoн вa 

кoршинoсoни Aмрикo вa Рoссия Кoнститутсияи Ҷумҳурии 

Тoҷикистoн бaҳoи мусбӣ гирифтa, Сoзмoни амният вa ҳaмкoрии 

Aврупo бoшaд, Кoнститутсияи дaвлaти мoрo дaр қaтoри пaнҷ 

кoнститутсияи беҳтaрини дaвлaтҳoи aъзoи ин тaшкилoт ҷoй дoдaaст. 

Бo бaрoбaри рaвaнди инкишoфи ҷoмеaи ҷaҳoнӣ Тoҷикистoн низ 

бa мaрҳилaи сифaтaн нaви тaърихи инкишoфи худ вoрид шуд вa дaр 

кишвaр дaврaи дигaргуниҳoи куллӣ дaр ҳaмaи сoҳaҳoи ҳaёти ҷoмеa 

oғoз гaрдид. Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн дaр худ мoҳияти 

тaмoми сoҳaҳoи ҳaёти иқтисoдӣ, сиёсӣ, иҷтимoӣ, фaрҳaнгӣ вa 

ҳуқуқии дaвлaту ҷoмеaи тoҷикoнрo бo тaмoми ҷузъиётaш тaҷaссум 
менамояд[1, м.1].  

Дaр Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн мaвқеи хoс вa aсoсирo 

ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн вa шaҳрвaнд тaшкил медиҳaнд, ки ин aз 

принсипҳoи aсoсии Эълoмияи умумии ҳуқуқи бaшaр сaрчaшмa 
мегирaд. 

Нaқши тaърихии Кoнститутсия, пеш aз ҳaмa, дaр oн aст, ки aз 

сoлҳoи aввaли истиқлoлият хaлқи Тoҷикистoн ҳaмчун бaёнгaри 
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сoҳибихтиёрӣ вa сaрчaшмaи ягoнaи ҳoкимияти дaвлaтӣ сaрнaвишти 

худрo мaҳз тибқи муқaррaрoти ҳaмин ҳуҷҷaти тaқдирсoз муaйян 

нaмудa, сaмтҳoи тaрaққиёти ҳaмaи сoҳaҳoи зиндaгиaшрo мушaххaс 
гaрдoнид [4]. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати юридикӣ 

аз ҷониби коршиносон ва  конститутсионалистони байналмилалӣ яке 

аз конститутсияҳои беҳтарин эътироф гардида, баҳои баландро соҳиб 

гардидааст, ки ин боиси дар панҷгонаи беҳтарин Конститутсияҳои 

ҷаҳон эътироф шудани он гардидааст.  

Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн яке aз дaстoвaрдҳoи 

бузурги мaрдуми Тoҷикистoн бa шумoр рaфтa, зaминaи aсoсии 

юридикии бунёди дaвлaти сoҳибистиқлoли тoҷикoн, шaкли ифoдaи 

ҳуқуқии oрмoнҳoи дaвлaтдoрии миллӣ, ҳимoяи мaқсaд вa 

мaнфиaтҳoи миллӣ, oсoри тaърихӣ вa фaрҳaнги миллӣ мебoшaд. Дaр 

Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн сoҳибихтиёрӣ, истиқлoлият вa 

тaмoмияти aрзии Тoҷикистoн, дaхлнoпaзирии ҳудуди кишвaр, мoҳият 

вa вaзифaҳoи дaвлaт, ҳуқуқ вa oзoдиҳoи инсoн вa шaҳрвaнд, зaбoни 

дaвлaтӣ, рaмзҳoи дaвлaтӣ вa шaкли дaвлaтдoрии Тoҷикистoн, 

ҳaдaфҳoи сиёсaти дoхилӣ вa хoриҷии дaвлaт, aсoсҳoи иқтисoдиву 

сиёсӣ, иҷтимoиву фaрҳaнгии дaвлaт вa ҷoмеaи Тoҷикистoн эълoн 

шудaaнд. Мaнфиaтҳoи миллии дaвлaт дaр меъёрҳoи Кoнститутсия 

тaҷaссум ёфтa, aфзaлияти oнҳo бo дaрнaзaрдoшти эътирoфи рaсмии 

сaнaдҳoи ҳуқуқии бaйнaлхaлқӣ пуррa бa инoбaт гирифтa шудаaнд. 

Имрӯз бa тaърихи нaчaндoн тӯлoнии дaвлaтдoрии нaвинaмoн нaзaр 

aндoхтa, нaқши муҳими Кoнститутсиярo, пеш aз ҳaмa, дaр тaъсиси 

зaминaи ҳуқуқии тaшкили низoми нaви мaқoмoти oлии ҳoкимияти 

дaвлaтӣ вa пoйдевoри дaвлaти сoҳибистиқлoли Тoҷикистoн метaвoн 
тaъкид кaрд. 

Ҳaр як меъёри Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн ҷaвoбгӯи 

меъёру принсипҳoи умумиэътирoфшудaи бaйнaлмилaлӣ мебoшaнд, 

зерo aсoси oн бевoситa aз Эълoмияи умумии ҳуқуқи бaшaр сaрчaшмa 

мегирaд. Тибқи мoддaи 1 Эълoмияи умумии ҳуқуқи бaшaр, тaмoми 

oдaмoн oзoд вa aз лиҳoзи шaрaфу ҳуқуқ бa ҳaм бaрoбaр бa дунё 
меoянд. 

Дaр ниҳoят зикр кaрдaниaм, ки мaрдуми сoҳибтaмaддуни тoҷик 

бo тaърихи чaндҳaзoрсoлaи худ вoқеaн сaзoвoри чунин 

Кoнститутсияе, ки ифoдaкунaндaи ҳaмa гунa нияту aмaлҳoи пoки 

миллaт вa дaвлaти вoқеъaн сoхибихтиёр, демoкрaтӣ, ҳуқуқбунёд, 

дунявӣ вa ягoнa мебoшaд, гaрдидaaнд. Ин хуҷҷaт, aввaлин 

Кoнститутсияи Тoҷикистoни сoҳибистиқлoл aст вa бинoбaр ин, дaр 

тaърихи нaвини кишвaрaмoн рӯйдoди вoқеaн бузург вa тaкдирсoз 
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мебoшaд. Ин сaнaди муқaддaс истиқлoлияти дaвлaтии тoҷикoнрo бa 

рaсмият дaрoвaрдa, aсoсҳoи сиёсиву ҳуқуқӣ вa сaмтҳoи aсoсии 

пешрaфти ҷoмеaрo муaйян сoхт. 

Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн дaр тӯли 25 сoли 

мaвҷудияти худ бaрoи устувoрии ҳoкимияти дaвлaтӣ, қoнуният, 

вoлoияти қoнун вa тaъмини ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн вa шaҳрвaнд 

зaминa гузoшт вa симoи сиёсии Тoҷикистoнрo дaр aрсaи 

бaйнaлмилaлӣ муaррифӣ нaмуд. Кoнститутсия дaр ҳaқиқaт 

бaхтнoмaи миллaти тoҷик бa шумoр мерaвaд вa ин aмр мoрo вoдoр 

месoзaд, ки oнрo ҳaмчун муқaддaсoти миллӣ эҳтирoм, риoя вa ҳифз 
нaмoем. 

Эҳтирoм вa риoяи меъёрҳoи Кoнститутсия вa тaлaбoти қoнун, 

тaъмини вoлoияти қoнуну тaртибoти ҳуқуқӣ нишoнaи беҳтaрини 

ҷoмеaи сoҳибфaрҳaнгу мaсъулиятшинoс будa, дaр нaвбaти худ шaрти 

муҳимтaрини oрoмиву oсoиш вa пешрaфти ҳaмaи сoҳaҳoи ҳaёти 

ҷoмеa вa дaвлaт, инчунин зиндaгии бoсaoдaти ҳaр як сoкини 
мaмлaкaт мебoшaд. 
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МАФҲУМИ НОТАРИАТ, ТАРКИБ ВА СОХТОРҲОИ ОН 
 

Дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ баҳисобгирии оморӣ, бояд ҳатмӣ, 

пурра ва бенуқсон амалӣ гардад. Мақомоти давлатӣ дар ин бобат ва 

ҳамчунин ҷиҳати стандартҳои байналхалқӣ мутобиқ будани ҳисоботи 

муҳосибавӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. 

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Нотариат – ин яке аз элементҳои асосии низоми ҳуқуқии давлати 

муосир мебошад, ки барои таъмини муҳофизати ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мустаҳкам 

гардонидани тартиботи ҳуқуқӣ ва қонунӣ бо роҳи ба ҷо овардани 

амалиёти дурусти натриатӣ, якхела ва бамавқеи барои мустаҳкам 
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намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва уҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва огоҳонидан 

аз вайроншавии ҳуқуқ, равона карда шудааст. 

Дар марҳилаи замони муосир фаъолияти нотариат асосан бо 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 
санаи 15 майи соли 1995 пурра ва муфассал ба танзим дароварда 

шудааст, инчунин бо ёрии моддаҳои алоҳидаи Кодекси гражданӣ 

вобаста ба муносибатҳои нотариатӣ низ ба танзим дароварда 

мешавад, ки дар он намудҳои аҳдҳое, ки бақайдгирии нотариалии 

онҳо гуфта мешавад, оварда шудааст. 

Вазифаи нотариати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 

муҳофизати ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва 

давлатро бо роҳи ба ҷо овардани амалиёти нотариалии 

пешбиникардаи асноди қонунгузорӣ аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмин намудан, мебошад [2, С.4]. 

Фаъолияти нотариати давлатӣ дар асоси принсипҳои қонуният, 

инсондӯстӣ ва эҳтироми шаъну шарафи шахсият ва ҳуқуқи инсон бо 

ҷавобгарии шахсии ҳар шахси мансабдори баҷоовардаи амалиёти 

нотариалӣ барои фаъолияти худ қарор мегирад. Фаъолияти 

нотариалӣ соҳибкорӣ нест ва мақсадҳои ба даст овардани фоидаро 
надорад. 

Калимаи «нотариат» бисёрмаъно мебошад ва дар як вақт низоми 

мақомотҳо ва шахси мансабдор; дуюм, соҳаи қонунгузорӣ; сеюм, ин 

бахши таълимие, ки предмети онро масъалаҳои азхудкунии 

истеҳсолоти нотариалӣ ва фаъолияти иштирокчиёни он дар соҳаи 

нотариалиро ташкил медиҳанд, аст. 

Мутобиқи моддаи 92 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳамаи шахсон ёрии ҳуқуқӣ кафолат дода мешавад [1, С.25].  

Нотариат бо ҳамроҳии адвокатура барои таъминоти ҳамин 

ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон бо роҳи ба амал гузоштани 

амалиёти нотариалие, ки аз тарафи қонунгузор пешкаш карда 

мешавад, гузошта шудааст. 
Бояд қайд намуд, ки амалиёти нотариалӣ низ ба фаъолияти 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ нақши муҳим мебозад. Амалиёти 

нотариалӣ гуфта, амалиётеро меноманд, ки он ҳуқуқи нотариусонро 

ба танзим медарорад. Ба амал гузоштан аз тарафи нотариусон оиди 

қонунҳои амалишуда хабардор намуданро водор намесозад, балки 

уҳдадориҳоро ба монанди гузаронидани ташхиси ҳуқуқии шарти 

аҳдҳо, назорати мутобиқаткунии таркиби аҳдҳо, соҳибҳуқуқӣ ва 

қобилияти амалӣ будани намояндаҳои аҳдҳо мебошад. 

Дар баробари гуфтаҳои мазкур фаъолияти нотариати давлатӣ аз 

рӯи чунин принсипҳо амал мекунад, ки ин: 
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1) қонунияти фаъолияти нотарилие, ки маънои уҳдадории 

нотариус барои риояи дақиқ ва бечунучарои меъёри қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад; 

2) муҳофизати манфиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дар 

содири амалиёти нотариалӣ манфиатнок мебошанд, аз тарафи 

нотариус на фақат ҳуқуқҳои қонунии шаҳрвандон, балки 

уҳдадориҳои онҳоро низ фаҳмонида мешавад; 

3) пеш бурдани коргузории нотариалӣ бо забони тоҷикӣ ё 

забоне, ки дар қонунгузорӣ нишон дода шудааст (м.10 Қонуни Ҷ.Т. 

“Дар бораи натариати давлатӣ); 

4) риояи сирри нотариалӣ дар иҷрои амалиёти нотариалӣ. 

Ҳар як соҳа сирри касбии худро дорад. Дар баробари дигар 

соҳаҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи нотариалӣ низ 

сирри касбии худро дорад. 
Нотариус бояд сирри амалиёти нотариалии содиршударо нигоҳ 

дорад.  Дар муносибати ваколатӣ нисбати нотариус аз тарафи 

шахсони муроҷиаткарда дар амалиёти нотариалӣ ё дигар маълумоти 

гирифташуда роҳ дода намешаванд. Суд нотариусро аз ин уҳдадорӣ 

метавонад озод намояд, агар муқобили ӯ парвандаи ҷиноятӣ оиди 

амалиёти нотариалии содиркардаи ӯ пеш бурда шуда бошад.   

Ба фаъолияти идораҳои нотариалии давлатӣ Вазорати адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати адлияи Ҳукумати Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон ва ҳукумати вилоятҳо назорат мекунанд. 

Вазорати адлия ва раёсати адлияи Ҳукумати Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон ва ҳукумати вилоятҳо қонунӣ будани амалиёти 

нотариалиро тафтиш мекунанд, тадбирҳои ҳамоҳангсозии амалияи 

нотариалиро меандешанд ва статистикаи амалиёти нотариалиро 
таҳлил менамоянд [5, С.54]. 

Ҳар як илм таърихи худро дорад, аз ҷумла таърихи пайдоиши 

нотариат низ вуҷуд дорад. 

Асосан ду намуди низоми нотариат – лотинӣ ва англосаксонӣ 

вуҷуд дорад. Ба низоми иттиҳоди лотинии байналхалқӣ дар 

таркибаш 60 нотариати давлатҳои дунявиро дохил мекунад, ки аз 

ҳамаи калонтарин Республикаи Федеративии Олмон, Фаронса, 

Италия, Испания мебошад.  Дар соли 1995 Федератсияи Руссия низ 
расман ба ин иттиҳод дохил шуда буд [4, С.93]. 

Дар низоми лотинӣ нотариус - якум, ба сифати намояндаи 

мустақили давлатӣ аз номи давлат барои ба амал гузоштани 

амалиёти нотариалӣ баромад мекунад; дуюм, дар як вақт барои 

содири амалиёти нотариалӣ ҷавобгарии шахсӣ дорад. Мустақилияти 

нотариус ба розигии тарафҳо барои додани «шакли ошкоро ва 
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боварии ошкоро» таъмин менамояд, чунки нотариус вазифаҳои 

ҳокимияти ошкороро иҷро менамояд. Назорат аз болои фаъолияти 

нотариусон аз тарафи давлат аз тарафи мақомотҳои адлия 

гузаронида мешавад [6, С.122].  
Шакли ҳуқуқии англосаксонӣ ба протсесси судӣ моил буда, дар 

он диққати асосӣ ба гувоҳии шоҳидон чун воситаи далел, инчунин 

бар тафтиши далелҳои хаттӣ дода мешавад.  Нотариус дар низоми 

ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои нотариалӣ ба монанди дигар ҳуҷҷатҳои хаттие, 

ки мавқеи асосиро чун дар давлатҳои нотариати лотинӣ ҳаст, 

медиҳад. Гурӯҳи ҳуқуқшиносони касбӣ дар ИМА – ин адвокатҳо 

мебошанд, ки чун намояндаи тарафи муайян баромад мекунанд. 
Нотариусҳо фақат вазифаи бақайдгириро иҷро мекунанд, масалан, 

дар нусхаҳо, имзоҳо, гувоҳии шоҳидон дар назди суд. Дар он 

амалиёти адвокатӣ ва нотариалӣ ҳамроҳ карда мешавад. 

Масъалаи мавқеи нотариат дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хеле муҳим мебошад. Таъкид намудан лозим аст, ки 

низоми нотариалӣ яке аз қисми низоми давлатӣ мебошад. 

Барои адолати судӣ ва нотариат– ин таъминоти ҳимояи ҳуқуқи 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ мебошад. Барои ҳамин, мо бояд ба 

назар гирем, ки дар фаъолияти адолати судӣ ва дар фаъолияти 

нотариат ҳифзи ҳуқуқӣ муҳим аст.  

Яке аз принсипҳои ташкили фаъолияти судӣ ва нотариусон – ин 

объективӣ, холисона, тобеъият фақат ба қонун ва дахолатнопазирӣ 

ба фаъолияти касбии онҳо мебошад. 

Дар бораи мақсадҳои умумӣ, принсип ва вазифаҳои адолати 

судӣ ва нотариат оварда, нотариатро чун институти алоҳидаи 

ҳифзкунандаи адолат муайян намудан мумкин аст [10, С.84]. Дар ин 

ҷо савол ба миён меояд, ки нотариат худро дар сифати ҳифзкунанда 

дар чӣ нишон медиҳад? Ба ин савол чунин чавоб додан лозим аст: 

1. Фаъолияти нотариалӣ барои адолати судӣ муроҷиат 

намуданро истисно мекунад, масалан, аз рӯи баъзе масъалаҳо 

навиштаҷоти иҷро, рӯёнидани алимент дар асоси бақайдгирии 

нотариалии оиди супориши маблағи рӯёниш. 

2. Нотариат дар марҳилаи одии судӣ барои муқаррар намудани 

баъзе ҳолатҳо сабукӣ пайдо намуданро мусоидат мекунад, ки қувваи 

юридикии ҳуҷҷатҳои аз тарафи нотариус додашуда, баланд мебошад.   

Дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон - шаҳри Душанбе 

Саридораи  нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода 

шудааст. Дар маркази Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 

дигар марказҳои вилоятӣ яке аз идораҳои нотариалии давлатӣ ба 

сифати идораи вилоятии нотариалии давлатӣ таъсис дода шудааст. 
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Саридораи нотариалии давлатии ҷумҳуриявӣ ва идораҳои 

нотариалии давлатии вилоятӣ дар баробари ба ҷо овардани амалиёти 

нотариалӣ ягонагии амалияи нотариалиро таъмин мекунанд, кори 

омӯхтан ва ҷамъбаст намудани амалияи нотариалиро анҷом 

медиҳанд, дар такмили ихтисоси коркунони нотариат ва дар тафтиши 

фаъолияти идораҳои нотариалии давлатӣ иштирок менамоянд. 

Ба Саридораи нотариалии давлатии ҷумҳуриявӣ идораҳои 

нотариалии давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 

вилоятҳо, сарнотариусҳои давлатии ҷумҳурӣ ва вилоят, ба дигар 

идораҳои нотариалии давлатӣ нотариусҳои калони давлатӣ, 

нотариусҳои давлатӣ роҳбарӣ мекунанд. 

Дар маҳалҳои аҳолинишине (шаҳракҳо ва деҳаҳое), ки идораҳои 

нотариалии давлатӣ надоранд, амалиёти нотариалии 

пешбиникардаро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

нотариат» мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ ба ҷо меоваранд. 

Ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ дар қаламрави дигар 

давлатҳо ба зиммаи муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузошта мешавад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲО РОҶЕЪ БА ШАКЛ ВА УСУЛҲОИ 

ФАЪОЛИЯТИ ЛОББИСТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

         Мафҳуми лоббизм бо пайдоиши худ ба парламентаризм 

шабоҳат дорад. Бо мурури ташкилёбии парламент ба мақомоти 

воқеии қонунгузорӣ, майлу рағбат ба фаъоляити қонунгузории он 

меафзояд. Зимнан, чунин мароқ на ҳама вақт самти сиёсӣ дорад. 

Бештар манфиатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз манфиатҳои сиёсӣ боло 

меистанд ва ҳалли онҳо ба масоили сиёсӣ робита доранд. Лоббизм (аз 

англ. Lobby – даҳлез, роҳрав, миёнсарой) фишор овардани шахсони 

алоҳида, гурӯҳи шахсон ё ташкилот ба аъзои парламент бо мақсади 

ноил шудан ба қабул ё рад кардани лоиҳаи қонун ё қарори 

мушаххасро ифода мекунад. Лоббиҳо шахсоне мебошанд, ки 

метавонанд лоиҳаи қонуни қаблан таҳия кардашударо пешниҳод 

намоянд, ёрии машваратӣ расонанд дар назди мақомоти намояндагӣ 
идораи худро ташкил кунанд. Чунин фишор метавонад шакли 

машварат, арзномаи дастаҷамъӣ, мактуб, маъқул кунонидан, 

вохӯриҳои шахсӣ бо мақсади ноил шудан ба қабул ё рад кардани 

лоиҳаи қонун ва ғайраро дар бар гирад[1]. Албатта, доираи 

фарогирии амалҳои лоббистӣ фақат бо фишороварӣ ба аъзои 

праламент ва ноил гаштан ба қабули қонунҳои ба манфиати касони 

лоббиҳо намояндагӣ кардашуда, маҳдуд карда намешавад. Онҳо 

фаъолияти қабули қарорҳои ҳукуматиро низ объекти таъсиррасонӣ 

қарор медиҳанд ва фишори онҳо ба аъзои ҳукумат ё роҳбарони 

сохторҳои мақомоти иҷроия низ ҷой дошта, тавассути он манфиати 

худро амалӣ мекунанд. 

       Лоббистҳо – гумоштаи корпоратсияҳо, фирма, бонкҳо, иттифоқи 

касаба, ташкилотҳои соҳибкорон ва ғайраанд, ки бо ҳар роҳ кӯшиш 

мекунанд, то ки бо аъзои парламент робита барқарор намоянд ва ба 

мавқеи ӯ дар ҳалли масаъалаҳои мушаххас дар кумита (комиссия) ё 

палата таъсир мерасонад. Бо мурури ривоҷи фаъолияти парламентҳо 

иқдоми лоббиҳо ба барпо кардани ташкилотҳои ба таври касбӣ 

мувофиқи супориши фаъоияткунанда оварда расонид ва чунон 

вусъат ёфт, ки давлатҳо зарур донистанд онҳоро ба қолаби муайяни 

ҳуқуқӣ дароранд [2]. 

          Дар китобу мақолаҳо, луғатҳо ҳар гуна таърифи мафҳумҳои бо 
якдигар узван пайвастаи лобби, каси ба фаъолияти лобби 
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машғулбуда, лоббист ё ташкилоти лобби дода шудааст. Масалан, 

амали мақомоти қонунгузорӣ, ҳокимияти иҷроия, ҳокимияти судӣ, ки 

ба дастгирии соҳа ва самтҳои ҷудогонаи иқтисодиёти минтақаю 

корхонаҳо, гурӯҳи иҷтимоӣ, ки на тақозои воқеии зарурият, балки 

ҳавасмандӣ, баъзе вақт бо роҳи киро кардани шахси мансабдор 

равона карда шудааст, мебошад. Лоббиҳо ба сифати намояндаи 

ҳокимият ба васояти худ дар гирифтани супоришҳои имтиёзноки 

давлатӣ, қарзҳо, ёрӣ, сабукиҳо, литсензияҳо, шароити мусоиди 

фаъолияти тиҷорати иқтисодӣ, дар таъсис ва аз қайдгузаронии 

ташкилотҳои нав, дар пахш кардани ҳарифон мусоидат мекунанд. 

Одатан, лоббиҳои соҳаи аграрӣ ва лоббиҳои саноатӣ аз ҳам фарқ 
кунонида мешавад. 

           Дар ҷомеаҳои муосири демократӣ ҳар гуна иттиҳодияҳои 

одамон (гурӯҳи манфиатдор) ҳастанд, ки барои расонидани талаботи 

худ ба сохторҳои ҳокимият кӯшиш мекунанд. Баъзеи онҳо воситаҳои 

иқтисодиро истифода мекунанд, баъзеи дигарашон воситаи дигарро. 

Шакл ва мазмуни фаъолияти лоббистӣ дар ҳар як давраи рушди 

давлатдорӣ ва фаъолияти мақомоти давлатӣ ба худ ранги дигар 
гирифта метавонад. 

            Ҳанӯз соли 1946 Конгресси ИМА бо мақсади ба танзим 

андохтани фаъолияти лоббиҳо маҷбур гашта буд, ки қонун дар бораи 

лоббиҳоро қабул намояд. Дар он гуфта шудааст, ки ҳолатҳои 

қонунии мазкур ба ҳар шахсе паҳн мегардад, ки бевосита ва ё  

таввассути намояндагони худ, хизматчиён ё дигар шахсон маблағҳои  

пулӣ ё дигар чизҳои арзишнокро бо мақсади ноил гаштан ба 

ҳадафҳои зерин ҷамъ меоваранд: 

        -аз тарафи Конгресси ИМА қабул ё рад кардани ин ё он санади 

қонунгузорӣ;  

        -таъсири бевосита ё нисбӣ ба аз тарафи Конгресси ИМА қабул ё 

рад кардани ин ё он санади қонунгузорӣ. 

        Инчунин, қонуни мазкур уҳдадор мекунад, ки ҳатман фаъолияти 

лоббистӣ  дар Конгресси ИМА қонунӣ гардонида шавад, яъне бо 

тартиби муайян онҳо ба қайд гирифта шаванд. Ҳоло дар чандин 

давлатҳои реҷаи идораи демократидошта, ҳамин гуна қонун қабул 
када шудааст. 

      Ҳадафи асосии таъиноти ин санадҳо кам кардани таъсири  

лоббиҳо ба аъзои парлумон ва таъмини шаффофияти даромадҳои 

молиявии аъзоёни парлумон, гузоштани монеаи ҳуқуқӣ муқобили 

муомилаҳои шубҳаноки аъзои парлумон ва лоббиҳои расмишудаю 

махфӣ мебошад. 
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    Дар таҷрибаи фаъолияти  парлумонии баъзе мамлакатҳо ба 

робитаи вакилон бо гурӯҳҳои фишороварӣ ва ташкилотҳои лоббиҳо 

эътибор дода шуда, кӯшиш карда мешавад, ки робитаи ташкилотҳои 

лоббистӣ бо парлумон ва аъзоёни он расмӣ гардонида шаванд. 

Ҳамчунин, аксар вақт лоббиҳо фаъолияти касбии хусусӣ ва 

соҳибкории худро идома медиҳанд. Масъалаи муайян кардани то 

кадом ҳад ба мандати вакилӣ мувофиқ омадани чунин фаъолият дар 

зери диққат мебошад. 

          Сол то сол шумораи парлумонҳое меафзояд, ки таҷрибаи 

бақайдгирии  “манфиатҳои хусусии” вакилонро ҷорӣ кардаанд: 

вакил бояд ҳатман аз ҳамин гуна фаъолияти худ палатаро огоҳ 
намояд. 

         Ҳанӯз хеле барвақт парлумон-Палатаи обшинаи Англия аъзоёни 

худро вазифадор карда буд, ки дар бораи манфиатҳои пулӣ ва 

фоидаи дигари моддӣ, ки аъзоён доранд ва ба ахлоқ  ва 

суханрониҳояшон таъсир доранд, ахбор пешниҳод намояд. Албатта, 

то кадом ҳад амалӣ гаштани ин вазифа ба сатҳи маърифати вакилон 

ва ахлоқи онҳо вобастагӣ дорад. Аммо чунин чорабинӣ ҳадафи 

пешгирии хатари зери таъсири лоббиҳо қарор гирифтани аъзоёни 
парлумон мебошад. 

      Ахбори аъзои парлумон маълумотҳоро дар бораи ишғоли 
мансаби муздноки директор ё дигар мансаби музднок дар бораи 

сафарҳо ба хориҷа, агар он на аз ҳисоби шахсӣ ё маблағҳои давлатӣ 

харҷ гардида бошад, дар бораи дар истифода доштани замин ё молу 

мулке, ки арзиши калон дорад, дар бораи компанияҳое ки дар онҳо 

аъзои парлумон зиёда аз 1 фоиз аксияҳои сармоявӣ дорад ва ғайраро 
дарбар гирад. 

     Дар Фаронса аъзои парлумон дар муҳлати 15 рӯз баъди шуруъ 
карданаш ба вазифа бояд бюрои палатаро дар бораи азми идома 

додани фаъолияти қаблии касбӣ бохабар намояд. Агар дар бораи 

имкони чунин мутобиқат шубҳа пайдо гардад, пас қарори қатъиро 

Шӯрои конститутсионӣ мебарорад. Дар ҳолате ки он ғайриқонунӣ 

будани якҷоя кардани мандати вакилиро бо шуғли манъшуда тасдиқ 
намояд, истеъфоро аъзои парлумон эълон менамояд. Дар адабиёти 

ҳуқуқӣ дар хусуси ба таҷрибаи парлумони Фаронса ҳеҷ вақт ҷой 

надоштани чунин ҳодиса қайд ёфтааст. 

         Дар даҳсолаҳои охир қонунгузории бисёр давлатҳо талаботи ба 

мандати вакилӣ номувофиқ будани ишғоли касбу кор ва ихтисосҳоро 

пешбинӣ менамояд. Қариб дар ҳамаи давлатҳои пасошӯравӣ чунин 

талабот дар қонунгузории интихобот ҷой дода шудааст. Аз ҷумла, 

Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
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интихоботи Маҷлиси Олӣ муқаррар кардааст, ки дар қатори шахсони 

мансабдори ҳокимияти давлатӣ номзадии роҳбарони консернҳову 

компанияҳо, ассосиатсияҳо ва корпаратсияҳои давлатии ҷумҳуриявӣ 

ва муовинони онҳо, ҳамон вақт ба қайд гирифта мешаванд, ки дар 
аризаи худ аз хусуси баъди вакили парлумон интихоб шудан, аз 

вазифа рафтанашонро изҳор карда бошанд. Ҳамчунин, барои 

бақайдгирии номзадҳо ба комиссияҳои интихобот пешниҳод кардани 

маълумот дар бораи ҳаҷм ва манбаи даромади номзад маълумот дар 
бораи амволе, ки ба моликияти номзад мансуб аст, зарур мебошад [4]. 

       Маълумот дар бораи ҳаҷм ва манбаи даромади шаҳрванде, ки 
номзад мебошад, дар намуди нусхаи эъломия дар бораи даромади 

яксолаи пеш аз соли таъйин шудани интихобот (бо қайди мақомоти 

андоз) пешниҳод карда мешавад. Шаҳрванди номбурда мувофиқи 

қонунгузории ҷумҳурӣ дар бораи андоз ва хироҷҳои барои пешниҳод 
кардани эъломияи даромад дар як сол, пеш аз таъйин шудани 
интихобот аз ташкилоте, ки даромад гирифтааст, маълумотнома 

пешниҳод менамояд. Маълумотнома дар бораи амволе, ки ба ҳуқуқи 

моликияти номзад мансуб аст, ба шакли муқарраркардаи Комиссияи 

марказии интихобот ва раъйпурсии ҶТ пешниҳод карда мешавад 
(моддаи 35). 

          Оид ба мазмуни меъёрҳои мазкур бояд қайд кард, ки  дар онҳо 

нишондоди мушаххас дар бораи талаботи қатъӣ дар бораи ҳаҷми 

моликияти номзад ва бо кадом роҳу восита ба даст овардани он, 

мавҷуд нест.  

          Чӣ тавре ки расонаҳо хабар додаанд, фақат дар Вашингтон дар 

атрофи 13-15 ҳазор кас лоббиҳои касбӣ мавҷуданд. Инҳо бештар 

собиқ сенаторҳо ва аъзоҳои конгресс мебошанд. Онҳо ҳоло қариб 3 

миллиард доллар ҷамъ оварда, дар ҳар ним сол дар бораи маблағҳои 

тавассути шартномаҳо бадастовардаашон дар робита бо 

мансабдорон, дар бораи кормандони худ, дар бораи хароҷотҳо хеле 

дақиқ ҳисобот медиҳанд.  

         Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими падидаи 

лоббизм ва фаъолияти лоббиҳо ҳанӯз пеш гирифта нашудааст. 

Албатта, парлумони кишвар ҳанӯз таърихи зиёди фаъолият надорад 

ва то ҳол сохторҳои таркибии палатаҳои он мукаммал нашудаанд. 

Аммо бо мурури рушди фаъолияти қонунгузории парлумон ва 

тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳаллу фасли масъалаҳои ҳаёти 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, хоҷагӣ, фарҳангӣ ва ғ. майлони лобистӣ 

ташаккул ва ривоҷ ёфта, ба фаъолияти на фақат Маҷлиси Олӣ, балки 

ҳукумат ва идораҳои марказии ҳокимияти иҷроия таъсир мерасонад. 
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      Истифодаи  шаклҳои гуногуни майл кунонидани қонунгузор ё 

мақомоти иҷроияи дахлдор ба қабули қонуну қароре,  ки ба ташкил 

ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мусоидат менамояд, тағйироту 

илова дохил кардан ба онҳо дар солҳои 90 ва оғози солҳои 2000 дар 

Тоҷикистон ҷой доштанд. 

          Ба ақидаи олими ватанӣ Имомов А. рушди фаъолияти 

қонунгузорӣ ва ҳуқуқэҷодкунӣ дар ҷумҳурӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ва 

устувор шудани мавқеи сармоядорон дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

ногузир ба боз ҳам пурзӯр шудани майлони лоббистӣ ва афзоиши 

нуфузи лобистҳо мегардад. Бо ин сабаб бояд роҳҳои эътимодноки 

танзими ҳуқуқии фаъолияти лоббистӣ дар ҷумҳурӣ ҷустуҷӯ ва азбар 
карда шавад[4]. 
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Қодирӣ А.Ҳ., 

ассистенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
 криминалистика ва пешгирии коррупсия  

 

БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАҲОИ ТАРКИБИ 

ҶИНОЯТИИ ТАҶОВУЗ БА НОМУС МУВОФИҚИ 

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Таҷовуз ба номус ҳамчун ҷиноят давраи таърихии зиёд дорад. 

Дар даврони ҳукмронии шоҳ Ҳаммурапи барои таҷовуз ҷазои сахт 

пешбинӣ шуда буд. Сарфи назар аз зоҳиран фаҳмо ва возеҳ будани ин 

ҷиноят, он на танҳо дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ, балки дар қонуни 

ҷиноятӣ низ якранг аст. Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ, таҷовуз ба 

номусро бо се ҳолати асосӣ фаҳмидан мумкин аст. Якум, мафҳуми 

таҷовуз ба номус ба давраи таърихии рушди ҷомеа ва қонунгузории 
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дахлдори ҷиноятӣ вобаста мебошад. Дуюм, он бештар аз рӯи дараҷаи 

тараққиёти иқтисодиёт ва маданияти аҳолии ин ё он мамлакат ва 

қонунгузории дахлдори ҷиноятӣ муайян карда мешавад. Сеюм, ба 

дараҷаи инкишофи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва амалияи тафтишотию 

судӣ вобаста мебошад. 

Мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҷовуз ба номус – ин алоқаи ҷинсӣ бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди 

истифодаи он нисбати зан ё нисбати дигар шахсони ба ӯ наздик ё бо 

истифодаи аз вазъияти оҷизонаи зан фаҳмида мешавад. 

Мафҳуми ҷинояти мазкур дар давлатҳои муосири ҷаҳон бо ҳар 

гуна маънӣ фаҳмида мешавад. Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Қирғизистон ва Украина мафҳуми таҷовуз ба номус аз Кодекси 

ҷиноятии Федератсияи Русия [1] танҳо бо он фарқ мекунад, ки дар он 

баъзе шарҳҳо оид ба хусусияти зӯроварӣ мавҷуданд. Кодексҳои 

ҷиноятии онҳо таъкид мекунанд, ки таҷовуз алоқаи ҷинсӣ дар 

якҷоягӣ бо зӯроварии ҷисмонӣ ё таҳдиди истифодаи он мебошад. 

Дар Кодекси ҷиноятии баъзе кишварҳои ИДМ, ба ғайр аз 

тавзеҳи зикршуда, таъкид шудааст, ки таҷовуз ба номус кирдорест, ки 

бар хилофи иродаи ҷабрдида ё зан содир шудааст.  

Дар Кодекси ҷиноятии ду кишвари ИДМ таъкид шудааст, ки 

таҷовуз алоқаи ҷинсӣ бо зани болиғ аст - Кодекси ҷиноятии Эстония 

ё Кодекси ҷиноятии Арманистон бошад, таҷовуз ба номусро алоқаи 

ҷинсии мард бо зан бар хилофи иродаи ӯ мешуморад [2]. 

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми тавсифи таҷовуз ба номус дар 

кишварҳои хориҷи наздик (ИДМ) қайд мешавад, ки он бо факти 

зӯроварӣ содир мешавад ё таҳдиди истифодаи он содир мешавад, он 

на танҳо нисбат ба чабрдида, балки нисбат ба хешу табори ӯ низ 
содир карда мешавад. 

Дар вақти таҳлил намудани мавзӯи мазкур мо шоҳиди он 

мешавем, ки доираи шахсоне, ки нисбати онҳо зӯроварӣ ё таҳдиди 

зӯроварӣ вуҷуд дорад, танҳо ба наздиконашон дахл дорад. Дар ҳамин 

ҳол, дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон зӯроварӣ ва 

таҳдиди он метавонад афроди дигарро ба ташвиш орад ва онҳо 

афроди наздик набошанд. Ин дар Қарори Пленуми Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ доир ба 

парвандаҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ё 

дахлнопазирии ҷинсӣ» аз 25-уми июни соли 2004 қабул гардидааст, 

ба таври возеҳ шаҳр дода шудааст [4]. 

Мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери 

мафҳуми истифодаи зӯроварӣ, ин чунин амал бояд фаҳмида шавад, 
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яъне ҷинояткор бо мақсади амалӣ намудани таҷовуз ба номус ба 

ҷабрдида зарари сабук ё миёна ба саломатӣ мерасонад. 

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми зарари 

сабук ва миёна ба саломатӣ зикр гардидааст, ки чунин мебошад. 

Таҳти мафҳуми қасдан расонидани зарари миёна ба саломатии 

шахс чунин ҳаракатҳое, фаҳмида мешавад, ки барои ҳаёт хавфнок 

набуда ва оқибатҳои дар моддаи 110 КҶ ҶТ пешбинишуда, яъне 

хавфноки барои ҳаёт дар лаҳзаи расонидани зарар ба саломатӣ; гум 

кардани қобилияти биноӣ, гум кардани қобилияти шунавоӣ, гум 

кардани қобилияти суханронӣ, гум кардани ягон узви бадан, аз кор 

мондани ягон узви бадан, қатъ ёфтани ҳомиладорӣ, гирифтор шудан 

ба бемории руҳӣ, гирифтори бемории нашъамандӣ ё токсикомания 

шудан, ба миён омадани бадсуратии ислоҳнопазирии руҳӣ, ба таври 

зиёд хароб шудани саломатӣ бо аз даст додани на камтар аз сеяки 

қобилияти умумии меҳнатӣ, хароб шудани саломатӣ бо пурра аз даст 

додани қобилияти меҳнатии касбӣ ба миён наовардааст, вале боиси 

харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст 

додани камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ шудааст.    

Зери мафҳуми зарари сабук ба саломатӣ расонидан мувофиқи 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қасдан расонидани зарари 

сабук ба саломатӣ, ки боиси ба муҳлати кӯтоҳ хароб шудани 

саломатӣ ё андаке ба таври устувор аз даст додани қобилияти меҳнат 
гардидааст [3]. 

Таҳдиди истифодаи зӯроварӣ ҳолатҳои зерин фаҳмида мешавад: 

таҳдиди куштан ё таҳдиди расонидани дараҷаҳои гуногуни зарар ба 

саломатӣ фаҳмида мешавад. Таҳдид бояд на фақат рӯирост, балки 

дар нияти бетаъхир истифода намудани зӯровариро нисбат ба худи 

ҷабрдида ва ё наздикони ӯ ифода намояд. 

Доир аз таҳлили қонунгузории кишварҳои муосир маълум 

мегардад, ки мафҳуми «таҷовуз ба номус» дар кодексҳои ҷиноятии ин 

кишварҳо нишон медиҳад, ки дар баъзе кодексҳои ҷиноятӣ на танҳо 

тарафи объективии таҷовуз ба номус, балки объекти ин ҷиноят низ 

ошкор карда шудааст. Ба чунин кодексҳо, масалан, Кодекси 

ҷиноятии Белгия дохил намудан мумкин аст. 

Илова бар ин, дар бархе аз кодексҳои ҷиноятии кишварҳои 

аврупоӣ таъкид шудааст, ки таҷовуз алоқаи ҷинсӣ бо зан аст. Ҳамин 

тариқ, дар қисми 1 моддаи 152 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Булғористон зикр шудааст, ки таҷовуз алоқаи ҷинсӣ бо зан мебошад. 

Дар моддаи 190 Кодекси ҷиноятии Шветсария ба таври возеҳ гуфта 

мешавад, ки таҷовуз ба номус амалест, ки дар он шахси дигар «бо 
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таҳдиди истифодаи зӯроварӣ як занро ба ҳамзистӣ маҷбур мекунад» 
[5]. 

Аз ин бармеояд, ки ҳар як давлати ҷаҳон мафҳуми таҷовуз ба 

номусро бо маъноҳои гуногун маънидод менамояд, лекин дар ҳамаи 

давлатҳои ҷаҳон таҷовуз ба номус, ин кирдори маҷбурӣ нисбати зан ё 
хешовандони наздики зан мебошад. 

Таҳти мафҳуми шахсони ба ҷабрдида наздик ҳам хешони наздик 

(падару модар, фарзандон, додарону хоҳарон, бобою модаркалон, 

набераҳо, ҳамсар) ва ҳам дигар шахсоне, ки манфиатҳои онҳо барои 

ҷабрдида азиз буда, вай ба тақдири онҳо манфиатдор мебошад, 

ҳамхона, дигар хешон, домод, ошиқ, дугонаҳои наздик фаҳмида 
мешавад. 

Ҷинояти мазкур дар намуди қасди бевосита содир карда 

мешавад, яъне гунаҳкор дарк менамояд, ки бидуни иродаи зан, яъне 

бе розигии зан бо истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он ва ё 

бо истифода аз вазъияти оҷизонаи зан бо ӯ ба алоқаи ҷинсӣ дохил 

шуда истодааст ва мехоҳад чунин кирдорро содир намояд. 

Субъекти ҷинояти мазкур шахси воқеӣ мукаллафи ба синни 14 - 

сола расида, фаҳмида мешавад, ба ҳайси он танҳо ҷинси мард 
баромад карда метавонад. 

Мувофиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кирдори ҷиноятии мазкур оқибати вазнин дорад, зеро вобаста ба 

хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии кирдор барои ин намуди 

ҷиноят мувофиқи қонунгузории ҷиноятӣ ҷазои қатл пешбинӣ 
шудааст.  

Доир ба мавзӯи мазкур мо ба чунин хулоса омадем, ки ҷинояти 

таҷовуз ба номус дар ҳамаи давлатҳои кирдори ҷиноятӣ ба ҳисоб 

рафта, аз ҷониби давлатҳои ҷаҳон нисбати чунин кирдор ҷазои 

ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. 
 

Пайнавишт: 
1. Кодекси ҷиноятии Федератсияи Руссия аз 13.06.1996 № 63 – Ф3 бо 

тағйиру иловаҳо дар ҳолати 25.03.2022 

2. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Эстония аз 01.09.2002 бо тағйиру иловаҳо 

дар ҳолати 20.03.2022. 

3. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998 бо 

тағйиру иловаҳо дар ҳолати 21 декабри соли 2021.  

4. Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи 

судӣ доир ба парвандаҳои марбут ба ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ 

ё дахлнопазирии ҷинсӣ» аз 25-уми июни соли 2004. 

5. Кодекси ҷиноятии Шветсария аз 01 январи соли 1942 бо тағйиру 

иловаҳо дар ҳолати 16 июли соли 2012. 
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Хоҷаев Ш.Ш., 
ассистенти кафедраи  

ҳуқуқи конститутсионӣ 
 

МАЪЮБОН ВА ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ОНҲО 

ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Мо бояд ҳамеша босабру таҳаммул бошем, ҳамдигарро ҳамеша 

дастгирӣ кунем, ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоат ғамхорӣ 

намоем, Ватанамонро сидқан дӯст дорем, фарзандонамонро дар ҳамин 

рӯҳия тарбия кунем. 

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Дар ҷомеа шахсони воқеӣ ба фаъолияти гуногун машғул 

мебошанд, ки ҳар яки онҳо дорои қобилияти гуногун буда, бо 

амалҳои мухталифи худ ба ҷамъият муаррифӣ мегарданд. Мувофиқи 

қонунгузорӣ дар ҷамъият шахсонро вобаста ба қобилияти 

амалкуниашон ба гурӯҳҳо ҷудо мекунанд, ки яке аз категорияи онҳо 

маъюбон маҳсуб меёбанд.  

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи иҷтимоии 

маъюбон” шахси маъюбро чунин шарҳ додааст: “Маъюб – шахсест, 

ки дар натиҷаи нуқсёбии  саломатӣ бо коҳиши устувори вазифаҳои 

организм аз беморӣ, ҷароҳат, иллати ҷисмонӣ ва ақлонӣ боиси 

маҳдуд шудани фаъолияти ҳаётӣ гардидааст ва ба ҳифзи иҷтимоӣ 

ниёз дорад” [3,қ.1, М-1.]. 

Маъюбӣ аз лаҳзаи таваллуд ва дар давоми ҳаёт ба вуҷуд омада 

метавонад, ки ин ба хоҳиш ва иродаи шахс вобастагӣ надорад. 

Маъюбӣ – дараҷаи маҳдудияти фаъолияти ҳаётии инсон дар 

натиҷаи нуқсёбии саломатӣ  бо коҳиши устувори вазифаҳои 

организм [3, қ.4, М-1]. 

 Маъюбон ба қатори дигар шахсони мукаллаф аз тамоми 

ҳуқуқҳо бархурдор буда метавонанд. Мутобиқи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми аз хурдсолӣ ба маъюбӣ дучор 
гардидан, ё ин ки маъюб ба дунё омадани навзодон давлат нисбати 

онҳо эътибори хос зоҳир мекунад, яъне маъюбонро аз кӯдакӣ 

(хурдсолӣ) давлат таҳти ғамхории худ қарор додааст: “Давлат барои 

ҳифзи кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ 

менамояд” [1, қ.3, М-34].  

Маъюбон шахсони ба ҳимоя эҳтиёҷманд маҳсуб ёфта, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун давлати иҷтимоӣ барои онҳо шароитҳои хуби 
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зиндагӣ фароҳам меоварад, инчунин имтиёзҳоро баҳри шароити 

зиндагии арзандаи онҳо кафолат додааст. 

Қисми сеюми моддаи тафсиршаванда уҳдадории давлатро оид ба 

ҳифзи кўдакони ятиму маъюб ва зоҳир намудани ѓамхорӣ дар 

мавриди таълиму тарбияи онҳо муқаррар мекунад. Ба уҳдаи худ 

гирифтани масъулияти ҳифзи иҷтимоии кўдакони ятиму маъюб 

маънои онро дорад, ки давлат сиёсати инсонпарварона ва тамаддунӣ 

дошта, афзалияти арзишҳои умумиинсониро дар риояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон эътироф мекунад. Дар низоми қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ин муқаррароти конститутсионӣ 

санадҳои ҳуқуқие амал мекунанд, ки бевосита роҳу усул ва шарту 

шароити расонидани кўмаки иҷтимоиро ба кўдакони маъюбу 

бепарастор муайян мекунанд. Масалан, тибқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон” давлати 

Тоҷикистон ҳимояи иҷтимоии кўдакони маъюбро таъмин намуда, ба 

онҳо барои рушди инфиродӣ, амалӣ намудани имконияту 

қобилиятҳои эҷодию истеҳсолӣ бо назардошти талаботи онҳо дар 

барномаҳои дахлдори давлатӣ, расонидани кўмаки иҷтимоӣ дар 

шаклҳои пешбининамудаи қонун бо мақсади рафъи монеаҳо дар 

татбиқи ҳуқуқи ҳифзи сиҳат, меҳнат, маълумот ва омодагии касбӣ, 

манзил ва дигар ҳуқуқи иҷтимоию иқтисодиашон шароити зарурӣ 

фароҳам  меорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маъюбон барои амалӣ 

намудани ҳуқуқ  ва манфиатҳои қонуниашон кафолатҳои иловагӣ 

муқаррар намуда, дар ҳаққи кўдакони маъюб ѓамхории махсус зоҳир 

мекунад[2, қ.3, М-34 ]. 

Дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо 

нисбати маъюбон имтиёзҳо дода шудааст, балки дар корхонаҳое, ки 

онҳо вобаста ба қобилият ва тавоноии худ кору фаъолият мекунанд, 

нисбати он корхонаҳо низ ба андозбандиашон қисман имтиёз дода 
мешавад. 

Барои ташкилотҳое, ки маъюбонро бо кор таъмин мекунанд, 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандии 

имтиёзнок муқаррар карда мешавад[3, қ.4, М-26]. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки таҳти ғамхории давлат қарор 

доштани маъюбон ба мо маълум буда, на танҳо онҳо ба кор ҷалб 

карда мешаванд, балки ба машғулиятҳои варзишӣ низ иштирок 

карда метавонанд. Зеро давлат барои маъюбон ҳамаи шароитҳои 

заруриро фароҳам намуда, мувофиқи тавоноӣ бо намудҳои гуногуни 

варзиш машғул буданашон шароитҳои зарурӣ ва кофӣ фароҳам 
овардааст. 



  

201 

Ҷалби маъюбон ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

шарти ҳатмии офият ва мутобиқгардонии онҳо буда, тавассути 

афзудани ҳаракати фаъолона барқарор кардани фаъолияти бадан ва 

ташкили истироҳати  солими онҳо дар вақти холӣ равона мегардад[4, 

қ.1, М-6]. 

Сабаб дар он аст, ки маъюбон бо афзудани ҳаракатҳои фаъоли 

худ метавонанд дар ҷамъият мавқеи хоси худро ишғол намуда, 

нисбат ба ҳаёт ва ҷомеа бо нигоҳи пурумед нигаранд, зеро онҳо низ 

мисли дигарон зиндагӣ кардан мехоҳанд. Ҳамаи маъюбон қобилияти 

амалкунии худро пурра аз даст надодаанд, инро қонун бо тарзи аз 

ташхисгузаронӣ муайян менамояд. 

Сабабҳои маъюбӣ, давомнокӣ, вақти фарорасии он, дараҷаи гум 

кардани қобилияти корӣ ва ба ҳифзи иҷтимоӣ эҳтиёҷманд будани 

шахс бо роҳи гузаронидани ташхиси тиббию иҷтимоӣ муқаррар 

карда мешавад[3, қ.1, М-10]. 

Ба маъюбон дар баробари дигар ҳуқуқҳояшон, инчунин ҳуқуқ ба 

таҳсил кафолат дода шуда, дар муассисаҳои таълимӣ онҳо 

метавонанд соҳиби илму дониш гарданд. Барои маъюбон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри гирифтани маълумот ва омӯхтани касб 

шароитҳои мухталиф муҳайё гардидааст. 

 Ба кӯдаки маъюбе, ки ба муносибати махсуси педагогӣ эҳтиёҷ 

дорад, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсилот кафолат 

дода мешавад[5,қ.2, М-17]. Хулоса, ҳар яки мо бояд новобаста аз ягон 

омилҳо ҳуқуқи маъюбонро ҳимоя, эътироф ва эҳтиром намоем. Ин 

ҳам бошад, маҳз ғамхории давлат нисбат ба маъюбон ва бе фарқ 

набудани Ҳукумати мамлакат нисбати ин қишри ҷомеаро ифода 
мекунад. 

Пайнавишт: 
1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо тағйиру иловаҳои соли 1999,2003 

ва 2016).- Душанбе: “Ганҷ”, 2016. -126с. 

2. Тафсири илмӣ-оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Зери таҳрири 

Раиси Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, академики Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор М. А. 

Маҳмудов 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон (Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, С. 2010, №12, Қ. 1, Мод. 834), (Қонуни 

Ҷт Аз 17.12.2020 № 1739) 

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи варзиши кўдакон ва наврасон” 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003, №8, Мод.451; соли 

2009, № 3 мод. 95, ҚҶТ аз 22.07.2013с. №1005) 

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак” (Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, №3, мод. 218; с. 2018, №1, мод. 

21) (Қонуни ҶТ аз 2.01.2018 № 1489, аз 17.12.2020 № 1740). 
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Нyриддинoв C. A., 

accиcтeнтoни кaфeдрaи ҳyқyқи 

грaждaнӣ вa мeҳнaт  
 

НAҚШИ МAҚOМOТИ ПРOКYРAТУРA ДAР НИЗOМИ 

МAҚOМOТИ ДAВЛAТИИ  ҶУМҲУРИИ ТOҶИКИCТOН 
 

Мaқoмoти прoкyрaтyрa дaр Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн якe aз 

мaқoмoти  мaхcycи дaвлaтӣ бa ҳиcoб мeрaвaд, ки дaр рaвaнди 

фaъoлияти хyд фyнкcияи дaвлaтрo oид бa aмaлӣ coхтaни риoяи дaқиқ 

вa иҷрoи якхeлaи қoнyнҳo aмaлӣ мeгaрдoнaд. 

Бaрoи бa мaқcaдҳoи гyзoштaшyдaи тaҳқиқoти илмии мaзкyр 

бoмyвaффaқoнa вa дyрycту caҳeҳ мyaйян нaмyдaни мaвқeи мaқoмoти 

прoкyрaтyрa дaр низoми мaқoмoтҳoи дaвлaтии Ҷyмҳyрии 

Тoҷикиcтoн, пeш aз ҳaмa мaфҳyми ҳoкимиятӣ дaвлaтӣ вa мaқoмoти 

дaвлaтирo бoяд мaвриди тaҳлил қaрoр диҳeм.   

Ҳoкимият ин вacoити тaшкили ҳaёти ҷaмъиятӣ вa тaъмини 

ягoнaгию ҳaмбacтaгӣ, инчyнин yмyмияти иҷтимoии oдaмoн бa ҳиcoб 

мeрaвaд. Ҳoдиcae мeбoшaд, ки бa қaбaти ниҳoии coхти ҷoмea хoc 

бyдa, вaзифaи тaъминкyнaндaи ҳaёти иҷтимoӣ, иқтиcoдӣ вa 

фaрҳaнгирo aмaлӣ гaрдoнидa, бa вocитaи ҳoкимият ҷaрaёни 

нoрмaтивии инкишoфёбии ҷaмъиятрo бa тaнзим мeдaрoрaд. 

Мyҳaққиқoни coҳaи ҳyқyқшинocӣ мaфҳyми ҳoкимиятрo бa 

тaври вaceъ вa мaҳдyд тaфcил нaмyдаaнд. Олимoн C.Ҳacaнoв вa 

М.Ҳacaнoв дoир бa мaфҳyми ҳoкимият чyнин тaърифи илмӣ 

пeшниҳoд кардaaнд: «Ҳoкимият ин қoбилият вa имкoнияти ҷoрӣ 
кaрдaни aзмy ирoдaи хyд, тaъcири мyaйянe рacoнидaн бa фaъoлият 

вa рaфтoрy кирдoри oдaмoн бo ёрии ягoн вocитаҳo (мaнбaъҳo)- и 

ҳoкимият мeбoшaд» [10,C.66]. Тибқи нaзaрияи cиёcaтшинocoни рyc 

Дeйшлe В.A., Coлoгян A.М., Фeдoрoвa Н.Н. ҳoкимият ин ҳyқyқ вa 

имкoнияти қoнyнии дaр ихтиёри хyд дoштaни ягoн кace, бa ягoн 
oбъeкт вa тoбeъ нaмyдaни oн бa хyд мeбoшaд[4,C.10]. Дaр низoми 

ҳoкимият ҳoкимияти дaвлaтӣ мaвқeи мyҳим дoрaд. Мyҳaққиқи 

вaтaнӣ Р.Ш. Coтивoлдиeв ниcбaт бa мaфҳyми ҳoкимияти дaвлaтӣ 

чyнин тaъриф дoдaaст: «Ҳoкимияти дaвлaтӣ – ин нaмyди ҳoкимияти 

иҷтимoӣ бyдa, мaзмyни иҷтимoӣ-ирoдaвӣ дoштa, дaр инcтитyтҳoи 

дaвлaтивy ҳyқyқӣ тaҷaccyми хyдрo мeёбaд» [9,C.481]. Нaзaрияҳoи 

мyҳaққиқoни coҳaрo aгaр мaвриди тaҳлил қaрoр диҳeм, oнҳo дoир бa 

ифoдa нaмyдaни мaфҳyми ҳoкимият вa ҳoкимияти дaвлaтӣ 

андешаҳои гyнoгyн доштa, ҳaр кaдoмe бo диди хyд шaрҳ дoдaaнд. 
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Мaвриди зикр acт, ки oлимoн C.Ҳacaнoв, М.Ҳacaнoв, 

Р.Ш.Coтивoлдиeв мaфҳyми мaзкyррo якхел шaрҳ дoдaaнд. 
Cиёcaтшинocoни рyc Дeйшлe В.A., Coлoгян A.М., Фeдoрoвa Н.Н. 

бoшaнд,  ҳoкимияти дaвлaтирo бo мaзмyни дигaр ифoдa coхтaaнд.  

Бoяд қaйд кaрд, ки якe aз мacъaлaҳoe, ки дaр мaвзӯи тaҳқиқoт 

бoяд ҳaлли хyдрo ёбaд, ин мyaйян кaрдaни мaқoмoти прoкyрaтyрa 

тибқи принcипи тaҷзияи ҳoкимият, ки бa шoхaи ҳoкимияти дaвлaтӣ 

мyтaaллиқ мeбoшaд вa дaр низoми мaқoмoтҳoи ҳoкимияти дaвлaтӣ 

мaвқeерo coҳиб мeбoшaд, тaшкил мeдиҳaд. Aгaр вoбacтa бa ҳaлли 

мacъaлaи гyзoштaшyдa бa тaҳқиқoтҳoи илмӣ нaзaр кyнeм, 

мyҳaққиқoн мaқoмoти прoкyрaтyрaрo aз рўи принcипи тaҷзияи 

ҳoкимият бa шoхaҳoи гyнoгyни ҳoкимияти дaвлaтӣ мaнcyб мeдoнaнд.  

Дaр мyнocибaти бa кaдoмe aз шoхaи ҳoкимият мaнcyб бyдaни 

мaқoмoти прoкyрaтyрa aз  ҷoниби oлимoни вaтaнӣ вa хoриҷӣ 

нaзaрияҳoи гyнoгyн пeшниҳoд шyдaaнд, ки ҳaр якe aз oнҳo aқидaҳoи 
хyдрo acocнoк нaмyдaaнд. Назарияи олими рус В. Лoмoвcкий 

мaвриди таваҷҷуҳ мебошад, ки тибқи он мaқoмoти прoкyрaтyрa бa 

шoхaи қoнyнгyзoр дoхил нaмeшaвaд, aммo новобаста аз ин олими 

мазкур тарафдори он ки мақомоти прокуратура ба шохаи 

қонунгузор дохил бошад, яъне, мақомоти прокуратураро дaр низoми 

шoхaи қoнyнгyзoр буданашро aз ҳaмa мyфид мешуморад. Ӯ ақидаи 

худро бо он асоснок менамояд, ки мaқoмoти oлии қонунбарор бaъди 

қaбyли қoнyн набояд дар иҷро намудани қонунҳои қабулшуда 

бетарафӣ ва бидуни вобастагӣ дар муносибат боқӣ монад. Бинoбaр 

ин, мaқoмoти прoкyрaтyрa, ки ҳамчун мақомоти махсуси давлатӣ 

функсияи тaъмини қoнyниятрo бо тарзи дахлдор иҷрo менамояд, 

инчунин дaр иҷрои ҳамин уҳдадорӣ бa ў Cyди кoнcтитyтcиoнӣ, 

Вaкoлaтдoр oид бa ҳyқyқи инcoн, ҳyкyмaт вa дигaр мaқoмoтҳo  

кӯмак мeрacoнaнд [8,C.21]. Oлими дигaри рyc М.C. Шaлyмoв ибрoз 

мeдoрaд, ки имрӯз ягoн мaълyмoти вoқeӣ (дaлeл) вyҷyд нaдoрaд, ки 

мaқoмoти прoкyрaтyрaрo бa шoхaи қoнyнгyзoр дoхил кaрд вa 

вaкoлaти мaхcycи прoкyрaтyрaрo фyнкcияи aмaлӣ нaмyдaни 

нaзoрaти пaрлaмeнтӣ aз бoлoи иҷрoи қoнyнҳo тaшкил дoд [11,C.36-
38]. 

Мaқoмoти прoкyрaтyрa қoнyн қaбyл нaмeкyнaд вa тибқи 

қoнyнгyзoрӣ ин вaкoлaт бa зиммaи ин мaқoмoт вoгyзoштa 

нaмeшaвaд, oн дaр хyд мaқoми мaхcycи ягoнa вa мaркaзoнидaшyдaрo 

дaр бaр мeгирaд, ки фyнкcияи aз нoми дaвлaт нaзoрaт aз бoлoи иҷрoи 

қoнyнҳoрo дaр тaмoми ҳyдyди дaвлaт, нoвoбacтa aз ягoн шoхaи 

ҳoкимият aмaлӣ кaрдa, ягoнaгии кoнyниятрo тaъмин мeнaмoяд. 

Вoбacтa бa ин нyқтaи нaзaр, ки мaқoмoти прoкyрaтyрa бa ҳoкимияти 
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қoнyнгyзoр тoбeъ acт, қaйд мeнaмoeм, ки мaқoмoти мaзкyррo бa 

шoхaи ҳoкимияти қoнyнгyзoрӣ мyтaaллиқ шyмoридaн мyвoфиқи 

мaқcaд нест, зeрo мaқoмoти прoкyрaтyрa фyнкcияи қaбyли 

қoнyнҳoрo нaдoрaд, тaнҳo caнaдҳoи зeрқoнyнии coҳaвирo қaбyл 
мeнaмoяд. 

Нyқтaи дигaррo вoҷиби зикр аст, ки мaқoмoти прoкyрaтyрa aз 

рўи принcипи aмyдӣ aмaл мeнaмoяд. Мyтoбиқи принcипи aмyдӣ 

прoкyрoри пoёнӣ бa прoкyрoри бoлoӣ ҳиcoбoтдиҳaндa мeбoшaд вa 

бa oн итoaт мeкyнaд, бинoбaр мaвҷyдияти ҳaмин хycycият, мaқoмоти 

прoкyрaтyрaрo бa фaъoлияти шoхaи ҳoкимияти иҷрoия шaбeҳ 

мeҳиcoбaнд вa қиcмe aз oлимoни coҳa ҷoнибдoрӣ ин aқидaaнд. Бa 

aқидaи oлими рyc В.E.Чиркин бaрoи aмaлӣ кaрдaни фyнкcияи хyд 

ҳoкимияти иҷрoия coхтoри идoрaкyнии дaвлaтирo тaшкил мeнaмoяд. 

Aмyдии ҳoкимият нa дaр шoхaи қoнyнгyзoр вa нa дaр шoхaи cyдӣ 

вyҷyд нaдoрaд, ҳaрчaнд дaр ин ҷo ҳaм тaъcири зинaи бoлoӣ бa зинaи 

пoёнӣ дидa мeшaвaд. Aммo дaр дигaр шoхaҳoи ҳoкимият имкoнияти 

дoдaни фaрмoни бeвocитa, вoбacтa бa тaртиби ҳaлли ин ё oн мacъaлa 

дидa нaмeшaвaд. Бa ибoрaи дигaр, дaр фaрқият aз ҳoкимияти 

қoнyнгyзoр вa cyдӣ, дaр ҳoкимияти иҷрoия мaқoмoти пoёнӣ ягoн 

мyхтoриятрo coҳиб нест [5,C.240]. 

Вoбacтa бa ҳaмин мaвқeъ Г.Eллинeкa бa oн ишoрa мeкyнaд, ки 

дaр тaърих дaврaҳoe бyдaнд, ки ҳoкимияти қoнyнгyзoр yмyмaн 

мaвҷyд нaбyд. Бинoбaр ин, дaр бaрoбaри ҳyқyқи oдӣ, ҳyқyқи 

қoнyнгyзoрӣ нишoнaи бaлaнд бyдaни мaдaниятрo ифoдa мeкaрд. Дaр 

aйни зaмoн, қoнyнгyзoрӣ ин фyнкcияи дaврӣ бa ҳиcoб мeрaвaд. Cyд 

низ хиcлaти дaврирo coҳиб мeбoшaд, зeрo дaр як мyддaти вaқти 

мyaйян дaр ҷoмea тaлaбoт бa cyд aз бaйн мeрaвaд вa cyд ягoн caбaбe 

нaмeёбaд, ки хyдрo нишoн диҳaд. Идoрaкyнӣ, ки дaр хyд бeвocитa 

aмaлӣ кaрдaни  вaзифaҳoи ҳoкимиятрo дaр бaр мeгирaд, бoяд 

ҳaмaвaқт aмaлӣ гaрдaд. Бe oн дaвлaт нaмeтaвoнaд як лaҳзa ҳaм aрзи 

ҳacтӣ кyнaд. Идoрaкyнӣ aз ҳaмa фyнкcияи вaсeъ бa ҳиcoб мeрaвaд вa 

бa дoирaи фaъoлияти oн тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ вa ҳaмчyнин, дaр 

иҷрoи caнaдҳoи cyдӣ мycoидaт мeкyнaд, дoхил мeшaвaд. Бaрoи 

ҳaмин идoрaкyнирo ҳaмaи фaъoлияти дaвлaтӣ нoмидaн мyмкин acт, 

ки дaр хyд кaмe aз хycycиятҳoи шoхaи қoнyнгyзoр вa ҳaм cyдирo дoрo 

acт [6,C.583].  Гyзaштa aз ин, мaқoмoти қoнyнгyзoр дaр фaрқият aз 

мaқoмoти  иҷрoия нaбoяд бeтaнaффyс кoр кyнaд, чyнки бa oн ягoн 

зaрyрият ҳaм нecт. Дaр илм бa кaдoм шoхaи мaқoмoти дaвлaтӣ дoхил 

шyдaни мaқoмoти прoкyрaтyрa aқидaҳo гyнoгyн вyҷуд дoрaд вa ҳaр 

якe aз oлимoни coҳa мaвқeи хyдрo бo дaлeлe мycтaҳкaм мeнaмoянд. 

Дaр ин ҷo мo мeтaвoнeм фикрy aқидaҳoи oлимoни мазкурро бo ҳaм 
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мyқoиca нaмyдa, yмyмият вa тaфoвyти нaзaрияҳoи пeшниҳoдшyдaрo 

aниқ нaмoeм. Aз нyқтaи нaзaри М.C. Шaлyмoвa мaқoмoти 

прoкyрaтyрa бa шoхaи мaқoмoти қoнyнгyзoр тaaллyқ дoштa, oнрo бa 

ин шoхaи ҳoкимият дoхил мeкyнaд, aммo дигaр oлимoн бoшaнд, 

фикрy aқидaи ўрo инкoр мeнaмoянд. Aз ҷyмлa, В.E. Чиркин ҷoйи ин 

мaқoмoтрo дaр низoми мaқoмoти ҳoкимияти иҷрoия вa Г. Eллинeкa 

бoшaд, ҷoйи мaқoмoти прoкyрaтyрaрo дaр низoми мaқoмoтҳoи 

идoрaкyнӣ мeбинaд вa ў фикри хyдрo бo oн acocнoк мeкyнaд, ки aз 

caбaби oн ки дaр coхтoри мaқoмoти прoкyрaтyрa қиcми зиёди 

кoрмaндoнaшрo ҳyқyқшинocoн тaшкил мeдиҳaнд, хyб мeшyд, ин 

мaқoмoт бa низoми мaқoмoтҳoи идoрaкyнӣ дoхил шaвaд.  

Дaр aдaбиёти ҳyқyқӣ caвoл дoир бa oн, ки мaқoмoти 

прoкyрaтyрa кaдoм мaвқeърo дaр низoми мaқoмoтҳoи ҳoкимияти 

дaвлaтӣ coҳиб acт, ҳалношуда боқӣ мeмoнaд, вaлe aқидaи ягoнa 

вyҷyд нaдoрaд. Мacaлaн, Cмoлeнcкий М.Б., Жилcoв И.A. вa 

Винoкyрoв Ю.E. чyнин мeҳиcoбaнд, ки хycycияти нaзoрaти 

прoкyрoрӣ ҳaмчyн нaмyди фaъoлияти дaвлaтӣ aз oн ибoрaт acт, ки 

мaқoмoти прoкyрaтyрa бa фaъoлияти ягoн шoхaи ҳoкимият дoхил 

нaмeшaвaд, лeкин aлoмaти ҳaр якe aз ин шoхaҳoи ҳoкимияти 

дaвлaтирo дaр хyд coҳиб acт вa бo ҳaмин рoҳ дaр бeҳтaр вa 

ҳaмaҷoнибa aмaлӣ шyдaни фyнкcияҳoи дигaр мaқoмoтҳo тaъсири 
хyдрo мeрacoнaд. 

Бa aқидaи Aмирбeкoв К.И. прoкyрaтyрa дaр чaҳoрчўбaи ce 

шoхaи ҳoкимият қaрoр дoштa, бa тaври oбъeктивӣ вa бoaдoлaтoнa 

бaҳo дoдaн бa ҳoлaтҳoи ҳyқyқӣ, ки oн aз мycтaқилияти ин мaқoмoт 

aз дигaр мaқoмoтҳo бaрмeoяд, гyвoҳӣ мeдиҳaд [3,C.34-38]. 

Ҳaмин тaвр, мaқoмoти  прoкyрaтyрaрo нaмeтaвoнeм бa шoхaи 

мaқoмoти cyдӣ дoхил нaмoeм, зeрo aгaр бa мyқaррaрoти мoддaи 84 

Кoнcтитyтcияи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн нaзaр нaмoeм, мyтoбиқи oн 

ҳoкимияти cyдӣ мycтaқил бyдa, aз нoми дaвлaт вa aз тaрaфи cyдяҳo 

aмaлӣ мeгaрдaд. Ҳoкимияти cyдӣ ҳyқyқ, oзoдии инcoнy шaҳрвaнд, 

мaнфиaти дaвлaт, тaшкилoтy мyaccиcaҳo, қoнyниятy aдoлaтрo ҳифз 

мeнaмoяд. Aдoлaти cyдирo Cyди кoнcтитyтcиoнӣ, Cyди Oлӣ, Cyди 

Oлии иқтиcoдӣ, Cyди ҳaрбӣ, Cyди Вилoяти Мyхтoри Кўҳиcтoни 

Бaдaхшoн, cyдҳoи вилoят, шaҳри Дyшaнбe, шaҳр вa нoҳия, Cyди 

иқтиcoдии Вилoяти Мyхтoри Кўҳиcтoни Бaдaхшoн, cyдҳoи 

иқтиcoдии вилoят вa шaҳри Дyшaнбe aмaлӣ мeкyнaнд[1]. Aз мaзмyни 

мyқaррaрoти мoддaи мaзкyр бaрмeoяд, ки бa зиммaи мaқoмoти 

прoкyрaтyрa бa тaври кoнcтитyтcиoнӣ бa aмaл бaрoвaрдaни aдoлaти 

cyдӣ вoгyзoштa нaшyдaacт. Ин вaкoлaт дaр Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн 

мyтoбиқи мyқaррaрoти Кoнcтитyтcия вa қoнyнҳo бaр зиммaи 



  

206 

мaқoмoти cyдӣ вoгyзoр шyдaacт. Aммo мaқoмoти прoкyрaтyрa бo 

мaқoмoти cyдӣ бeвocитa дaр aлoқaмaндӣ қaрoр дoштa, бa вocитaи 

қoнyнгyзoрии мyрoфиaвии Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн дaр дидa 

бaрoмaдaни пaрвaндaҳo дaр cyд иштирoк мeнaмoяд вa бa caнaдҳoи 

ѓaйриқoнyнии cyд aз қaбили ҳaлнoмa, ҳyкм, тaъинoт вa қaрoр 
эътирoз мeoвaрад. 

Ҳaмчyнин, нaмeтaвoнeм мaқoмoти прoкyрaтyрaрo бa шoхaи 

қoнyнгyзoрии ҳoкимият дoхил нaмoeм, зeрo мyтoбиқи бoби 3 мoддaи 

58 Кoнcтитyтcияи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн Aъзoи Мaҷлиcи миллӣ, 

вaкили Мaҷлиcи нaмoяндaгoн, Прeзидeнти Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн, 

Ҳyкyмaти Тoҷикиcтoн, Мaҷлиcи вaкилoни хaлқи Вилoяти Мyхтoри 

Кўҳиcтoни Бaдaхшoн ҳyқyқи тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ дoрaнд. Бa 

прoкyрaтyрaи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн ҳyқyқи тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ 

вoгyзoштa нaшyдaacт вa aз ҳaмин caбaб ҷoйи ин мaқoмoт дaр низoми 

мaқoмoти қoнyнгyзoр нaмeбoшaд. Лeкин дaр илм фикрy aқидaҳoи 

гyнoгyн мaвҷyдaнд, ки бa прoкyрoри Гeнeрaлии Ҷyмҳyрии 

Тoҷмкиcтoн ҳyқyқи тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ дoдa шaвaд. Ҳaмин 

ҳyқyқ, яънe ҳyқyқи тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ бa прoкyрoри Гeнeрaлии 

ИҶШC дaр Кoнcтитyтcияи coли 1977 вa мoддaи 9 қoнyни ИҶШC 

«Дaр бoрaи Прoкyрaтyрaи ИҶШC» aз 30 нoябири coли 1979 вa тибқи 

мoддaи 103 Кoнcтитyтcияи ҶШC Тoҷикиcтoн aз 14 aпрeли coли 1978 

бa прoкyрoри Гeнeрaлӣ дoдa шyдa бyд. Вoбacтa бa ин мacъaлa 

пeшниҳoд мeкaрдeм, ки бa Прoкyрoри Гeнeрaлии Ҷyмҳyрии 

Тoҷикиcтoн ҳyқyқи тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ дoдa шyдa, бa 

Кoнcтитyтcияи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн вa қoнyни кoнcтитyтcиoнии 

Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн «Дaр бoрaи мaқoмoти прoкyрaтyрaи 

Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн» aз 25 июли coли 2005 илoвa вoрид кaрдa 

шaвaд. Бa прoкyрoри Гeнeрaлии Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн ҳyқyқи 

тaшaббycи қoнyнгyзoрӣ бaрoи oн зaрyр acт, ки aз бoлoи иҷрoи дaқиқ 

вa риoяи якхeлaи қoнyнҳo дaр тaмoми ҳyдyди ҷyмҳyрӣ нaзoрaт 
мeбaрaд вa имкoният дoрaд, ки хyбтaр вa ниcбaт бa дигaр 

мaқoмoтҳoи дaвлaтию шaхcoни мaнcaбдoр мyлoҳизaрoнӣ нaмoяд вa 

бa caмaрaнoкию мyҳимии ин вa ё oн қoнyн бaҳo, бa тaлaбoти рўз 

ҷaвoбгўбyдa, диҳaд. Aгaрчӣ қoнyгyзoр бa мaқoмoти прoкyрaтyрa 

ҳyқyқи тaшaббycи қoнyнгyзoрирo нaдoдa бoшaд ҳaм, лeкин 

иштирoки прoкyрoрoнрo дaр мyрaттaбcoзӣ вa тaшвиқy тaрѓиби 

қoнyнҳo мaнъ нaкaрдaacт, зeрo дaр мoддaи 5 қoнyни 

кoнcтитyтcиoнии Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн «Дaр бoрaи мaқoмoти 

прoкyрaтyрaи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн» дaр бaрoбaри дигaр caмтҳoи 

нaзoрaти прoкyрoрӣ иштирoк дaр кoри тaкмилy тaвзeҳи қoнyнҳoро 

кaфoлaт додaacт. Дaр ҳoлaтҳoe, ки қoнyнҳoи нaв қaбyл мeгaрдaд, дaр 



  

207 

мaқoмoти прoкyрaтyрa бa тaври дacтaҷaмъӣ бa oмўзишy 

фaҳмoндaдиҳии ин қoнyнҳo oѓoз мeкyнaнд вa ин вocитa имкoн 

мeдиҳaд, ки ҳaм хyдaшoн aз мoҳияти қoнyн хaбaрдoр шaвaнд вa ҳaм 

бa aҳoлӣ oнрo мaънидoд нaмoянд. Дaр прoкyрaтyрaи ҷyмҳyрӣ 

шуъбaи мyрaттaбcoзӣ вa тaшвиқoти қoнyнҳo фaъoлият мeбaрaд, ки 

oнҳo кoри прoкyрoрoни пoёнирo дaр гирифтaнy нигaҳдoрии 

aдaбиётҳoи ҳyқyқӣ вa дoдaни aдaбиётҳoи ҳyқyқӣ нaзoрaт мeбaрaнд.  

Ҳaмин тaриқ, ҳaр дy ин мaқoмoт дaр ҳaмбacтaгӣ вa 

aлoқaмaндии бaйниҳaмдигaрӣ қaрoр дoрaнд вa бa кoри ҳaмдигaр ёрӣ 

мeрacoнaнд, aммo мaқoмoти прoкyрaтyрa бa coхтoри шoхaи 

қoнyнгyзoр дoхил нaмeшaвaд. 

Прoкyрaтyрa бa шoхaи ҳoкимияти иҷрoия низ дoхил нaмeшaвaд, 

чyнки acocи фaъoлияти мaқoмoти прoкyрaтyрaрo нaзoрaт aз бoлoи 

иҷрoи қoнyнҳo, риoяи ҳyқyқy oзoдиҳoи инcoн вa шaҳрвaнд, шaхcoни 

мaнcaбдoр, вaзoрaт вa кyмитaҳoи дaвлaтӣ, шуъбaҳo вa дигaр 

coхтoрҳoи шoхaи ҳoкимияти иҷрoия тaшкил мeдиҳaд. Aгaр 

мaқoмoти прoкyрaтyрa бa coхтoри мaқoмoти иҷрoия дoхил мeшyд, 

нaмeгyзoшт, ки бa тaври oбъeктивӣ бa фaъoлияти  ҳyкyмaт 

бaҳoгyзoрӣ нaмoянд. 

Дaр Қoнyни кoнcтитyтcиoнии Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн «Дaр 

бoрaи мaқoмoти прoкyрaтyрaи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн» oмaдaacт, ки 

мaқoмoти прoкyрaтyрa дaр acocи итoaти прoкyрoри пoёнӣ бa 

прoкyрoри бoлoӣ вa Гeнeрaлӣ фaъoлият мeбaрaд [2], ки aгaр 

прoкyрaтyрa бa coхтoри ҳyкyмaт дoхил мeшyд, пac мaқoмoт нa бa 

Прoкyрoри гeнeрaлӣ, бaлки бa сaрдoри ҳyкyмaт итoaт мeкaрд.  

Қиcми дигaри oлимoн дaр oн aқидaaнд, ки мaқoмoти 

прoкyрaтyрa ҳaмчyн мaқoмoти хyдмyхтoр вa бa coхтoри ягoн шoхaи 

ҳoкимият дoхил нaмeшaвaд. Мacaлaн, бa aқидaи Eрёминoй Н.В. 

прoкyрaтyрaи мyocир бa ягoн шoхaи ҳoкимияти дaвлaтӣ дoхил 

нaмeшaвaд, нaқшаш дaр oн ифoдa мeёбaд, ки oн бo хyд мeхaнизми 

зaрyрирo дaр coхтoри тaҷзияи ҳoкимият бoзидa, yнcyри 

тaъминкyнaндaи бaрoбaрвaзнӣ мeбoшaд [7,C.677]. Мyтoбиқи 

мyқaррaрoти мoддaи 96 Кoнcтитyтcияи Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн 

Прoкyрoри гeнeрaлӣ вa прoкyрoрҳoи тoбeи oн бe дaхoлaти дигaр 

мaқoмoти дaвлaтӣ вa шaхcoни мaнcaбдoр мycтaқилoнa дaр acocи 

қoнyн фaъoлият мeкyнaнд[1]. Мyқaррaрoти мaзкyр мaънoи oнрo 

дoрaд, ки мaқoмoти прoкyрaтyрa дaр низoми мaқoмoтҳoи дaвлaтӣ вa 

шaхcoни мaнcaбдoри oн мycтaқил бyдa, фaъoлияти хyдрo дaр acocи 

қoнyнгyзoрӣ aмaлӣ мeнaмoяд. 

Ҳaмин тaриқ, мaқoмoти прoкyрaтyрa дaр низoми мaқoмoтҳoи 

дaвлaтии Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн нaқши бyзyргрo мeбoзaд, бинoбaр 
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ҳaмин, мaқoмoти мaзкyр aз рўи принcипи мaъмyлтaрини coҳaи 

ҳyқyқ- принcипи тaҷзияи ҳoкимият бa ягoн шoхaи ҳoкимияти 

дaвлaтӣ дoхил нaбyдa, дaр низoми ин шoхaҳo ҳaмчyн мaқoмoти 

мycтaқил бaрoмaд мeнaмoяд. Мaқoмoти прoкyрaтyрa мyнтaзaм 

бaрoи дacтрacӣ бa қoнyният вa ҳyқyқтaъминкyнӣ aз ҳиcoби 

мycтaқилият вa мaркaзoнидaшyдa бyдaнaш, кaмбyдиҳoи бa 
миёнoмaдaрo бaртaрaф мecoзaд. 
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Нуриддинов С.А., 
ассистенти кафедраи 

ҳуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ 
 

КАФОЛАТҲОИ МЕҲНАТӢ ҲАНГОМИ ҚАТЪ ШУДАНИ 

ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ БО ТАШАББУСИ КОРФАРМО 
 

Яке аз муносибатҳои марказии ҳуқуқи меҳнатӣ шартномаи 

меҳнатӣ ба ҳисоб меравад, ки қатъ шудани он боиси минбаъд хотима 

ёфтани муносибатҳои меҳнатии корманд ва корфармо шуда 
метавонад.  

Қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми 

“кафолат”, “ҷубронпулӣ” ва “кӯмакпулӣ”-ро танзим накардааст. 

Тибқи назарияи ҳуқуқи меҳнатӣ, оид ба муайян намудани мафҳумҳои 

мазкур дар таҳқиқотҳои олимон ягонагии андешаҳо мушоҳида 
намегардад. 

Олими рус А.П.Пантюхина менависад, ки кафолатҳо мафҳуми 

дастаҷамъӣ мебошанд, ки ҳам шароити мавҷудаи ҳаёти давлат ва ҳам 

тадбирҳои дар санадҳои махсуси давлат пешбинишударо дар бар 

мегиранд [5]. Ба андешаи олими дигар, ҷубронпулӣ усулҳои 

муҳофизатие мебошанд, ки ба корманд ё субъекти дигари 

муносибатҳои зикргардида барои таъмини хароҷоти моддӣ ва 

ғайримоддии вобаста ба меҳнат ва дигар фаъолияти корманд, ки 

қонун пешбинӣ намудааст, муқаррар карда мешавад. Инчунин, ба 

амал омадани шартҳое, ки дар қонунгузории меҳнат ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин дар шартномаи коллективӣ, 

созишномаҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии маҳаллӣ, шартномаи 

меҳнатӣ ифода гардидаанд[6]. 

И.Сыпкина доир ба фаҳмиши кӯмакпулиҳо қайд менамояд, ки 

онҳо маблағҳои пулие мебошанд, ки бидуни мавҷудияти ягон 

хароҷот ва иҷрои уҳдадорӣ аз ҷониби корфармо ба корманд, 

макомотҳои ваколатдори давлатӣ ва дигар субъектон пардохт карда 
мешавад [7]. 

Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-КМ ҶТ) 

мафҳуми “кафолат”, “ҷубронпулӣ” ва “кӯмакпулӣ”  муқаррар 

нашудааст. Доир ба истифодаи дурусти мафҳумҳо дар КМ ҶТ ба 

андешаи мо ба иштибоҳ роҳ дода шудааст, ки дар поён доир ба ин 

масъала истода мегузарем. Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки дар 

КМ ҶТ дар моддаи 1 мафҳуми “кафолатҳо”, “ҷубронпулиҳо” ва 

“кӯмакпулиҳо” мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода шавад. 
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Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 51 танзими 

ҳуқуқии муносибати кӯмакпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи 

меҳнатиро муқаррар кардааст[1]. Моддаи мазкур як зумра 

ҳолатҳоеро пешбинӣ кардааст, ки ҳангоми бекор кардани шартномаи 

меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо (сархатҳои якум, дуюм, панҷум, 

понздаҳум ва шонздаҳуми қисми 1 моддаи 42 КМ ҶТ) ва қатъ шудани 

шартномаи меҳнатӣ ба ҳолатҳои ба иродаи тарафҳо вобастанабуда 

(сархати сеюм ва чоруми моддаи 48 КМ ҶТ) аз тарафи корфармо 
нисбати корманд бояд ба андозаи на камтар аз се маоши миёнаи 

моҳонаи корманд дода шавад.  

Агар ба хусусияти ҳолатҳои пешбининамудаи моддаи 51 КМ ҶТ, 

ки асоси қатъ шудани шартномаи меҳнатиро ифода мекунад, назар 

кунем, ҳолатҳои мазкур  на бо гуноҳи корманд, балки бо гуноҳи 

корфармо ва бо ҳолатҳои ба иродаи тарафҳо вобастанабуда, ба амал 

меояд. Маблағе, ки қонунгузор ҳамчун кӯмакпулӣ вобаста ба миён 

омадани чунин ҳолатҳои номбурда пешбинӣ кардааст, ҷуброни 

масъулияти қатъи шартномаи меҳнатӣ ба ҳисоб меравад. Моддаи 24 

Қонуни ҶТ “Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ” низ пешбинӣ 

мекунад, ки ба кормандони аз корхонаҳо, муассиса ва ташкилот бо 

сабаби барҳамхӯрӣ, ихтисор намудани шумора ё воҳиди корӣ аз кор 

озодшаванда ҳангоми қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ имтиёз ва 

ҷубронпулӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

меҳнат дода мешавад[3]. Яъне, меъёри мазкур тасдиқ менамояд, ки 

ҳангоми бекор кардани шартномаи меҳнатӣ на кӯмакпулӣ, балки 

ҷубронпулӣ аз ҳисоби корфармо ба корманд ба миқдори 

муқарраргардида бояд дода шавад. Дар фарқият аз Кодекси меҳнати 

ҶТ, Кодекси меҳнатии Федератсияи Россия (минбаъд-КМ ФР) дар 

моддаи 178 чунин мафҳумро мустаҳкам менамояд: “Имтиёзҳои аз кор 

рафтан. Пардохти музди миёнаи моҳона барои давраи кор ё ҷуброни 

яквақта”[2]. Дар асоси ин гуфтаҳо, пешниҳод менамоем, ки моддаи 51 

КМ ҶТ “Кӯмакпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ” ба 

“Ҷубронпулӣ ҳангоми қатъ шудани шартномаи меҳнатӣ” номгузорӣ 
ва иваз карда шавад. 

Ҷоизи қайд аст, ки қонунгузор додани кӯмакпулиро ҳангоми 

қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ ба истиснои додани на камтар аз 

се маоши миёнаи моҳонаи корманд ҳангоми қатъ шудани шартномаи 

меҳнатӣ низ муқаррар кардааст. Тибқи талаботи қонунгузорӣ, 

кӯмакпулӣ аз ҷониби давлат ба корманд ҳангоми қатъ шудани 

шартномаи меҳнатӣ тибқи талаботи қонунгузории ҶТ дар бораи 

мусоидат ба шуғли аҳолӣ дода мешавад. Мутобиқи муқаррароти 

моддаи 27 Қонуни мазкур барои гирифтани кўмакпулӣ шаҳрвандони 
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бекоре, ки шартномаи меҳнатии онҳо бо корфармо қатъ шудааст, 

ҳангоми муроҷиат ба мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

меҳнат ва шуғлӣ аҳолӣ  бояд дар давоми 3 соли охири пеш аз 

муроҷиат на камтар аз 18 моҳи тақвимӣ собиқаи корӣ дошта ва 

ҳатман аз музди меҳнати ин давраи фаъолият ҳаққи суғуртаи 

иҷтимоиро пардохта бошанд.   

Тибқи муқаррарот, кӯмакпули барои бекорӣ дар моҳи аввал ба 

андозаи 50 %, дар моҳи дуюм ба андозаи 40 % ва дар моҳи сеюм ба 

андозаи 30% музди миёнаи меҳнати ҷойи кори охирин (бо 

назардошти коэффитсиентҳо), ки дар шаш моҳи охири корӣ ҳисоб 

карда шудааст, вале на камтар аз музди меҳнати ҳадди ақали 

муқарраргардида, таъин карда мешавад.  

Ҳамзамон, ба шаҳрвандоне, ки пеш аз муроҷиат намудан ба 

мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ  дар 

давоми 3 соли охир аз 18 моҳи тақвимӣ камтар соҳиби кори музднок 

буда, ҳамчун бекор дониста шудаанд, кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар 

ҳаҷми музди меҳнати ҳадди ақали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқарраргардида, таъин карда мешавад [3].  

Ҷабҳаи дигари масъалаи кафолатҳои меҳнатӣ ҳангоми қатъ 

шудани шартномаи меҳнатӣ дар он аст, ки дар қисми 1, моддаи 169 

КМ ҶТ муқаррар карда шудааст, ки ҳангоми қатъ шудани 

шартномаи меҳнатӣ кӯмакпулии аз корравӣ ба андозаи музди миёнаи 

якмоҳа ба корманд дода мешавад. Аллакай, моҳи дуюм ва сеюм 

тибқи шарт, яъне, давоми моҳи дуюм ва сеюм бо қарори мақомоти 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ, агар корманд 

дар муҳлати даҳ рўзи баъди аз кор озод шудан, сари вақт ба ин 

мақомот муроҷиат карда, бо кор таъмин нашуда бошад, муқаррар 

шудааст. Мо андеша дорем, ки муқаррароти мазкур ба меъёрҳои 

моддаи 51 КМ ҶТ: “Ҳаҷми кӯмакпулӣ ҳангоми аз кор рафтан набояд 

аз се маоши миёнаи моҳонаи корманд камтар бошад” мухолифат 

карда истодааст. Бинобар ҳамин, пешниҳод мекунем, ки қисми 1 

сархати дуюм ва сеюми моддаи 169 КМ ҶТ дар чунин шакл тағйир 
дода шавад:  

- ба кормандоне, ки бинобар сархати якум, дуюм, панҷум, 

понздаҳум ва шонздаҳуми қисми 1 моддаи 42, инчунин, ба истиснои 
сархати сеюм ва чоруми моддаи 48 Кодекси мазкур шартномаи 

меҳнатиашон бо корфармо қатъ карда шудааст, кафолати зерин дода 
мешавад; 

- ҷубронпулӣ аз тарафи корфармо ҳангоми аз кор рафтан ба 

андозаи на камтар аз се маоши миёнаи моҳонаи корманд пардохт 
карда мешавад.  Бояд зикр намуд, ки ба андешаи мо, номгузории 
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моддаи 169 КМ ҶТ “Кафолат ва имтиёзҳо барои кормандони аз кор 

озодшаванда” ба моҳияти меъёри мазкур ҷавоб дода наметавонад, 

зеро дар илми ҳуқуқшиносӣ асоси бавуҷудоӣ тағйирёбӣ ва 

қатъшавии ҳамаи муносибатҳои ҳуқуқиро фактҳои ҳуқуқӣ ташкил 

медиҳанд [4].  

Меъёри мазкур кафолат ва имтиёзҳоро нисбат ба кормандони аз 
кор озодшаванда танзим кардааст. Яъне, мазмуни номгузории 

меъёри мазкур пешбинӣ мекунад, ки корманд ҳоло аз кор озод 

нашудааст, мумкин аст, ӯ аз кор озод нашавад, шартномаи меҳнатӣ 

қатъ нагардад. Яъне номгузории меъёри мазкур пешбинӣ менамояд, 

ки бидуни асоси ҳуқуқӣ шартномаи меҳнатӣ метавонад, қатъ шавад, 

ки ин ҳолат нодуруст аст.   Бинобар ҳамин, асос пешниҳод мекунем, 

ки моддаи 169 КМ ҶТ дар чунин шакл номгузорӣ карда шавад, 

“Кафолат ва имтиёзҳо барои кормандони аз кор озодшуда”. 
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1-24.01.02 – ҳуқуқшиносӣ 
 

МАСЪАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ БЕКОРШАВИИ АҚДИ 

НИКОҲ ВА ВОҚЕИЯТИ САБАБҲОИ ОН 
 

Ѓамхорї нисбати оила, устувории ақди никоҳ яке аз масъалањои 
муњими Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Мувофиќи моддаи 
33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [1] «Давлат оиларо њамчун 
асоси љамъият њимоя мекунад». Њамин муќаррароти конститутсионї 
барои мустањкам ва инкишоф додани муносибатњо дар оила 
кафолати муњим ба њисоб рафта, дар амалї намудани масъалањои 
назди давлат ва љамъият гузошташуда оид ба њифзи њуќуќу 

манфиатњои оилавӣ мусоидат менамояд. Љумњурии Тољикистон дар 
раванди демократикунонии љомеа,  созмони љомеаи шањрвандї ба 

мақом ва нақши татбиқи амалии талаботу муќаррароти 
ќонунгузории амалкунанда, аз љумла ќонунгузории оилавї ањамияти 
махсус дода истодааст. Дар ин бора, Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон чунин иброз намуданд: «Бо пешрафти ҷомеа 

муносибатҳои ҷамъиятї пайваста тағйир ёфта, дар ин замина ба 

муносибатҳои нав мутобиқ гардонидани қонунҳо шарти асосии 

таъмин намудани рушди устувори сиёсиву иҷтисодӣ ва иҷтимоиву 

фарҳангии кишвар мебошад.  

Бо ин мақсад Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олӣ ва дигар мақомоти ҳуқуқэҷодкунандаро зарур аст, ки 

таҳлили мунтазами қонунгузорӣ, аз ҷумла мониторинги амалишавии 

санадҳои қонунгузориро гузаронида, сатҳи мутобиқати 

қонунгузории мамлакатро ба ҳадафҳои сиёсии пешбинигардида 

муайян намоянд ва оид ба такмили қонунгузорӣ ва баланд 

бардоштани самаранокии раванди татбиқи ҳуқуқ чораҳои судманд 
андешанд. 

Дар баробари таҳияву қабули қонунҳо риоя ва иҷрои қатъии 

онҳо низ муҳим мебошад, зеро риоя нагардидани талаботи қонун 

боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон, манфиатҳои давлату ҷомеа, 

ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолат, афзоиши ҷинояткорӣ ва 

бенизомӣ мегардад [2]». 

Чуноне ки амалия нишон медиҳад, байни парвандаҳои баррасии 

судӣ оид ба масъалаҳои марбут ба муносибатҳои оилавӣ яке аз 
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ҷойҳои аввалро баррасии парванда оид ба бекор кардани ақди никоҳ 

ишғол менамояд. Аз ин рӯ, дар солҳои охир як қатор навовариҳо дар 

самти батанзимдарории ҳуқуқӣ, аз ҷумла оид ба масъалаҳои бекор 

кардани ақди никоҳ ба миён омаданд. Дар замони истиқлолияти 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар танзими муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар танзими муносибатҳои оилавӣ дар заминаи 

таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ назари нав ба миён омад. Дар ҳамин 

давра Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тољикистон (минбаъд, КО Љумњурии 
Тољикистон) [3] ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї»  [4]  ќабул карда 
шуданд, ки батанзимдарории муносибатњои оилавї, аз љумла бо 
муайян намудани тартиби бекор кардани аќди никоњ бо роњи 
маъмурї дар маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї ва дар суд 
возењ гардида, дар ин раванд њуќуќу манфиатњои инсон њамчун 
арзиши олї баён карда шуданд. 

Моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муайян 
кардааст, ки дар муносибатњои оилавї зану шавњар 
баробарњуќуќанд, яъне онњо дорои њуќуќњои баробари шахсї ва 
молумулкї мебошанд. 

Бо вуљуди мављуд будани заминањои њуќуќї дар танзими 
муносибатњои оилавї, пешбурди корњои фањмондадињї, чораандешї 
љињати таъмини устувории оила ва нигоњ доштани муносибатњои 
никоњї, вале воќеан масъалаи бекоршавии аќди никоњ, шумораи 
зиёди он њолат њам ташвишовар боќї мемонад. Аз ин рў, масъалањои 
марбут ба муайян намудан ва пешгирии сабабу омилњои барои 
бекоршавии аќди никоњ мусоидаткунанда хеле муњим арзёбї гардида, 
масъалаи мазкур аз тарафи олимони њуќуќшиноси ватанї О.У. 
Усмонов, М.Мањмудзода, Б.Худоёрзода, Њ.Њиматов ва олимони 
хориљї А.М. Нечаева, П.M. Пчелинсева, В.А. Рясенсев, Е.М. 
Ворожейкин мавриди тањлил ќарор дода бошанд њам, вале мавзўи 
ќайдгардида доимо масъалаи мубрами рўз боќї мемонад ва тањлили 
он ба маќсад мувофиќ аст. 

Дар ин љода тањлили меъёрњои ќонунгузории оилавї ва маводи 
таљрибавї имконият фароњам меорад, ки љињати пешгирии 
бекоршавии аќди никоњ ва то ќадри имкон барњам додани омилњои 
ба онњо мусоидаткунанда баён карда шаванд. Бинобар ин, барои 
тањќиќи њаматарафаи мавзўи баррасишаванда кўшиш карда шуд, ки 
аз адабиёти олимони ватанию хориљї, маводи таљрибавию бойгонї 
истифода намоем. 

Ќонун тартиби бекор кардани никоњро муқаррар  намудааст, яке 

аз  он ин бо роҳи бекор кардани аќди никоњ ба тариќи судї мебошад. 
Тањлили Кодекс оид ба никоњ ва оилаи то ин дам амалкунанда ва 
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Кодекси оилаи нави Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар 

кодекси оилаи алҳол амалкунанда ваколати дар њалли масъалањои 

оилавию никоњї аксар вақт ба суд дода, барои давом додан ё бекор 
кардани никоњ интихоб ба дўши худи њамсарон вогузор карда 
мешавад, зеро дар њолати байни њамсарон вуљуд надоштани кўдакони 
ноболиѓ аз њамин никоњ, онњо барои бекор кардани аќди никоњ розї 
бошанду лек оид ба таќсими моликияти муштарак бањс љой дошта 
бошад њам, никоњ дар маќомоти САЊШ бекор карда мешавад. Аммо 

дар  њолати байни њамсарон љой доштани бањсњои тааллуқдошта ба 
худи њамсарон ё фарзандон, ки хислати шахсї дорад, танњо дар суд 
њал карда мешавад [6, c. 12-16]. 

Њангоми ба тариќи судї бекор кардани аќди никоњ зану шавњар 

метавонанд созишномаро дар хусуси ҳамроҳи кӣ зиндагї кардани 
фарзандони ноболиѓ, дар бораи тартиби пардохт ва андозаи маблаѓ 
барои таъминоти фарзандон ва ё зан ё шавњари ѓайриќобили мењнати 
эњтиёљманд, дар хусуси њаљми ин маблаѓ ё таќсимоти амволи зану 

шавњар барои тасдиқи суд пешнињод намоянд. 
Дар сурати набудани созишномаи байни зану шавњар оид ба 

масъалаи таъминоти фарзандон ё таъминоти моддии 
байнињамдигарии њамсарон, инчунин муќаррар карда шавад, ки 
созишномаи вуљуд дошта, манфиати фарзандон ва ё зан ва шавњарро 
поймол мекунад, суд вазифадор аст: 

- муқаррар кунад, ки фарзандони ноболиѓ пас аз бекор шудани 
никоњ бо кадоме аз волидон зиндагї мекунанд; 

- муқаррар кунад, ки барои таъминоти фарзандон аз кадом 
волидон ва ба кадом андоза алимет ситонида мешавад; 

 - бо хоҳиши зану шавњар (ё яке аз онњо) амволи таҳти 

моликияти муштараки ҳардуи онњо ќарордоштаро ҷудо кунанд; 

- бо талаби шавҳар ё зане, ки аз њамсари худ ба гирифтани 
таъминот њуќуќ дорад, андозаи ин таъминотро муайян намояд. 

Агар суд муайян намояд, ки минбаъд якҷоя умр ба сар бурдани 
зану шавњар ва нигоњ доштани оила номумкин мебошад, барои бекор 
кардани никоњ њалнома мебарорад. Тањлили фаъолити суд исбот 
менамояд, ки сабабњои вайроншавии никоњ паст будани маданияти 
њуќуќї ва ахлоќї мебошад, ки дар шаклњои бадмастї, пулу 
чизпарастї, ќаллобї, бемасъулиятї ва дигар амалиётњои манфї 
зоњир мешаванд. 

Чуноне ки таљрибаи судї нишон медињад, баъди аз љониби судњо 

ба њамсарон додани муњлати муайяни оштї, қисми бештари оилањо 

аз нав барќарор мегарданд ва њаёти онҳо боз ба маљрои муътадил 
мегузарад. Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар ќарор аз 

18 декабри соли 1987 «Оид ба тадбиќи ќонунгузорӣ њангоми дида 
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баромадани корњои људошавї» судњоро вазифадор гардонид, ки 

сабабу омилҳое, ки ба вайроншавии оила мусоидат мекунанд, 

баррасї намоянд ва барои пешгирии он омилҳое, ки ба 
хонавайронкунињо оварда мерасонанд, чорањо андешанд [5, c. 73]. 

Агар суд аниқ кунад, ки њамсарон ба муддати дурудароз якљоя 

зиндагї намекунанд, ба ҳамдигар њиссиёти муњаббат надоранд ё 
њурмати якдигарро гум кардаанд, никоњ хусусияти рўякї дорад ва 
барои бекор кардани чунин никоњњо монеа намешаванд ва баръакс, 
агар низоъ ва љанљолњо дар оила тасодуфан бархезанд, агар сабаби 
талоќ бо далелњои љиддї исбот нашавад, таъин кардани муњлати 

оштӣ айни муддаост. 
Суде, ки кори људошавии зану шавњарро дида мебарояд, 

метавонад даъворо ќонеъ ё рад намояд, ба ҳамсарон барои оштї 
шудан муњлат таъин намуда, мурофиаи кори онњоро мавќуф гузорад 
ва бањри њимояи манфиатњои фарзандон чорањои зарурї андешад, 
зеро яке аз вазифањои мурофиаи судї - ошкор намудани сабабњои 
талоќ ба њисоб меравад. 

Њамин тариќ, мақолаи мазкур ба яке аз мавзуъњои баҳсталаби 

њуќуќи оилавї, яъне «Оид ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии 

бекоршавии ақди никоҳ ва воқеияти сабабҳои он » бахшида шудааст. 
Мавзўи мазкур хеле мураккаб ва аз тарафи дигар масъалаи доѓи рўз 
мебошад. 

Зану шавҳар  њангоми оѓоз шудани ягон муҷодилаи оилавї, пеш 
аз њама, масъулияти зану шавњариро эњсос намоянд ва бањри 

мустањкамии дӯстдории якдигар ва устувории оила саъю кўшиш 
намоянд ва роњ надињанд, ки хархашањои муваќќатии 
бартарафшаванда ва дахолати ѓаразноки шахсони дигар садди роњи 
хушбахтии онњо гардад, бояд дурандешї намоянд ва бањри пойдории 
оилаи худ мубориза баранд. 

Њамин тавр, оила аз сабаби он ки асоси љамъият мебошад ва дар 

љомеаи мутамаддин маќоми махсус дорад, устуворӣ ва солимии он 

устуворӣ ва солимии миллат аст. Бинобар ин, давлат нисбат ба 
рушду нумўъ ва костагию харобии оила бетараф буда наметавонад ва 

кӯшиш мекунад, ки дар оила сулҳу субот пойдор бимонад. Дар асл, 

оилаи солим ин љомеаи солим аст. Дар он оилае, ки осоиштагӣ ва 

устуворӣ, ҳамдигарфањмї ва дастгирии якдигар љой дошта бошад, 
оилаи пойдор ва солим аст. Гузаштагонамон бењуда нагуфтаанд, ки 
барои бунёд намудани оилаи хушбахт пастиву баландї, њамвориву 
нишебњо њастанд, ки онро сарбаландона гузаштан масъулияти баланд 

ва сабру таҳаммулро таќозо мекунад. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дар 
њаќиќат барои пойдории оила бисёр душворињоро паси сар кардан 
лозим аст.  
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соҳибкорӣ ва байналмилалӣ 
  

МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИИ ШАРИКИИ 

ДАВЛАТ ВА БАХШИ СОҲИБКОРӢ ДАР ТАЪМИНИ 

ҲАДАФҲОИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛӢ 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсади асосии танзими давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ ба миён овардани мувозинати манфиатҳои 

шахсии соҳибкорон ва манфиатҳои оммавии давлат ва умуман, 

ҷамъият мебошад. Дар ҳамин асос меъёрҳои қонунгузории шарикии 

давлат ба бахши хусусӣ, соҳибкорӣ равона карда шудааст. Барои 

ноил шудан ба ин мақсад соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ, ки дар худ асосҳои 

ҳуқуқи шахсӣ ва ҳуқуқҳои оммавиро дарбар мегирад, бояд рушд 
намояд. 

Бештар аз ин, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок 

гардидааст, ки: «Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, 

баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла 

моликияти хусусиро кафолат медиҳад» (моддаи 12)[1]. Мавқеи 

имрўзаи Тоҷикистон шаҳодат медиҳад, ки бе соҳибкорӣ, истеҳсолоти 

пурқувват иқтисодиёт пеш намеравад, ҳаёти бокафолати иҷтимоӣ, 

солимии ҷамъият, дигар арзишҳои миллӣ вуҷуд дошта наметавонад.  

Дар ҳар кадом давлати рў ба рушди иқтисодиёти бозорӣ ниҳода 

бидуни шарикии давлат, дастгирии давлат дар бахши соҳибкорӣ, он 

http://prezident.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
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воқеан ҳам рушд намеёбад. Шарикии давлат ва бахши соҳибкорӣ, 

пеш аз ҳама, бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои асосии 

миллӣ, таъмини меъёрҳои конститутсионӣ, яъне некуаҳволии халқ 

муқаррар карда мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ, соҳибкорӣ дар асоси меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2012, №907 «Дар бораи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ»[2] ба танзими ҳуқуқӣ дароварда шудааст. 

Қонунгузор асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ, тартиби татбиқи лоиҳаҳои онро дар соҳаи 

инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ муайян карда, ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои қонунии давлат ва бахши хусусиро таъмин менамояд. 

Дар ин радиф, қонунгузор дар шарикии давлат ва бахши 

соҳибкорӣ меъёрҳои ҳуқуқиро асоснок намудааст, ба монанди ҳимоя 

ва дастгирии давлатии бахши соҳибкорӣ, самтҳои асосии он қонунан 

муқаррар карда шудаанд. Танзими давлатии ҳама самтҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ бо худ шарикии давлат ва бахши соҳибкориро ифода 
менамояд.  

Ҷолиби қайд аст, ки принсипи танзими давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ вуҷуд дорад. Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ, 

хоҷагидории тиҷорат аз нав дигаргунсозии низоми танзими давлатии 

иқтисодиётро пеш овард, ки меъёрҳои таъсиррасонии бевосита ба 

меъёрҳои таъсиррасонандаи бавосита иваз гардиданд. Танзими 

давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва рақобати соҳибкорӣ дар ҳар 

кадом давлат вуҷуд дорад[5, с. 172].  

Шарикии давлат ва бахши соҳибкорӣ дар таъмини ҳадафҳои 

стратегияи миллӣ меъёри санадҳои қонунгузорӣ, зерқонунӣ ва 

муҳими дигари давлатиро дарбар гирифтааст. Яке аз онҳо, 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

2030[4] мебошад, ки дар шароити ҳамгироии байналмилалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳимияти ҷабҳаҳои гуногуни 

ҳадафҳои миллӣ, фаъолияти соҳибкорӣ ишора гардидааст. 

Моҳиятан, қонунгузор нисбати мафҳуми стратегияи миллӣ 

меъёрҳо муқаррар намудааст. Яъне, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз  3 августи соли 2018 «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, 

консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»,№ 1544 [3], стратегияи рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳадафҳои дарозмуҳлат ва 

нишондодҳои асосие, ки ҳалли вазифаҳои афзалиятнок ва ноил 

гардидан ба нишондиҳандаҳои мушаххасро дар заминаи истифодаи 

оқилонаи захираву иқтидорҳои мавҷуда фарогир мебошанд (моддаи 

1 Қонун). 
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Дар навбати худ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи 

рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия 

менамояд (моддаи 9 Қонун). Стратегияи рушд дар асоси дурнамои 

рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон таҳия мегардад, таҳлили 
рушди миллии кишварро дар давраи муайяни гузашта фаро гирифта, 
марҳила ва талаботи асосии рушди иҷтимоию иқтисодиро дар бар 

мегирад, ҳадафҳои стратегӣ, афзалиятҳо ва принсипҳои рушди 

миллӣ, воситаҳои ноилшавӣ ва роҳҳои татбиқи чунин ҳадафҳою 

афзалиятҳо, фароҳам овардани шароитҳои ниҳодии рушд, таъмини 

рушди ҳамаҷонибаи соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи некўаҳволии аҳолиро муайян менамояд. 

Ҳамин тавр, дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 масъалаҳои шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ, соҳибкорӣ муқаррар гардидааст, ки соҳаҳои воқеии 

иқтисодиёти миллӣ, таъмини некўаҳволии халқро фаро мегирад. 

Масъалаҳои шарикии давлат дар чунин самтҳои муҳим инъикос 
гардидааст, ба монанди:  

– ташкили устувори меъёрию ҳуқуқӣ ва таҷрибаи инкишофи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бахши маориф;  

– бунёди заминаи устувори меъёрии ҳуқуқӣ ва таҷрибаи 

инкишофи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи тандурустӣ;  

– фароҳам овардани шароитҳои ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ 

барои сармоягузории андўхтҳои нафақавӣ ба воситаҳои молиявии 

дарозмуҳлат бо назардошти сармоягузорӣ ба инфрасохтор дар 

доираи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ;  

– ҳавасмандгардонии низоми рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ барои маблаѓгузории лоиҳаҳои бузург оид ба инкишофи 

инфрасохтори фарҳангӣ ва индустрияи эҷодӣ, аз ҷумла бо иштироки 

сармоягузорони хориҷӣ;  

– такмилдиҳии низоми танзими тарифӣ дар шабакаҳои хоҷагии 

манзилию коммуналӣ бо мақсади баланд бардоштани ҷолибияти 

сармоягузории он ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ;   

– ҷорӣ намудани воситаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва 

принсипҳои маблаѓгузории барномавии мақсадноки барномаҳои 

ҳудудии мусоидат ба шуѓл ва ѓайра.  

Албатта, дар татбиқи ҳадафҳои стратегияи миллӣ мувофиқи 

дурбинии ҳукумати кишвар андешидани як қатор чораҳои зарурӣ, 

коркарди механизми амалишавӣ мувофиқи мақсад мебошад. Дар ин 

соҳа аз тарафи олимон қайд карда мешавад, ки яке аз ҳалли мақсади 

асосӣ таъсиси таъминоти ҳуқуқи амалишавии вазифаҳои давлат дар 
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соҳаҳои иқтисодиёт ба ҳисоб меравад[6, с. 19]. Танзими давлатии 

шарикии давлат ва бахши соҳибкорӣ зарурияти воқеъбинонаи рушди 

иқтисодиёти бозорӣ мебошад. Дараҷаи рушди он ба танзими давлатӣ 

аз сатҳи рушди муносибатҳои иқтисодӣ, бозорӣ вобастагӣ дорад [7, с. 
160]. 

Ба андешаи мо,  зарурияти коркарди механизми шарикии давлат 
ва бахши соҳибкорӣ тақозои замони муосир буда, аз тарафи 

мақомоти қонунгузор, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ 

чораҳои дақиқ андешида мешаванд. Баробари ҳамин, пурзўр 

намудани ниҳоди ҳимояи манфиатҳои қонунии субъектони 

соҳибкорӣ, дастгирии давлатии соҳибкорӣ, алалхусус шарикии 

давлат бо шахсони мансабдори давлатӣ баҳри рушди самтҳои асосии 

иқтисодиёти кишвар муҳим мебошад.   

Ҳамин тариқ, моҳиятан шарикии давлатӣ ва хусусӣ дар бахшҳои 

иқтисодӣ, соҳибкорӣ, аз ҷумла дар соҳаҳои инфрасохтори бозорӣ, 

тандурустӣ, маориф, хоҷагиҳои коммуналӣ, инноватсионӣ ва ѓайра 

бештар рўбарў мегарданд, ҳамоҳанг месозанд. Шарикии байни 

давлат ва соҳибкорон, ки дар асоси тақсим намудан ва аз нав 

тақсимнамоии таваккалӣ бо мақсади ба даст овардани натиҷаҳои 

беҳтарин ба миён меояд. Ташаккулёбӣ ва дар санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқӣ муқаррар кардани сиёсати иқтисодии давлат, рушди 

соҳибкорӣ яке аз принсипҳои самаранок татбиқнамоии усул ва 

воситаҳои танзими давлатии иқтисодиёт мебошад. 
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Ѓафурова Б. Д.,   
муаллими калони кафедраи њуќуќи 

соњибкорї ва байналмилалӣ 
 

ДАСТГИРИИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРЇ 
ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 

 
Фаъолияти соњибкориро давлат ба танзим дароварда, дар 

санадњои меъёрию њуќуќї, њуќуќи маќомоти давлатро оид ба танзим, 
дастгирї, назорат аз болои ба амал баровардани он муќаррар 
менамояд. Дастгирии давлатии соњибкорї, пеш аз њама, ин 
фаъолияти маќомоти давлатии Тољикистон, ки ба амалї гардонидани 
чорабинињои пешбининамудаи ќонунгузорї, барномањои давлатї ва 
соњањои рушди соњибкорї равона карда шудаанд.  

Фаъолияти соњибкорї, љабњањои гуногуни он њамеша зери 
низому танзими давлатї ќарор дорад, ки он ба танзими давлатї ва 
њуќуќї људо карда мешавад. Дар њар кадом низоми њуќуќии муосир 
зарурияти таъсироти давлат ба иќтисодиёт вуљуд дорад. Дар ин љода, 
тибќи талаботи ќонунгузории љорї, яъне Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 26 июли соли 2014, №1107 «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї»[4] зарурияти таъсиррасонии давлатї 
дар шароити муносибатњои бозорї аз рўйи вазифањои асосї, ки бо 
њифзи манфиатњои оммавии љамъиятї алоќаманд аст, яъне, таъмини 
талаботи давлат ва љамъият дар рушди соњањои иќтисодї, 
саноатикунонии иќтисодиёт ва иљтимої; ташаккули буљети давлатї; 
њифзи муњити табиат ва самаранок истифодабарии захирањои табиї; 
таъмини шуѓли ањолї; таъмини ќобили мудофиа ва бехатарии 
кишвар; ба амал баровардани озодии соњибкорї ва раќобатнокї, 
њифзи бозор аз фаъолияти инњисорї; риояи тартиботи њуќуќї дар 
соњаи фаъолияти иќтисоди хориљии соњибкорон ва сармоягузории 
хориљї; татбиќи сиёсати давлатї нисбати дастгирии соњибкорї ва 
дигарњо муќаррар карда мешаванд. 

Дар замони муосир муносибатњои њуќуќї дар соњањои 
фаъолияти соњибкорї мунтазам таѓйир ёфта истодаанд, ки бо њамин 
муносибатњои љамъиятї низ рушд меёбанд. Ќонунгузор бањри ба 
танзим даровардани   муносибатњои њуќуќии соњибкорї, аз љумла 
дастгирии соњибкорї санадњои меъёрї-њуќуќї тањия ва ќабул 
менамояд, ба ќонунгузории амалкунанда таѓйироти иловагињо ворид 
менамояд. Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќайд 
намуданд: «Бо пешрафти љомеа муносибатњои љамъиятї пайваста 
таѓйир ёфта, дар ин замина ба муносибатњои нав мутобиќ 
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гардонидани ќонунњо шарти асосии таъмин намудани рушди 
устувори сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии кишвар 
мебошад.  

Баланд бардоштани сатњу сифати ќонунњо, такмили механизми 
иљрои онњо, ба талаботи љомеа ва шањрвандон љавобгї будани 
меъёрњои ќонунњои амалкунанда, дар навбати худ, њамкории доимї 
ва њамаљонибаи шохањои њокимияти давлатиро таќозо менамояд»[2]. 

Аз рўйи самтњои ишорагардида маълум аст, ки таъсиррасонии 
давлат ба соњањои фаъолияти соњибкорї манфиатњои давлат ва 
љамъиятро пеш мегузорад ва асосан соњањои иќтисодї, 
саноатикунонї, иљтимої, сиёсї ва њуќуќї[5, с.135] ва ғ.-ро дарбар 
мегирад. 

Дар самти татбиќи сиёсати давлатии дастгирии соњибкорї, ќайд 
кардан лозим аст, ки сатњи дахолати давлат ба иќтисодиёт, бояд 
чунон ба роњ монда шуда бошад, ки манфиатњо нисбати соњибкории 
ќонунї нигоњ дошта, иќтисодиёт ба роњи каљ наравад ва сармояњо аз 
њудуди кишвар бароварда нашуда, танњо дар дохили кишвар нигоњ 
дошта шаванд. Барои ин ба давлат сиёсати иќтисодии босаводона 
зарур аст, ки аз нуќтаи назари илм асоснок гардида, дар танзими 
давлатии фаъолияти соњибкорї он татбиќ карда шавад. Таъсироти 
давлат ба иќтисодиёт фаъолияти маќсаднок буда, дар шаклњои 
њуќуќї, ки сиёсати иќтисодии давлат онро амалї мегардонад, муайян 
кардан мумкин аст.   

Дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
кафолатнок гардидааст: «Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, 
соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќи њамаи шаклњои 
моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад»[1]. Аз ин 
љост, ки батанзимдарории давлат умуман бо худ фаъолона амалї 
гардидани њамаи шохањои њокимияти давлат: ќонунгузорї, иљроия, 
судиро ифода менамояд[8, с. 96]. 

Њамин тавр, асосњои дастгирии њуќуќии соњибкорї дар рушди 
иќтисодиёти  Тољикистон асосњои конститутсионї доранд ва мувофиќи 
ќонунгузории соњаи мазкур ба танзим дароварда мешаванд. Дар 
меъёрњои Ќонун «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї», 
маќомоти ќонунгузор тамоми самтњои иќтисодиёти кишварро пешбинї 
намудааст. Ба андешаи мо, лекин механизмњои таъмини дастгирии 
њуќуќии соњибкориро ба таври зарурї пешбинї накардааст.   

Дар радифи ин, ќайд кардан лозим меояд, ки бо муќаррар 
намудани меъёрњо оид ба њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї 
дар моддаи 11 Ќонуни мазкур асоснок гардидааст, ки њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, маќомоти њокимияти давлатї, маќоми ваколатдори 
давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї амалї 
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карда мешавад. Самтњои асосии дастгирии давлатии соњибкорї 
мувофиќи ќонун аз такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид 
ба масъалањои соњибкорї, имконияти озодона амалї намудани њамаи 
намудњои соњибкорие, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї намудааст; ташкили марказњои дастгирии давлатии 
соњибкорї, бизнес-инкубаторњо, паркњои технологї, минтаќањои 
озоди иќтисодї ва дигар шаклњои инфрасохтори соњибкорї; таъмини 
методию таълимї, илмию методї ва иттилоотии фаъолияти 
субъектњои соњибкорї аз њисоби Фонди дастгирии давлатии 
соњибкорї, ташкили фаъолияти шўроњо оид ба рушди соњибкорї ва 
бењтар намудани фазои сармоягузорї ва ѓайра,  иборат мебошанд 
(моддаи 18 Ќонуни њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї).  

Аз рўйи моњияти худ дастгирии давлатии фаъолияти соњибкорї 
дар асоси талаботи ќонунгузории љорї, ин татбиќи сиёсати давлат 
дар соњаи иќтисодиёт мебошад. Олимон ќайд мекунанд, ки сиёсати 
иќтисодии давлат гуфта, самтњои асосии фаъолияти давлатро дар 
соњањои иќтисодиёт меноманд. Танзими давлатии иќтисодиёт бошад, 
фаъолияти давлат дар симои маќомоти он мебошад, ки бањри амалї 
намудани сиёсати иќтисодии давлат бо истифода аз усул, восита ва 
шаклњои махсус равона шудааст[7, с. 218]. 

Баробари њамин, муносибатњои соњибкорон бо давлат дар асоси 
алоќамандї ва таъсиррасонии манфиатњои њар кадом тараф сохта 
шудааст, зеро он ба сифати яке аз вазифањои асоситарини давлат, 
яъне таъсис додани ќоидањои корбарї дар бозор, муносибатњои 
бозорї амал менамояд. Дар ин љо давлат њангоми муайян кардани 
шартњои зарурии бозорї воситањои таъсиррасониро ба иќтисодиёт ва 
соњибкорї, ба монанди наќшабандї, нархгузорї, таъмини 
раќобатпазирї ва ѓайра, мутобиќи имконият истифода менамояд. 
Соњибкорон бошанд, манфиатњоро оид ба иштирок дар ташаккули 
сиёсати давлат нисбат ба рушди фаъолияти соњибкорї асос намуда, 
дар таъсиррасонии амалигардонии воситањои танзими давлат 
иштирок менамоянд. Вобаста ба ин, манфиатњои соњибкорї 
манфиатњои хусусии гурўњи соњибкорон, њамчунин, манфиатњои 
оммаро, ки давлат пеш мегузорад, инъикос менамояд.  

Ба андешаи мо, давлат бањри бештар ва самаранок 
татбиќнамоии вазифањои худ дар соњаи иќтисодиёт ва фаъолияти 
соњибкорї тариќи ба њам мутобиќгардонии манфиатњо њавасманд 
мебошад[6, с. 68]. Соњибкорон манфиатњои худро ба воситаи 
алоќамандї бо давлат, тавре ки вай имкониятњои соњибкоронро 
истифода менамояд, амалї мегардонанд.  

Њамин тариќ, дастгирии давлатии соњибкорї, танзими давлатї 
зарурияти воќеъбинонаи рушди иќтисодиёти бозорї дар замони 
љањонишавї, алалхусус, дар замони таќвияти рушди соњањои саноат 
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мебошад. Сатњи дастгирї, ба танзимдарории давлатї аз дараљаи 
рушди муносибатњои бозорї вобастагї дорад. Ташаккулёбї ва дар 
санадњои меъёрию њуќуќї муќаррар карда шудани сиёсати иќтисодии 
давлат, дастгирии соњањои мухталифи соњибкории миллї яке аз 
шартњои самаранок татбиќнамоии усул ва воситањои танзими 
давлатии иќтисодиёт мебошад. 
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фаъолияти фурўши мол бе коркарди он алоқаманд аст), ки ба 

сармоягузор аз рўйи ҳуқуқи моликият (соҳибмулкӣ) мансуб буда, бо 

мақсади мунтазам ба даст овардани фоида, расидан ба натиҷаҳои 

дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд, фаҳмида мешавад.  

Баробари танзими ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ дар замони 

муосир таъминоти ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ мувофиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст. Дар ин 

ҷода, бо рушд ва такмили санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии соҳа Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2016 «Дар бораи 

сармоягузорӣ»[2] қабул гардидааст, ки муносибатҳои ҷамъиятиро 

вобаста ба сармоягузорӣ, ки мунтазам рушд меёбад, танзим намуда, 

асосҳои ташкилӣ, молиявӣ, ҳуқуқию иқтисодии ҳавасмандгардонӣ ва 

дастгирии давлатии сармоягузориро бо роҳи пешниҳоди низоми 

ҳуқуқии баробар ва кафолати ҳимояи ҳуқуқи сармоягузоронро 
муайян менамояд.  

Мазмун ва моҳияти сармоягузорӣ дар адабиёти муосири ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ низ ҳамчун фаъолияти иқтисодӣ, соҳибкорӣ пешниҳод 

гардидааст. Нуктаҳои илмии олимон равшан менамоянд, ки зери 

мафҳуми сармоягузорӣ ворид намудани маблаѓҳои мақсаднок ба 

муҳлати муайян ба ҳар кадом объектҳо ва дар ҳар кадом шакл 

фаҳмида мешавад, ки ба мақсади инфиродии сармоягузор равона 

карда шудааст[8, с. 92]. Дигар аз он, сармоягузорӣ ҳамчун фаъолияти 

соҳибкорӣ нисбати ҷойгир намудани сармоя имрўз фаъол буда, 
самараи мусбат меорад[9, с.133]. 

Ҷабҳаҳои таъминоти ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ мувофиқи 

қонунгузории амалкунанда ниҳоди кафолатҳоро пешбинӣ менамояд. 

Дар сарчашмаи илмӣ ишора гардидааст, ки кафолат низоми вобаста 

ва имконияти ҳуқуқии тавассути қонун ва дигар санадҳои меъёрию 

ҳуқуқӣ муқарраргардида, ки ба таври дахлдор иҷро намудани вазифа 

(ҳуқуқу уҳдадорӣ)-ро муайян менамоянд[10, с. 202]. 

Дар фаъолияти сармоягузорӣ, ба монанди соҳибкорӣ давлат 

мувофиқи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон[1], 

қонунгузории амал кардаистода, баробарҳуқуқии сармоягузории 

ватанӣ ва сармоягузории хориҷиро кафолат дода, дар муносибат бо 

сармоягузорон, вобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ, миллӣ, забон, 

ҷинс, нажод, эътиқоди динӣ, фаъолияти иқтисодӣ, инчунин, кишваре, 

ки сармоягузор зиндагӣ дорад, дар фаъолияташ ба ҳеҷ гуна 

поймолкунии ҳуқуқ роҳ намедиҳад. 

Дар соҳаи танзими ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ мисли 

дигар самтҳои муосири ҳуқуқи соҳибкорӣ тибқи талаботи қонунҳои 

амалкунанда ба танзим дароварда шудааст. Ба ин гурўҳи санадҳои 
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меъёрӣ-ҳуқуқӣ, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 19 марти соли 

2013 «Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ», №944 [3], аз 22 апрели 

соли 2003«Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» , №9 [4] ва дигар 

сарчашмаҳои ҳуқуқӣ сиёсати давлатии сармоягузорӣ мансубанд ва ба 
амал бароварда мешаванд.  

Қайд кардан лозим аст, ки таъминоти ҳуқуқии фаъолияти 

сармоягузорӣ дар Тоҷикистон мувофиқи кафолати қонунан 

пешбинигардида ба амал бароварда мешавад. Қонунгузор асоснок 

менамояд, ки давлат баробарҳуқуқии сармоягузорони хориҷӣ ва 

ватаниро кафолат дода, ба поймолкунии ҳуқуқи сармоягузорон 

вобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ, миллат, забон, ҷинс, нажод ва 

эътиқоди динӣ роҳ намедиҳад (моддаи 7 Қонун дар бораи 

сармоягузорӣ). 

Меъёрҳои қонунгузории амалкунанда, инчунин санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқ, 

манфиатҳо ва устувории қонунгузорӣ дар соҳаи сармоягузориро 

кафолат медиҳад. Ҳамчунин, сармоягузор ба ҷуброни зарари 

мутобиқи қонунгузории гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

натиҷаи аз тарафи мақомоти давлатӣ қабул намудани санадҳои ба 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолиф, инчунин амалҳои 

ѓайриқонунии (беамалии) шахсони мансабдори онҳо расонидашуда, 

ҳуқуқ дорад. 

Қобили зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон устувории шартҳои 

созишнома ва шартномаҳоро, ки байни сармоягузорон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шудаанд, кафолат медиҳад, ба истиснои 

ҳолатҳое, ки таѓйиру иловаҳо дар шартнома бо созиши тарафҳо 

ворид карда шудаанд. Дар ҳолати ворид намудани таѓйиру иловаҳо 

ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қабули санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии нав, ки боиси бадшавии шартҳои амалисозии фаъолияти 

сармоягузорӣ мегарданд, сармоягузороне, ки сармоягузории 

дарозмуҳлат мекунанд, дар давоми даҳ сол аз рўзи мавриди амал 

қарор дода шудани ин қонунҳо барои интихоби шароити ба онҳо 

мусоид ҳуқуқ доранд[3, моддаи 8]. 

Бадшавии шароити сармоягузорӣ ин ворид кардани таѓйиру 

иловаҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин, қабули 

санадҳои меъёрӣ- ҳуқуқии нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 

мераванд, ки ҳолатҳои зеринро пешбинӣ менамоянд:  
– афзоиши гаронии андоз нисбат ба гаронии андоз аз рўзи оѓози 

маблаѓгузории лоиҳаи сармоягузорӣ;  



  

227 

– ҷорӣ намудани маҳдудияти миқдорӣ ба ҳаҷми сармоягузорӣ ва 

дигар талаботи иловагӣ вобаста ба андозаи сармоя, муқаррар 

намудани дигар ҳолатҳои маҳдудкунӣ ё манъкунӣ; 

– ҷорӣ намудани маҳдудият нисбат ба ҳиссаи саҳми 

сармоягузории хориҷӣ дар фондҳои оинномавии (сармояи 

оинномавии) шахсони ҳуқуқӣ. 

Низоми кафолатҳо дар таъминоти ҳуқуқии фаъолияти 

сармоягузорӣ тадбирҳои қонунан муқарраршударо пешбинӣ 

менамояд. Қонунгузор ишора ба он менамояд, ки дар баробари 

кафолат ва тадбирҳои умумии ҳимояи сармоягузорон, қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад кафолат ва тадбирҳои иловагии 

ҳимояи сармоягузориро пешбинӣ намояд. Кафолат ва тадбирҳои 

иловагии ҳимояи сармоягузорӣ метавонанд ҳангоми амалисозии 

сармоягузорӣ, ки ҳаҷми умумии онҳо на камтар аз маблаѓи 

ҳамарзиши панҷ миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо 

пули миллиро ташкил медиҳад, пешниҳод шаванд. Кафолат ва 

тадбирҳои иловагии ҳимояи сармоягузории пешбинишуда ба 

сармоягузорон дар доираи созишнома ва шартномаҳои дахлдор дар 

асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаи 

сармоягузорӣ», «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ»[5], 

«Дар бораи консессияҳо»[6] ва «Дар бораи созишномаҳо оид ба 

тақсими маҳсулот»[7] пешниҳод карда мешаванд.  

Ҳамин тавр, сармоягузорон ҳуқуқ доранд дар бонкҳо ва дигар 

ташкилотҳои қарзӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пули миллӣ 

ва (ё) асъори хориҷӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

суратҳисобҳо кушоянд, бо салоҳдиди худ даромади аз фаъолият 

бадастовардаро баъди супоридани андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 

истифода намоянд. Ба сармоягузорони хориҷӣ ҳуқуқи ба берун аз 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани маблаѓи даромади 

онҳо бо асъори хориҷӣ, ки бо роҳи қонунӣ дар натиҷаи фаъолияти 

сармоягузорӣ ва истеҳсолӣ ба даст омадаанд, кафолат дода мешавад.  

Дар замони муосир яке аз ҷабҳаи муҳими таъминоти ҳуқуқии 

фаъолияти саромоягузорӣ ин шаффофият, ошкорбаёнӣ дар танзими 

давлатӣ, ҳуқуқии соҳаҳои фаъолияти сармоягузорӣ аст. Дар асоси 

муқаррароти моддаи 13 Қонун дар бораи сармоягузорӣ давлат ба 

сармоягузорон дастрасии ройгонро ба махзани санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ кафолат медихад. 

Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба манфиати сармоягузорон дахл 

доранд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нашр, инчунин дар сомонаи расмии мақоми ваколатдори 

давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ ҷойгир карда мешаванд. Иттилооти 



  

228 

дигари марбут ба амалӣ намудани фаъолияти сармоягузорӣ, аз ҷумла 

маълумот дар бораи кафолат, афзалият ва имтиёзҳои сармоягузорӣ, 

грантҳои аслии давлатӣ, равзанаи ягона барои сармоягузорон, 

имкониятҳои сармоягузорӣ, барномаю лоиҳаҳо ва шартҳои амалӣ 

намудани фаъолияти сармоягузорӣ, ҳисобот оид ба амалисозии 

фаъолияти сармоягузорӣ, созишномаҳои сармоягузории имзошуда 

дар сомонаи расмии мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

сармоягузорӣ ва дигар мақомоти давлатӣ, ки дар фаъолияти 

сармоягузорӣ иштирок мекунанд, ҷойгир карда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, масъалаҳои таъмини ҳуқуқии фаъолияти 

сармоягузорӣ мувофиқи қонунгузории амалкунанда ҷабҳаҳои 

гуногунро фаро гирифтааст. Бо баробари рушди муносибатҳои 

ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ такмили қонунгузории соҳаи 

мазкур мунтазам беҳбудиро тақозо менамояд.  
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Баҳодурзода М., 

 аспиранти ДДҲБСТ 
  

МОҲИЯТИ ПРИНСИПҲОИ ҲУҚУҚИ  

ХУСУСИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ  
 

Тараққиёти ҷомеа гурўҳи муносибатҳои навро ба вуҷуд меорад, 

ки онҳо танзими дахлдори ҳуқуқиро талаб менамоянд. Танзими 

ҳуқуқӣ бошад, арзиши олии ҳуқуқро ташкил медиҳад, зеро он ба 

низомдарорандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад.  

Аз ин нигоҳ, ҳаёти инсоният якранг набуда, зери таъсири 

омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ қарор дорад. Аз ҷониби дигар, 

баҳри таъмини манфиатҳои хеш, инсон иштирокчии муносибатҳои 

гуногун мегардад, ки танзими онҳо имкон дорад аз доираи низоми 

ҳуқуқии як кишвар берун барояд. Дар ин радиф муносибатҳое ба 

миён меоянд, ки он матлаби танзими ҳуқуқи хусусии байналмилалиро 

ташкил медиҳанд [4, с.18-19]. 

Ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ соҳае дониста мешавад, ки маҳз 

муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ѓайримолумулкии бо унсури 

хориҷӣ мураккабгардидаро бо ёрии усулҳои махсус ва такя ба 

принсипҳои хоси худ танзим менамояд. Аз ин рў, масъалаи 

принсипҳои соҳавии ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ, ба андешаи мо, 

аз муаммоҳое маҳсуб меёбад, ки бояд дар таҳқиқи амиқи илмӣ қарор 

дода шавад. Зеро тамоюлоти солҳои охир ба он ишора менамояд, ки 

робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони хориҷӣ вусъат 

гирифта, боис мегардад, шумораи шахсони ҳуқуқиву воқеии хориҷӣ 

дар қаламравӣ мамлакат бисёр шавад ва зарурати ба инобат 

гирифтани ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ ба миён ояд. 

Аз тарафи дигар, ба сифати мавзўи пажуҳиши илмӣ муайян 

намудани мавзўи «Принсипи робитаи нисбатан зич» дар ҳуқуқи 

хусусии байналмилалӣ моро водор менамояд, то ба табиати 

принсипҳои соҳаи ҳукуқи хусусии байналмилалӣ рў биёрем.   

Принсипҳои соҳавӣ баробари матлаб, услуби ба танзимдарорӣ 

ва сарчашмаю субъектони он, нишонаи фарқкунанда ва мустақил 

ишорасозандаи соҳаи алоҳидаи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. Соҳаи 

ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ низ дар ин радиф қарор дорад. Агар ба 

сарчашмаҳои ҳуқуқӣ рӯ орем, маълум мешавад, ки чун низоми 

мустақил ва алоҳида соҳаи ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ аз нимаи 

дуюми қарни XIX ташаккул ёфта, то имрўз ин раванди мураккаб 

давом дорад. Чунин ҳолат боис мегардад, иброз кунем, ки раванди 

ташаккули феҳристи ягонаи принсипҳои соҳаи ҳуқуқи хусусии 
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байналмилалӣ ба пуррагӣ ташаккул наёфта, нисбати баҳодиҳии он 

фикру ақидаҳои гуногуни илмӣ вуҷуд дорад. Масалан, ба андешаи 

Ш. Менглиев принсипҳои ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ мумкин аст 

ба ду гурўҳ ҷудо карда шавад: принсипҳои умумӣ ва махсуси ҳуқуқи 

хусусии байналмилалӣ. Ба доираи принсипҳои умумии ҳуқуқи 

хусусии байналмилалӣ Ш.Менглиев принсипҳои асосии ҳуқуқи 
байналмилалии оммавиро мансуб шуморидааст. Баробари ин, ба 

доираи принсипҳои махсуси ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ ў чунин 

принсипҳо: 1) принсипи маҳдуд насохтан; 2) принсипи шароити 

мусоид; 3) принсипи тарафайн: 4) принсипи реҷаи миллӣ; 5) принсипи 
мухторияти иродаро дохил кардааст [3, с.119-120]. 

Дар назарияи илми ҳуқуқшиносии муосир, инчунин нигоҳҳои 

дигари асоснокгардида низ вуҷуд дорад. Аз ҷумла, муҳаққиқ Л.П. 

Ануфриева пешниҳод намудааст, ки ба сифати принсипҳои ҳуқуқи 

хусусии байналмилалӣ чунин принсипҳо эътироф гарданд: принсипи 

муомилаи байналмилалӣ, принсипи реҷаи миллӣ, принсипи реҷаи 
шароити мусоид, принсипи тарафайн ва реторсия. 

 А.С. Скаридов мавқеъгирии дигарро пазируфта, иброз 

намудааст, ки принсипҳои ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ ба ду гурўҳ 

ҷудо карда мешаванд. Ба гурўҳи якум, принсипҳои асосии ҳуқуқи 

байналмилалии оммавӣ тааллуқ дошта, гурўҳи дуюм,  аз як принсипи 

соҳавӣ иборат буда, принсипи мухторияти ирода баён гардидааст.  

Баъзан ақидае вомехўрад, ки принсипҳои ҳуқуқи байналмилалии 

хусусиро низ ба ду гурўҳи васеъ ҷудо менамоянд. Ба гурўҳи якум, 

принсипҳои умумии ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ ҷудо гардида, дар 

он  принсипҳои асосии ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ мансуббуда, 

баҳо дода шудааст. Ба гурўҳи дуюм бошад, чун принсипҳои махсуси 

ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ: принсипи мухторияти иродаи 

иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ; принсипи пешниҳоди реҷаи 

муайян (реҷаи миллӣ, реҷаи махсус, реҷаи шароити мусоид); 

принсипи тарафайн; принсипи маҳдуд насохтан; ҳуқуқ ба реторсия 
чудо карда мешавад [1, с. 132]. 

Ю.М. Акимова таснифоти принсипҳои ҳуқуқи хусусии 

байналмилалиро пешниҳод намудааст. Ӯ сараввал ба ин радиф 

принсипҳои умумии ҳуқуқ; баъдан, принсипҳои асосии ҳуқуқи 

байналмилалӣ; принсипҳои конститутсионӣ; принсипҳои байни 

соҳавӣ, ки дар байни якчанд соҳаи ҳуқуқ амал мекунад, ҷудо карда, 

дар охир тафовути принсипҳои соҳавии ҳуқуқи хусусии 
байналмилалиро овардааст.  

Дар навбати худ принсипҳои соҳавии ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ низ гурўҳбандӣ шуда, ба гурўҳи якум, принсипҳои 
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барои татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ дар танзими муносибатҳои хусусӣ-

ҳуқуқӣ бо унсури хориҷӣ асосӣ ва ногузир буда, ҷудо карда шудааст. 

Сипас, ба гурўҳи дигари принсипҳои соҳавии ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ принсипи баробарии ҳуқуқи миллии кишварҳои 

гуногун; принсипи ҳатмии татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ; ва принсипи 

ҳимояи тартиботи ҳуқуқии миллӣ мансуббуда, баҳо дода шудааст.  

Мавқеъгирии мустақили илмиро М.Н. Кузнетсов пешкаш 

намуда, чун принсипҳои ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ асосҳои 

коллизионии ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ; принсипи реҷаи миллӣ; 
принсипи шароити мусоид; принсипи тарафайн; принсипи муомилаи 

байналмилалӣ; принсипи мухторияти иродаи тарафҳо ҷудо карда 
шудааст.  

Таҳлили мазкур имкон медиҳад, қайд намоем, ки принсипҳои 

ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ, ба се гурўҳ ҷудо карда шавад. Якум, 

принсипхои асосии ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ. Дуюм, 

принсипҳои «омехта»-и ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (ба ин гурўҳ, 

принсипҳои ҳуқуқи байналмилалии оммавию хусусӣ ё миллию 

байналмилалӣ шомиланд - принсипи маҳдуд насохтан, принсипҳои 

реҷаи миллӣ, шароити мусоид, тарафайн, реторсия, муомилаи 

байналмилалӣ ва ѓайра); ва ин принсипҳои соҳавӣ ё махсуси ҳуқуқи 

байналмилалии хусусӣ ба шумор меравад. 

Аз адабиёти соҳавӣ маълум аст, ки ба принсипҳои асосии ҳуқуқи 

байналмилалии оммавӣ чунин принсипҳо дохил карда мешаванд: 
принсипи тамомияти арзии давлат; принсипи истифода набурдани 

қувва ва таҳдид бо қувва; бо таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои 

байналмилалӣ; вайрон накардани сарҳади давлатӣ; баробарии 

соҳибихтиёрии давлатҳо; ҳамкориҳои давлатҳо; дахолат накардан ба 

корҳои дохилии давлати дигар; бовиҷдонона иҷро кардани 

уҳдадориҳои байналмилалӣ;  баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунонии 

халқу миллатҳо; принсипи эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон 
[2, с.75-76]. 

Дар навбати худ ба принсипҳои «омехтаи» ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ принсипҳои маҳдуд насохтан, реҷаи миллӣ, реҷаи 

шароити мусоид, тарафайн, реторсия (ё ҳуқуқ ба реторсия)-ро дохил 

кардан мумкин аст. Дар ҳамин ҷо ҳамчун принсипҳои махсус ё 

соҳавии ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ, принсипҳои мухторияти 

ирода, ҳимояи тартиботи ҳуқуқии миллӣ; робитаи нисбатан зич, 

баробарии ҳуқуқи миллии кишварҳои гуногун, татбиқи ҳатмии 

ҳуқуқи хориҷӣ, локалӣ-ҳуқуқӣ эътироф карда мешавад. 

Тавре  ки дар оѓози масъалагузорӣ ишора намуда будем, 

мавҷудияти принсипҳои соҳавӣ ишоракунандаи мустақилияти соҳаи 
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ҳуқуқ дониста мешавад. Вобаста ба соҳаи ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ бояд қайд намуд, ки мураккабии муносибатҳои 

танзимшавандаи соҳавӣ водор менамояд, ки табиати принсипҳои ба 

роҳбарӣ гирифташавандаи соҳавӣ аз лиҳози сохтор ва мазмун низ 

чунин мураккаб арзёбӣ карда шавад. 
Дар охир бояд ишора кард, ки вобаста ба мураккабии 

муносибатҳои ба доираи танзими ҳуқуқии соҳаи ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ дохил буда, табиати принсипҳои он низ мураккаб 

дониста мешавад. Аз ин рў, дар тадқиқотҳои минбаъда кӯшиш 

мекунем, то ба омўзиши ҳаматарафаи ин масъала таваҷҷуҳ намоем. 
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КАФОЛАТИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН 

ВА ШАҲРВАНД – УНСУРИ МУҲИМИ СОХТОРИ 

КОНСТИТУТСИОНӢ  
 

Тоҷикистон дар бунёди ҷомеаи демократӣ ва давлати иҷтимоӣ 

пойдевор ва заминаи боэътимоду боварибахшро тарҳрезӣ намуд. 

Инсон ҳамчун бузургтарин арзиш ва дорои манфиатҳои қиматбаҳо 
шинохта шуд [1]. Аз он замоне, ки Протогор инсонро ченаки дорои 

арзишҳо гуфта буд, қариб се ҳазор сол сипарӣ шудааст.  
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Имрўз Тоҷикистон дар шароити истиқлолияти давлатӣ барои 

шинохти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва муқаддасоти давлатдорӣ аз диди 

тоза назар андохта, беҳтарин арзишҳо, ормонҳо ва ченакҳоеро 

муайян карданӣ аст, ки метавонанд манфиатҳои имрўзу фардои 

миллату давлатро сарбаландона дифоъ намоянд. Бо ин мақсад чӣ 

таҷрибаи таърихии ҳуқуқи ниёгон ва чӣ дастовардҳои ҷаҳони муосир 

мавриди омўзиш қарор мегирад. Шинохти инсон ҳамчун арзиши олӣ 

дар анъанаҳои афкори ҳуқуқии мардуми мо ҷойгоҳи сазовор касб 

намуда, дар низоми ҳуқуқии имрўзаи мо некў бозтоб ёфтааст. 

Инсон арзиши олӣ дар Тоҷикистон эълон шуда, шинохти 

тамоми арзишҳои дигарро дар доираи манфиат ва манзалати он 

имконпазир мегардонад. Ҳеҷ як манфиат, неъмат ва дороӣ аз инсон 

ва ҳуқуқу озодиҳои ў боло буда наметавонад. Ҳама чиз дар давлат ва 

ҷомеа барои қонеъ гардонидани талаботи инсон равона шудааст. Ин 

нуқтаро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он хотир таъкид 

кардааст, ки таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ онро собит сохтааст. Ҳатто 

динҳои ҷаҳонӣ ба хотири инсон нозил шуда, таълимоти олии 

оламгиру фалсафаҳои таърихсоз ҳама барои ҳимояи манфиати инсон 
нигаронида шудаанд. Конститусия дар моддаи 14 эълон доштааст, ки 

мазмуну муҳтавои ҳамаи дигар қонунҳоро ҳуқуқ ва озодии инсон 

ташкил медиҳад. Яъне, дар маркази арзишҳо вогузор намудани 

инсон, маънии дар атрофи он муттаҳид намудани ҳамаи дигар 

арзишҳоро дорад. Касе, мақомоте ва ё санади меъёрӣ-ҳуқуқие ба 

хотири кадом як манфиате наметавонад ҳуқуқу озодии инсонро 

маҳдуд ва ё поймол намояд, зеро Қонуни асосии кишвар инсонро дар 

маркази арзишҳо қарор дода, онро аз дигар муносибат ва падидаҳо 
болотар гузоштааст.  

Конститутсия инсонро дар маркази ҳама гуна манфиатҳо қарор 

дода, муҳимтарин рукнҳои зоҳирёбии инсон - ҳуқуқу озодиҳои онро 

низ ҳамчун арзиши олӣ эътироф намудааст. Зеро бе арзиши олӣ 

эълон намудани инсон, таъмини волоияти қадру манзалати он 

имконнопазир аст. Аз ин рў, дар фарқият аз таълимотҳои фалсафӣ 

Конститутсия чун воситаи муҳими гиромидошт ва таъминкунандаи 

арзиши олии инсон - ҳуқуқу озодиҳои ўро мавриди ҳимоя ва эътироф 

қарор медиҳад. Таъмини волоияти мақоми инсон дар ҷомеа танҳо 

дар натиҷаи риояи волоияти ҳуқуқу озодиҳо ва иҷрои масъулияти 

қонунӣ имконпазир мегардад. Давлат ҳуқуқу озодиҳои инсонро 

арзиши олӣ эътироф дошта, ба мақомоти давлатӣ масъулияти 

таъмини онро вогузор менамояд, ба санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ 

ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро ҳамчун маҳаки марказӣ ворид 

намуда, дигар усулу принсипҳоро дар атрофи он муттаҳид сохтааст. 



  

234 

Ба сифати ҳуқуқу озодиҳои инсон маҷмуи имкониятҳои амали ҳуқуқӣ 

эътироф шудаанд, ки бидуни он инсон ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ, 

сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар ҷомеа рушду нумуъ ёфта наметавонад. Аз ин 

хотир, ҳамаи ҳуқуқҳои инсон, ки аз лаҳзаи таваллуд то дами марг 

барои мавҷудияти ӯ шарт ва заруранд, дар ин модда ҳамчун арзиши 

олӣ эътироф шуда, дар моддаҳои дигари Конститутсия ва санадҳои 

байналмилалӣ муқаррар ва дифоъ гардидаанд. Воситаҳои таъмини 

ҳимояи ин ҳуқуқҳо дар дохил ва хориҷи кишвар сурат мегирад. 

Эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигар шахс, шарти муҳими принсипи 

бунёдӣ ва маҳдудии қонун мебошад. Қисми 3 моддаи 14 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ки 

маҳдуд намудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд фақат бо мақсади 

таъмини хуқуқу озодиҳои шахси дигар, роҳ дода мешавад. Дар қисми 

1 моддаи 42 муайян гаштааст, ки дар Тоҷикистон ҳар як шаҳрванд 

вазифадор аст, ки ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванди дигарро риоя намояд. 

Ин принсип яке аз талаботи муҳими ҷомеаи мутамаддин аст, ки дар 

дигар ҳуҷҷатҳои байналхалқӣ, аз ҷумла дар Эъломияи умумии 

ҳуқуқи башар, ки соли 1948 қабул гашта буд, таъкид гаштааст [2]. 

Эҳтиром ба ҳуқуқи шахси дигар, хусусан дар ҳолатҳое, ки он 

монеаи амалӣ намудани ҳуқуқу озодиҳо мегардад, сатҳи баланди 

шуури ҳуқуқӣ ва маънавиёти комилро талаб менамояд. Ба таври 

худбинона аз ҳисоби маҳдуд намудани ҳуқуқу озодиҳои шахси дигар 

таъмин кардани ҳуқуқу озодиҳои хеш ҳамчун риоя накардани 

меъёрҳои ҳуқуқ ва ахлоқ баҳо дода мешавад. Ин сабаб боиси низои 

байни одамон, бологирии ҳуқуқи шахсони муайян мегардад. 

Конститутсия роҳи ягонаи халосӣ аз ин ҳолатро муайян 

намудааст. Бояд ҳар як шахс ба таври бошуурона таносуби ҳуқуқҳои 
хеш ва дигар шахсро танзим намояд. 

Вайрон намудани баробарҳуқуқии инсонро бо ҳама роҳу 

воситаҳо, ки дар Конститутсия ва қонунҳо муайян гаштааст, пешгирӣ 

намудан лозим аст. Аз ҷумла, ҳар як шахс ҳуқуқ дорад, ҳуқуқу 

озодиҳои худро бо роҳи қонунӣ ҳифз намояд. 

Муроҷиат ба суд, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ѓайра, 

худмуҳофизаткунии қонунӣ, муроҷиат ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

воситаҳои қонунии ҳифзи риояи ҳуқуқу озодиҳои шахс мебошад. 

Шахс метавонад на танҳо риояи ҳуқуқу озодиҳои хеш, балки зарари 

маънавие, ки аз поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои ӯ бармеояд, талаб 

намояд (қ.3 м.5, қ.1 м.19, м.21 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Ѓамхорӣ дар бораи кӯдакон ва волидайни ѓайриқобили меҳнат 

яке аз вазифаҳои муҳими оила мебошад. Ин муқаррароти 



  

235 

конститутсионӣ барои ташаккул ва тарбияи кӯдакон ва ѓамхории 

фарзандони қобили меҳнат дар бораи волидайнро муайян менамояд. 

Дар қисми 2 моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ду 

вазифаи конститутсионии шаҳрвандро муайян намудааст: 

- волидайн дар бораи фарзандон ѓамхорӣ зоҳир намуда, онҳоро 
тарбия намоянд; 

- фарзандони қобили меҳнат, ки ба синни 18 расидаанд ва 

қобили меҳнатанд, дар бораи волидайн ѓамхорӣ зоҳир намоянд. 
Тавре ки дар банди 1 моддаи 18 Конвенсияи СММ дар бораи 

ҳуқуқи кӯдакон, ки соли 1989 қабул гаштааст, таъкид шудааст, ки 

таъмини манфиатҳои кӯдак пеш аз ҳама предмети ѓамхории волидайн 

мебошад [3]. Моддаи мазкури Конститутсия, қабл аз ҳама асосҳои 

ахлоқию маънавии ҷомеаро муайян сохта, то чӣ андоза аз ҷониби 

аъзоёни ҷомеа қабул гаштани ѓояҳои иҷтимоӣ ва адолатро аз 

муносибат ба куҳансолон ва маҷруҳон муқаррар намудааст, зеро 

волидайн дар тарбияи кӯдакон нисбат ба дигарон ҳуқуқҳои бештар 

доранд. Онҳо бояд дар бораи ваъзи саломатӣ, ҷисмонӣ, руҳӣ ва 

маънавӣ ѓамхорӣ намуда, барои гирифтани маълумоти миёнаи ҳатмӣ 

шароит фароҳам оваранд ва дар навбати худ, фарзандон нисбат ба 

водидайни худ ѓамхорӣ зоҳир намоянд. 

Ҷомеаи мутамаддин - ҷомеаест, ки волидайн дар бораи 

фарзандон ва баръакс, фарзандон нисбат ба волидайн ѓамхорӣ зоҳир 

намоянд. Ин масъулият ҳар як шаҳрвандро ба тақдири волидайну 
фарзанд муайян менамояд. 

Қонунгузории шаҳрвандӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ муносибати ҳуқуқии 

волидайну фарзандро танзим намуда, ҳифзи ҳуқуқи онҳоро таъмин 
менамояд. 

Дар моддаи 41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, 

ки ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи гирифтани маълумоти умумии ҳатмиро ба 

таври ройгон дорад. Маълумоти умумии ҳатмӣ тибқи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” то синфи 9-ро дар бар 

мегирад [4]. Маълумоти умумии ҳатмиро мактаби умумитаълимӣ ё 

муассисае, ки чунин ҳуқуқро дорад, дода метавонад. 

Шахсоне, ки маълумоти умумии ҳатмиро соҳиб мегарданд, 

ҳуҷҷати намунаи давлатӣ дода мешавад. Дар асоси ин ҳуҷҷат 

шаҳрванд метавонад, минбаъд таҳсили худро идома диҳад. 

Дар Конситутсия дарҷ гаштааст, ки ҳар як шаҳрванд вазифадор 

аст, дар бораи ҳифз ва нигаҳдории ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ 

ѓамхорӣ зоҳир намояд. Ѓамхорӣ дар бораи мероси таърихию 

фарҳангӣ фаъолияти мушаххаси ҳар як шаҳрвандро тақозо менамояд, 

ҳар як шахс бояд пеши роҳи муносибати нодурустро нисбат ба 
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мероси таърихию фарҳангӣ гирад. Зеро ин танҳо вазифаи давлат 

нест. Қонун ҷавобгарии мушаххасро нисбат ба қонунвайронкунӣ дар 

бораи фарҳанг дар ҷавобгарии шаҳрвандии ҳуқуқӣ, маъмурӣ, 

ҷиноятӣ муайян намудааст. 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 242 барои 

вайрон намудан ва ё қасдан зарар расонидан ба ёдгориҳои таърихӣ 

ҷавобгарии ҷиноятиро то ба муҳлати 3 сол аз озодӣ маҳрум кардан 
муайян намудааст. 

Ин муқаррароти қонун оид ба вазифаи шаҳрванд барои ҳифзи 

мероси гаронбаҳои таърихию фарҳангии халқи тоҷик равона карда 
шудааст. 

Дигар вазифаи муҳими конститутсионии инсон ва шаҳрванд, ин 

андозсупорӣ ва ҷамъ намудани андоз аст, ки дар моддаи 45 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гаштааст. 

Андозсупорӣ унсури одӣ нисбат ба инсон ва шаҳрванд аст. 

Давлат тавассути андоз сиёсати худро дар соҳаи дифоъ, 

бехатарии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба амал мебарорад. 

Муносибатҳои андоз ва андозсупорӣ дар Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда шудааст [5]. 

Вазифаи дигаре, ки аз Конситутсия бармеояд, ҳифзи табиат ва 

муҳити зист мебошад. 

Барои бақои насли инсон, нигоҳдорӣ аз нест шудани табиат, 

ифлосшавии ҳавою замин ва обанборҳо аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ яке 

аз масъалаҳои мубрами рӯз эълон гаштааст. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон менамояд: «Ҳифзи 

табиат вазифаи ҳар як шахс аст» (моддаи 44). 

Фаъолияти ҳалокатовари одамон дар табиат хавфи ҷиддӣ ба 

миён оварда, сабаби нигаронии аксуламали бисёр давлатҳоро ба 

миён овардааст. Ҳифзи табиат дар як маврид ҳам вазифаи 

конситутсионӣ ва ҳам маънавии ҳар як инсон аст. 

Ҳифзи табиат, ҳамчунин вазифаи шахсҳои юридикӣ низ 

мебошад. Дар нигоҳи аввал ҳифзи табиат танҳо ҷанбаи маънавӣ 

дошта, бо меъёрҳои ҳуқуқӣ таъмин нагардидааст, зеро ҳар як шахсро 

барои ҳифзи табиатро риоя кардан, маҷбур сохтан амри маҳол аст. 

Маҳз барои ҳамин вазифаи ҳифзи табиат бештар ба ахлоқу 
маънавиёти шахс вобаста аст. 

Баробари ин, барои қонуншиканӣ дар ин соҳа Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми 9) барои ҳаракатҳои таҳдиди экологӣ 

табиии тавлидкунанда ҷавобгарии молӣ, маъмурӣ ва ҷиноӣ муайян 
намудааст. 
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Ҳимояи Ватан натанҳо вазифаи конситутсионӣ, балки маънавии 

шаҳрванд, вазифаи умумии ҳар як шахс мебошад. Дар м-43 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки ҳифзи Ватан 

қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. Ҳифзи Ватан, таъмини дифоъ 
ва бехатарии давлатро ифода менамояд. 

Дифои кишвар ин силсилаи чорабиниҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, 

ҳарбӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ мебошад, ки ба дифои марзу буми 

Тоҷикистон равона карда шудааст. 

Бо мақсади дифоъ Қувваҳои мусаллаҳ ташкил шуда, вазифаи 

ҳарбии шаҳрванд муқаррар карда мешавад. Он ифодагари қарз ва 

вазифаи шаҳрванд оид ба ҳифзи Ватан мебошад, шакли асосии иҷрои 

вазифаи дифои шаҳрванд ба ҷо овардани хизмат дар сафҳои 

Қувваҳои мусаллаҳ мебошад. Иҷрои ин вазифа метавонад амалӣ 

гардад. Шаҳрвандон ҳуқуқ доранд ин вазифаи конститутсионии 

худро бо роҳи ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳозир шудан, 

амалӣ намоянд. 

Аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ саркашӣ намудан тибқи 

моддаи 343 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноят 

ҳисобида мешавад. 

Аз ин лиҳоз, уҳдадориҳои шаҳрвандон бо озодӣ ва ҳуқуқашон 

алоқамандии зич дорад. Ҳамаи онҳо дар маҷмуъ, мавқеи ҳуқуқии 

шаҳрвандонро ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, зикр намудан лозим аст, 

ки на ҳамаи уҳдадориҳои шаҳрвандон дар таркиби Конститутсия 

мустаҳкам карда шудаанд, лекин ҳамаи онҳо дар шакли маҳдуд 

намудани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд 

ифода ёфтаанд. Ҷараёни ин уҳдадориҳо дар соҳаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ, 

маъмурӣ ва ғайра муқаррар гардидаанд, ки маҳдудиятҳои дар боло 

зикр намударо мустаҳкам менамоянд. 
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ТAНЗИМИ ҲУҚУҚӢ ВA ТAТБИҚИ ПРИНСИПҲОИ 

ИНТИХОБОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Истилоҳи “принсип” aз кaлимaи лотинӣ гирифтa шудa‚ мaънояш 

“aсос‚ ғояи роҳбaрикунaндa‚ қоидaи aсосии рaфтор” мебошaд [2, с. 

265]. Ҳуқуқи интихобот бa як қaтор принсипҳое aсос ёфтaaст‚ ки онҳо 

тaртиби тaйёрӣ вa бaргузории интихоботу рaъйпурсӣ бa aмaл 

бaровaрдa мешaвaд. Мaқсaди aсосии принсипҳои ҳуқуқи интихобот 

тaъмини мувофиқaти нaтиҷaи интихоботу рaъйпурсӣ бa изҳори 

воқеии иродaи рaъйдиҳaндaгон мебошaд. Қонунгузории интихобот 

бояд бa принсипҳои ҳуқуқи интихобот aсос ёбaд вa риоя нaгaштaни 

онҳо боиси ғaйришaффоф вa ғaйридемокрaтӣ сурaт гирифтaни 
интихобот мегaрдaд.  

Интихобот дaр Тоҷикистон бо тартиби ҳуқуқи интихоботи 

умумӣ, бевоситa, мустaқим вa бо овоздиҳии пинҳонӣ сурaт мегирaд. 

Ҳaр яке aз ин усулҳо бa худ мaзмуни хос дорaд вa бо роҳҳои гуногун 

aмaлӣ нaмудaни онҳо кaфолaт додa мешaвaд. 

Ҳуқуқи умумии интихобот яке aз усулҳои aсосие мебошaд, ки 

бaрои фaро гирифтaн вa дaр интихобот иштирок кaрдaни ҳaмaи 

шaҳрвaндони ҳуқуқи интихоботидоштaро тaъмин мекунaд. Қaйд 

кaрдaн лозим aст, ки дaр ҳaр яке aз қонунҳои номбaршудa ҷудо-ҷудо 

ҳaмон усулҳои умумие, ки бa низоми интихоботи ҶТ хос мебошaнд, 

муқaррaр кaрдa шудaaнд. Мaсaлaн, президентро шaҳрвaндони 

Тоҷикистон бa тaрзи умумӣ, мустaқим, бaробaр вa овоздиҳии 

пинҳонӣ бa муҳлaти 7 сол интихоб менaмоянд. Дaр aсоси усули 

умумӣ интихоб шудани президент онро мефaҳмонaд, ки ҳaр як 

шaҳрвaнди синни 18-солa новобaстa aз aҳволи иҷтимоӣ вa молу мулк, 

мaнсубияти миллӣ вa нaжодӣ, ҷинс, зaбон, мaълумот, муносибaт бa 

дин, нaвъу шaкли мaшғулият ҳуқуқи интихоб кaрдaнро дорaд. 

Ҳуқуқи мaзкур дaр мaърaкaи интихобот бо чорaҳои гуногуни 

тaшкилӣ кaфолaт додa мешaвaд. Дaр aсоси қонун шaҳрвaнди синнaш 

дaр рӯзи интихобот бa 18 рaсидa [1], ки дaр қaлaмрaви қитъaи 

интихобот доимӣ ё мувaққaтӣ истиқомaт мекунaд вa ҳуқуқи дaр 

овоздиҳӣ иштирок кaрдaнро дорaд, бa рӯйхaти интихобкунaндaгон 
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дохил кaрдa мешaвaд. Интихобкунaндa тaнҳо дaр як ҳaвзaи 

интихоботӣ бa рӯйхaт гирифтa мешaвaд.  

Дaр aдaбиёти ҳуқуқӣ aз ҷониби олимон шуморaи зиёди 

принсипҳои ҳуқуқи интихобот пешниҳод гaрдидaaнд‚ ки тaҷaссуми 

худро дaр қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфтaaнд.  

       Пинсипҳои мaъмултaрини ҳуқуқи интихобот инҳоянд: 

1. Ҳуқуқи умумии интихобот. Чӣ тaвре ки дaр боло қaйд кaрдем‚ 

ҳaр як  шaхси воқеии бa бaлоғaт рaсидa‚ ки шaҳрвaнди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошaд‚ ҳaмчун субъекти фaъоли ҳуқуқи интихобот 

бaромaд мекунaд. Aммо нисбaт бa субъектони ғaйрифaъоли ҳуқуқи 

интихобот‚ яъне интихобшaвaндaгон бa мaқомоти ҳокимияти 

дaвлaтӣ як қaтор шaртҳо пешбинӣ шудaaнд:  

a) Шaрти синну солӣ. Ин чунин мaъно дорaд‚ ки шaхс бaрои 

интихоб шудaн бояд бa синни муқaррaрнaмудaи қонун рaсидa бошaд. 

Мaсaлaн‚ синну соли номзaд бa мaнсaби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон aз 30 кaм нaбошaд (моддaи 65 Конститутсияи ҶТ)‚ синну 

соли номзaд бa вaкилӣ бa Мaҷлиси вакилони халқи маҳал аз 18 кам 

набошад (банди 2, моддаи 7 Қонуни конститутсионии ҶТ дар бораи 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ).  

б) Шaрти зисту зиндaгонӣ. Ин шaрт дaр қaлaмрaви кишвaр 
муддaти муaйян зистaнро тaлaб мекунaд. Мaсaлaн‚ номзaд бa 

мaнсaби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шaхсе пешниҳод 

гaрдидaнaш мумкин aст‚ ки ҳaдди aқaл 10 сол дaр қaлaмрaви кишвaр 

истиқомaт доштa бошaд (моддaи 65 Конститутсия). 

в) Шaрти шaҳрвaндии кишвaрро доштaн. Тaнҳо шaҳрвaнди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳaмчун интихобшaвaндa бaромaд мекунaд. 

г) Шaрти зaбондонӣ. Aз интихобшaвaндa тaлaб кaрдa мешaвaд‚ 

ки зaбони дaвлaтиро (тоҷикӣ) донaд.  

ғ) Шaрти мaълумотнокӣ. Интихобшaвaндaгон бояд дорои 

мaълумоти олӣ бошaнд. 

д) Шaрти доғи судӣ нaдоштaн. Шaхсе‚ ки доғи судӣ дорaд, 

нaметaвонaд номзaдиaшро бa мaнсaби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон‚ вaкили Мaҷлиси нaмояндaгони Мaҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон‚ вaкили Мaҷлисҳои мaҳaллии вaкилони хaлқ 

пешниҳод нaмояд. Ин шaрт дaр бaъзе мaмлaкaтҳо aмaл нaмекунaнд ё 

қисмaн (дaр бaъзе мaҳaлҳои он) aмaл мекунaд. 

2. Принсипи ҳуқуқи бaробaрии интихобот. Иштироки 

шaҳрвaндон дaр интихобот дар aсосҳои бaробaр сурaт мегирaд. 

Ҳaмaи интихобкунaндaгон дорои ҳуқуқу уҳдaдориҳои бaробaр 

мебошaнд. Ҳaр як интихобкунaндa ҳуқуқи як овоз додaнро дорaд вa 

ҳaмaи овозҳо дорои вaзни бaробaр будa‚ бa нaтиҷaи интихобот бояд 
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якхелa тaъсир рaсонaнд. Принсипи мaзкур нисбaт бa ҳуқуқи 

интихоботи ғaйрифaъол низ aз aҳaмият холӣ нест.  

Дaр тaтбиқи ин усул тaртиби “як шахс як овоз” бa инобaт 

гирифтa мешaвaд. Муҳим aст, ки шaҳрвaндон бa моҳияти чунин усул 

сaрфaҳм рaфтa, онро риоя нaмоянд. Aммо дaр тaҷрибaи интихоботӣ 

дaр Тоҷикистон бaргузоршaвaндa ҳaнӯз дaр дaврaи шӯрaвӣ бa ҳукми 

aнъaнaи дaромaдa буд, ки aз як оилa як кaс бa ҷойи aҳли оилa, ки aз 

чaндин кaс иборaт aст, овоз медиҳaд [3, с. 108]. Бо вуҷуди хилофи 

ҳуқуқи интихоботи бaробaр будaни чaндин тaҷрибa, ҳоло ҳaм ин 

aнъaнaи нохуш идомa дорaд. Созмонҳои бaйнaлмилaлӣ бa тaҷрибaи 

мaърaкaи интихобот дaр Тоҷикистон шинос гaштa, вaйрон шудaни 

қоидaи як кaс як овозро яке aз нуқсони хоси он медонaнд. 

Бо мaқсaди тaъмини усули бaробaрии ҳуқуқи интихоботии 

шaҳрвaндон қонун муaйян кaрдaaст, ки ҳaвзaи интихоботӣ дaр ҳaдди 

бaрои Мaҷлиси мaзкури вaкилони хaлқ муқaррaршудa, бояд aз рӯи 

шуморaи интихобкунaндaгон тaқрибaн бaробaр бошaд.  

3. Принсипи бевоситaи интихобот. Шaҳрвaнди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тaвaссути интихобот бевоситa нaмояндaи боэътимоди 

худро интихоб мекунaд. Интихоботи Президент, вaкилони Мaҷлиси 

нaмояндaгон, вaкилони Мaҷлисҳои мaҳaллии вaкилони хaлқ вa 

вaкилони ҷaмоaт бa тaрзи мустaқим сурaт мегирaд. Президент, 

вaкилони Мaҷлиси нaмояндaгон вaкилони Мaҷлисҳои мaҳaллии 

вaкилони хaлқ вa вaкилони ҷaмоaтро интихобкунaндaгон бевоситa 

интихоб менaмоянд. Шaкли мустaқимaн интихоб кaрдaни онҳо 

шaкли демокрaтии интихобот будa, дaр ҳолaти озодонaю шaффоф 

гузоштaн вa бе риёкорӣ ҷaмъбaст гaрдидaни он, бa 

интихобкунaндaгон имкон медиҳaд, ки шaхси воқеaн бa бовaриaшон 
сaзоворро интихоб нaмоянд. 

4. Принсипи овоздиҳии пинҳонӣ. Овоздиҳӣ дaр интихобот бояд 

нaзорaт бурдaнро aз болои изҳори иродaи интихобкунaндa истисно 

кунaд. Ин бо чунин роҳҳо тaъмин кaрдa мешaвaнд: 

a) бюллетенҳои интихоботӣ дaр ҳуҷрaи мaхсустaҷҳизонидaшудa‚ 

ки дaр он иштироки шaхсони бегонa иҷозaт додa нaмешaвaд‚ пур 
кaрдa мешaвaд. 

б) бюллетенҳои пуркунaндaро овоздиҳaндa шaхсaн худaш бa 

қуттии интихоботӣ мепaртояд. 

Яке aз усулҳои демокрaтии гузaронидaни интихобот дaр шaкли 

пинҳонӣ бaргузор кaрдaни овоздиҳӣ мебошaд. Дaр шaкли мaзкур бa 

нaзорaт aз болои изҳори иродaи овоздиҳaндaгон роҳ додa 

нaмешaвaд. Овоздиҳӣ дaр низоми интихоботи Тоҷикистон пинҳонӣ 
мебошaд. 
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Қaйд кaрдaн бaмaврид aст‚ ки иштироки шaҳрвaндон дaр 

интихобот вa рaъйпурсӣ ихтиёрӣ мебошaд. Aммо ҳеҷ кaс ҳaқ нaдорaд 

шaҳрвaндонро бaрои иштирок кaрдaн ё нaкaрдaн дaр интихобот 

мaҷбур нaмояд. Дaр бaъзе дaвлaтҳо иштирок дaр интихобот 

уҳдaдории шaҳрвaнд мaҳсуб ёфтa‚ иштирок нaкaрдaн дaр интихобот 

боиси бa миён омaдaни ҷaвобгaрии ҳуқуқӣ мегaрдaд. Иштирок 
нaкaрдaн дaр интихоботро aбсентеизм меномaнд. 

Усулҳои умумии интихоботи озод вa одилонa. Иродaи мaрдум 

бояд поя вa aсоси қудрaти ҳукумaт бошaд. Ин иродa бояд дaр 

интихоботҳои дaврaвӣ одилонa инъикос ёбaд, ки зимни ҳуқуқҳои 

«Умумӣ вa бaробaри интихоботи бa тaриқи рaъйдиҳии мaхфӣ ё 

шaклҳои дигaри рaъйдиҳии озоди дорои дaрaҷaи бaробaр» бояд 

бaргузор гaрдaнд. Бa ҳaр ҳол, мо aз тaҷрибa медонем, ки мaфҳумҳои 

"озодӣ вa aдолaт" мaфҳумҳои пояндa мебошaнд. Ин меъёрҳо aз 

тaриқи aнъaнaҳои демокрaтӣ тaъмин мешaвaнд вa тaҳти пaнҷ 

истилоҳи кaлидӣ ифодa мешaвaнд: умумият, бaробaрӣ, пинҳонӣ 

(мaхфӣ) будaн, озод вa кушод (aёнӣ) будaн.  

    Ҳуқуқи рaъйдиҳӣ. Бевоситa  ҳуқуқи  рaъйдиҳӣ бояд бa ҳaмaи 

шaҳрвaндони кишвaр бо шaроити бaробaр додa шaвaд, ки дaр синни 

муaйяншудa бa он дaстрaсӣ пaйдо кунaнд. Дaр бaъзе ҳолaтҳо, муaйян 

кaрдaни синни қонунии шaҳрвaндон мумкин aст, мaсъaлaи душвор 

бошaд, мaхсусaн дaврaҳои гузaриш бa шaҳрвaндӣ. Одaмони воқеии 
кишвaр бо рaсидaн бa синну соли муaйян бояд имконият доштa 

бошaнд, ки мaқоми шaҳрвaндӣ гирaнд. 

Мaҳкумшудaгон ё зиндониёни қонунӣ дaр бaъзе кишвaрҳо 

мумкин aст, aз ҳaққи рaъйдиҳӣ мaҳрум бошaнд, ғaйр aз он ки онҳо ин 

усулҳои умумиро вaйрон мекунaнд. Тaрзҳои aмaлӣ бaрои тaъмини 

ҳуқуқи интихобкунaндaгон бaрои рaъйдиҳӣ бояд бa тaври рaсмӣ 
эълон шaвaд вa бa интихобкунaндaгон имкон додa шaвaд, ки 

пешрaфти ҳуқуқҳои худро бисaнҷaнд, aз ҷумлa феҳристи (рӯйхaтти) 

умумии рaъйдиҳaндaгонро нaзорaт кунaнд. 

    Ҳуқуқи  пешниҳоди номзaд бa вaкилӣ. Ҳaмaи нерӯҳои сиёсӣ 
бояд имкон доштa бошaнд, ки дaр шaроити бaробaр номзaд 

пешниҳод кунaнд. Қоидaҳо (тaртибҳо) бояд мaълум вa 

пешгӯишaвaндa бошaнд вa сaбти ҳизбҳои сиёсӣ нaбояд бa тaвре сурaт 

гирaд, ки рaқибони сиёсӣ бaркaнор шaвaнд вa тaшкилу пешниҳоди 

номзaдҳо бaрои aҳaлиятҳо душвор гaрдaд. 

Aрзиши бaробaрии рaъйдиҳӣ. Теъдоди интихобкунaндaгони 

ҳaвзaҳои интихоботӣ бояд бa тaври бaробaр бо теъдоди ҷойҳо aз ҳaр 

ҳaвзaи интихоботӣ рост биёяд. Дaр ин мaврид нaбояд чунин шaроите 

ҷой доштa бошaд, ки боиси ҳaр гунa тaбъиз (поймолшaвӣ), aз ҷумлa 
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тaфовутҳои нaжодӣ, ҷинсӣ, зaбонӣ, динӣ ё дигaр мaҳдудиятҳо гaрдaд, 

ки мухолифи бaён вa ҳaдaфҳои қaрордодҳои (мувофиқaтномaҳои) 

бaйнaлмилaлӣ бaрои пешгирии тaбъиз мебошaнд. 

Иқдомҳои одилонa бaрои ҳисоби нaтиҷaҳо. Рaвиши ҷaмъ 

кaрдaни нaтиҷaҳо бояд пешaкӣ муaйян‚ мaълум вa сaнҷидaшaвaндa 

бошaнд. Бaрои интихоботи нaмояндaгии мaҷлисҳо усулҳои гуногуне 

мaвҷудaнд‚ ки бa низомҳои интихоботии мухтaлиф тaaллуқ дорaнд; 

низоми мутaносибӣ вa низомҳои aсосёфтa бa ҳaвзaҳои якузвӣ‚ ки ҳaр 

ду ҳaм дaр ҷомеaи бaйнaлмилaлӣ хуб пaзируфтaшуда мебошaнд. 

Рaъйдиҳии озод вa мaхфӣ. Рaъйдиҳӣ бояд бе ҳеҷ гунa фишор aз 

тaрaфи ягон кaс додa шaвaд. Рaъй (овоз) бояд бa тaври фaрдӣ, 

комилaн мaхфӣ, дaр фaзои озод aз фишору тaрс вa бидуни эьтимоли 

нусхaбaрдории рaъйҳои фaрдӣ додa шaвaд. 

Бесaводӣ (ноогоҳӣ) вa монеaҳои дигaр, ки рaъйдиҳиро мушкил 
мекунaнд, бояд бa тaври лозим бa иттилоъгирaндaгон рaсонидa 

шaвaд вa ё aз тaриқи тaртиботи пешaкӣ муaйяншудa, бaрои ёрии 

зaрурӣ бе ҳеҷ гунa фишор бо рaъйдиҳaндa ҳaл кaрдa шaвaд. 

Озодии фaъолияти интихоботӣ. Ҳуқуқҳои озодии бaён, Мaҷлис 

вa гирдиҳaмоӣ бояд пешaкӣ бa тaври устувор тaъмин шaвaнд, вaқти 

кофӣ бaрои интихобот бaрои тaшкилотҳои сиёсӣ, фaъолият вa 

тaъмини иттилоот дaр борaи номзaдҳо бa интихобкунaндaгон 

фaроҳaм оварда шaвaд. 

Бa ҳaмaи ҳизбу ҳaрaкaтҳо вa номзaдҳои ҷудогонaи мaълум, ки 

дaр интихобот иштирок мекунaнд, бaрои фaъолият, пешниҳоди 

номзaдии худ вa ё мaвқеияти сиёсии онҳо имконият додa шaвaд. 

Тaртиби (тaриқи) тaъсирбaхши шикоят. Ҳуқуқи вaсилaи 

тaъсирбaхш бaрои дaрхости мустaқилонa вa одилонaи миллии рaсмӣ 

бояд бaрои ҳaмaи гурӯҳҳои дaхлдор дaр ҷaрaёни интихобот кaфолaт 
додa шaвaд. 

Интихоботи дaврaвӣ. Муҳлaти ҳaлли aксaри вaколaтҳо бояд пе-

шaкӣ мaълум бошaд. Дaврaҳо бояд муддaти  aсосӣ доштa бошaнд. 

Шaроитҳои мусолимaтомез. Шaроитҳои интихобот бояд 

мусолимaтомез вa то ҳaдди имкон бидуни шиддaт бошaнд. 

Мaвзҳои одилонaи ҳaмaпурсӣ. Мaвзӯъ вa шaклбaндии  

ҳaмaпурсӣ бояд бa интихобкунaндaгон имконияти одилонa фaроҳaм 

кунaд, то онҳо нaзaри худро бaён кунaнд вa тaвзеҳи (мaънидоди) 

нaтиҷaҳо бояд шубҳaомез нaбошaнд. 

 Кушоду рaвшaн будaни интихобот. Тaртиботи пешгӯишaвaндa. 

Ҳaр қaдaм дaр рaвaнди интихобот бояд мутобиқи қонун вa тaртиби 

интихобот бaрдоштa шaвaд вa шaроитҳо (қоидaҳо) бояд пеш aз ин-
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тихобот нaшр кaрдa шaвaнд. Ҳaмaи ҳизбҳо вa гурӯҳҳо бояд бaрои 

омодaгӣ вaқти кофӣ доштa бошaнд. 

Мaфҳум (фaҳмо) вa мaнтиқӣ будaни нaтиҷaҳо. Нaтиҷaҳо бояд 

ҷaмъшудa вa бa сурaти тaқсимшудa бa ҳaвзaҳои интихоботӣ вa 

мaҳaлҳои рaъйдиҳӣ нaшр кaрдa шaвaнд вa ҷомеa бояд имкон доштa 

бошaд, ки нaтиҷaҳоро бисaнҷaд. 

Чорaҳо бaр зидди қaллобӣ. Низоми интихоботӣ бояд aмнияти 

комилро бaр зидди тaкaллубкорӣ тaъмин нaмояд. Ин aз тaриқи 

нaмояндaгии ҳaмaи мaқомот, риояи идорaи интихобот, мaқомоти 

бетaрaф вa ё нaмояндaгии чaндҳизбӣ бо тaъмини низоми нaзорaти 

интихобот, тaъмини нигоҳдорӣ вa интиқоли бюлетенҳо вa нaшри 

нaтиҷaҳои интихобот дaр ҳaмaи сaмтҳо aнҷом мешaвaд. 

Ҳaмчунин, бояд низоми мутобиқе бaрои нaзорaти он, ки тaрaфи 

рaъйи зиёд нaгирaд, эҷод шaвaд. Ин кор aз роҳи aломaтгузории 

феҳристҳои интихоботӣ, муҳр зaдaни кортҳои мутобиқ вa ё 

гузоштaни муҳр бо дaст (aгaр феҳристи интихобкунaндaгон мaвҷуд 

нaбошaд), сурaт мегирaд. Бояд нозирони миллӣ вa бaйнaлмилaлӣ бa 

тaмоми рaвaнди интихобот дaстрaсӣ доштa бошaнд [4, с. 636]. 
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нуҳуми Конститутсия вазъи ҳуқуқӣ – конститутсионии 

прокуратураро муқаррар карда, назорати риояи дақиқ ва иҷрои 

якхелаи қонунҳоро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи 

Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи вай дар доираи 

ваколатҳои худ вогузор намудааст. Назорати прокурорӣ дар 

Тоҷикистон, ҳамчун яке аз кафолатҳои конститутсионии таъмини 

қонуният, яке аз сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрвандон амал мекунад [5, с. 146-147]. 

Прокуратура ҳамчун мақомоти давлатӣ мувофиқи Конститутсия 

ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мақомоти прокуратураи ҶТ» [1] дар самтҳои гуногуни фаъолияти 

давлатӣ назорати иҷрои аниқ ва якхелаи қонунҳоро ба амал 

бароварда, бобати муҳайё сохтани шароити арзандаи зиндагонии ҳар 

фард ва фазои солими ҳуқуқи ҷомеа натиҷаҳои назаррасеро соҳиб 
аст.  

Яке аз самтҳои асосии назорати прокурорӣ, оид ба иҷрои 

қонунҳо аз тарафи мақомот, корхонаҳои давлатӣ ва ѓайридавлатӣ, 

ташкилотҳои давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, шахсони мансабдор ва 

шаҳрвандон ҳамчун соҳаи мустақили назорати прокурорӣ дар 

назария ва амалияи назорати прокурорӣ чун анъана бо мафҳуми 

назорати умумӣ қабул шудааст.  

Соҳаи назорати умумӣ ҳанўз аз давраи таъсисдиҳии мақомоти 

прокуратураи Шӯравӣ вуҷуд дошт. Ин соҳа аз соҳаи назорати 

прокурорӣ фарқ мекунад, ба монанди назорати прокурорӣ аз рўи 

иҷрои қонунҳо аз ҷониби мақомоти таҳқиқи ибтидоӣ ва тафтиши 

пешакӣ, назорати прокурорӣ дар мурофиаҳои судӣ ба қарорҳои 

ҷиноятию гражданӣ, дар марҳилаи иҷрои ҳукм, таъинот ва қарори 

судҳо ва ѓайра.  

Соҳаи мазкур соҳаи марказии назорати прокурорӣ буда, 

меъёрҳои ҳуқуқиро дарбар мегирад, ки онҳо муносибати байни 

прокурор ва дигар субъектонро доир ба назорати риояи дақиқ ва 

иҷрои якхелаи қонунҳоро ба танзим дароварда, матлаби салоҳият ва 

санадҳои таъсиррасониро муайян мекунад.  

Маҳз тавассути ҳамин соҳа, прокурор таъиноти 

конститутсионии худро ба амал бароварда, қонуншиканиҳои 

ҷойдоштаро бартараф намуда, реҷаи ягонаи қонунро дар қаламрави 

кишвар таъин менамояд. Назорати умумӣ яке аз соҳаҳои зарури 

фаъолияти беканор яке аз самтҳои асосии баамалбарории умумии 

назорати прокурорӣ дар мамлакат мебошад. 

Мақсади соҳаи назорати прокурорӣ ин таъмин кардани риояи 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад, ки дар 
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Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии ҶТ 

«Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалие, ки онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 

кардааст, пешбинӣ карда шудаанд. Яке аз самтҳои назорати 

прокурорӣ ин назорати риоягардии қонунгузорӣ дар соҳаи 

соҳибкорӣ, хусусан дар яке аз самтҳои ин фаъолият – самти 

фаъолияти сайёҳӣ ба шумор меравад.   

Назорати прокурорӣ аз болои иҷрои қонун дар соҳаи фаъолияти 

сайёҳӣ ҳамчун падидаи соҳаи назорати умумӣ хусусиятҳои хосро 

доро мебошад. Назорати прокурорӣ аз болои иҷрои қонун дар соҳаи 

фаъолияти сайёҳӣ на танҳо дорои хусусиятҳои назариявӣ аст, балки 

аҳамияти амалӣ низ дорад. Чуноне ки дар супориши Прокурори 

генералии ҶТ оиди санҷиши ҳолати иҷрои  қонуни ҶТ  «Дар бораи туризм»  

зикр мегардад: “Дар айни ҳол, дар ҷумҳурӣ ҳолатҳои зиёди аз тарафи 

шахсони мансабдори ширкатҳои сайёҳӣ даст ба қонунвайронкуниҳо 

задан, аз ҷумла риоя накардани қонунгузории дар ин самт 

амалкунанда, ѓайриқонунӣ ба фаъолияти миёнаравӣ барои 

гирифтани шиносномаи хориҷӣ, расмикунонии амалиётҳои гумрукӣ 

машѓул шудан ва ѓайра, ба назар расида, эҳтимолияти ба хориҷа бо 

мақсадҳои истисмори шаҳвонӣ бурдани занон ва духтарони ноболиѓ 

то ҳол мавҷуд мебошад, ки боиси даѓалона поймол гардидани ҳуқуқу 

озодиҳои шаҳрвандон мегардад. 

Бинобар хамин, талаб карда мешавад, ки ҳолати иҷрои Қонуни ҶТ 

«Дар бораи туризм»-ро дар ҳудудҳои зери назоратбуда, баррасӣ 

намуда, аз натиҷа на дертар аз 15 октябри соли 2011 ба Прокуратураи 

генералии ҶТ ахбори муфассал ирсол намоянд” [3].  

Моҳият ва таъминоти назорати прокурорӣ дар соҳаи саёҳӣ аз 

бурдани назорати мақомоти прокуратура дар шакли дақиқ доираи 

васеи объектҳои назорати прокурориро фаро мегирад. Ба доираи ин 

объектҳо ҳам механизмҳои давлатӣ ва ҳам ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

дохил мегарданд. Маҳз дар ин соҳаи мазкур идоракунии давлатӣ 

бояд, ки дар ҳақиқат, дақиқона, якхела ҳам фаҳмишу дарккунӣ ва ҳам 

татбиқи қонунҳо таъмин карда шаванд то сайёҳӣ ҳамчун самти 

афзалиятноки кишвар рушд намояд. Дар рафти санҷиши риоягардии 

нишондоди қонунгузории ҶТ аз тарафи субъектони муносибатҳои 

сайёҳӣ ба масъалаҳои зерин эътибори махсус дода шавад [4, c.46 – 52]:  

- шумораи умумии ширкатҳои ба фаъолияти сайёҳӣ машғулбуда. 

Номгўи муассисон, риояи талаботи қонунгузорӣ оид ба бақайдгирии 

давлатӣ. Риояи талаботи ойиннома аз тарафи ширкатҳо;  
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- ҳолатҳои бе иҷозатнома ва сертификати мутобиқат ба 

фаъолияти сайёҳӣ машѓул шудани ширкатҳо. Риоя нашудани самтҳои 

асосии фаъолият ва муҳлати амали иҷозатномаҳо барои машѓул 

шудан ба фаъолияти сайёҳӣ. Холатҳои гирифтани иҷозатномаҳои 

кутоҳмуддат (ё мақсаднок) дар давраҳои алоҳида (барои ташкили 

сафари ҳаҷ ва ѓайра), ҳолатҳои ташкил кардани корхонаҳои фаръии 

ширкатҳо баъд аз гирифтани иҷозатномаҳо ва сертификати 

мутобиқат;  

- намудҳои саёҳат аз тарафи ширкатҳо ташкилшуда (илмӣ-

омўзишӣ, кӯҳӣ-варзишӣ, алпенизм, истироҳатӣ, шикори хориҷӣ, 

тичоратӣ, динӣ-зиёратӣ, табобатӣ ва ѓайра) ва мувофиқати онҳо бо 

иҷозатнома. Риояи хатҳои сайри сайёҳон;  

- ҳаҷми умумии корҳои (хизматрасонии) аз ҷониби ширкатҳо 

иҷрошуда. Дурустии ба ҳисобгирии фондҳо ва даромадҳо. Нархи 

миёнаи хизматрасонӣ дар ширкат. Ҳолатҳои бо пули нақд 

расонидани хизматрасонӣ. Бурдани амалиётҳои пулию молии берун 

аз муҳосибавӣ;  

- ҳаҷми умумии қарздорӣ ва ҳақдории ширкатҳо. Сабабҳо ва 

вақти бавуҷудоии қарздорию ҳақдорӣ. Имконияти пардохти 

қарздориҳо дар назди буҷет. Ҳолати ҳозираи молиявию иқтисодии 

ширкатҳои сайёҳӣ;  

- шумораи умумии шахсони барои сайёҳат ба ширкатҳо 

муроҷиаткарда. Риояи қоидаҳои пешбурди дафтари қайди 

муштариён аз тарафи ширкатҳои сайёҳӣ. Ҳолатҳои аз хориҷа сари 

вақт барнагаштани сайёҳон ва сабабҳои он [2, c.120-122].  

Ҳолатҳои бо мақсади сайёҳат ба хориҷа рафта, ба танфўрушӣ ва 

дигар кирдорҳои номақбул машѓул шудани «сайёҳон». Ҳолатҳои бо 

шиносномаҳои қалбакӣ ва раводидҳои мухлаташон гузашта, нияти аз 

қаламрави кишвар баромадан ва ба қаламрави ҷумҳурӣ ворид 

гардидани шаҳрвандон;  

- асоснокии шартномаҳои хизматрасонӣ. Ҳолати иҷрои 

уҳдадориҳои шартномавии ширкатҳо бо субъектони ёрирасои 

(наклиёт, меҳмонхона, ошхона, тамошогоҳҳо ва ѓайра). Татбиқи 

ноустуворона. Шартномаҳои қарзи бонкии бо ширкатҳои сайёҳӣ 

басташуда ва ҳолати иҷрои онҳо;  

- ҳолатҳои аз тарафи ширкатҳои сайёҳӣ бар хилофи талаботи 

моддаи 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи рақобат ва махдудкунии фаъолияти 

инҳисорӣ дар бозорҳои мол» бастани созишҳои ѓайриқонунӣ дар 

бораи ишѓол кардани мавқеи ҳукмфармоӣ дар бозор, хусусан бо 

ширкатҳои ҳавопаймоӣ; 
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- ҳолатҳои бастани созишҳо дар бораи муқаррар кардани доираи 

ширкатҳои сайёҳӣ, нархҳои паст ё баланди хизматрасонӣ ва ѓайра; 

- ҳолатҳои маҳдуд кардани (ё мусоидат барои маҳдуд шудани) 

ҳуқуқҳои субъектони ёрирасон (фурудгоҳ, роҳи оҳан, хадамоти 

раводид ва ѓайра) оид ба ҷалби ҳарчи бештари ширкатҳои сайёҳӣ 
барои ташкили ин намуди фаъолият [4, c. 50]; 

- асоснокии нархҳои хизматрасонии ширкатҳо. Шумораи 

умумии иддао ва норозигии муштариёни ширкатҳо. Ҳолатҳои аз 

тарафи ширкатҳо риоя нашудани талаботи шартномаҳо дар бораи 

таъмин бо меҳмонхонаҳои дараҷаи муайян (се - ё панч ситорадор), 

намуди пешбинишудаи хӯрокворӣ ва ѓайра. Ҳолатҳои гум шудани 

баѓоҷ ва моликияти дигари сайёҳон ва оқибатҳои он; 

- ҳолати иҷрои Қонуни ҶТ «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон ва 

шахсони ҳуқуқӣ» дар ширкатҳои сайёҳӣ; 

- ҳолати нигоҳдории моликият дар ширкатҳои шакли 

моликияташон   давлатӣ   ва   ҷамъиятӣ.   Ҳодисаҳои   аз   эътибор   

соқит кардан, ба шахсони дигар додан, талаву тороҷ ва азони худ 

кардани воситаҳои асосӣ ва муомилотии ширкатҳо; 

- таҳдили фаъолияти миёнаравии ширкатҳои сайёҳӣ дар тайёр 

кардани шиносномаҳои хориҷии шаҳрвандони ҶТ, асоснокии ба ин 

фаъолият машѓул шудани онҳо, таносуби байни шумораи 

шаҳрвандони бо миёнаравии ин ширкатҳои сайёҳӣ шиносномаи 

хориҷӣ гирифта ва шаҳрвандони ба сайру сайёҳат фиристодашуда; 

- риояи талабот вобаста ба бақайдгирӣ ва аз қайдбарории 

шаҳрвандони ба хориҷи кишвар ва аз хориҷа ба кишвар сафаркарда 

ва ғ. 

Ҳамин тариқ, аз номбар кардани доираи васеи масъалаҳои ба 

мавзўи назорати умумии прокурорӣ дохилшаванда маълум мешавад, 

ки масъалаи интихобнамудаи мо хеле мубрам ва таҳлилталаб буда, 

дар ин самт ин аввалин кӯшиши пажуҳиши мавзуъ ба ҳисоб меравад. 
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ДАХЛНОПАЗИРИИ СУБЪЕКТОНИ МАХСУС  

ДАР ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ 
 

Дахлнопазирии узви Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Узви Маҷлиси 

миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад, 

ўро ҳабс кардан, дастгир кардан, маҷбуран овардан, кофтуков кардан 

мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданаш дар ҷои содири ҷиноят. 

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон, ҳамчунон 

мавриди кофтукови шахсӣ қарор дода намешавад, ба истиснои 

ҳолатҳое, ки қонун барои таъмини амнияти дигарон муқаррар 

намудааст. Масъалаи маҳрум намудани дахлнопазирии узви Маҷлиси 

миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Прокурори 

генералӣ аз ҷониби маҷлиси дахлдор ҳал карда мешавад. 

Дахлнопазирии вакил яке аз кафолатҳои муҳими амалӣ намудани 

ваколати намояндагӣ мебошад. 

Мақсади асосии дахлнопазирӣ ин аст, ки вакилро аз таъқиби 

ҷиноӣ барои ҳар гуна баҳонаи бардурўѓу сохта ҳифз намояд. Аз 

ҷониби дигар, дахлнопазирии вакилӣ ба ў имкон медиҳад, ки ақидаи 

худро озодона баён намояд, мустақилона ва тибқи эътимоди ботинии 

худ овоз диҳад. 

Масъалаҳои номбаршуда ба таври муфассал дар Қонуни 

конститутсионӣ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва 

вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» [2] танзим гардидаанд. 
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Дар моддаи 34 Қонуни номбурда ҳолатҳои дахлнопазирии 

вакилӣ низ пешбинӣ шудаанд. Таъкид шудааст, ки «дохил шудан ба 

манзил ё утоқи кории узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси 

намояндагон, ба нақлиёти шахсӣ ё хизматии вай, дар он ҷо 
гузаронидани кофтуков ё гирифтан, гўш кардани гуфтугўи ў ва 

кофтукови шахсии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси 

намояндагон, инчунин гирифтани мукотибот, амвол ва ҳуҷҷатҳои вай 

танҳо бо иҷозати Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

фақат дар иртибот бо парвандаи ҷиноии оѓозгардида нисбат ба узви 

Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон сурат гирифта 

метавонад». Албатта, ин тартиб ба дахлнопазирии вакил тавқият 
мебахшад. 

Давлат ба ҳар узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси 

намояндагон барои самарабахш бемамониат ба ҷо овардани 

ваколатҳояш кафолат медиҳад, ҳуқуқу озодӣ, шаъну шарафи ӯро 

ҳифз менамояд. 

Шахсоне, ки шаъну шарафи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили 

Маҷлиси намояндагонро паст мезананд, ба онҳо ё аъзои оилаи онҳо 

ва дигар хешу таборашон бо мақсади монеъ шудан ба иҷрои 

фаъолияти вакилиашон таъсири ғайриқонунӣ мерасонанд, ё бар 

хилофи иродаи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси 

намояндагон ӯро ба манфиати ягон кас ба қабул намудани қарор 

моил кардан мехоҳанд, мувофиқи қонунгузории ҷорӣ ба ҷавобгарӣ 
кашида мешаванд. 

Дахлнопазирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мувофиқи 

моддаи 72 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [1], Президент 

ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад, ки он дар қонунҳои конститутсионӣ ва 

қонунҳои ҷумҳурӣ кафолат дода шудааст.  

Қонуни конститутсионӣ “Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 19 апрели соли 2000 [2] дар асоси моддаи 71 муайян 

мекунад, ки Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласаи 

якҷоя дар бораи пеш аз муҳлат қатъ ёфтани ваколатҳои президент 

ҳангоми вафот, истеъфо ва ѓайриқобили амал донистани ў, қарор 

қабул мекунад. 

Ваколатҳои президент дар ҳолате, ки ў дар бораи ба истеъфо 

баромаданаш хабар медиҳад, бо тарафдории аъзо ва вакилони ҳар ду 

палата қатъ карда мешавад. Дар сурате, ки президент бинобар 

беморӣ вазифаҳои худро иҷро карда наметавонад, ҳар ду палата дар 
асоси хулосаи комиссияи тиббии давлатии ташкил кардаашон дар 

бораи пеш аз муҳлат аз мансаб озод намудани президент бо 
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тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии аъзо 

ва вакилони ҳар яке аз палатаҳо қабул мекунанд. 

Масъалаи таъминот, хизматрасонӣ ва ҳимояи президент ва 

аъзоёни оилаи ў дар қонунҳои Ҷумхурии Тоҷикистон танзим ёфтаанд. 

Ҳимояи президент бо ҳуқуқи конститутсионии ў ба дахлнопазирӣ 

алоқаманд аст. Зарурияти таъмини бехатарии президент, 

хизматрасонии ў вазифаи давлатӣ мебошад. Зеро ки президент ѓайр 

аз дигар хусусиятҳои конститутсионии худ, инчунин рамзи давлату 

давлатдории Тоҷикистон аст. Бинобар ин, ҳифзу ҳимояи ў бо обрўю 

мартабаи Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр бевосита 

алоқаманд аст. 
Дахлнопазирии президент дар сурати аз тарафи ў содир шудани 

хиёнат ба давлат дар асоси хулосаи Суди конститутсионӣ ва бо 

тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ 

ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ 

овоз медиҳанд, бекор карда мешавад. 
Мазмуни дахлнопазирии президент, ки дар матни 

Конститутсияи ҷумҳурӣ соли 1994 муқаррар гардида буд, дар 

раъйпурсии соли 1999 ба таѓйирот дучор гардид. Дар таҳрири аввали 

моддаи 72 ҳуқуқи дахлнопазирии президент дар ду ҳолат, дар сурати 

савгандшиканӣ ва содир кардани ҷиноят боиси тадқиқ қарор 

гирифта, барои амалӣ намудани он расмиёти конститутсия 

пешбиникарда, бояд риоя карда мешуд. Дар ислоҳоти 
конститутсионии соли 1999 ин меъёр таѓйир дода шуд. Акнун 

дахлнопазирии президент фақат дар сурати аз тарафи ў содир шудани 

хиёнат ба давлат дар асоси хулосаи Суди конститутсионӣ ва бо 

тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ 

ва вакилони Маҷлиси намояндагон бекор карда мешавад [4, с. 208]. 

Дахлнопазирии Конститутсия барои президент муқаррарнамуда 

кафолати мустақилият ва устувории мақоми сардори давлат 

мебошад. Зери ин мафҳум ѓайриимкон будани ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

ва маъмурӣ кашида шудани президент фаҳмида мешавад [5, с. 366]. 

Ўро дар давраи фаъолияташ бо тартиби маъмурӣ ҳабс намудан, 

боздошт кардан ва тафтиши шахсӣ гузаронидан мумкин нест. 

Дахлнопазирӣ ба манзили истиқоматӣ, ҷои кор ва нақлиёти 

президент паҳн мегардад. 

Ҳамин тавр, кафолати дахлнопазирии президент омили муҳими 

фаъолияти самараноки ӯ маҳсуб меёбад. Дахлнопазирӣ президентро 

аз ҳар гуна монеаҳое, ки садди роҳи фаъолияташ мегарданд, озод 
мекунад.  
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Дахлнопазирии судяҳо. Дахлнопазирии судя ба ҳаёт, қадр ва 

номуси ӯ, манзили истиқоматӣ, утоқи хизматӣ, воситаҳои нақлиёт ва 

алоқае, ки дар истифодаи ӯ қарор доранд, инчунин ба муросилот, ашё 

ва ҳуҷҷатҳои судя паҳн мегардад. 

Парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати 

судя танҳо аз тарафи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оғоз карда мешаванд. Пешбурди тафтиши пешакии парвандаи 

ҷиноятӣ ва пешбурди парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо 

тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гузаронида мешавад. Парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ нисбати судя аз ҷониби Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баррасӣ карда мешаванд. 

Бе ризоияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ё маъмурӣ кашидан, ба ҳабс 

ё ҳабси хонагӣ гирифтани судяи Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нест. 

Бе ризоияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашидан, ба ҳабс ё ҳабси хонагӣ гирифтани судяи Суди 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри 

Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, судҳои шаҳр ва ноҳия, Суди 

иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои 

иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе мумкин нест. 

Ҳамин тариқ, дар рафти тадқиқи мавзуъ принсипи дахлнопазирӣ 

дар ҳуқуқи конститутсионӣ, ки дар ҳимоя намудани доираи васеи 

дахлнопазирии ҳуқуқу озодиҳо мусоидат менамояд, маълумоти 

мухтасар оварда шуд. Ҳамчунин, муайян гардид, ки ҳуқуқи 

шаҳрвандонро чандин санадҳои меъёрию ҳуқуқии дохилидавлатӣ ва 

байналмилалӣ мустаҳкам намудааст. 

 Агар ҳуқуқу озодӣ, ва дахлнопазирии шаҳрвандонро тибқи 

Конститутсияи эълон кардашуда, дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ 

мустаҳкам карда шавад, он бо ҳар гуна кафолатҳои давлатию 

ҷамъиятӣ ҳимоя карда нашавад, вай дар сатҳи зарурӣ амалӣ 

нагардида, дар рўи қоѓаз монда, ба хаёлу орзу табдил хоҳад ёфт. 

 Аз ин рў, нақши чамъият ва давлат дар фароҳам овардани 

шароит барои ба ҳаёт татбиқ намудани ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, хеле калон аст. Бинобар ҳамин ҳам, давлат ҳуқуқи 

позитивиро дар симои санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳавӣ муқаррар 

намудааст, ки он механизми ҳимояи хуқуқи шаҳрвандон ва инсонро 

муайян намуда, ба шахсони алоҳида имконият фароҳам меорад, ки 

ҳуқуқ ва манфиати худро ҳимоя намоянд. 
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Ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзои комилҳуқуқи 

ташкилотҳои байналмилалӣ дар арсаи ҷаҳони муосир барои 

амалишавии ҳуқуқҳои шаҳрвандон, аз ҷумла, шаҳрвандони хориҷиро 

мавриди коркарди илмӣ ва амалӣ қарор додааст, ки ин барои 

пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷамъияту давлат, мусоидат менамояд 
ва ин дар Конститутсия инъикос ёфтааст. 

Вобаста ба суханҳои мазкур моро зарур аст, ки минбаъд барои 

инкишофи муносибатҳои байнидавлатӣ ва инкишофи муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, муносибати худро бо меъёрҳои Конститутсия ба тариқи 

қонунӣ ба роҳ монем ва барои имрўзу ояндаи давлат заминаҳои хубу 

густурдаеро фароҳам орем. 

Дар рафти таҳлили паҳлуҳои мавзӯи мазкур ба мо муайян гашт, 

ки кафолати дахлнопазирии Президент омили муҳими фаъолияти 

самараноки ӯ маҳсуб меёбад. Дахлнопазирӣ президентро аз ҳар гуна 

монеаҳое, ки садди роҳи фаъолияташ мегарданд, озод мекунад. 

Татбиқи ҳама намуди ҷавобгарии ҳуқуқиро нисбати ӯ истисно 

мекунад. Ҳуқуқи дахлнопазирӣ маънои тамоман аз масъулият озод 

будани ӯро надорад. Дахлнопазирии президент бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бекор шуданаш мумкин аст. Айни 

замон, дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои 
мурофиавие, ки тартиби бекор намудани дахлнопазирии президент, 

пешбурди минбаъдаи масъала доир ба онро танзимкунанда аст, кофӣ 
нестанд.  

Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ мебуд, ки доир ба муайян намудани 

ҳудуди салоҳият, асосҳои ҷавобгарии ҳуқуқии президент ва тартиби 

бекор кардани дахлнопазирии он санади алоҳида қабул карда шавад. 
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ГРАЖДАНИИ ХОРИҶИЁН 
 

Вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқии хориҷӣ 

дар мурофиаи гражданӣ дар КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам 
карда шудааст.  

Шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ташкилотҳои 

хориҷӣ ва байналмилалӣ метавонанд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои 

вайроншуда ё баҳсталаб, озодӣ ва манфиатҳои қонуниашон ба 

судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд. Шахсони хориҷӣ аз 

ҳуқуқҳои мурофиавӣ истифода мебаранд ва уҳдадориҳои 

мурофиавиро баробари шаҳрвандон ва ташкилотҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иҷро мекунанд. 

Баррасии судии парвандаҳо, ки дар онҳо шахсони хориҷӣ 

иштирок менамоянд, дар асоси кодекси қайдгардида, дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онҳоро эътироф намудааст ва ҳамчунин, дар асоси созишномаи 

тарафҳо анҷом дода мешавад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

метавонад нисбат ба шахсони хориҷии давлатҳое, ки нисбат ба 

шаҳрвандон ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдудиятҳои 

ҳуқуқи мурофиавӣ муқаррар кардаанд, чунин маҳдудиятҳои 

ҷавобиро муқаррар намояд [5, с. 42-44]. 

Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунии мурофиавии 

граждании шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд мутобиқи 

қонуни шахсии онҳо муайян карда мешавад. 

Қонуни шахсии шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқи давлате ба ҳисоб 

меравад, ки ў шаҳрванди он мебошад. Агар шаҳрванд ҳамзамон бо 

доштани шаҳрвандии давлати хориҷӣ шаҳрванди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бошад, қонуни шахсии ў қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба ҳисоб меравад. Агар шаҳрванд шаҳрванди якчанд давлати хориҷӣ 

бошад, қонуни шахсии ў қонуни давлате ба ҳисоб меравад, ки 

шаҳрванд дар он маҳалли истиқомат дорад. 

Агар шаҳрванди хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳалли 

истиқомат дошта бошад, қонуни шахсии ў қонуни Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Қонуни шахсии шахси бешаҳрванд қонуни давлате ба ҳисоб 

меравад, ки ў дар он ҷо маҳалли истиқомат дорад. 

Шахсе, ки мутобиқи қонуни шахсии худ қобилияти амалкунии 

мурофиавӣ надорад, метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дорои қобилияти амалкунии мурофиавӣ эътироф гардад, агар 

мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ў қобилияти амалкунии 

мурофиавӣ дошта бошад. 

Қонуни шахсии ташкилоти хориҷӣ ҳуқуқи кишваре ба ҳисоб 

меравад, ки дар он ҳамин ташкилот таъсис ёфтааст. Дар асоси қонуни 

шахсии ташкилоти хориҷӣ қобилияти ҳуқуқдории мурофиавии 

граждании он муайян карда мешавад. Ташкилоти хориҷие, ки 

мутобиқи қонуни шахсӣ дорои қобилияти ҳуқуқдории мурофиавии 

гражданӣ намебошад, метавонад дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 

қобилияти ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ эътироф гардад. 

Қобилияти ҳуқуқдории мурофиавии граждании ташкилоти 

байналмилалӣ дар асоси шартномаҳои байналмилалӣ, ки мутобиқи 

онҳо ҳамин ташкилот таъсис ёфтааст, ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ё 

созишномаҳо бо мақомоти салоҳиятдори давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

Таҳлили меъёрҳои созишномаҳои байналмилалӣ доир ба вазъи 

ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқии хориҷӣ дар 

мурофиаи гражданӣ нишон дод, ки дар асоси он реҷаи ҳуқуқии 

миллӣ гузошта шуда, қобилияти ҳуқуқдории мурофиавии хориҷиён, 

шартҳо амалӣ намудани ҳуқуқ дар суд, шаклҳои мурофиавии 

иштирок дар парвандаҳои гражданӣ шахсони манфиатҳои худро 

ҳимоякунанда (тарафҳо, шахсони сеюм) мустаҳкам карда шудааст [2, 
с.64]. 

Барои давлатҳои созишкунанда бо муқаррароти қонунгузории 

миллии онҳо мувофиқат менамояд, зеро тибқи нишондоди моддаҳои 

387 – 390 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоми хориҷиёни дар 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, имконияти иштирок 

дар муносибатҳои мурофиавии гражданӣ, баробари шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои мурофиавӣ кафолат дода шудааст. 

Қонунгузории миллӣ, инчунин ҳуқуқҳои мурофиавиро ба корхона ва 

ташкилотҳои хориҷӣ барои ҳимояи манфиатҳои қонунии худ 

пешниҳод мекунад. Дар созишномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ягон хел маҳдудиятҳои ҳуқуқҳои мурофиавии хориҷиён 

муайян карда нашуда, ягон намуди маҳдудиятҳои аз қонунгузории 
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давлатҳое, ки дар он парвандаҳо баррасӣ ва ҳал карда мешавад, 

пешбинӣ нашудааст.  

Дар тафсири кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки аз тарафи як зумра олимони ватанӣ, аз ҷумла М.З. 

Раҳимов, Н.Н. Фозилов, Х.М. Ѓафуров ва дигарон омода карда 

шудааст, қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии мурофиавии гражданӣ, 

ҳуқукдорӣ ва қобилияти амалкунии мурофиавии граждании 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд муайян карда мешавад. 

Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва кобилияти амалкунии мурофиавии 

гражданиро аз мафҳумҳои шабеҳи ҳуқуқи моддӣ бояд фарқ намуд. 

Бинобар ин, масъалаҳои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти 

амалкунии мурофиавии граждании шахсони хориҷӣ ҷудогона муайян 
карда мешавад [4, с.124]. 

Тибқи қ. 1 моддаи 388 КМГ ҶТ қобилияти ҳуқуқдорӣ ва 

қобилияти амалкунии мурофиавии граждании шаҳрвандони хориҷӣ 

ва шахсони бешаҳрванд мутобиқи қонуни шахсии онҳо муайян карда 

мешавад. Дар асоси қ. 2 моддаи номбурда қонуни шахсии шаҳрванди 

хориҷӣ 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 қоидаи умумӣ пешбинӣ намудааст: 

а) агар шаҳрванд бар замми доштани шаҳрвандии давлати 

хориҷӣ шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бошад. Дар ин маврид 

қонуни шахсии чунин шахс ҳуқуқи Тоҷикистон ба шумор меравад; 

б) агар шаҳрванд шаҳрвандии якчанд давлати хориҷиро дошта 

бошад. Дар ин ҳолат қонуни шахсии ӯ ҳуқуқи давлате ба ҳисоб 

меравад, ки дар он маҳалли истиқомат дорад.  

Муқаррароти қ. 3 моддаи мазкур низ истисно аз қоидаҳои умумӣ 

оид ба муайян кардани қонуни шахсӣ мебошад, ки тибқи он, агар 

шаҳрванди хориҷӣ дар ҶТ маҳалли истиқомат дошта бошад, қонуни 

шахсии ӯ конуни ҶТ ба ҳисоб меравад. Қонуни шахсии шахси 

бешаҳрванд қонуни давлате ба ҳисоб меравад, ки ӯ дар он ҷо маҳалли 

истиқомат дорад, зеро ки ин категорияи шахсон шахрвандии давлати 

муайянро надоранд. Агар шахси бешаҳрвандӣ дар ҳудуди ҶТ 

чойгиршуда, ки дар давлати дигар маҳалли истиқомати доимӣ дорад, 

дар ҶТ барои ҳимояи судӣ муроҷиат кунад, пас кобилияти ҳуқуқдорӣ 

ва қобилияти амалкунии мурофиавии граждании ӯ мутобиқи 

қонунҳои ҳамон давлат муайян карда мешаванд. Дар сурати маҳалли 
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истиқомати доимӣ надоштани шахси бешаҳрванд қонуни шахсии ӯ аз 

рӯйи маҳалле муайян карда мешавад, ки дар он маъмулан (бештар) 

истиқомат 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 мутобиқи қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ӯ қобилияти амалкунии мурофиавӣ дошта бошад. Қайд 

кардан ҷоиз аст, ки як қатор давлатҳо қобилияти амалкунӣ дар синни 

нисбатан дертар оғоз мешавад. Чунончӣ, дар Аргентина, Боливия ва 

Аморати Муттаҳидаи Араб аз 21-солагӣ фаро мерасад. Дар чунин 

ҳолат шаҳрвандони давлатҳои зикршуда метавонанд аз синни 18-

солагӣ ба судҳои ҶТ муроҷиат кунанд, зеро мутобиқи ҳуқуқи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо дар ин синну сол дорои қобилияти 

пурраи амалкунии мурофиавӣ маҳсуб меёбанд [1, с.69]. 

Принсипи баробарии (принсипи реҷаи ҳуқуқии миллӣ) ҳуқуқҳои 

мурофиавии хориҷиён хусусияти ҳуқуқбунёд ва демократӣ будани 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои ҳуқуқӣ бо дигар давлатҳо 

муқаррар менамояд, зеро пешниҳоди реҷаи мазкур нисбати 

шаҳрвандони хориҷӣ бе талаб намудани муносибати мутакобила аз 

тарафи давлатҳои хориҷӣ худ далели гуфтаҳои мазкур ба ҳисоб 
меравад. 

Бояд қайд намуд, ки танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ қонунгузории 

мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои маҳдудкунандаи 

ҷавобиро нисбати шаҳрвандони кишварҳое, ки ҳуқуқҳои мурофиавии 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхона ва ташкилотҳои 

ватаниро дар қаламрави худ ҳангоми мурофиа ба мақомоти судӣ 

пешбинӣ намудаанд, татбиқ менамояд. Нишондоди мазкур дар 

моддаи 1199 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

маҳдудияти ҷавобӣ (реторсияҳо) номгузорӣ гардида, ба чунин тарз 

баён гардидааст: «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад нисбат 

ба ҳуқуқи амволӣ ва шахсии ѓайриамволии шаҳрвандон ва шахсони 

ҳуқуқии он давлатҳое, ки дар онҳо маҳдудиятҳои махсуси ҳуқуқи 

амволӣ ва шахсии ѓайриамволии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, маҳдудиятҳои ҷавобӣ (реторсияҳо) 

муқаррар намояд» [3]. 
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МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ВАКОЛАТҲОИ ПРОКУРОР 

ДАР СОҲАИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ – ҶУСТУҶӮӢ 
 

Назорати прокурории фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷўӣ, ин аз 

номи давлат амалӣ намудани фаъолияти прокуратура мебошад, ки 

барои таъмин намудани волоияти конун, риоя ва таҳкими конуният, 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳамчунин ҳимояи ҳуқуқу 

манфиатҳои аз ҷониби қонун ҳифзшавандаи ҷамъият ва давлат 

ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ – ҷустуҷўӣ аз ҷониби 

мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ  ва 

шахсони мансабдори он бо роҳи ошкор намудан ва сари вақт 

бартараф намудани қонунвайронкунӣ ва сабабу шароити cap задани 
он, равона гардидааст. 

Моддаи 30 Конуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти 

прокуратураи ҶТ» аз 25 июли соли 2005, №107 ваколатҳои умумии ба 

зиммаи онҳо гузоштаро ҳангоми иҷрои вазифаҳо муқаррар 

намудааст. Моддаи 31 қонуни номбурда дорои меъёре мебошад, ки 

мувофиқи он ваколатҳои прокурорӣ оид ба назорати иҷрои қонунҳо 

аз болои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, 

таҳқиқ ва тафтишот пешбинӣ шудааст. Мувофиқан, ваколатҳои 
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прокурор дар самти назорати фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ бо 

меъёрҳои махсуси пешбининамудаи қонуни ФОҶ (моддаи 21) муайян 
карда шудаанд. 

Мувофиқи қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти 

прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» мавзўи назорати прокурорӣ 

иҷрои қонунҳо аз ҷониби мақомоти амаликунандаи ФОҶ, риояи 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиби муқарраргардидаи 

баррасии ариза ва муроҷиатҳои шаҳрвандон оид ба ҷиноятҳои 

содиршуда ва ҷиноятҳои тайёршудаистода, амалӣ намудани чораҳои 

оперативӣ – ҷустуҷӯӣ ва гузаронидани тафтишоти пешакӣ, ҳамчунин 

қонунӣ будани қарорҳои кабулнамудаи мақомоти амаликунандаи 

ФОҶ мебошад. 

Ҳамзамон, прокурор санадҳои идоравии мақомоти 

амаликунандаи фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯиро дар он вақт 

мавриди санҷиш қарор медиҳад, ки агар бе баррасии ин санадҳо ба 

асоснок ва қонунӣ будани чорабиниҳои оперативӣ – ҷустуҷӯӣ баҳо 

додан ғайриимкон бошад. Ин бо он асоснок карда мешавад, ки дар 

Қонуни ФОҶ меъёрҳои ҳаволакунанда мавҷуданд, ки механизми 

амалӣ гаштани онҳо дар санадҳои идоравӣ муқаррар карда шудаанд. 

Прокурор муроҷиати мақомоти амаликунандаи фаъолияти 

оперативӣ – ҷустуҷӯиро ба суд оид ба гирифтани иҷозати 

гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ маҳдуд 

наменамояд, зеро судя аз рўи натиҷаи баррасии мавод иҷозати 

гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯии муайянро, ки 

ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандонро маҳдуд мекунад, 

метавонад иҷозат диҳад ё рад кунад, ки дар ин бора ӯ қарори асоснок 
мебарорад [2, с.34-42]. 

Ҳангоми тавассути дархости прокурор ба суд муроҷиат 

намудани мақомоти амаликунандаи ФОҶ нақши прокурор дар 

муайян намудани қонуният ва асоснокии гузаронидани чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷўӣ, ки ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандонро 

маҳдуд мекунад, дар доираи дархости пешниҳоднамудааш муайян 

мегардад. Дар ҳолате, ки гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-

ҷустуҷўӣ дар асоси қарори судӣ иҷозат дода шудааст, прокурори 

ваколатдор дар асоси қонун амалӣ намудани ин қарорро назорат 
мебарад. 

Маълумот дар бораи кормандони штатии ғайриошкор ва 

шахсоне, ки ба таври махфӣ ба мақомоти амаликунандаи ФОҶ 

ҳамкорӣ мекунанд, сирри давлатӣ мебошад ва танҳо бо розигии 

хаттии чунин шахсон ба прокурори ваколатдор пешниҳод карда 

мешавад. Яъне, агар шахсони номбаршуда вобаста бо сабабҳои 
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гуногун хоҳиши ошкор шудани худро изҳор нанамоянд, он гоҳ онҳо 

дар дилхоҳ ҳолат на ба муфаттиш, на ба прокурор, на ба суд (судя) 

пешниҳод карда намешаванд. Чунин тартиб бо он асоснок карда 

мешавад, ки ин яке аз кафолатҳои таъмини ҳимояи хуқуқии шахсони 

мазкур ба ҳисоб рафта, онҳо таҳти ҳимояи давлат қарор доранд.  

Назорати қонунӣ будани ҷалб шудани шаҳрвандон ба ҳамкории 

махфӣ дар он ҳолат амалӣ карда мешавад, ки агар аз ҷониби шахс 

ҷиҳати ба таври маҷбурӣ ба чунин ҳамкорӣ ҷалб намудан, ариза 
ворид шуда бошад. 

Муқаррароти қ.3 моддаи 21 қонуни ФОҶ, маълумот оид ба 

ташкил, тактика, усул ва воситаҳои ФОҶ тибқи қонунгузорӣ оид ба 

сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад. 

Аз матни моддаи 21 қонуни ФОҶ бармеояд, ки анҷом додани 

назоратро нисбат ба фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ танҳо 

прокуророни ваколатдор ҳуқуқ доранд. Тибқи сархати сеюми моддаи 

11 қонуни ФОҶ прокурори ваколатдор, ин прокуроре мебошад, ки 

дар доираи салоҳияти худ ҳуқуқи шинос шудан бо ҳуҷҷатҳои 

оперативӣ-ҷустуҷўӣ ва санҷиши қонуни будани қарорҳои мақомоти 

амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўиро оид ба 

гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ – ҷустуҷўи дорад. 

Тибқи муқаррароти моддаи 21 Қонуни ҶТ «Дар бораи сирри 

давлатӣ» аз 26 июли соли 2014, № 1095 дар давраи иҷрои салоҳияти 

худ ва уҳдадориҳои мустақими хизматӣ ба маълумоти «махфӣ», 

«комилан махфӣ» ва «фавқулодда муҳим» бидуни мувофиқа бо 

мақомоти амнияти давлатӣ ба Прокурори генералии ҶТ ва 

муовинони вай иҷозат дода шудааст [1]. Дигар категорияи 

прокуророн барои гирифтани иҷозат ба маълумотҳои «махфӣ», 

«комилан махфӣ» ва «фавқулодда муҳим» ҳатман бояд ин самти 

корро бо мақомоти амнияти давлатӣ мувофиқа намоянд ва ѓайр аз 

ин, аз тарафи Прокурори генералии ҶТ барои амалӣ гардонидани 

назорат аз болои ФОҶ ваколатдор шуда бошанд. 

Прокурори ваколатдор ҳангоми гузаронидани санҷиш, 

ҳамчунин ҳангоми барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшудаи 

шаҳрвандон ва бартараф намудани дигар қонуншиканиҳо, ки аз 

ҷониби шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи ФОҶ роҳ 

дода шудааст, ҳуқуқ дорад бо хуҷҷатҳои аслии оперативӣ- хизматӣ, 
ки сирри давлатиро ошкор намесозад, шинос шавад. 

Бо мақсади аз ошкоршавӣ ҳифз намудани маълумотҳое, ки ба 

прокуратура пешниҳод карда шудаанд, дар як прокуратура шахси 

мутасаддӣ вобаста карда мешавад, ки вай уҳдадор аст, коргузориро 

бо маводи ФОҶ таъмин намояд [3, с.179-180]. 
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Дар прокуратураҳои номбурда низоми ягонаи коргузор ФОҶ–ро 

бо ҳуҷҷатҳое, ки дорои маълумотҳои махфӣ мебошанд, Дастурамал 

дар бораи ташкили коргузорӣ дар мақомоти прокуратура бо 

ҳуҷҷатҳои ФОҶ муайян менамояд. 

Ба прокуророни ваколатдор ва шахсоне, ки уҳдадории 

коргузории ҳуҷҷатҳои ФОҶ-ро доранд, иҷозати махсус барои кор бо 

ҳуҷҷатҳои дорои сирри давлатӣ таҳия карда мешавад. 

Ин бо он алоқамандӣ дорад, ки факти мусоидати пинҳонии 

чунин шахсон шарти асосӣ буда, ошкор кардани ин ҳамкорӣ ҳуқуқи 

бевоситаи онҳо мебошад, на ин ки ҳуқуқи мақомоти амаликунандаи 

ФОҶ. Бояд қайд намуд, ки умуман парвандаи баҳисобгирии 

оперативӣ ва дигар натиҷаҳои ФОҶ, ки бо қарори роҳбари мақомоти 

амаликунандаи ФОҶ сирри давлатиаш ѓайримахфӣ карда нашудааст, 
пешкаш намудани он манъ аст. 

Мувофиқи моддаи 31 Конуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи 

мақомоти прокуратураи ҶТ» прокурор дар доираи салоҳият ҳуқуқ 
дорад: 

- қонунӣ будани гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-

ҷустуҷўӣ, истифодаи воситаҳои илмӣ-техникиро санҷад; 

- аз мақомоти дахлдор парвандаҳои баҳисобгирии оперативӣ, 

мавод, ҳуҷҷатҳо ва дигар маълумотро дар бораи рафти ФОҶ барои 
тафтиш талаб намояд; 

- муроҷиатҳоро оид ба амал ва қарори мансабдорони дахлдор 

санҷад ва баррасӣ намояд; 

- қарорҳои ѓайриқонунӣ ва беасоси мансабдорони мақомотеро, 

ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўиро ба амал мебароранд, бекор 
кунад.  

Ҳамин тарик, назорати прокурорӣ хангоми амалӣ намудани 

ФОҶ, дар ҳолатҳои зерин ҷой дорад: 

- ҳангоми ба прокурор дохил шудани арзу шикоят оид ба 

қонуншиканӣ дар рафти амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ- 

ҷустуҷўӣ; 

- ҳангоми санҷиши мутобиқатии фармону амрҳои роҳбарони 

мақомоти амаликунандаи ФОҶ ба талаботи қонунгузории ҶТ дар 

самти фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўӣ; 

- ҳангоми санҷиши гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - 

ҷустуҷӯие, ки ҳуқуқхои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро 

маҳдуд мекунанд (муоинаи оперативии манзил, назорати оперативии 

муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар, гӯш 

андохтан ба гуфтугӯҳои телефонӣ, гирифтани иттилоот аз каналхои 

техникии алоқа); 
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- ҳангоми санҷиши қонуният оид ба гузаронидани чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷўӣ дар ҳолатҳои таъхирнопазир, ки розигии судя 
лозим мебошад; 

- ҳангоми санҷиши қонунӣ будани қарорҳое, ки аз ҷониби 

роҳбарияти мақомоти оперативӣ-ҷустуҷўӣ тасдиқ шудаанд. 

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки агар прокурор бо қарори 

қабулнамудаи роҳбари мақомоти амаликунандаи ФОҶ розӣ набошад 

ва чунин шуморад, ки он ѓайриқонунӣ аст, ӯ метавонад фақат 

эътироз оварад ва иҷрои онро зери назорат гирад. Дар ин сурат 

роҳбари мақомоти амаликунандаи ФОҶ эътирозро омўхта, қарор 

қабул мекунад ва агар розӣ набошад, ҷавоби асоснок омода 
менамояд. 
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МАСЪАЛАҲОИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРӢ  

ҲАНГОМИ ТАТБИҚ НАМУДАНИ ҲАБС 
 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, ки 

инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. Ҳеҷ касро бе асоси 

қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест.  

Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои 

даврони истиқлолият дар таъмини қонуният, ҳифз гаштани ҳуқуқу 

озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, таҳкими сулҳу субот 

нақши арзанда доранд. 

Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

фаъолияти мақомоти прокуратураро ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши 

пешакӣ, пурра муайян намудааст. Ҷиҳати пурра ва ҳаматарафа 

баррасӣ гаштани парвандаи ҷиноятӣ мақомоти таъқиби ҷиноятиро 

зарур аст, ки аз тамоми амалҳои тафтишӣ, чораҳои пешгирӣ ва 

чораҳои дигари маҷбурии мурофиавӣ, ки ҳатто баъзеи онҳо 
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метавонанд ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро 

маҳдуд кунанд, истифода намоянд. Масъалаи қонунӣ ва асоснокии 

фаъолияти мақомоти таҳқиқ ва тафтиш дар ин самт, ба зиммаи 
прокурори ваколатдор вогузор карда шудааст. 

Дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ якчанд чораҳои 

пешгирӣ ва чораҳои дигари маҷбурии мурофиавие пешбинӣ карда 

шудаанд, ки мақомоти таъқиби ҷиноятӣ, аз ҷумла таҳқиқбаранда, 

муфаттиш, прокурор метавонад дар ҳаққи гумонбаршуда, 

айбдоршаванда ё судшаванда барои пешгирии аз тарафи онҳо содир 

шудани ҷиноят ё ҳаракатҳои халалдоркунандаи пешбурди парвандаи 

ҷиноятӣ, инчунин барои таъмини иҷрои ҳукм, татбиқ намоянд. 

Яке аз чораҳои пешгирие, ки бевосита ба озодии шахс дахл 

дорад, ин ба ҳабс гирифтан мебошад, ки танҳо дар ҳолатҳои 

муқаррарнамудаи қонун озодии шахс маҳдуд карда мешавад, ки бо 

розигии прокурор ва иҷозати суд сурат мегирад. Оиди ин масъала 

олимон,  фикру ақидаҳои худро баён намудаанд, ба монанди Ю.А. 

Раҳмон., С.П Щерба.,  А.В Попова., В. Ф Крюков., Н. В.Буланова., 
Ю. Ё. Рузиев ва дигарон.  

Яке аз санадҳои асосие, ки самти назорати прокурориро ҳангоми 

интихоб ва татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан 

танзим менамояд, ин фармони Прокурори генералии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ташкили назорати прокурорӣ оид ба риояи 

дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши 

пешакӣ” аз 15 феврали соли 2016,  № 25 мебошад. 

Тибқи фармони мазкур прокурор вазифадор аст, пеш аз додани 

розигӣ барои аз ҷониби таҳқиқбаранда ва муфаттиш гирифтани 

иҷозати суд барои татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс 

гирифтан, бояд бо парвандаи ҷиноятие, ки нисбати он ин намуди 

чораи пешгирӣ татбиқ карда мешавад ва ё муҳлаташ дароз карда 

мешавад, шинос шавад ва дар ҳолатҳои зарурӣ бошад, гумонбаршуда 
ва ё айбдоршавандаро шахсан пурсиш намояд. 

Ҳангоми додани розигӣ барои татбиқи чораи пешгирӣ дар 

намуди ба ҳабс гирифтан барои ҷиноятҳои начандон вазнин ва 

дараҷаи миёна чунин ҳолатҳоро прокурор бояд ба назар гирад ( 

ҷиноятҳои пештар содирнамуда; аз ҷониби мақомоти таъқиби 

ҷиноятӣ далелҳое ҷамъ оварда шуда бошанд, ки асоси кофӣ 

медиҳанд, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда метавонанд аз 

мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ва суд пинҳон шаванд ва ё ҷинояти нав 

содир намоянд, ба тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ ё баррасии 

он аз тарафи суд мамониат кунанд; мавҷуд будани хислатномаҳои 

манфии шахсияти онҳо). 
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Ба ҳабс гирифтани гумонбаршуда ва айбдоршаванда яке аз 

чораҳои қатъии қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ мебошад. Дар 

амалияи мақомоти таъқиби ҷиноятӣ, татбиқ намудани чораи 

пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан хеле васеъ истифода бурда 

мешавад. Гуфтан мумкин аст, ки дар байни дигар чораҳои пешгирӣ, 

татбиқ намудани ҳабс дар ҷои дуюм, яъне баъди забонхат дар бораи 

тарк накардани маҳалли истиқомат истифода шуда, нисбати ҳар 

панҷум айбдоршаванда, ин намуди чораи пешгирӣ татбиқ карда 
мешавад.  

Боиси қайд аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 

чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан 3441 ҳолат (дар соли 
2017 – 3709, дар соли 2016 – 3380, дар соли 2015 – 3841 ва дар соли 

2014 - 2661)  ин намуди чораи пешгирӣ татбиқ карда шудааст. 

Чӣ хеле ки олим Рӯзиев Ю.Ё. қайд менамояд, ҳангоми таҳлили 

270 парвандаи ҷиноятии аз соли 2011 то соли 2016, қарори мақомоти 

таъқиби ҷиноятӣ оиди татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс 

гирифтан аз ҷониби мақомоти суд  243 дархост ( 90 % ) дастгирӣ ёфта, 

27 дархост ( 10 % ) дастгирӣ наёфтанд.  

Тибқи маълумоти дар боло овардашуда, зикр намудан мумкин 

аст, ки назорати прокурорӣ дар ин самт ҷиҳати таъмини қонуният 

дар рафти тафтиши пешакӣ, ҳимоя гаштани ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии инсон ва шаҳрванд хеле зарур буда, мо бояд 

тартиби мурофиавии татбиқ намудани ин намуди чораи пешгирӣ ва 

доираи ваколати прокурорро дар ин самт баррасӣ намоем. 

Одатан дар назария ва амалияи назорати прокурорӣ, ҳангоми 

интихоби чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан аз ҷониби 

мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, ба мавҷуд будани 

маълумотҳое, ки ба моддаи 102 КМҶ ҶТ шаҳодат медиҳанд, таҳти 

назорат қарор медиҳад. 

Ҳангоми зарурати интихоби чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс 

гирифтан прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбаранда бо ризои прокурор 

дархости дахлдорро дар шакли қарор ба суд пешниҳод менамоянд. 

Дар қарор дар бораи пешниҳод кардани дархост оид ба интихоби 

чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан асос ва сабабҳое, ки аз 

рўи он зарурати ба ҳабс гирифтани гумонбаршуда, айбдоршаванда 

ба миён омадааст ва интихоби дигар чораи пешгирӣ ғайриимкон аст, 

дарҷ карда мешавад. Ба қарор маводе, ки асоснок будани дархостро 

тасдиқ менамояд, ҳамроҳ карда мешавад. 

Прокурор розигии худро барои татбиқи чораи пешгирӣ дар 

намуди ба ҳабс гирифтан, танҳо дар сурати пурра омӯхтан ва таҳлил 

намудани тамоми ҳолатҳое, ки барои татбиқи ин намуди чораи 
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пешгирӣ асос мешаванд ва бо далелҳо дар парвандаи ҷиноятӣ 

инъикос ёфтаанд ва ё дар баъзе ҳолатҳо ҳангоми шахсан пурсиш 

намудани гумонбаршаванда ва ё айбдоршаванда медиҳад.  

Доир ба ин масъала С.П Шерба., А.В Попова чунин қайд 

менамоянд, ки прокурор дар рафти тафтиш, ҳангоми мавҷуд будани 

асосҳо розигии худро барои татбиқ намудани ин намуди чораи 

пешгирӣ медиҳад ва дар сурати мавҷуд набудани асос бошад, 

метавонад нисбати тарафи ҳимоя (гумонбаршаванда ва ё 

айбдоршаванада )дигар чораҳои пешгириро ба монанди гарав ва ё 

ҳабси хонагӣ интихоб намояд. 

Пеш аз ҳама, ба ҳабс гирифтан ба сифати чораи пешгирӣ бо 

қарори судя ё таъиноти суд танҳо дар ҳаққи гумонбаршуда, 

айбдоршаванда ё судшавандае татбиқ карда мешавад, ки барои 

ҷинояти содиркардаашон қонуни ҷиноятӣ ҷазоро дар намуди маҳрум 

кардан аз озодӣ ба муҳлати зиёда аз ду сол пешбинӣ намудааст. 

Прокурор, ҳангоми интихоби чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс 

гирифтан аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, дорои 

чунин ваколатҳо мебошад: 

- Ба таҳқиқбаранда, муфаттиш барои ба суд дархост пешниҳод 

намудан дар бораи татбиқи чораи пешгирӣ ба тариқи ба ҳабс 

гирифтан, ба ҳабси хонагӣ гирифтан, аз ҷумла, дар бораи тағйир 

додан ва бекор кардани онҳо розигӣ диҳад; 

- Ҳангоми ҳалли масъалаи ба ҳабс, ҳабси хонагӣ гирифтан 

прокурор вазифадор аст, бо тамоми маводи парвандаи ҷиноятӣ, ки 

барои гирифтан ба  ҳабс, ҳабси хонагӣ асос шуда метавонад, пурра 
шинос шуда, гумонбаршуда ва айбдоршавандаро дар мавриди 

зарурӣ, гумонбаршуда ва айбдоршавандаи ноболиғро бошад, дар 

ҳама гуна ҳолат шахсан пурсиш намояд. (м.33.КМҶ ҶТ) 

- Прокурор, инчунин барои боздошту нигоҳдорӣ дар хонаҳои 

қабулу тақсимкунӣ, муқаррар намудани назорат ба рафтори шахси аз 

ҷазо озод кардашуда, ки ба маҳдуд кардани ҳуқуқу кафолатҳои 

конститутсионии шаҳрвандон вобастаанд, баъди омўзиши маводи 

пешниҳодшуда ва мавҷуд будани асосҳои кофӣ иҷозат медиҳад; 

- иштирок дар маҷлиси судие, ки қарори таҳқиқбаранда ва 

муфаттиш оиди татбиқ намудан, тағйир додан ва ё бекор кардани ин 

намуди чораи пешгирӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад; 

- ба санадҳои судӣ оиди татбиқи чораи пешгирӣ, ки аз нуқтаи 

назари прокурор ғайриқонунӣ ва беасос мебошанд, эътироз биёрад. 

Аз нуқтаи назари мо доир ба ин масъала, мувофиқи мақсад буд, 

дар баробари ин ваколатҳо, ба қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 

чунин бандҳои алоҳида ворид карда шавад: 
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- Иштироки ҳатмӣ дар маҷлиси судӣ, ҳангоми аз ҷониби суд 

баррасӣ намудани шикояти иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ оиди 

чораи пешгирии дар намуди ба ҳабс гирифтан; 

- Иштирок дар баррасии судии шикояти иштирокчиёни 

мурофиаи ҷиноятӣ дар ҷараёни тафтиши пешакӣ. 

Боиси қайд аст, ки дар ин самт як қатор муаммоҳои назорати 

прокурорӣ мавҷуданд, ки мо онро мавриди таҳлили илмӣ қарор 

медиҳем. 

Чи хеле ки олим В. Ф. Крюков қайд менамояд, дар амалияи 

назорати прокурорӣ ҳангоми баррасии парвандаи ҷиноятии бо 

фикри айбдоркунӣ воридшуда, нисбати айбдоршавандае, ки дар 

ҳабси пешакӣ қарор дорад, чунин муаммоҳои мурофиавӣ ба назар 

мерасанд. Масалан, дар асоси қисми 2 моддаи 112 КМҶ ҶТ муҳлати 

дар ҳабс нигоҳ доштан аз вақти ба ҳабс гирифтани гумонбаршуда, 
айбдоршаванда то рўзи аз тарафи прокурор ба суд фиристодани 

парвандаи ҷиноятӣ ҳисоб карда мешавад. Муҳлати омӯзиши 

прокурор бо маводҳои парвандаи ҷиноятӣ низ ба муҳлати дар ҳабс 

нигоҳ доштани айбдоршаванда ҳисоб карда мешавад. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ доир ба ин масъала чунин қайд карда 

мешавад, ки дар аксар вақт чунин ҳолат прокурорро дар чунин 

вазъият қарор медиҳад: ё ба тариқи дахлдор омӯхтани маводҳои 

парвандаи ҷиноятӣ ва вайрон кардани муҳлати дар ҳабси пешакӣ 

нигоҳ доштан, ё ин ки вайрон накардани муҳлати дар ҳабси пешакӣ 

нигоҳ доштан бо тариқи дахлдор наомӯхтани маводҳои парвандаи 

ҷиноятӣ ва омода шудан ба маҷлиси судӣ. 

Аз нуқтаи назари мо, мувофиқи мақсад буд, муҳлати омӯзиши 

маводҳои парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби прокурор ба муҳлати дар 

ҳабс нигоҳ доштани айбдоршаванда ҳисоб карда намешуд. 

Инчунин, мувофиқи мақсад буд, дар қонунгузории мурофиавии 

ҷиноятӣ пешбинӣ карда шавад, ки ҳангоми тартиб додани қарор дар 

бораи татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан, чунин 
маълумот ба он дохил карда шаванд, ба монанди: 

1) Рӯйхати шахсоне, ки бояд маҷлиси судӣ ҷиҳати баррасии 

дархости прокурор оиди татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс 

гирифтан баррасӣ карда мешавад, бо суроға ва маҳалли истиқомати 
он нишон дода шавад; 

2) Маълумотнома оиди муҳлати тафтишот, намуди чораи 

пешгирӣ ва бо нишон додани муҳлати дар ҳабс нигоҳ доштани 
гумонбаршуда ва ё айбдоршаванда; 

3) Замима намудани далелҳои тасдиқкунандае, ки барои татбиқ 

намудани ин намуди чораи пешгирӣ асос мешаванд. 
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Мавзӯи мазкурро таҳлил намуда, ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки назорати прокурорӣ ҳангоми татбиқ намудани чораи 

пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан, яке аз кафолатҳои асосии 

ҳимоя гаштани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд 
аст.  

Дар ҷараёни баррасии мавзуъ муайян гардид, ки ин намуди 

чораи пешгирӣ танҳо барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои дигарон, 

инчунин баҳри пешгирии аз тарафи гумонбаршуда, айбдоршаванда ё 

судшаванда содир шудани ҷиноят ё ҳаракатҳои халалдоркунандаи 

пешбурди парвандаи ҷиноятӣ, инчунин барои таъмини иҷрои ҳукм 

татбиқ карда мешаванд. 

Доир ба такмили қонунгузорӣ дар ин самт чунин пешниҳодҳо 
дорем. 

Мувофиқи мақсад мебуд ба моддаи 33 Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ” чунин бандҳо илова карда шавад: 

- иштироки ҳатмӣ дар маҷлиси судӣ, ҳангоми аз ҷониби суд 

баррасӣ намудани шикояти иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ оиди 

чораи пешгирии дар намуди ба ҳабс гирифтан; 

- иштирок дар баррасии судии шикояти иштирокчиёни 

мурофиаи ҷиноятӣ дар ҷараёни тафтиши пешакӣ. 
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РОҲҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ НИГИЛИЗМИ ҲУҚУҚӢ 
 

Нигилизм (истилоҳи лотинии nihil – ҳеҷ чиз) – ба маънои васеъ, 

инкори арзишҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум қабулшуда, шаклҳои 

решаи ҳаёти иҷтимоӣ мебошад [1, с. 211]. Аксар вақт, нигилизм пеш 

аз ҳама як қисми эътирозҳои стихиявии иҷтимоӣ мебошад. Нигилизм 

яке аз шаклҳои рафтори иҷтимоӣ, шуур ва муносибати фард 

мебошад. Ба ақидаи аксари файласуфон нигилизм дар давраи қадим 

ба вуҷуд омада буд, вале он дар асри XIX (асосан дар Руссия ва 

Аврупои Ѓарбӣ) бештар паҳн шуд. Нигилизм бениҳоят гуногун буда, 

метавонад шаклҳои мухталифи баён дошта бошад, аз қабили сиёсӣ, 

ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ, идеологӣ ва ѓайра. Шакли ифодаи 

нигилизм аз он вобаста аст, ки дар кадом соҳаи илм ва дар кадом 

соҳаи ҳаёти иҷтимоӣ арзишҳои муайян инкор карда мешаванд. 

Ҳамчунин, бояд қайд намуд, ки барои фаҳмидани чунин падида 

ба монанди нигилизми ҳуқуқӣ, сабабҳои пайдоиши онро тавсиф 

карда, дар байни онҳо чунин омилҳоро ҷудо кардан мумкин аст: 

1) Омилҳои умумииҷтимоӣ. Ѓояи ҳуқуқ ҳамчун тартиботи 

оқилона ташкилшуда бояд барандаи иҷтимоии худ, объекти худро 

дошта бошад, ки ҳуқуқро беҳтарин роҳи ташкили фазои иҷтимоӣ 

медонад. Нигоҳбарандаи ҳуқуқ, аз як тараф, хислатҳои хоси иҷтимоӣ 

надорад, маҳз «табақаи миёна»-и машҳур, гурўҳи иҷтимоист, ки агар 

консепсияи марксизмро ифода кунем, чизеро аз даст медиҳем ва дар 

айни замон, намояндагони он ба моҷароҷўии ҷамъкунӣ, ба ҷустуҷўи 

бетанаффуси фоидаи худ хоҳиш надоранд. Аз тарафи дигар, ҷомеаи 

«табақаи миёна» дорои захираҳои зарурӣ барои нигоҳ доштани 

чаҳорчўбаи институтсионалии низоми ҳуқуқӣ мебошад [3, с. 58-60]. 

Ҷомеа, ки дар он шароитҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ таъсири манфӣ 

мерасонад, алалхусус фақирӣ ё тафовути аз ҳад зиёди байни фақирӣ 

ва сарватмандӣ, чун қоида, барои ташкили оқилонаи ҳуқуқии ҳаёти 

худ кўшиш намекунад. Дар чунин ҷомеа урфу одатҳо, анъанаҳои 

миллӣ, асотир бартарӣ дорад, ё қонуни зўроварӣ амал мекунад, 

маҷбурӣ авлавият дорад ва қонун бо он маҳдуд мешавад, ки ҳатман 

ҳамчун маҳдудкунандаи берунӣ қабул карда мешавад. 

2) Омилҳои руҳонӣ. Меъёри ҳуқуқӣ, чунон ки маълум аст, ба 

шумораи предметҳои моддӣ тааллуқ надорад, вай як навъ объекти 

идеалист, ки ба ҳақиқат ҳамчун як навъ вобаста ба ҳастӣ ворид 

мешавад. Тавре ҳуқуқшинос ва файласуфи маъруфи рус Е.А. 
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Спекторский навишта буд: «... олами ҳуқуқ як олами хеле махсусест, 

ки гўё ҳуқуқшиносӣ ба воқеияти эмпирикӣ бор карда бошад...» [6, с. 

65]. Дар байни меъёр (ҳамчун воқеияти идеалӣ) ва воқеият ихтилофе 

вуҷуд дорад, ки барои мавҷудияти шахсӣ оқибатҳои фоҷиаоварро ба 

вуҷуд меорад. Инсон гӯё ба қонун, меъёрҳои он, сарфи назар аз некии 

қонун ва хоҳиши фардӣ ба риояи меъёри муқарраршуда муқобил 
мебарояд. 

Ҳамчунин, ҳуқуқшинос ва файласуфи маъруфи рус Б.П. 

Вишеславтсев қайд кардааст: «Дар байни амри қонун ва қарори шахс 

як соҳаи беихтиёронаи асроромези аффектҳо ва соҳаи бошууронаи 

озодии на камтар аз пурасрор ҷойгир аст... Шояд қонун дар он 

мувофиқ бошад ва ҳаёти воқеӣ барои ҷазо додани он чизе, ки ҳамчун 

"ҷиноят" эътироф шудааст ("гуноҳро қонун эътироф мекунад" – ratio 

cognoscendi – ҷиноят), аммо он ҳеҷ гоҳ ба чунин қаъри поёнӣ 

намеафтад, ки дар он таносуби ҷинояткорӣ ҷойгир аст. Ин қаъри 

поёнтарин барои ў ѓайримантиқӣ, дастнорас аст. Қонун як қоидаи 

оқилонаест, ки татбиқ мешавад. Қонун ба ақл ва иродаи бошуурона, 

вале на ба ѓараз ва таассуроти бемаънӣ, бешуурона ва зери огоҳӣ 

мебошад... Қонуни бошуурона, ки дар шакли манъгардида ифода 

ёфта, ба иродаи инсон такя кардааст, бинобар муқобилияти олами 

инсонӣ ва моҳияти шуур таъсири баръакс мерасонад. Ва ин 

мухолифат ҳар қадар қавитар бошад, ҳамон қадар талоши ирода, 

мехоҳад, ки фармонро иҷро кунад. Чунин аст, таъсири ҳайратангези 

саъю кӯшиши ихтиёрии бошуурона нисбат ба олами зери шуур...» [5, 
с. 113] 

3) Омилҳои идоракунӣ. Нигилизми ҳуқуқӣ, тавре ки қаблан зикр 

гардид, падидаи нисбатан устувори иҷтимоӣ мебошад, ки бо он кор 

кардан душвор, вале имконпазир аст. Набудани сиёсати аниқ 

муайяншударо (яъне, фаъолияти амалӣ) дар ин соҳа асосан бо 

набудани табақаҳои иҷтимоӣ шарҳ додан мумкин аст, ки ин сиёсатро 

ифодаи афзалиятҳои худ мешуморад [4, с. 23-24]. Омилҳои идоракунӣ 

бештар хавфноктаранд, зеро давлат бояд арзиши ҳуқуқро эълон 

намояд ва ҳуқуқ яке аз роҳҳои расидан ба мақсад ва вазифаҳои дар 
назди давлат гузошташуда мебошад. Вале агар давлат сиёсати 

собиткоронаро барои татбиқи қонун (хусусан, принсипҳои асосӣ, 

ҳуқуқи конститутсионӣ) пеш нагирад, ин боиси нобоварӣ ба қонун 
мегардад. 

Дар байни омилҳои идоракунӣ, дар навбати худ, инҳоро ҷудо 

кардан мумкин аст: а) тамоюли қабули қарорҳои идоракунӣ (дар 

низоми ҳокимияти давлатӣ) на ба волоияти қонун, балки бо мақсади 

сиёсӣ ё иқтисодӣ, ки қисман ба камбудиҳо вобаста аст. Қонунҳое, ки 
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ин меъёрҳои ҳуқуқиро дар бар мегиранд, қисман бо ришваситонӣ 

алоқамандӣ доранд; б) тайёрии сусти ҳуқуқии кормандони мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва дар натиҷа ѓайрикасбии ҳуқуқии қарорҳои 

қабулшуда, аз ҷумла қонунҳо (камбудиҳои онҳо бояд бо қарорҳои 

маъмурӣ бартараф карда шаванд); в) ноустувории низоми мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, маҷбур кардани мансабдор тибқи принсипи 

«баъд аз мо хоҳ сел ҳам борад», яъне бо таваҷҷуҳ ба манфиатҳои 

хусусӣ зиндагӣ кардан. 

4) Омилҳои ҳуқуқӣ. Омилҳои ҳуқуқиро метавон ҳамчун 

мушкилоти худи ҳуқуқ ҳамчун низоми меъёрҳо, инчунин мушкилоти 

сохтори таъминкунандаи ҳуқуқ тасниф кард [7, с. 452]. Дар байни ин 

омилҳо метавон ҷудо кард: а) нуқсонҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

– норавшанӣ, носаҳеҳии ифодаи меъёрҳои ҳуқуқӣ, зиёд ва 

ѓайринизомнокии санадҳои ҳуқуқӣ, ки дар коллизияи меъёрҳои 

санадҳои ҳуқуқӣ бештар ба назар мерасад, баъзан онҳо хусусияти 

«ҷанги қонунҳо»-ро, пайдо мекунанд, ин набудани робитаи байни 

талаботи дар санади ҳуқуқӣ зикршуда ва ҳаёти «муқаррарӣ»; б) 

норасоиҳо дар фаъолияти низоми судӣ – дастнорас будани 

хизматрасониҳои мақомоти судӣ бо сабаби гарон будани хароҷот (аз 

ҷумла хизмати адвокатҳо), ё мураккабию давомнокии ташкили 

ҷараён; мустақил набудани ҳокимияти судӣ – чӣ аз дигар мақомот ва 

чӣ аз таъсири молиявӣ, ки боиси қабули қарорҳои ноодилона 

мегардад; номувофиқ будани қарорҳои судӣ; в) камбудиҳо дар 

фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ – бесамар будани иҷрои қарорҳои 

судӣ; г) истифода бурдани ваколатҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст, 

барои ҳалли манфиатҳои шахсӣ, на ҷамъиятӣ, надонистани санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ. 

5) Омилҳои умумифарҳангӣ. Ҳуқуқ низоми мушаххаси 

идоракунии иҷтимоӣ, агар ба шумо маъқул бошад, технологияи 

махсуси идоракунӣ мебошад, ки истифода ва татбиқи он ҳам дониши 

худи технология ва ҳам дарки шароити иҷтимоии татбиқи онро 

пешбинӣ мекунад. Надонистани принсипҳои асосии ҳуқуқ, дониш 

дар бораи технологияҳо, ҳадди ақал ҳалли муқаррарии ҳуқуқӣ боиси 

рад шудани ҳуқуқ нагардида наметавонад [2, с. 46]. 

Дар соҳаҳои илми ҳуқуқшиносӣ технологияҳои ҳуқуқӣ 

мураккабтар мебошад, зеро муносибатҳое, ки онҳо барои танзими 

ҳуқуқ пешбинӣ шудаанд, ҷабҳаҳои гуногунро доранд, бинобар ин 

фаҳмидани ин технологияҳо барои шахси ѓайрикасбӣ хеле душвор 
аст.  

Албатта, гуфтан мумкин нест, ки нигилизми ҳуқуқӣ танҳо бо яке 

аз омилҳои дар боло зикршуда ба вуҷуд меояд, ин тавр нест. Гузашта 
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аз ин, ҳамаи ин шартҳо дар якҷоягӣ барои муайян намудан ва 

решакании он заруранд, вале табиист, ки вобаста ба хусусиятҳои 

давлат ва ҷамъият, ки дар он инсонҳои гуногун зиндагӣ мекунад, 

омилҳои муайян ѓолиб хоҳанд буд. 
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МАСЪАЛАҲОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ СУБЪЕКТОНИ  

СОҲИБКОРӢ ДАР НИЗОМИ ИҶОЗАТНОМАДИҲӢ 
 

Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъектони фаъолияти 

соҳибкорӣ ҳама вақт яке аз соҳаҳои муҳим ва мубрами замони 

муосир мебошад. Ҳарчанд меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон[1],  қонунгузории гражданӣ, қонунҳои амалкунанда оид 

ба ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон кафолатҳоро асоснок намудааст. 

 Алалхусус, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 «Дар 

бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ»[2] пешбинӣ 

намудааст, ки ҳимоя ва дастгирии  давлатии соҳибкорӣ ин фаъолияти 

мақомоти  давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба татбиқи 

чорабиниҳои пешбининамудаи барномаҳои давлатӣ ва ҳудудии 

рушди соҳибкорӣ равона карда шудаанд (моддаи 1 Қонун). 
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Дар низоми иҷозатномадиҳӣ ва алоқаманд бо танзими ҳуқуқии 

он масъалаи мубрами рўз, ин ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

субъектони фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ 

қайд карда мешавад, ки ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

соҳибкорон дар фаъолияти хоҷагидорӣ барои мунтазам ва якзайл ба 

роҳ мондани фаъолияти хоҷагидорӣ аз тарафи қонунгузории ҷорӣ 
муайян карда шудааст[8, с.189].  

Баробари ҳамин, давлат ҳангоми ба амал баровардани танзими 

ҳуқуқи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар доираи фаъолияти соҳибкорӣ 

бояд се вазифаи бо ҳам алоқамандро амалӣ намояд:  
1) муайян кардани мазмуни нишонаҳои асосӣ ва қисмҳои 

таркибии муносибатҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ, яъне ба амал 

баровардани танзими сохторӣ ва ташкилӣ; 

2) ба воситаи манъкунӣ, нишондодҳо ва санксияҳо муқаррар 

намудани ҳадди фаъолияти соҳибкорӣ бо мақсади ҳимояи 

манфиатҳои давлат ва ҷамъият, яъне ба амал баровардани танзими 

демократӣ ва маҳдудкунӣ; 

3) ба соҳибкорон додани имконият ва ё ҳуқуқи истифодаи чораҳои 

расмии ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳояшон аз ҳар гуна вайронкуниҳо, яъне 

амалӣ намудани танзими таъмин ва муҳофизат. 

 Дар ин самт муҳаққиқ Б. О. Самадов қайд менамояд, ки:               

“... давлат агар аз як тараф озодӣ ва ташаббускории фаъолияти 

соҳибкоронро таъмин намояд, аз ҷониби дигар ҳамчун ҳимоягар ва 

кафили соҳибкорон баромад мекунад”[7, с. 281].  

Баробари ҳамин, маҷмуи шаклҳои ҳуқуқи муҳофизати ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии соҳибкорон қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи 

низоми ҳуқуқи соҳибкорӣ ба шумор меравад. Шаклҳои гуногуни 

муҳофизати ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳибкорон ба як ниҳоди алоҳидаи 

ҳуқуқӣ дохил мешаванд, ки бо меъёрҳояш муносибатҳоро дар доираи 

фаъолияти соҳибкорӣ танзим менамоянд.  

Дар замони муосир низоми ҳуқуқи соҳибкорӣ дар қатори дигар 

вазифаҳои танзими муносибатҳои соҳибкорӣ бо мақсади ҳифзи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои соҳибкорон бояд ҳалли вазифаҳои зеринро низ таъмин 
намояд:  

а) манъ кардани монеъшавӣ ва халалдорсозӣ ба фаъолияти 

соҳибкорӣ, чунин манъкунӣ бояд нисбати ҳама субъектон, шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти давлат ва идоракунӣ, инчунин нисбати 

худи давлат бояд амалӣ гардад;  

б) ҷорӣ намудани чораҳои ҷавобгарӣ – татбиқшавӣ нисбати 

ҳуқуқвайронкунандагоне, ки манфиати соҳибкоронро халалдор 

месозанд, яъне чунин чораҳо бояд дар худ санксияҳои васеъро, ба 
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истиснои чораҳои интизомӣ, маъмурӣ, гражданӣ ва ҷиноятӣ, нисбати 

он шаҳрвандон ва шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқҳои соҳибкоронро 
вайрон мекунанд, дошта бошанд;  

в) таъмини барқарор намудани ҳолати молиявии соҳибкоре, ки 

ҳуқуқҳояш вайрон карда шудааст, яъне зараре, ки ба соҳибкор дар 

натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқу манфиатҳояш расонида шудааст, 
бояд пурра рўйпўш карда шавад;  

г) фавран андешидани чораҳо оиди муҳофизати ҳуқуқу 

манфиатҳои соҳибкорон, яъне аз нуқтаи назари тартиби истифодабарӣ 

воситаҳои ҳуқуқи муҳофизати соҳибкорон бояд нисбатан одӣ ва 

демократӣ бошанд, ба таври фаврӣ ҳаллу фасл намудани ҳолатҳои 

баҳснок ва иҷрои қарорҳои қабулшударо таъмин намоянд.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ хеле дуруст қайд карда мешавад, ки ҳалли 

вазифаҳои ишорашуда, кор карда баромадани консепсияи таъминоти 

ҳуқуқ ва муҳофизати фаъолияти соҳибкорӣ аз ҳарчӣ зудтар 

ташаккулёбии шуури ҳуқуқи ҷомеа вобастагии калон дорад[6, с.348].  

Дар ин ҷода, мувофиқи талоботи пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз соли 2017 «Дар бораи ҳимояи рақобат»[4] пешбинӣ 

мегардад, ки аз ҷониби мақомоти идоракунии давлат ва ҳокимияти 

иҷроия дар маҳалҳо қабул намудани аснод ё ба анҷом расонидани 

амалҳое, ки мустақилияти субъекти хоҷагидорро маҳдуд месозанд, 

шароити поймолкунии ҳуқуқ ё баръакс, имконияти мусоидро барои 

фаъолияти субъектони хоҷагидори алоҳида фароҳам меоранд, агар 

ин аснод ва амалиёт боиси маҳдудшавии рақобат, манфиатҳои 

субъектони хоҷагидор ё шаҳрвандон гарданд, манъ аст. 

Қайд кардан лозим аст, ки ҳифзи ҳуқуқи субъектони соҳибкорӣ 

дар низоми иҷозатномадиҳӣ мувофиқи қонунгузории амалкунанда 

пешбинӣ гардидааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон № 37, аз 17 майи 

соли 2004 “Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои 

фаъолият”[5] намудҳои фаъолиятеро муайян мекунанд, ки 

иҷозатномадиҳиро талаб намуда, асосҳои ҳуқуқии додани 

иҷозатномаро барои ҳуқуқи машѓулшавӣ ба намудҳои мушаххаси 

фаъолият муқаррар карда, ба риояи стандартҳо ва талаботи зарурии 

тахассусӣ барои таъмини ҳимояи манфиату амнияти шахс, ҷамъият 
ва давлат нигаронида шудааст. 

Баҳри таъмини ҳифзи манфиатҳои қонунии субъектони 

фаъолияти соҳибкорӣ ва давлат мақомоти қонунгузор принсипҳои 

асосии иҷозатномадиҳиро муқаррар намудааст. Ба монанди 

иҷозатномадиҳӣ  дар  асоси принсипҳои зерин амалӣ гардонида 
мешаванд: 

– таъмини фазои ягонаи иқтисодӣ дар ҳудуди Тоҷикистон;  
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– муқаррар намудани номгўи ягонаи намудҳои фаъолияти  

иҷозатномадодашаванда;  

– муқаррар кардани тартиби ягонаи иҷозатномадиҳӣ дар ҳудуди 

Тоҷикистон;  

– муқаррар намудани шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ тибқи 

низомнома оиди хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои  
фаъолият;  

– ошкорбаёнӣ дар иҷозатномадиҳӣ;  

– риояи қонуният ҳангоми иҷозатномадиҳӣ (моддаи 3 Қонун дар 

бораи иҷозатномадиҳӣ).  

 Соҳибкорон дар қатори дигар субъектони муносибатҳои 

ҳуқуқӣ, шаҳрвандоне, ки соҳибкор нестанд, ташкилотҳои 

ѓайритиҷоратӣ, муассисаҳои давлат ва ҷамъият бо муҳофизати 

ҳуқуқӣ таъминанд. Чораҳои манъкунӣ ва ҷазодиҳие, ки дар 

қонунгузориҳои маъмурӣ ва ҷиноӣ, чораҳои барқарорсозӣ ва 

ҷубронпулие, ки дар қонунгузории гражданӣ пешбинӣ шудаанд, бо 

андозаи баробар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҳам соҳибкорон ва ҳам 

ѓайри соҳибкоронро таъмин менамоянд.  

Баробари ҳамин, механизми муҳофизати ҳуқуқ ва манфиатҳои 

қонуни субъектони фаъолияти соҳибкорӣ ин амалисозии шаклҳои 

муҳофизат, яъне марҳилаи истифодаи меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки дар охир 

ба эътирофи ҳуқуқ ва барқаррор намудани вазъе, ки то вайрон 

гардидани ҳуқуқ чой дошт, ё ки пешгирии амалҳое, ки ҳуқуқро 

вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он таҳдид мекунанд, оварда 
мерасонад. 

 Ҳамин тариқ, таъмини ҳифзи ҳуқуқи субъектони соҳибкорӣ дар 

низоми иҷозатномадиҳӣ ин фаъолияти давлат, мақомоти давлатӣ 

буда, дар бобати додан, таваққуфи амал ё бекор намудани 

иҷозатнома, инчунин оид ба назорат аз болои риояи шартҳои 

иҷозатнома, ки аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ ба амал 
бароварда мешавад, аст.  
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ТАНОСУБИ ОИЛАИ ҲУҚУҚИ СОТСИАЛИСТӢ 

БО ҲУҚУҚИ РOМАНО-ОЛМОНӢ 
 

Таносуби оилаи ҳуқуқи сотсиалистӣ ва оилаи ҳуқуқи рoмано-

олмонӣ бо ҷанбаҳои гуногуни ба худ хос ба монанди низоми 

қонунгузорӣ, таҷрибаи ҳуқуқӣ, инкишофи ҷомеаи сотсиалистиву 

демократӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоиву иқтисодӣ муайян 
карда мешавад [3, с. 164]. Бинобар ин, дар раванди конвергенсияи 

(монандшавии унсурҳо) оилаҳои ҳуқуқии романо-олмонӣ ва 

сотсиалистӣ нақши назаррас ба илми ҳуқуқшиносӣ тааллуқ дорад, ки 

пеш аз ҳама, барои мусоидат ба ҳамдигар бартараф кардани 

стереотипҳои (қолиби) мавҷудаи идеологӣ ва дуюм, аз ҷиҳати 

назариявӣ таҳлил ва асоснок кардани имконияти самтҳои рушди 

низоми ҳуқуқие, ки мавриди баррасӣ қарор мегиранд, пешбинӣ карда 

шудааст. Дар ин мақом ҳуқуқшиносии муқоисавӣ имкониятҳои 
махсусан назаррасро ба дўш дорад. 

Чӣ тавре ки Ю.А. Тихомиров боадолатона қайд менамоянд, 

баъди пошхўрии ИҶШС ва дигар кишварҳои сотсиалистӣ нисбат ба 

оилаи ҳуқуқи сотсиалистӣ шитобкорона баҳо дода шуд. Воқеан, аз 

байн рафтани он асос дод, ки ин низомро ҷуз як ёдгории таърихӣ 

ҳисоб кунем. Ва як қатор олимони ҳуқуқшинос ба он аз нуқтаи 

назари танқидӣ баҳо дода, дар бораи паҳн шудани принсипҳо, 

институтҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи хориҷӣ, дар навбати аввал оилаи 

ҳуқуқи романо-олмонӣ дар кишварҳои собиқ ИҶШС сухан ронданд 
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[8, с. 204]. Дигар олимон пайвастагии гузашта ва ҳозираро нишон 

дода, ба ташкили як оилаи нави ҳуқуқӣ, бахусус оилаи славянӣ 

даъват мекунанд. Бояд гуфт, ки дар ҳақиқат қисме аз меъёрҳои 

ҳуқуқи сотсиалистӣ дар аъзои ИДМ эътироф шуда, мувофиқи 

Конститутсияи онҳо то имрӯз амал карда истодаанд [6,с.144]. 

Ҳамчунин, як қатор кишварҳо – Куба, Хитой, Кореяи Шимолӣ 

Конститутсия ва қонунҳои сотсиалистиро доранд. 

Дар илми ҳуқуқшиносӣ якчанд қаринаи инкишофи низомҳои 

ҳуқуқии пасошуравӣ баррасӣ карда мешавад. 

Қаринаи аввал "бозгашт"-и оилаҳои анъанавии ҳуқуқӣ ва, пеш 

аз ҳама, қонунҳои континенталӣ мебошад. Дар ҳақиқат, бисёр ѓояҳо 

ва принсипҳои ҳуқуқӣ воқеан умумӣ мешаванд ва дар Русия, Чехия, 

Лаҳистон ва дигар кишварҳо дарк карда мешавад, ки санадҳои 

қонунгузорӣ "нусхабардорӣ карда мешаванд" [4, с. 53]. Аммо оё 

ҳамеша имкон дорад, ки аз решаҳои таърихии ҳуқуқӣ дур шавем, 

ворисӣ ва андешаҳои ҳуқуқии шаҳрвандонро, ки онҳоро ба куллӣ 

таѓйир намедиҳад, сарфи назар кунем? 

Қаринаи дуюмро олимони ҳуқуқшинос пешниҳод карданд, ки бо 

таъсири афзалиятноки идеологияи ҳуқуқии Русия ва романикунии 

қонунгузорӣ ташкили қонуни умумии славяниро имконпазир 

меҳисобанд. Умумияти фарҳангӣ-таърихӣ, динӣ-ахлоқӣ ва ахлоқӣ-

психологии халқҳо ҳамчун заминаи ин раванд хизмат хоҳад кард [5, с. 
191]. 

Ин дурнаморо умумияти тафаккури ҳуқуқӣ ва сарчашмаҳои 

ҳуқуқ, баъзе сохторҳои анъанавии коллективӣ ва шаклҳои 

муоширати ҳуқуқӣ, анъанаҳои забони муштараки ҳуқуқӣ, 

мураттабсозии қонунгузорӣ, ҳифзи матнҳои меъёри ҳуқуқӣ 

бармеангезад. Тақвияти ҳамгироии халқҳо ва давлатҳои славянӣ ба 
ташаккулёбии ин тамоюл мусоидат мекунад. 

Қаринаи сеюм–ташаккули тадриҷӣ дар фазои пасошуравӣ ду ё се 

оилаи ҳуқуқӣ: Балтика бо ҷозиба ба низоми ҳуқуқии кишварҳои 

Скандинавия, оилаи ҳуқуқи славянӣ дар якҷоягӣ бо оилаи ҳуқуқи 

Осиё (мусулмонӣ) ва Аврупои Марказӣ бо ҷозиба ба оилаи романо-

олмонӣ (континеталӣ). Бо таъсири қавии мутақобила, сохтани 

оилаҳои гуногуни ҳуқуқӣ душвор хоҳад буд, аммо пайдоиши 

идеологии онҳо ва зуҳуроти ворисии ҳуқуқӣ метавонанд камтар ё 

тадриҷан возеҳ баён карда шаванд [2, с. 327]. 

Ба туфайли тамоюлҳои нав, наздикии анъанавии қонунгузории 

сотсиалистӣ ба оилаи ҳуқуқи романо-олмонӣ омили муҳиме 

мегардад, ки ба ҳам наздикшавии ду модели баррасишаванда 

мусоидат мекунад. Муттаҳидшавӣ дар шаклҳои байналмилалӣ-
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ҳуқуқии худ ягона, ҳарчанд маъруфтарин роҳи ба ҳам наздик кардани 

низоми ҳуқуқии миллӣ мебошад. Барои ташаккули фазои ягонаи 

ҳуқуқӣ, на камтар аз он муҳимтар чунин усули ба ҳам наздик кардани 

ин оилаҳои ҳуқуқӣ, ба монанди тавсеаи хусусиятҳои умумии онҳо, 

принсипҳои асосӣ, афзоиши шабоҳати меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 

мутобиқати онҳо, таҷрибаи судӣ мебошад [1, с. 138]. 

Баъд аз пош хўрдани ИҶШС ва низоми ҳуқуқи сотсиалистӣ 

фазои ҳуқуқие ба вуҷуд омад, ки ҳуқуқ бо хусусиятҳои зерин тавсиф 
мегардад: 

1) ҳуқуқи сотсиалистӣ муҳлати дуру дароз синфӣ ба ҳисоб 

рафта, манфиати меҳнаткашон, деҳқонон ва коргаронро ҳифз мекард; 

2) ҳуқуқ ҳамчун олоти (воситаи) муҳимтарини ҳокимияти 

давлатӣ ба ҳисоб мерафт; 

3) таъмини ҳуқуқ барои манфиати ҳукмфармоии (бартарияти) 

давлат, ки дар ин ҷо афзалиятнокии моликияти давлатӣ ҳифз карда 
мешавад, равона шуда буд; 

4) афзалияти ҳуқуқи инсон эътирофи ҳуқуқиро пайдо 
накардааст; 

5) қонун дар низоми ҳуқуқие, ки дар қарорҳои ҳизбӣ-маъмурӣ 

бартарӣ доштанд, мавқеи асосиро ишѓол намекарданд; 

6) ҳимояи судии ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пурра 
таъмин карда нашудааст. 

Бояд қайд намуд, ки оилаи ҳуқуқи рoмано-олмонӣ танзими аз 

ҳама бештари мукаммалии худро дар Кодекси граждании Наполеон 

ва Маҷмуи қонунгузории граждании Олмон дарёфт намудааст. Лекин 

асоси таҳкурсии ҳуқуқи рoмано-олмонӣ бо профессорони соҳаи 

ҳуқуқшиносии донишгоҳи Баллон ва дигар донишгоҳҳои Италия, 

кодификатсияи Испания ва Португалия, бо заҳмати олимони 

голландӣ Б. Спиноза, Г. Гротсий, олими италиявӣ Ч. Баккерия ва 

монанди инҳо, вобастагӣ дорад. 

Оид ба оилаи ҳуқуқи сотсиалистӣ бояд қайд намуд, ки дар илми 

ҳуқуқшиносии шўравӣ, типи ҳуқуқи сотсиалистӣ ҳамчун таърихан 

марҳилаи олӣ ва охирин рушди ҳуқуқ ҳисобида мешуд. Вай гўё 

раддияи мантиқӣ ва антиподияи намудҳои истисморкунандаи 

ҳуқуқро ифода мекард. Дар оилаи ҳуқуқи сотсиалистӣ бори аввал дар 

таърих шаклҳои ҳуқуқӣ барои чунин падидаҳо, ба монанди шаклҳои 

коллективии моликият, идоракунии давлатии иқтисодиёт ва 

идоракунии нақшавии хоҷагии халқ таҳия карда шуданд [7, с. 621]. 

Бояд қайд намуд, ки низоми ҳукуқии Тоҷикистони муосир низ ба 

оилаи ҳуқуқи рoмано-олмонӣ дохил мешавад, ки сарчашмаҳои 

асосии он қонунҳои навишташуда, яъне Конститутсия, кодексҳо, 



  

277 

қонунҳои муқаррарӣ ба шумор меравад. Конститутсияе, ки дар 

давраи соҳибистиқлоли бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул 

гардид, барои Тоҷикистони муосир варақаи боздид ба ҳисоб мерафт. 

Он ба худ хос анъанаҳои бисёрасраи таърихи ҳуқуқӣ ва принсипҳои 

таҷрибаи конститутсионии ҷаҳониро таҷассум мекунад. 

Конститутсия нишонаи нахустин ва муҳимтарини соҳибистиқлолии 

давлат буда, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои бонуфузи 

байналмилалӣ ва давлатҳои дигар эътироф гардидани соҳибихтиёрии 

он аз ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз сарчашма мегирад. 

Ҳамин тавр, ба хулосае омадан мумкин аст, ки роҳи 

дигаргуниҳои амиқи иқтисодӣ ва сиёсӣ, ҳаракат ба сўи иқтисоди 

бозоргонӣ дар ин сохтор, ба сўи демократия ва плюрализм дар 

низоми сиёсӣ барои ба ҳам наздик шудани ҳуқуқи сотсиалистӣ бо 

оилаи ҳуқуқи романо-олмонӣ, на танҳо дар шакли беруна, 

имкониятҳои васеъ фароҳам овард, балки аз ҷиҳати мазмун низ ба 

назар гирифта шуд. Ин ҳам дар соҳаи ҳуқуқи хусусӣ – эътирофи 

гуногунии шаклҳои моликият ва аҳамияти моликияти хусусӣ, 

соҳибкории озод, пайдоиши як қатор институтҳои пештар мавҷудаи 

ҳуқуқи тиҷоратӣ ва ҳам дар соҳаи ҳуқуқи оммавӣ, ки дар он 

тадриҷан бузургии асосии ҳокимияти давлатӣ муқаррар карда 

мешаванд – тақсимоти ҳокимият, нақши институтҳои гуногуни 

ҷамъиятӣ, назорати суди конститутсионӣ ва ѓайра. 
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ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК 

ВА ГУРӮҲБАНДИИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Қоғази қиматнок дар маънои ҳуқуқиаш ҳуҷҷатест, ки ҳуқуқҳои 

соҳиби онро барои гирифтани фоидаю сармояи ба гаравмондашуда 

кафолат медиҳад. 

Ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ қоғази қиматнок ин воситаи 

молиявиест, ки фирмаҳо ва муассисаҳои давлатии молиявӣ барои 

гирифтани қарз ва барои ба вуҷуд овардани сармояи нав интишор 

намудаанд. Ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ қоғазҳои қиматнок воситаи 

муносибатҳои молиявии байни субъектҳои иқтисодиро ифода 
менамоянд. 

Дар назарияи иқтисодӣ қоғазҳои қиматноки хусусияти 

ҳиссагидошта ва қоғазҳои қиматноки хусусияти қарзидоштаро аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд. Ба гурӯҳи якуми қоғазҳои қиматнок, пеш аз 

ҳама саҳмияҳо дохил карда мешаванд.  

Муносибатҳое, ки бо интишор ва муомилоти қоғазҳои 

қиматнок, фаъолияти касбии иштирокчиёни бозори қоғазҳои 

қиматнок вобастаанд, бо Қонуни ҶТ «Дар бораи бозори қоғазҳои 

қиматнок” ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
танзим дароварда мешаванд [1].  

Бозори қоғазҳои қиматнок – ин як қисми бозори молия ба ҳисоб 

меравад ва он дар иқтисодиёти имрӯза нақши калонро мебозад. 

Мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликият, ҷамъиятҳои cаҳҳомӣ 

имкониятҳои ҷалб намудани маблағҳоро бо роҳи баровардани 

қоғазҳои қиматнок, коркарди механизми аз нав тақсимкунии 

маблағҳои ғуншудаи пулӣ ба воситаи барориши қоғазҳои қиматнок 

яке аз роҳҳои асосии сафарбарнамоии захираҳои пулӣ ба макро ва 

микроиқтисодиёт мебошад. Ба ғайр аз ин, ба воситаи барориши 

қоғазҳои қиматнок муттаҳид намудани воситаҳои пулӣ барои 

хароҷоти ҷорӣ ва ғуншудаи дефитсити буҷети давлатӣ ва истифода 
бурда мешаванд. 

Дар ҷаҳон намуди гуногуни қоғазҳои қиматнок вуҷуд дошта дар 

таҷриба қабул шудааст. Онҳоро аз рӯи ин ва ё он нишонаҳояшон ба 

гурӯҳҳо ҷудо менамоянд.  

Ба андешаи олимони ватанӣ М. Оймаҳмадов ва М. Муртазоев, 

қоғазҳои қиматнок аз рӯи бароришашон (эмитент) ба гурӯҳҳои 

муомилотии муваққатӣ, шакли пардохти даромадҳояшон, табиати 
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иқтисодӣ, дорандаи хавф (риск), масоҳати фаъолият ва ғайраҳо 

гуруҳбандӣ карда мешаванд [3]. 

Қоғазҳои қиматнок вобаста ба пешниҳодкунандаи он номӣ ва 
беном мешаванд. 

Қоғазҳои қиматноки номӣ ба ин ва ё он шахс, шахси аниқ 

навишта мешавад, ки дар бораи шахси дорандаи қоғазҳои қиматнок 

иттилоот мавҷуд бошад. Дар вақти баровардани қоғазҳои қиматнок 

номи шахси пешниҳодшуда дар қоғази қиматнок сабт карда мешавад. 

Гузаштани ҳуқуқи қоғази қиматнок аз як шахс ба шахси дигар талаб 

менамояд, ки шахси дорандаи пештараи он аз қоғазҳои қиматнок 

бардошта шавад ва номи шахси аз нав харидаи он дар ин қоғазҳои 

қиматнок сабт карда шаванд. 

Қоғазҳои қиматноки пешниҳодшаванда иҷрои ин корҳоро талаб 

менамоянд. Дар ҳолати ба шахси дигар додани ин қоғазҳои қиматнок 

бо шакли пешниҳоди онҳо, ҳуқуқи истифодабарӣ ба шахси дигар бе 

баробарҳуқуқӣ дода мешаванд.  

Қоғазҳои қиматноки баровардашуда (эмиссия) барои 

пешниҳодкунанда барои иҷрои ҳуқуқ идентификатсияи 

(баробарҳуқуқии) дорандаи онро надорад. Истифодабарандаи он 
метавонад онро истифода барад. 

Қоғазҳои қиматнок дар шакли ҳуҷҷатӣ ва ғайриҳуҷҷатӣ вуҷуд 

дошта метавонанд. Дар шароити имрӯза, қоғазҳои қиматнок ба сабти 

онҳо дар суратҳисобҳо дар шакли магнитӣ ва дигар барандаҳо сабт 

карда мешаванд. Дар ҳолати хариду фурӯши чунин қоғазҳои 

қиматнок ба харидори ин қоғазҳо сертификат дода мешавад, ки ин 

ҳуҷҷат ҳамчун шаҳодатнома ҳуқуқи истифодаи дорандаи онро 

медиҳад. 

Аз сабаби он ки ҳуқуқи дорандаи қоғазҳои қиматнок дар рафти 

амалиёт ва тартиби ҳуқуқии он гуногуншакл мешаванд, қоғазҳои 

қиматнок мешаванд: ҳиссавӣ, қарзӣ ва озод. 

Дар шакли нақша ва ё схема шакли озоди классикии қоғазҳои 

қиматнок ва асбобҳои (инстурменти) молиявиро чунин тасвир кардан 

мумкин аст. Қоғазҳои қиматнок метавонанд дар шаклҳои ҳуҷҷатӣ ва 

ғайриҳуҷҷтӣ бароварда шаванд. 

Шакли хуҷҷатии барориши қоғазҳои қиматнок чунин шакли 

бароришест, ки тибки он ҳуқуқи амволи ба қоғазҳои қиматнок ба 

томили моддии (қоғаз ё маводи дигар) онҳо қайд карда мешавад. 

Қоғазҳои қиматноки тақдимкунанда танҳо дар шакли хуҷҷатӣ 
бароварда мешаванд. 

Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои зерини қоғазҳои 

қиматнок амал ва гардиш менамоянд, ба мисоли саҳмҳои корхонаву 
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ташкилотҳо, муассисаҳои молияви қарзӣ (номӣ, тақдимкунанда, оддӣ 

(муқаррарӣ) ва имтиёзнок); вомбаргҳои заёмҳои дохилии давлатӣ ва 

маҳаллӣ, дигар қоғазҳое, ки аз тарафи ҳукумат, бонки миллӣ ва 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бароварда ё амонат дода 

мешаванд; тасдиқномаи (сертификати) бонкӣ; вексел; ҳама гуна 

уҳдадориҳои пардохтии дар асоси ҳуҷҷат тартибдодашудае, ки дар 

рафти фаъолияти муқаррарии тиҷоратӣ ба миён меоянд ва муҳлати 

иҷрояшон як сол аст; қоғазҳои қиматноке, ки шарти барориши онҳо 

гардиши онҳоро танҳо дар байни аъзоёни коллективи меҳнатии 

корхона дар назар дорад; чек, борнома (коносамент); қоғазҳои 

қиматноки молиявие, ки аз ҷониби бонкҳо бароварда мешаванд, 

сертификати амонатӣ ва сертификати депозитӣ. 

Ба ғайр аз қоғазҳои қиматноки номбурда ба олотҳои молиявии 

биржаи фондӣ дохил мешаванд, опсион (фурўши ҳуқуқ барои харид ё 

бадастоварин қоғазҳои қиматнок), фючерсҳо (бастани шартномаи 

муҳлатнок аз рўи қоғазҳои қиматнок аз ҳисоби тағйирёбии қурби 

онҳо). 

Чӣ тавре ки олими тоҷик Ш.К. Ѓаюров иброз медорад, 

намудҳои зиёди муқоисавии қоғазҳои қиматнок вуҷуд доранд, ки ин 

оиди мавҷудияти соҳаҳои гуногуни гузориш барои шахсони ҳуқуқӣ 

ва воқеӣ шаҳодат медиҳад [3]. 

Саҳмия - қоғазҳои қиматноке мебошад, ки муҳлати гардиши он 

муқаррарнашуда буда, ба соҳиби он барои дар шакли ҳаққу саҳм 

(дивиденд) гирифтани як қисми фоидаи корхона ва иштирок намудан 

дар идораи корхона ва ба як қисми амвол, ки баъди барҳамдиҳии он 

боқӣ мемонад, ҳуқуқ медиҳад. 

Саҳмияҳо дар шакли ҳуҷҷатӣ ё ғайриҳуҷҷатӣ бароварда 

мешавад. Ҳадди ақали арзиши номиналии саҳмияҳо 1 сомонӣ 
мебошад [1]. 

Саҳмия бояд маълумоти зеринро дар бар гирад: 

- номи ширкати эмитент ва маҳалли ҷойгиршавии он; 

- номгӯи қоғазҳои қиматнок - «саҳмия», серия ва рақами 

тартибии он, санаи барориш ва рақами сабти давлатӣ, намуди саҳмия 

(муқаррари ё имтиёзнок) ва арзиши номиналии он, ном ё номгўи 

соҳиби саҳмия (барои саҳмияи номи) ё ишора ба он ки саҳмия ба 

тақдимкунанда дода шудааст; 

- муҳлати пардохти дивидендҳо; 
-имзои (максимале) ду шахси масъули эмитент, шарти муомилот, 

ном ва суроғаи ташкилоти махсусгардонидашуда ё худ мақоми 

(ташкилот) аз ҷониби Ҳукумат ваколатдоркардашуда, ки пешбурд ва 
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нигоҳдории рестри дорандагони қоғазҳои киматнокро (дар пушти 

саҳмия) ҷорӣ менамояд. 

Саҳмия тақсимшаванда аст. Дар сурате, ки як саҳмия ба якчанд 

шахс тааллуқ дошта бошад, он моликияти якҷояи ҳамаи онҳо 

дониста мешавад. Соҳибони саҳмия метавонанд ҳуқуқони худро ба 

воситаи яке аз онҳо ё тавассути намояндагони умумӣ ҷорӣ намоянд. 

Саҳмҳо ба андозаи сармояи оинномавии ширкати саҳҳомӣ 

мувофиқи қонуни ҷорӣ бароварда мешаванд. Барориши иловагии 

саҳмҳо дар сурате имкон дорад, ки тамоми саҳмҳои пештар 
интишорёфта бо нархи на пасттар аз арзиши пурраи харидоришуда 

бошанд. Инчунин, баровардани саҳмҳо ба мақсади ҷуброн кардани 

зарари вобаста ба фаъолияти хоҷагии корхона манъ аст. 

Ширкати саҳҳомӣ метавонад аз бозори қоғазҳои қиматнок 

саҳмҳои интишоркардаи худашро барои фурўши баъдина, паҳн 

кардан дар байни кормандони худ ё бекор кардани онҳо бихарад. 

Саҳмҳои мазкур бояд дар муҳлати на бештар аз як сол аз рӯзи 

харидани онҳо аз тарафи ширкати саҳҳомӣ фурўхта шаванд, пас аз 

гузаштани ин муҳлат саҳмҳои ба фурўш нарафта, бекор карда, дар 

айни замон фонди ибтидоӣ кам карда мешавад. Тақсими фондӣ, 

инчунин овоздиҳӣ ва муайян кардани ҳадди ҳисоб дар маҷлиси 

умумии саҳҳомон, бе ин ки саҳмҳои худии аз тарафи ширкати 

саҳҳомӣ харидашуда, ба назар гирифта шавад, сурат мегирад. 

Маблағи умумии саҳмҳои барориши худие, ки онҳоро ҳуди ширкати 

саҳҳомӣ харидааст, аз рўи арзиши қисми аз 10 фоизи маблағи 

сармояи оиномавӣ ширкати саҳҳомии муайян зиёд буда наметавонад. 

На қоғазҳои қиматнок, балки арзиши онҳо амал мекунад ва ин 

арзиш бояд ё баробари қимати мол ё пул бошад, ё аз онҳо зиёдтар. 

Ҳамин тавр, қоғазҳои қиматнок – ин ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки 

ҳуқуқҳои аввалини соҳиби он нисбати ин шахси интишорнамуда, бо 

воситаи пешниҳод ё интиқоли онҳоро шаҳодат медиҳад. 
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ҲОЛАТИ ҲУҚУҚИИ ФОНДИ МАНЗИЛИ 

ҶАМЪИЯТӢ ВА ФОНДИ МАНЗИЛИ ИНФИРОДӢ ТИБҚИ 

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ба фонди манзили ҷамъиятӣ бинои истиқоматӣ ва манзили 

истиқоматӣ ва дигар сохтмонҳо дохил мешаванд, ки дар моликияти 

ташкилотҳои алоҳида қарор доранд. Аз рўи мазмун, бинои 

истиқоматӣ ва манзилҳое, ки дар моликияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

мебошанд, ба фонди манзиле, ки дар асоси ҳуқуқи моликият ба 

шахсони ҳуқуқӣ дахл доранд, дохил мешавад. 

Чӣ тавре ки олими рус Демидова Г.С. иброз медорад, вазъи 

ҳуқуқии фонди манзили ҷамъиятӣ бо вазъи ҳуқуқии фонди манзили 

давлатӣ монанд мебошад. Хусусияти асосии фонди манзили 

ҷамъиятӣ дар он аст, ки манзилҳои он барои таъмин намудани аъзоён 

ва хизматчиёни ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошад [4, с.122]. 

Шаҳрвандоне, ки ба беҳтар кардани шароити манзил 

эҳтиёҷманданд, ҳуқуқ доранд аз фонди манзили давлатӣ ё ҷамъиятӣ 

барои истифода хонаҳои истиқоматӣ гиранд. Ба шаҳрвандони 

зикргардида, ки маҳалли муайян муқимӣ зиндагӣ мекунанд, манзил 

ба ҳар оила дар шакли квартираи алоҳида дода мешавад. 

Шаҳрвандон барои гирифтани хонаи истиқоматӣ дар биноҳои 

фонди манзили давлатӣ ва ҷамъиятӣ баробари ба балоѓат расидан, 

яъне баъди расидан ба синни ҳаждаҳсолагӣ, ҳангоми оиладоршавӣ ва 

ё ба кор даромадан ва ё дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун то 

расидан ба синни ҳаждаҳсолагӣ мутобиқан аз вақти оиладоршавӣ ва 

ё ба кор даромадан ҳуқуқи мустақилона пайдо мекунанд. 

Аъзоёни кооперативҳои манзилу сохтмон, шаҳрвандоне, ки хона 

ва ё квартираи шахсӣ доранд, инчунин дигар шаҳрвандони сокини ин 

биноҳо, ки эҳтиёҷманди беҳтар намудани шароити манзиланд, бо 
хона таъмин карда мешаванд.   

Фонди манзили инфиродӣ - дар айни замон нақши асосиро 

бозида, бояд дар мадди аввал қарор дошта бошад. 

Фонди манзили инфиродӣ - ин маҷмуи биноҳои истиқоматие 

мебошанд, ки дар моликияти шаҳрвандон ва инчунин, дар моликияти 

шахсони ҳуқуқӣ, ки ба сифати молик баромад мекунанд, қарор 

дорад. Ба фонди манзили инфиродӣ дохил мешавад: бинои 

истиқоматии инфиродӣ, хусусигардонидашуда хонаҳои сохташуда ва 

харидашуда, квартираҳо дар биноҳои кооперативҳои манзилу 
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сохтмонӣ бо пуррагӣ ҷудо намудани аъзоҳаққӣ, дар биноҳои 

соҳибмулкони инфиродии квартираҳо, хонаҳое, ки шаҳрвандон бо 

дигар асосҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ соҳибмулк гардидаанд. 

Вобаста ба он мафҳуме, ки дар Кодекси манзил истифода 

мешавад, хонаҳо ва ҳуҷраҳо, ки дар моликияти шаҳрвандон мебо-

шанд, фонди манзили инфиродӣ номгузорӣ карда мешаванд [1]. 

Дар замони муосир, яке аз сарчашмаҳои асосии зиёд кардани 

фонди манзили шаҳрвандон ин сохтмони биноҳои нави истиқоматӣ 

дар асоси ҳуқуқи моликият аз ҳисоби маблаѓи шахсӣ бо истифодаи 

кредити давлатӣ, маблаѓҳои баргардониданашаванда ба ҳисоб 

мераванд. Инчунин, сарчашмаи муҳими зиёд кардани фонди манзили 

инфиродӣ ин аз тарафи шаҳрвандон хусусӣ гардонидани 

квартираҳое, ки дар биноҳои фонди манзили давлатӣ қарор доранд, 
мебошад. 

Таҳти мафҳуми хусусигардонии манзил - ин дар асоси ихтиёрӣ аз 

фонди манзили давлатӣ бемузд ба моликияти шаҳрвандон 

гузаронидани манзилҳои истиқоматие, ки онҳо ишѓол намудаанд, 
мебошад. 

Ба фонди манзили инфиродӣ, фонди манзиле, ки дар моликияти 

шахсони ҳуқуқӣ қарор дошта, ҳамчун соҳибмулки шахсӣ ташкил 

намуда, аз ҳисоби маблаѓҳои он сохта шуда ё ба даст оварда шудааст, 

дохил мешавад. Айни замон, соҳибмулкони биноҳои истиқоматӣ 

ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ѓаиритиҷоратӣ (ба ѓайр аз ташкилотҳои 

давлатӣ, инчунин муассисаҳое, ки аз тарафи соҳибмулк маблаѓгузорӣ 

карда мешаванд), ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ (иттиҳодияҳо), 

фондҳои хайрия ва ѓайра шуда метавонанд. 

Хусусияти асосии ҳуқуқи моликияти шахсӣ ба манзил дар он аст, 

ки агар шаҳрванд - соҳибмулки манзил онро барои истиқомати 

шахсии аъзои оилааш истифода барад ва ё онро барои истиқомат ба 

шаҳрвандони дигар дар асоси шартномаи кироя диҳад.  

Яке аз намудҳои фонди манзилие, ки имрўзҳо ҳам дар илми 

ҳуқуқи манзил ва ҳам дар амалияи аксарияти давлатҳои ҷаҳон ба 

таври васеъ истифода бурда мешавад, ин фондҳои моневрӣ 

мебошанд. Фонди манзили моневрӣ ин маҷмуи манзилҳои 

истиқоматие мебошад, ки бо қарори соҳибмулки фонди манзили 

дахлдор таъсис дода шуда, аз рўи таъиноташ барои истиқомати 

муваққатӣ пешбинӣ карда шудааст. Манзилҳои истиқоматии 

фондҳои моневрӣ аслан аз ҳисоби фонди давлатӣ таъсис дода 

мешаванд. Чи хеле ки дар боло гуфта гузаштем, онҳо барои 

истиқомати муваққатӣ пешбинӣ карда шудаанд ва шаҳрвандон дар 

чунин мавридҳо метавонанд аз манзилҳои фонди моневрӣ истифода 



  

284 

намоянд [3, с.15]: 

1) ҳангоми таъмири асосӣ ва ё реконегруксияи бинои 

истиқоматие, ки дар он манзили истиқоматии тавассути кирояи 

иҷтимоӣ гирифташуда қарор дошта бошад; 

2) ҳангоми аз даст додани манзили истиқоматие, ки ҳамчун 

гарав бар ивази қарз монда шуда, дар ҳолати напардохтани қарз аз 

тарафи бонк ё дигар ташкилоти кредитӣ мусодира карда шудааст; 

3) ҳангоме, ки ягона манзили истиқоматии шаҳрванд дар 

натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда барои зиндагӣ номувофиқ гаштааст 
[1]. 

Ба ҳар як шаҳрванд аз ҳисоби манзилҳои истиқоматии фонди 

моневрӣ майдони истиқоматӣ дар ҳаҷми шаш метри мураббаъ дода 

мешавад. Байни шаҳрвандони эҳтиёҷманди фонди манзили моневрӣ 

ва соҳибмулкони чунин манзилҳои истиқоматӣ ва ё шахсони 

ваколатдори мақомоти он дар хусуси тарифи манзил шартномаи 

кирояи манзили истиқоматӣ баста мешавад [5].  

Шартномаи кирояи манзили истиқоматии фондҳои моневрӣ 
барои давраи муайян баста мешаванд:  

- то ба итмом расидани таъмири асосӣ ва ё реконструксияи бино; 

-то ба итмом расидани ҳисоббаробаркунии шаҳрванд ба бонк ё 

дигар ташкилотҳои кредитӣ, ки дар натиҷаи муроҷиати онҳо 

манзилашро аз даст дода буд; 

-ба итмом расидани ҳисоббаробаркунӣ бо шахсе, ки манзили 

истиқоматии ў дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда барои зиндагӣ 

номувофиқ гаштааст ва ё то бо манзили дигар аз ҳисоби фонди 

манзили давлатӣ таъмин кардани он. Мувофиқи қонунгузорӣ, 

инчунин метавонад муҳлатҳои дигари амали ин шартнома муқаррар 
карда шавад. 

Гузаштани муҳлате, ки вобаста ба он шартномаи кирояи ман-

зили истиқоматии фонди моневрӣ баста шудааст, асос барои қатъ 
гардидани шартномаи мазкур мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки ба фонди манзили моневрӣ метавонад ҳам, 

манзилҳои истиқоматии бисёрквартирагӣ, дар маҷмуъ ва ҳам 

майдонҳои истиқоматии алоҳидаи он дохил шавад. 

Қатъ гаштани шартҳое, ки дар асоси онҳо манзили истиқоматии 

фонди моневрӣ пешниҳод карда шуда буд, асос барои қатъ гаштани 

ҳуқуқи истифодабарии манзили истиқоматии мазкур мегардад.  

Коргарону хизматчиёни муваққатӣ ва ашхосе, ки тибқи 

созишномаи муҳлатноки меҳнатӣ кор мекунанд, инчунин 

донишҷӯёну хонандагон дар давраи кор ё таҳсил аз хобгоҳҳои умумӣ 

истифода бурда метавонанд. Барои хобгоҳи умумӣ биноҳои махсус 
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сохташудаи барои чунин мақсад ҷиҳозонидашуда ҷудо карда 

мешавад. Хобгоҳҳои умумӣ бо мебел ва дигар асбобу анҷоми рӯзгор   

ва таъиноти маданию маишӣ таъмин карда мешавад. 

Майдони истиқоматӣ дар хобгоҳҳои умумӣ ба кормандону 

хизматчиён, донишҷӯёну хонандагон ва дигар шаҳрвандон дар 

давраи кор ё таҳсил, бо қарори муштараки маъмурият ва Кумитаи 

иттифоқи касабаи корхонаю ташкилот ё муассиса дода мешавад. 

Тартиби додани майдони истиқоматиро дар хобгоҳҳои фонди 

манзили ҷамъиятӣ молик муайян мекунад. 

Барои ашхосе, ки ба муолиҷаи маҷбурӣ аз майзадагии музмин ё 

нашъамандӣ фиристода шудаанд, дар сурати баъд аз анҷоми муолиҷа 

дар ин корхона, муассиса, ташкилот идома додани кор ё таҳсил 

ҳуқуқи манзили иқоматӣ дар хобгоҳҳои умумӣ ҳифз карда мешавад. 
Ба шахсоне, ки ба муносибати даъват шудан ба хизмати 

муҳлатноки ҳарбӣ аз хобгоҳи умумӣ рафтаанд, дар мавриди баъди 

адои хизмати ҳарбӣ ба ҳамин корхона, муассиса, ташкилот ё 

донишкада баргаштанашон бояд дар хобгоҳи умумӣ майдони 

истиқоматӣ дода шавад. 

Дар асоси қарори додани майдони истиқоматӣ маъмурият барои 

банд кардани майдони истиқоматӣ ордер медиҳад. Шакли ордерро 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. 

Ҳамин тариқ, кормандони мавсимӣ, муваққатӣ ва ашхосе, ки 

тибқи созишномаи муҳлатноки меҳнатӣ корро қатъ кардаанд, 

инчунин онҳое, ки дар муассисаҳои таълимӣ таҳсил намуда, онро 

тарк кардаанд, бояд аз хобгоҳи умумӣ хориҷ шаванд, дар ҳолати рад 

карданашон бошад, бидуни додани дигар хонаи истиқоматӣ аз 

хобгоҳи умумӣ, ки дар он бо сабаби кор ё таҳсил зиндагӣ мекарданд, 
бароварда мешаванд. 
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МЕЪЁРҲОИ ИҶТИМОИИ ҶОМЕАИ ИБТИДОӢ 

ВА ЗАРУРИЯТИ ПАЙДОИШИ ҲУҚУҚ 
 

Дар аҳди ҷомеаи ибтидоӣ бо сабаби он ки ҳоҷагии азхудкунанда 

амал мекард, ҳоло зарурият ба чунин падидаи иҷтимоӣ ҳамчун 

давлат набуд. Аз ин лиҳоз, ҳуқуқ низ вуҷуд надошт. Зеро барои 

пайдоиши меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳоло шароитҳои казоӣ ҷой надоштанд. 

Чунин шароит минбаъд бо пайдоиши фаъолияти махсуси меҳнатӣ 

дар самти истеҳсоли маҳсулот ва тақсими натиҷаи он муяссар 
мегардад.  

Аммо чунин ҳолат маънои онро надорад, ки дар ҷомеаи 

тоҳуқуқӣ ва тодавлатӣ зарурият ба идоракунӣ ва меъёрҳои дар ин 

самт танзимкунанда вуҷуд надоштанд. Дар ҷамъияти ибтидоӣ низ 

қоидаҳои рафтор мавҷуд буданд, ки ҳаёту фаъолияти инсони 

ибтидоиро ба танзим медароварданд. Чунин қоидаҳо асосан зимни 

танзими муносибатҳои никоҳу оилавӣ, ҳалли баҳсҳо ва хусуматҳои 

молӣ, таъмини ёрии ҳамдигарӣ, шикор ва моҳидории коллективӣ, 

тақсими озуқа, татбиқи расму русуми авлодӣ мавриди истифода 

қарор мегирифтанд.  

Ин маънои онро дорад, ки дар дохили худи ҷамъияти инсонии 

он давра зарурият барои ба тартиб овардани муносибатҳои муҳим 

ҳоло аз аҳди қадим пайдо шуда, нахустин меъёрҳои иҷтимоӣ дар 

шакли меъёрҳои динӣ, асотирӣ, урфӣ, ахлоқӣ муносибатҳои байни 
одамонро танзим менамуданд.   

Меъёрҳои иҷтимоии тоҳуқуқӣ ва тодавлатӣ дар моҳияти худ 

чанд хусусиятҳои асосиро инъикос мекарданд. Пеш аз ҳама, онҳо дар 

шакли асотир инъикос меёфтанд. Зеро ҷаҳонбинии асотирӣ шакли 
асосии инъикоси шуур ва психологияи инсони давраи бостонро 

ташкил медод. Он дар маҷмуъ вазифаҳо ва функсияҳои мафкуравӣ, 

иҷтимоӣ ва танзимсозиро иҷро намуда, қоидаҳои рафтори одамонро 

инъикос ва иҷрои онҳоро таъмин мекард. 

Ҷаҳонбинии асотирӣ фаъолияти меҳнатии инсони ибтидоӣ, 

аҳамияти обу оташ, хоку ҳаво дар ҳаёти ў, алоқаи инсон бо табиату 

кайҳон ва дигар масъалаҳои муҳимро фарогир буд. Он аз нигоҳи 

моҳият хеле гуногунмазмун буд. Лозим ба ёдоварист, ки масъалаи 

асотир ва мавқеи он дар ҳаёти инсони аҳди қадим то ҳол дар илми 

ҳуқуқшиносӣ хислати актуалӣ дошта, бисёр паҳлўҳои он тадқиқоти 
васеи илмиро талаб мекунанд.   
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Сониян, бояд гуфт, ки меъёрҳои иҷтимоии ҷомеаи тоҳуқуқӣ ва 

тодавлатӣ ҳоло аз ҳам ҷудо набуданд, онҳо якҷоя амал мекарданд. 

Дар илми назарияи ҳуқуқ ва давлат онҳоро мононорма ном 

мебаранд. Ҷудошавии онҳо ба меъёрҳои динӣ, ахлоқӣ, урфӣ ва 

ѓайраҳо дертар таҳти таъсири омилҳои гуногун, аз ҷумла, инкишофи 

фарҳанги инсон, шуур ва ҷаҳонбинии ў, муносибатҳои меҳнативу 

истеҳсолӣ ҷараён мегирад.           

Баъдан, меъёрҳо ё қоидаҳои тоҳуқуқӣ маҳсули худи ҷомеа 

буданд. Онҳо як зумра вазифаҳои аниқро иҷро менамуданд. Масалан, 

намудҳои алоҳидаи ҳайвоноти шикорӣ, гиёҳҳои истеъмолӣ, 

сарчашмаҳои обӣ, алоқаи никоҳиро муайян мекарданд ва ё 

истифодаи дурусти манзил, оташу олотҳои меҳнатиро муқаррар 
мекарданд. 

Ҳамчунин, яке аз хусусиятҳои асосии меъёрҳои иҷтимоии 

тоҳуқуқӣ ва тодавлатӣ дар ҷомеаи ибтидоӣ дар он дида мешуд, ки 

онҳо дар шароитҳои мавҷуд набудани давлат иҷро ва таъмин карда 

мешуданд. Чунин вазифаро мақомоти потестарӣ ба уҳда доштанд. 

Ҳамин тариқ, хусусиятҳои дар боло зикргардидаи меъёрҳои 

иҷтимоии аҳди ҷомеи ибтидоӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки онҳо ё яке 

аз онҳо мазмуни ҳуқуқро дар худ инъикос намекарданд. Аммо ин 

бештар дар илми ҳуқуқшиносӣ назарияи маъмули шўравӣ аст. Дар 

муқоиса бо он илми ҳуқуқшиносии ѓарбӣ ва хусусан, антропологияи 

сиёсии ѓарбӣ ба чунин меъёрҳо ҳуқуқ унвон додааст.           

Ба ҳамин тарз, бо мақсади танзими раванди идораи меҳнат ва 

хоҷагии азхудкунанда меъёрҳои иҷтимоии тоҳуқуқӣ ва тодавлатӣ 
амал менамуданд.  

Минбаъд ҷараёни гузариши инсон ба меҳнати истеҳсолӣ 

зарурияти пайдоиш ва қабули меъёрҳои ҳуқуқиро ба миён овард. 

Фаъолияти меҳнатии одамон, зарурияти муқаррарсозии меъёри 

меҳнат ва истеъмол, маҳсулоти изофа, ташаккули муносибатҳои 

моликиятӣ, тақсимоти иҷтимоии ҷамъият, назорати махсус нисбати 

риояи қоидаҳои рафтор омилҳое буданд, ки муқаррар шудани 

ҳуқуқиро талаб доштанд. 

Чӣ тавре ки Ҳасанов С.Ҳ. қайд мекунанд, ҳуқуқ дар он ҷое ва дар 

он вақте ба вуҷуд меояд, ки дар он ҷо ва дар он вақт ҷамъият ба 

синфҳои манфиаташон оштинопазир тақсим шуд [5, с.17]. 

Ҳуқуқ дар аҳди ташаккули ҷомеи ибтидоии нахустини синфӣ 

барои танзими меъёрии муносибатҳои хоҷагидории истеҳсолкунанда, 

меҳнати зироатпарварон ва ҳунармардон пайдо гардидааст. 

Бояд гуфт, ки генезиси ҳуқуқ ба давраи гузариш аз ҷаҳонбинии 

асотирӣ ба шаклҳои нави тафаккури инсонӣ мувофиқ меояд. Вобаста 
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ба ин, нахустин сарчашмаҳои динӣ-ҳуқуқӣ, ба монанди “Авасто”, 

“Қонунҳои Ману”, “Қонунҳои шоҳ Ҳамураппӣ”, “Қонунҳои Драконт” 

ва ѓайраҳо нуқтаҳои асотирӣ, динӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ, сиёсиро 

инъикос карда, моҳияти илоҳии онҳо дахлнопазир буд. Яке аз 

шаклҳои нави шуури одамон, ки ҷои ҷаҳонбинии асотириро гирифт, 

тафаккури динӣ-зироатпарварӣ буд, ки ѓояи марказии онро муқаддас 
будани Худои Офтоб ташкил медод.  

Бояд гуфт, ки нахустин давлатҳо маҳз дар минтақаҳои дорои 

шароити хуби иқлимӣ барои кишоварзӣ ба вуҷуд омадаанд. Бинобар 

он, қоидаҳои ташкилу гузаронидани фаъолияти кишоварзӣ аҳамияти 

махсусро соҳиб мешаванд. Қоидаҳои рафтори иқтисоди 

истеҳсолкунанда низ аввал дар шакли қоидаҳои кишоварзӣ ташаккул 

ёфта, сипас дар натиҷаи ривоҷи нобаробарии иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар 

ҳудуди шаҳр-давлатҳо мазмуни сиёсӣ мегиранд. Ҳуқуқи пайдошуда 

маҳз чунин муносибатҳои нобаробарро танзиму таъмин мекард[4].  

Ҳуқуқ монанди одату анъанаҳо ва дигар меъёрҳои иҷтимоии 

қаблӣ дар шакли шифоҳӣ вуҷуд дошта  наметавонист. Он шакли 
хаттии инъикоси хешро талаб мекард. Нахустин тарзи ифодаи 

меъёрҳои ҳуқуқии ташаккулёфтаро тақвимҳои кишоварзӣ ташкил 

медоданд, онҳо донишҳои астрономии одамони ҷамъияти қадимро 

оиди фаслҳои сол ва ҳисоби рўзу шабро дар бар мегирифтанд. Бе 

чунин маълумотҳо фаъолияти кишоварзӣ номумкин буд. Тақвимҳои 

кишоварзӣ дар ҳазорсолаҳои IV-III то мелод дар Миср, Бобулистон 

ва Ҳиндустон тартиб дода мешаванд. 

Бо рушди ҷомеа шаклҳои инъикоси меъёрҳои ҳуқуқӣ мураккаб 

мегарданд. Сарчашмаҳои навини ифодаи хаттии ҳуқуқ, аз ҷумла, 

қонунҳо, кодексҳо ва ѓайраҳо ба миён меоянд. Онҳо танҳо воситаи 

таъмини ҳукмронии сиёсии ҳокимон набуда, балки дар пешрафти 

ҷамъиятҳои нахустини иҷтимоӣ-табақавӣ нақши муҳим бозидаанд. 

Барои ин мисол шуда метавонанд Авесто, ислоҳотҳои Солон, 

Қонунҳои XII  ҷадвал ва ѓайраҳо. 

Бо мақсади қабулу таъмини меъёрҳои ҳуқуқ мақомоти махсуси 

давлатӣ таъсис мегардад. Шакли пештар номаълуми фаъолияти 

одамон - ҳуқуқэҷодкунӣ ба миён меояд, ки дар рафти он қонуну 

дигар санадҳои ҳуқуқӣ қабул мешаванд. Агар дар ҷамъияти 

тодавлатӣ тамоми ҷомеа назоратчӣ ва таъминсозандаи қоидаҳои 

рафтор бошад, пас бо пайдоиши ҳуқуқ гурўҳи махсуси одамон, 

муассисаҳои махсуси давлатӣ арзи вуҷуд мекунанд, ки функсияи 

маҷбурсозии давлатӣ (танҳо дар мавриди зарурӣ) ва ҳалли баҳсҳои 

ҳуқуқиро татбиқ  менамуданд. 
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Одобҳо ба меъёрҳои ҳуқуқи одатӣ табдил меёбанд. Онҳо дар 

санадҳои ҳуқуқӣ мустаҳкам шуда, ба аҳамияти бештар соҳиб 

мешаванд. Мақомоти судӣ, ки бо мақсади ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии 

байни одамон таъсис дода шуда буданд, дар ҷараёни фаъолияти худ 

меъёрҳои нави ҳуқуқро низ муқарар мекунанд ва ин баъдтар дар 

баъзе минтақаҳо ба пайдоиши сарчашмаҳои судии ҳуқуқ оварда 
мерасонад. 

Бо инкишофи шаклҳои ҳуқуқ ва торафт зиёдшавии шумораи 

аҳолӣ масъалаи тарѓиби санадҳои ҳуқуқӣ ба миён меояд. Тарзу 

усулҳои нави воқиф шудани аҳолӣ аз қонунҳои қабулшуда пайдо 

мешаванд, аз ҷумла, бо сабаби набудани рўзномаву маҷаллаҳо онҳо 

дар бозорҳо овехта мешуданд. Зарурият ба гурўҳи махсуси одамон, 

яъне ҳуқуқшиносон пайдо мешавад, ки бо тарѓибу инкишофи 

донишҳои ҳуқуқӣ машѓул буданд. Тартиби нави омўзиши қоидаҳои 

нави рафтор, зарурияти тайёр кардани ҳуқуқшиносон пайдо 

мешавад. Масалан, дар Юнони Қадим ин вазифаро софистҳо ба уҳда 
гирифта буданд. 

Ҳуқуқ яке аз дастовардҳои бузург ва пурқимати инсон аст. Ба 

ивази бесарусомонӣ, бетартибӣ ва дурӣ аз доираҳои муайяни рафтор 

ҳуқуқ ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои гуногуни иҷтимоӣ ба 

вуҷуд меояд. Ҳуқуқ, пеш аз он ки ҳамчун воситаи олии танзими 

рафтори одамон дар ҷамъият баромад кунад, роҳи дурударози 

эволютсиониро ҳамроҳ бо инкишофи инсон тай намудааст. 

Бавуҷудоии ҳуқуқ – ҷараёни қонунӣ мебошад. Барои пайдоиши 

ҳуқуқ мураккабшавии ташкилоти хоҷагӣ ва иҷтимоии ҷамъияти 

тодавлатӣ мусоидат мекунад. Гузариш ба иқтисоди истеҳсолкунанда 

ба тақсимоти ҷамъиятии меҳнат оварда мерасонад. Гурўҳҳои 

муайяни одамон дар намуди фаъолиятҳои муайян вобаста мешаванд. 

Дар Шарқ гузариш ба иқтисоди истеҳсолкунанда ба он оварда 

мерасонад, ки аҳолии обшинаҳо ба идоракунандагон ва 

идорашавандаҳо тақсим карда мешавад. Низоми обёрикунии 

ирригатсионӣ, ки дар мамлакатҳои Шарқи Қадим инкишоф ёфта буд, 

зарурияти ба вуҷуд омадани аппарати бузурги амалдоронро тақозо 

менамуд.  Аппарати мазкур кўшиш ва фаъолияти гурўҳҳои гуногуни 

қабилавӣ – иҷтимоиро дар таъмини ташкили фаъолияти низоми 

ирригатсионии обёрикунии заминҳо муттаҳид менамуд. Барои он дар 

ин ҷараён ҳамчун воситаи асосии ёрикунанда метавонист ҳуқуқ 

баромад кунад. Вобаста ба ин, ҳуқуқ ба вуҷуд меояд. Баъди пайдо 

шудани хат ва хаттотӣ меъёрҳои ҳуқуқӣ дар сарчашмаҳои расмии 

давлат қайд карда мешаванд. 
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Дар мамлакатҳои Шарқи Қадим сарчашмаҳои гуногуни бебаҳои 

ҳуқуқӣ таълиф карда мешаванд. Ба сифати яке аз онҳо, масалан, 

Қонунҳои шоҳ Ҳамураппӣ баромад мекунанд, ки дар Бобулистони 

Қадим аз ҷониби шоҳ Ҳамураппӣ таълиф гардида буданд. Қонунҳои 

шоҳ Ҳамураппи ба таври зерин бозёфт гардидаанд: соли 1901 

экспедитсияи археологии фаронсавӣ дар шаҳри Сузи, ки дар 

наздикии Бобулистон воқеъ гардида буд, сутуни базалтиеро дарёфт 

мекунад, ки дар ду тарафи он 282 моддаи маҷмуи Қонунҳои шоҳи 

Бобулистон Ҳамураппӣ тарошида шуда буданд. Дар болои сутун худи 

нақши Ҳамураппӣ тасвир ёфта буд, ки дар назди тахти худои олии 
Бобулистон - Мардук меистод [1, с.32]. 

Дар Ѓарб гузариш ба иқтисодиёти истеҳсолкунанда ба 

тақсимоти ҷамъиятии меҳнат оварда мерасонад. Яъне, заминдорӣ, 

чорводорӣ ва гурўҳҳои алоҳидаи косибон ва савдогарон ба вуҷуд 

меоянд. Ин барои баланд шудани самаранокии истеҳсолот мусоидат 

мекунад. Оилаҳои алоҳида имконияти ба таври мустақилона ҳаёт ба 

сар бурданро доро мешаванд. Нобаробарии молумулкӣ ва ниҳоят 

моликияти хусусӣ ба вуҷуд меоянд. Тақсимоти ҷамъият ба табақаҳои 

доро ва нодор зиддиятҳои ҷойдоштаро тезу тунд мекард. Бо воситаи 

урфу одатҳо, меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ дар чунин ҷамъият 

тартиботро таъмин намудан имконият надошт. Дар шароитҳои 

бавуҷудомада ҳуқуқ тавлид мегардад.  

Ба ҳамин тарз, ҷараёни бавуҷудоии ҳуқуқ ҳамроҳ бо ҷараёни 

пайдоиши давлат рушд меёфт, зеро танҳо ҳуқуқ ҳамчун асоси 

ташкили ҳокимияти давлатӣ, сохтори мақомотҳои давлатӣ, тартиб ва 

ҷараёни ишѓоли мансабҳои давлатӣ, ваколатҳои онҳоро муайян 
мекард.  

Ташаккулёбии ҳуқуқ зери таъсири омилҳои гуногуни ҷуѓрофӣ, 

миллӣ, маданӣ, динӣ ва ѓ. ҷараён гирифтааст. Таносуби ин омилҳо 

дар давлатҳои гуногун хислати мухталиф дошт. 

Дар Шарқ, ки он ҷо расму русум мақоми мустаҳкам дошт, ҳуқуқ 

аз меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ бармеомад. Масалан, тибқи Қонунҳои 

Ману, Худо бараҳманро аз қисми беҳтарини тан, яъне чашмон ба 

вуҷуд овардааст, бинобар он бараҳманҳо дар замин чун сарварони 

тамоми мавҷудот мақоми олӣ доранд[3, с.61]. 

Бояд гуфт, ки дар Ѓарб низ арзишҳои озодии шахсӣ, эҳтиром ба 

шахсият, ҳуқуқҳои инсон, ки ба онҳо дар ҷараёни инкишофи худ 

тамаддуни ѓарбӣ истинод мекард, аз таълимоти динӣ оиди инсон 
бармеоянд[2, с.37].           

Ба ҳамин тарз, аз тадқиқи мавзўи мақола чунин хулоса кардан 

мумкин аст, ки дар ҷомеаи ибтидоӣ қоидаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз 
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қабили, меъёрҳои динӣ, урфу одат, анъанот, ахлоқ амал мекарданд, 

ки онҳо ҳамчун заминаҳои пайдоиши минбаъдаи ҳуқуқ баромад 

мекарданд ва ҳуқуқ чун натиҷаи инкишофи муносибатҳои истеҳсолӣ 

ва иқтисодии ҷамъияти он давра барои танзими расмии 

муносибатҳои ҷамъиятии нав ба нави пайдошудаистода, ки асли 

онҳоро муборизаҳои синфҳои иҷтимоӣ ва давлати таъсисёфта ташкил 

медоданд, ба вуҷуд меояд. Имрўз дар ин самт нигоҳи нав дар он аст, 

ки агар пойгоҳи ҳуқуқро дар аҳди ибтидоии ташаккули ҷомеаи 

инсонӣ меъёрҳои иҷтимоии тоҳуқуқӣ ва тодавлатӣ ташкил дода 

бошанд, пас замина ё таҳкурсии чунин меъёрҳоро дар аҳди 

тоҷамъиятии таърихи инсон кадом қоидаҳо ташкил медоданд? Ин 

муаммо баҳсҳои тўлонии илмиро фарогир аст.   
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МАФҲУМИ МУСОДИРАИ МОЛУ МУЛК  

ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН ДАР СИСТЕМАИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТӢ 
 

Мусодираи молу мулк дар ситонидани ройгони иҷбории молу 

мулк ба фоидаи давлат таҷассум меёбад. Баромади истилоҳи 

«мусодира» («мусодара») арабӣ буда, тарҷумаи таҳтуллафзии он 
маънои кашидагирии (ситонидани) ягон чиз ба хазина мебошад. 

Ҳамчунин, «конфескатсия» дақиқан ба ҳамин маъно баромади лотинӣ 
дорад (confiscatio). 

Мусодираи молу мулк (конфескатсия, аз лотинии confiscatio 
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гирифтан ба хазинаи давлат) - ситонидани беподоши маҷбурӣ ба 

моликияти давлат тамоми ё қисми моликияте, ки ба шаҳрванд 

тааллуқ дорад, ба сифати муҷозот ҷиҳати ҳуқуқвайронкунӣ (ҷиноятӣ, 

маъмурӣ ва ѓ.) мебошад.  
Мусодира – (аз калимаи лотинии confiscatio – гирифтан ба 

хазина) - маҷбуран ва беподош ба моликияти давлат гирифтани 

амволи шахс ба сифати ҷазо барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 

гражданӣ ё ҷинояти дигар [1]. Мусодираи молу мулк дар ҳуқуқи 

ҷиноятӣ - чораи маҷбуркунии давлатӣ, ки бо қонуни ҷиноятӣ дар 

назар гирифта шудааст ва бо ҳукми суд ба шахси ҷиноятсодиркарда 

таъйин мегардад [2]. Мусодираи молу мулк дар кашидагирӣ ё 

ситониши беподоши қатъии маҷбурии молу мулки дар ихтиёри 

қонунӣ ё ѓайриқонунии маҳкумшуда ё шахси дигар буда, новобаста 
аз табдили баъдиаш ба фоидаи давлат рўёнида мешавад; ашёе, ки дар 

натиҷаи содиркунии ҷиноят фоида овардааст; ё молу мулки дар 

таъмини моддии терроризм ва фаъолияти гурўҳи муташаккили 

ҷиноятӣ ва ё олот, таҷҳизот, воситаҳо ва молу мулки дар ҷиноят 
истифодашуда мебошад [3]. 

Мусодира яке аз чораҳои иловагии шадид буда, онро метавон 

барои ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ки барои касду ниятҳои 

ѓаразнок анҷом дода шудаанд, ба кор бурд. Қонунгузории қаблӣ 

имконияти мусодира барои ҷиноятҳои давлатиро дар назар дошта 

буд, ки ба гумон аст, метавон инро асоснок ҳисобид [4]. Муассирии 

мусодираи молу мулк дар мубориза алайҳи ҷинояткории ѓаразнок бо 
таъсири он ба молу мулк характери сабабидошта ифода мегардад. 

Қимати он на танҳо дар як ситониши одии беподоши молу мулк аз 

айбдор, балки дар таѓйирдиҳии сохтори талаботи вай таҷассум 

меёбад, чунки бемаъногии кирдори ҷиноятии ўро нишон медиҳад. 
Мусодираи молу мулк дар табдили беподоши молу мулки шахси 

ҷиноятсодиркарда (бо қарори суд) ба моликияти давлат ифода 

мегардад. Мусодираи молу мулк мегавонад пурра ва ё қисман бошад. 

Мусодираи молу мулкро, ҳамчун навъи ҷазо, бояд аз реквизитсия ва 

милликунонӣ фарқ намуд, чунки корбурдашон асосҳо ва мақсадҳои 

дигар дорад, инчунин он характери подошӣ дорад. Ба андешаи А. 

Крисанов мусодираи молу мулкро ҳамчун ҷазои молумулкӣ, ки 

таъсири он ба вайрон кардани самти ҳаракати фикрронии ѓаразноки 

маҳкумшуда бо роҳи ситонидани беподоши маҷбурии моликият ва 

молу мулки ба ў мутааллиқ ба моликияти давлат муайян менамояд. 

Дар имрўз мусодира, ба ҳар ҳол, навъи ягонаи санксияи ҳуқуқист, ки 

дар қонунгузорӣ пешбинӣ гардида, аз номи давлат ба шахси ҷиноят 

содиркарда таъйин мегардад ва корбурди он ҳамчун вазифаи давлат 
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мустақиман бо ҳукуқи хусусии байналмилалӣ таъкид шудааст. 

Мавқеи хоси он бо он нақше, ки ба он ҷомеаи ҷаҳонӣ бо чунин 

намудҳои ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллӣ аз қабили 

терроризм, тиҷорати маводи мухаддир, машруияти фоидабариҳои 

ҷиноӣ ва фасоди молӣ ҷудо мекунад, ифода мегардад. Чунин баҳсҳо 

аз он шаҳодат медиҳанд, ки масоили (мушкилоти) институти 

мусодираи ҷиноятӣ - ҳуқуқӣ ҳанўз аз ҳалли қатъӣ дуранд. Вале 

аксари кулли муаллифон дар як нуқта мувофиқанд: худи омили 

(факти) аз нав барқароркунии институти мусодираи молу мулк дар 

сохтори (системаи) шаклҳои корбурди ҷавобгарии ҷиноятӣ, бидуни 

шарт, коре мусбат мебошад. Ба назар мерасад, ки омўзиши (таҳқиқи) 

ҳамаҷонибаи институти мусодираи молу мулк дар ҳукуқи ҷиноятӣ 

омўзиши афкори ҷомеа ва корбарони ҳуқуқро доир ба масоили ҷой, 

нақш ва танзими ҳуқуқии онро дар назар дорад. Чунин пурсиш 

имкон медиҳад, ки ба баҳодии воқеии масоили муосири (замонавии) 

мусодираи молу мулк дар ҳуқуқи ҷиноятӣ наздик шуд ва роҳҳои 

имконпазири ҳалли онҳоро нишон дод [5]. 

Масъалаи ҳар таҳқиқоти илмӣ тафоҳуми умумият, типпият дар 

гуногунии зуҳуроти таҳқиқшаванда мебошад. Ба назари мо, масоили 

танзими ҳуқуқии мусодираи молу мулк на дар танҳо маънои формалӣ 

(расмӣ) - юридикии институти додашуда, балки бештар (аслан) дар 

тадқиқи нишонаҳои иҷтимоӣ, ки бозгўи лозимияти (зарурати) 

истифодаи институти додашуда ҳамчун воситаи муҳими зиддият ба 

ҷинояткорӣ ҳастанд, реша доранд. Аввалан, он гуна ки бархе 

муаллифон барҳақ қайд мекунанд, характери ҷазоӣ - репрессивии 

чораҳои хислати ҷиноятӣ - ҳуқуқӣ дошта, аз ҷазоҳои ҷиноятӣ хеле 

камтар мебошанд. Лекин танзими замонавии ҳуқуқи мусодираи молу 

мулк аз васеъшавии назарраси доираи (сарҳадҳои) маҳдудияти 

ҳуқуқҳои моликияти субъекти ҷиноятӣ шаҳодат медиҳад. Дар алоқа 

бо ин баъзе муҳаққиқон доир ба мувофиқати (мутобиқати) мақсадҳои 

корбурди мусодира ва ҷазои ҷиноятӣ хулосабарории беасос 
накардаанд. 

Сеюм, тасвияи мафҳуми мусодираи молу мулк таѓйири назаррас 

(ҷиддӣ) наёфт. Беш аз ин, метавон дар бораи тавсеаи он дар маърази 

контексти таъсири ҷазоӣ - репрессивӣ ҳарф зад. Чорум, таҳқиқоти 

олимон дар соҳаи ҳуқуқшиносии муқоисавӣ нишон медиҳанд, ки 

институти мусодираи ҷиноятӣ - ҳуқуқии молу мулк дар аксари 

мамолик мутлақо ҳамчун намуди ҷазои иловагӣ дида мешавад. Баъд 

ҳам, мусодираро метавон на танҳо ба молу мулке, ки дар натиҷаи 

ҷиноятҳои дар қонун зикршуда содиргардида, балки ба ҳар фоидае аз 

ин моликият, ба истиснои моликият ва фоидаҳо аз он, ки бояд ба 
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соҳиби қонунӣ баргардонида шаванд, низ равона намуд. Ин кор хеле 

муҳим менамояд, чунки таҷриба нишон медиҳад, ки фоида аз 

моликият, ки дар натиҷаи содиркунии ҷиноятҳо ба даст омадаанд, 

баъзан маблаѓҳои хеле ҳам назаррасро ташкил мекунанд. 

Мувофиқи қонунгузорӣ мусодираи молу мулк, инчунин ба пул 

(маблаѓ), ашёи гаронбаҳо ва дороии (моликияти) дигар, ки дар онҳо 

дороии дар натиҷаи содиркунии ҷинояг бадастомада ва фоида аз ин 

дорои қисман ё пурра табдил карда шудаанд, ҳам камтар муҳим 

намебошад. Ҳолати додашуда имкони истифодаи натиҷаҳои 

фаъолияти ҷиноятиро дар он ҳолатҳое, ки моликияти (дороии) дар 

натиҷаи содиркунии ҷиноят бадастомада ба молу мулки дигар табдил 

карда мешавад (масалан, вақте ҷинояткор фурсат меёбад, ки ба ашёи 

дуздидашуда моликият бихарад, онҳоро ба истеҳсолот ворид кунад 

ва ѓ.) лаѓв мекунад. Чунин имконият қаблан ба муносибати лаѓви 

мусодираи молу мулк аз қонуни ҷиноятӣ бароварда шуда буд. 

Муносибатҳои дар боло доир ба мафҳуми мусодираи молу мулк 

зикршуда, ба назари мо, чораҳои муассири қонунии муқобили алайҳи 

ҷиноятҳои фасодӣ ва ҷиноятҳои дорои хислати террористӣ мебошанд 
[6]. 

Вале агар молу мулки дар натиҷаи содиркунии ҷиноят ва (ё) 

фоидаҳо аз ин молу мулк ба дороии бо роҳи қонунӣ бадастомада 

ҳамроҳ карда шаванд, ба мусодира он қисми молу мулки додашуда 

дахл дорад, ки воҷиби қимати молу мулк ва фоидаҳои 

ҳамроҳкардашуда аз онҳо баробар аст. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки мусодираи молу мулк дар навбати 

аввал ба молу мулки ба ин ё он сабаб ҷиноят шуморида шудаанд ва 

ба ҷинояткор мансуб аст. Ин намуди аввали молу мулк аст, ки онро 

бо сабабҳои мазкур мусодира менамоянд. 
 

Пайнавишт: 
1. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ.. – Душанбе: ЭР-граф, 2009.  - С.307. 

2. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998, №574 бо 

таѓйиру иловаҳо дар ҳолати 23 декабри соли 2021 // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, №9, мод.68, мод.69. 
3. Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. - Саратов: 

Изд. Саратовск. Ун – та, 1962. – С.155. 

4. Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон: Бо таѓьироту иловаҳое, ки то 1 июни 
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      СПРAВЕДЛИВОСТЬ КAК ОСНОВA ЗAЩИТЫ ПРAВ 

ЧЕЛОВЕКA И ГРAЖДAНИНA 
 

Прaвa и свободы человекa и грaждaнинa регулируются и 
охрaняются Конституцией, зaконaми республики, признaнными 
Тaджикистaном и междунaродно - прaвовыми aктaми. 

Прaвa и свободы человекa и грaждaнинa осуществляются 
непосредственно. Они определяют цели, содержaние и применение 
зaконов, деятельность зaконодaтельной, исполнительной и местных 
оргaнов госудaрственной влaсти и сaмоупрaвления и обеспечивaются 
судебной влaстью [1,5]. 

Прaвa человекa являются одной из высших культурных 
ценностей, поскольку они стaвят личность в центр всех процессов 
общественного рaзвития, определяют его свободу и рaвнопрaвие, a 
знaчит и спрaведливость. В идее прaв человекa осуществилaсь 
кристaллизaция исторического богaтствa гумaнитaрного мышления - 
политического, прaвового, нрaвственного, религиозного, 
социокультурного. 

В философии Герaклитa, кaк и во всей древнегреческой мысли, 
господствовaло понятие космической спрaведливости, которaя 
«предотврaщaет возможность того, чтобы борьбa 
противоположностей когдa - либо зaвершилaсь полной победой 
одной из сторон». 

Понятие социaльной спрaведливости, предполaгaет 
относительно рaвномерное рaспределение основных социaльных блaг 
в обществе, когдa прaво нa труд обеспечивaет и прaво нa жизнь 
достойную трудa, поэтому понятие «социaльнaя спрaведливость» 
используется для оценки экономической спрaведливости в обществе. 

Спрaведливость - это многогранный принцип, вырaжaющий 
сбaлaнсировaнность, мерную определенность всего сущего. 
Следовaтельно, безмерность есть нaрушение спрaведливости и онa 
нaкaзуемa. Прекрaснa нaдлежaщaя мерa во всем, кaк говорили 
aнтичные мудрецы, выявляя возможные ее границы и выдвигая 
наставления по ее соблюдению. Спрaведливость, понимaемaя кaк 
зaкон меры, является иммaнентной хaрaктеристикой всеобщего 
порядкa. В обществе тaкой мерой, нa нaш взгляд, является степень 
удовлетворения рaзумных потребностей человекa. Опaсно кaк 
сверхпотребление для богaтых, тaк и недопотребление для бедных. 
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Поэтому глaвной проблемой рaзвития обществa становится кaк 
проблемa определения меры спрaведливости. 

Прaвa человекa по прaву считaются вырaжением его гордости и 
достоинствa.    Один из aвторов проектa Всеобщей деклaрaции прaв 
человекa лaуреaт Нобелевской премии Р. Кaссэн нaзвaл прaвa 
человекa «особой ветвью общественных нaук, предметом которой 
является изучение человеческих отношений и человеческого 
достоинствa при определении прaв и способностей, необходимых для 
полного рaзвития личности кaждого человекa». 

Г. Гроций отождествлял прaво со спрaведливостью: прaво 
ознaчaет то, что спрaведливо. По его мнению, это морaльное 
кaчество, придaнное человеку и спрaведливо нaделяющее его 
некоторой особой привилегией совершaть кaкое-то специфическое 
действие. Его прaвa являются врожденными, хотя они иногдa 
относятся тaк же и к вещaм, кaк пользовaние землей, природными 
ресурсaми, и нaзывaются реaльными прaвaми, в противоположность 
персонaльным прaвaм. Совершенное морaльное кaчество человекa 
именуется способностью, a несовершенное - склонностью. 
Применительно к природным явлениям первое предполaгaет 
действие, a второе - влaсть. 

Действовaть прaвомерно, соответственно всеобщим и рaвным 
требовaниям прaвa- знaчит действовaть по спрaведливости. 
Спрaведливость- это сaмосознaние, сaмовырaжение и сaмооценкa 
прaвa и потому вместе с тем прaвовaя оценкa всего остaльного, 
внепрaвового. Спрaведливость - однa из вaжнейших нрaвственных 
проблем современности. 

В свое время, рaссмaтривaя соотношение спрaведливости и 
прaвa, С.A. Муромцев подчеркивaл, что в своем нaиболее резком 
очертaнии прaво и спрaведливость предстaвляются нaшему сознaнию 
именно кaк двa понятия, противоположных одно другому[2]. 

Он прослеживaет процесс стремления прaвa к спрaведливости 
кaк идеaлу, «и когдa идеaльное стaновится реaльным, 
противоположение спрaведливости и прaвa теряет свое знaчение; 
вместо двух борющихся противоположностей получaется одно прaво, 
гaрмонирующее с требовaниями вчерaшней спрaведливости» [4,79]. 

Хотя в действующей Конституции РТ не закреплено четкое 
содержание принципа спрaведливости, но тем не менее в преaмбуле 
Конституции РТ вырaженa верa в добро и спрaведливость, 
следовaтельно, идея спрaведливости все-тaки зaложенa в сущности 
прaвa в целом, в этой связи спрaведливость находит вырaжение в 
содержaнии всех норм прaвa в Таджикистане [1,5]. Отечественные 
авторы полагают, что справедливость, имея, нравственно-моральные 
корни, определяющие меру добра и зла в поступках и решениях 

https://bstudy.net/642850/pravo/spravedlivost_osnova_zaschity_prav_cheloveka_grazhdanina#gads_btm
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человека, связана не только с осуществлением правосудия, а имеет, 
прежде всего, социальное значение и ценность, а функция государства 
состоит в том, что она обязано создать условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Поэтому 
государство издает законы, сущность норм, которых должны быть 
определяющие меру справедливости, не только для регулирования 
общественных отношений, но и для обеспечения потребности 
общества на достойную жизнь. Однако моральный смысл 
справедливости не исчерпывает полностью ее содержание, 
носохраняя при этом свое нравственное значение идея о 
справедливости может обогащать правовые нормы, тем самым 
приобретая всеобщее и публичное начало. 

 «Мир правовых отношений конституируется не путем 
бессильных изъявлений воли – както иногда полагают, - а путем 
строго закономерной действенности социальных актов и явлений».  

Здесь нужно придерживaться неустaревaющих aристотелевских 
принципов спрaведливости: «рaвномерно прaвильное имеет в виду 
выгоду для всего госудaрствa и общее блaго всех грaждaн». По сути, 
сложно не соглaситься с клaссической aксиомой прaвоведения, 
выдвинутой философом В.С. Соловьевым: «Прaво - это узaконеннaя 
неспрaведливость». 

По мнению В.С. Соловьевa, зaкон огрaничен и вместо 
совершенствa требует низшей, минимaльной степени нрaвственного 
состояния, поэтому в соотношении с нрaвственностью «прaво есть 
низший предел, или некоторый минимум нрaвственности, рaвно для 
всех обязaтельный». Получaется, что принципы зaконности вполне 
могут не совпaдaть с принципaми спрaведливости. 

По мнению A.Б. Венгеровa, неверно сводить прaво к морaли и 
определять, нaпример, прaво кaк спрaведливость. Это неизбежно 
ведет к большим социaльным издержкaм. И прежде всего из-зa 
динaмического содержaния морaльных нaчaл. 

Следовaтельно, прaву спрaведливость должнa быть присущa 
изнaчaльно. И если содержaнию норм, зaкрепляющих 
ответственность в Таджикистане, будет присуще кaчество 
спрaведливости в целом, то сущность спрaведливого прaвового 
регулировaния будет нaличествовaть в существующей прaвовой 
мaтерии. Спрaведливость норм прaвa с точки зрения его содержaния, 
его сущности повышaет ценность прaвa в целом и вырaжaет его 
нaпрaвленность нa спрaведливое прaвовое регулировaние. Поэтому, 
зaкрепив, к примеру, в ст. 7 УПК РТ принцип спрaведливости, будет 
объективно придaнa спрaведливaя основa в прaвовом регулировaнии 
всех отношений в нашей стране [2,12]. 
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Опыт истории подтверждaет: ни одно общество не может быть 
устойчивым, если его основы не опирается нa принципы 
спрaведливости. Устойчивое рaзвитие обществa рaспрострaняет 
зaботу о спрaведливости нa будущие поколения людей, которое 
логически предусмaтривaет тaкже и охрaну природы. 

Мы солидарны с позицией   Ашировой Л. М., о том, что в 
определении справедливости по отношению к любой отрасли права 
сохраняют свое значение следующие слагаемые рассматриваемого 
принципа: 1) требование равенства прав и свобод личности; 2) 
обязательность восстановления нарушенных прав и свобод; 3) 
требование соответствия между деянием и воздаянием; 4) 
необходимость установления истины при разрешении конкретных 
юридических дел [3,54]. 
Тем не менее, накопившиеся проблемы свидетельствуют о 
возникновении новых взглядов, разработки иных критериев, 
формальный подход к определению правового содержания 
справедливости, определяющие меру поведения и разработки новых 
норм всеобщего равенства, отодвинув границы прав, свободы и 
защиты социально устоявшихся ценностей. Приведут ли к желаемому 
эффекту изменения в законодательстве? Удастся ли нашей 
цивилизации обеспечить социальную справедливость в современном 
быстро меняющем мире, если элементарные человеческие, моральные 
ценности, все чаще в Западных странах намеренно обесценивается, 
искусственно искажается или демонстративно игнорируется, 
неуместно противопоставляя, меняются на безнравственные и 
аморальные, так называемые «современно европейские ценности». 
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муаллими калони кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
криминалистика ва пешгирии коррупсия  

 

АЛОМАТҲОИ СУБЪЕКТИ ҶИНОЯТҲОИ  МАРБУТ БА  

МУҲОҶИРАТИ ЃАЙРИҚОНУНӢ 
   

Дар назарияи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ба аломатҳои субъективии 

ҷиноят тарафи субъективии ҷиноят ва субъекти  иноят  дохил  

менамоянд.  Субъекти ҷиноят яке аз  масъалаҳои  муҳими  назарияи  

ҳуқуқи  ҷиноятӣ  ба  ҳисоб  рафта, муҳаққиқон дар давраҳои гуногун 

ба таҳлили он машѓул буданд [1]. 

Новобаста аз он, ки истилоҳи субъекти ҷиноят дар назарияи 

ҳуқуқи ҷиноятӣ маъмул аст, онро қонунгузории амалкунандаи 

ҷиноятӣ кам истифода мебарад.  

Дар  назарияи  ҳуқуқи  ҷиноятӣ аксари олимон зери мафҳуми 

субъекти ҷиноят шахсеро мефаҳманд, ки кирдори дар қонунгузории  

ҷиноятӣ манъгардидаро  содир намудааст  ва мутобиқи  қонун барои  

ин  кирдор  қобилияти  ҷавобгар  буданро  дорад [2]. 

Ҳамин  тавр, ба ақидаи бештари  муҳаққиқон  субъекти  ҷиноят  

шахси  воқеии мукаллафи ба синни ҷавобгарии ҷиноятии дар қонуни 

ҷиноятӣ пешбинигардида расида, мебошад.  

Аломатҳои  асосии  субъекти  ҷиноят  дар  моддаҳои  22-26  боби  

4  КҶ  ҶТ «Шартҳои умумии ҷавобгарии ҷиноятӣ» муқаррар карда 

шудаанд. Мутобиқи м. 22  КҶ  ҶТ  «Танҳо  шахси  воқеии  мукаллаф  

ба  ҷавобгарии  ҷиноятӣ  кашида мешавад, ки ба синну соли 

муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс расидааст»[4]. 

Ҳамин тавр, ба нишонаҳои асосии субъекти ҷиноят шахси воқеӣ, 

мукаллафӣ ва расидан ба синну соли бо қонуни ҷиноятӣ 

муқарраргардида дохил мешаванд.  

Чи  тавре  ки  қайд  намудем,  тибқи  қонунгузории  амалкунанда  

субъекти умумии  ҷиноят,  аз  ҷумла,  субъекти  ҷиноятҳои  марбут  ба  

муҳоҷирати ѓайриқонунӣ  шахси  воқеӣ  мебошад,  шахсони  ҳуқуқӣ  

ба  ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи қонунгузории амалкунандаи ҶТ 
кашида намешаванд.   

Дар  робита  ба  аломати  дуюми  ҳатмии  субъекти  умумии  

ҷиноят,  яъне мукаллафӣ,  ҳаминро  бояд  қайд  намуд,  ки  дар  КҶ  

ҶТ  ин  мафҳум  пешбинӣ нагардидааст.  Дар  м.  24  КҶ  ҶТ  танҳо  
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шарти  озод  будан  аз  ҷавобгарии ҷиноятӣ,  бинобар  сабаби  

номукаллафӣ  оварда  шудааст.  Номукаллафӣ  дар адабиёти  ҳуқуқӣ  

ҳамчун  ҳолати  носолимии  рўҳӣ  ва  зеҳнии шахс мебошад, ки бар 

асари он шахс хавфнокии ҷамъиятии кирдори худро дарк карда 
наметавонад ё  онро  идора  карда  наметавонад[5].  

Номукаллафӣ  бар  асари  бемории  рўҳии доимӣ, парешонҳолии  

муваққатии  рўҳӣ,  заъфи  ақл  ё  ҳолати  дигари  бемории рўҳӣ  ҷой  

дорад[6]. Дар  асоси  таърифи  номукаллафии  қайдгардида  ба  

хулосае омадан мумкин аст, ки мукаллафӣ ин қобилияти аз тарафи 

шахс пурра хусусияти воқеӣ ва хавфи ҷамъиятии кирдор (ҳаракат ё 

беҳаракатӣ)-и худро дарк намудан ва онро идора намудан мебошад.  

Шахси мукаллаф бояд хусусиятҳои кирдори худро дарк намояд, 

онро идора карда  тавонад,  ба  оқибатҳои  эҳтимолии  кирдори худ 

ва  аҳамияти  кирдорҳояш барои ҷамъиятро баҳо дода  тавонад. 

Асосан ба рафтори шахс омилҳои  ахлоқӣ, тарбиявӣ,  шароит  ва  

муҳити  зист  таъсир  мерасонанд.  Тамоми  ин  омилҳо  ба шуури 

шахс  таъсир мерасонанд  ва  ў дар натиҷа ба қароре меояд, ки 
кирдорро  содир кунад ё не [7]. 

Ҳамин тавр, субъекти ҷиноят шахсе мебошад, ки қобилияти 

зеҳнии  дарки ҷавобгари ҷиноятӣ буданро дорад [8].  Бо назардошти 

ин хусусиятҳо,  қайд  намудан  мумкин  аст,  ки  шахс  ҳангоми  содир  

намудани ҷиноятҳои  вобаста ба муҳоҷирати ѓайриқонунӣ, хусусияти 

воқеӣ  ва  хавфи ҷамъиятии  кирдорҳои  худ,  яъне  ташкили  

воридшавии  ѓайриқонунии шаҳрвандони  хориҷӣ  ё  шахсони  

бешаҳрванд  ба  ҶТ ё  ташкили  гузариши транзитии  ѓайриқонунӣ  ба 

воситаи ҳудуди ҶТ ѓайриқонунӣ  бо  кор  таъмин намудани  

муҳоҷирони  ѓайриқонуниро  дарк  намуда,  ҳаракатҳои  худро  идора 
карда метавонад.  

Хусусияти  дигари  ҳатмии  субъекти  умумии  ҷиноят  ин  

расидан  ба  синни ҷавобгарии  ҷиноятӣ  мебошад. Шахс  ҳангоми  

содир  намудани  ҷиноят  бояд  ба синни  ҷавобгарии  ҷиноятӣ  

расида  бошад,  маҳз  аз  ҳамин  лаҳза  қонунгузор имконияти 

муқаррар намудани ба ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ менамояд.  

Шахсони ноболиѓ аз 16-солагӣ ба чунин ҳадди камолоти 

иҷтимоӣ мерасанд, ки  кирдорҳоро  аз  ҷиноятҳо  фарқ  карда  

метавонанд.  Маҳз  барои  ҳамин қонунгузор дар қ. 1 м. 23 КҶ ҶТ: 

«Синну  соле, ки аз он ҷавобгарии ҷиноятӣ фаро  мерасад»  чунин  

муқарраротро  пешбинӣ  намудааст:  «Ба  ҷавобгарии ҷиноятӣ шахсе 

кашида мешавад, ки дар вақти содир намудани ҷиноят ба синни 

шонздаҳсолагӣ  расидааст».  Чӣ  тавре  ки  В.Г.  Павлов  дуруст  қайд  

менамояд: «Синну  соли  ҷавобгарии  ҷиноятиро муқаррар намуда,  
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қонунгузор маълумотҳои тиббӣ,  психологӣ,  педагогӣ  ва  ѓайра,  

инчунин  ҳолатҳои  гуногуни  шароити инкишоф  ва  ташаккулёбии  

наврасонро  дар  марҳилаҳои  мухталифи  ҳаёт  ба инобат мегирад» 
[9]. 

Синну  соли  субъекти  ҷиноятҳои  марбут  ба  ташкили  

муҳоҷирати ѓайриқонунӣ  16-солагӣ  мебошад. Ҳангоми  расидан  ба  

ин  синну  сол шахсе, ки муҳоҷирати ѓайриқонуниро ташкил 

менамояд, дорои  хусусиятҳои зарурии иҷтимоию психологӣ  буда,  

таҷрибаи  муайяни  ҳаётӣ дорад,  яъне  метавонад  ба кирдорҳои худ 

ва оқибатҳои онҳо баҳо диҳад.  
Мавриди зикр аст, ки дар адабиёти муосир даъват карда 

мешавад, ки синни ҷавобгарии  ҷиноятӣ  кам  карда шавад. Ҳамин  
тавр, А.А. Куприянов менависад, ки: «Сабаби зиёд гаштани 

кирдорҳои ба ҷамъият махсусан хавфнок, ки бештар аз тарафи  
шахсони 10-12-сола содир  мегарданд,  ин  ѓайриимкон  будани  ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани онҳо мебошад, гарчанде ки онҳо аз 

ҳамин синну сол моҳияти хавфнокии кирдорҳои содирнамудаашонро 

дарк менамоянд» [10]. Аз ҷумла, М.Н.  Ахмедов  имконияти  то  14-

солагӣ  кам  кардани  синну  соли ҷавобгарии  ҷиноятӣ  барои  

ҷиноятҳои  марбут  ба  муҳоҷирати  ѓайриқонунӣ пешниҳод 
менамояд [11]. 

Албатта, мо бо ин фикр розӣ нестем, чунки ҳангоми муайян 

намудани синну соли ҷавобгарии ҷиноятӣ категорияи ҷиноятро ба 

назар гирифтан мувофиқи мақсад  нест,  дар  ин  ҷо  пеш  аз  ҳама  

хусусиятҳои  тиббӣ,  равонӣ,  педагогӣ  ва дастури дигар илмҳо бояд 

ба инобат гирифта шаванд, аз ҷумла дараҷаи ташаккули зеҳнӣ ва 
таълимии наврасони 14-16-сола.  

Аз ин рў, равиши қонунгузорро дуруст мешуморем, чунки маҳз 

аз синни 16-солагӣ  шахс  метавонад  пурра  муҳтавои  санадҳои  

меъёрии  ҳуқуқии  соҳаи муҳоҷиратро  дарк  намояд.  Чунин  

уҳдадории  риоя  намудани  ин  санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ  ва 

пешгирии  содиргардии  кирдорҳое,  ки аломатҳои ҷиноятҳои марбут 

ба муҳоҷирати  ѓайриқонуниро  дар  бар  мегиранд,  аз  ҷониби  

давлат маҷбурӣ таъмин карда мешаванд. Инчунин шахси 16-сола дар 

шакли умумӣ дарк менамояд,  ки  дар  натиҷаи  ин  кирдорҳо  ба  

тартиби  идоракунӣ,  аз  ҷумла ҳокимияти давлатӣ зарар расонида 
мешавад.  

Ѓайр  аз  субъекти  умумӣ  дар  назарияи  илми  ҳуқуқи  ҷиноятӣ  

субъекти махсуси  ҷиноятро  ҷудо  мекунанд.  Зери  он  шахси  воқеии  

мукаллафе  фаҳмида мешавад, ки дар содир гардидани кирдоре 

гунаҳгор дониста шудааст ва таркиби ин  кирдор  ѓайр  аз  унсури  
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ҳатмӣ,  боз  дорои  аломатҳои  иловагӣ  буда,  иҷрочии   онро 

аломатҳои махсус тавсиф мекунад. Дар ин ҳолат, сухан дар бораи 

субъекте меравад, ки илова бар синну сол ва мукаллафӣ боз дорои 

аломатҳои иловагӣ мебошад.  

Вобаста ба ин бояд қайд намоем, ки истифодаи мақоми хизматӣ 

аз тарафи шахси  гунаҳгор  содир  гардидани  ҷиноятҳои  вобаста  ба  

муҳоҷирати ѓайриқонуниро  осон  мегардонад.  Ба  шахсоне,  ки  

ҳангоми  содир  намудани ҷиноятҳои  марбут  ба  муҳоҷирати  

ѓайриқонунӣ,  ки  мақоми  хизматиашонро истифода мекунанд, инҳо 
дохил мешаванд:  

а) шахсони мансабдор;  

б)  хизматчиёни  давлатӣ  ва  кормандони  мақомоти  маҳаллии  

ҳокимияти маҳаллӣ, ки ба шахсони мансабдор дохил намешаванд;  

в) шахсоне, ки доимӣ, муваққатӣ ё аз рўи ваколатҳои махсус  

уҳдадориҳои ташкилию маъмуриро дар ташкилоти тиҷоратӣ, сарфи 

назар аз шакли моликият ё  дар ташкилоти ѓайритиҷоратӣ,  ки  

муассисаи  давлатӣ  намебошад,  иҷро мекунанд.  

Ба  ақидаи  А.В. Бриллиантова: «Содир  намудани ҷиноят бо  

истифодаи мақоми  хизматӣ,  на  танҳо  аз  тарафи  шахс  қасдан  

истифода  намудани салоҳияташ барои амалӣ намудани кирдори 

ҷиноятӣ мебошад, инчунин ҳар гуна таъсиррасониро аз рўи мансаб 
низ дар назар дорад» [12]. 

Хавфи  ҷамъиятии  кирдорҳои шахсони  дорои  мақоми  хизматӣ  

ва  мансабӣ дар имконияти  васеи  таъсиррасонӣ ба рафтори дигарон, 

аз ҷумла кормандони зертобеашон  зоҳир  мегардад.  Ҳамин  тариқ,  

шахсоне,  ки  дар  ташкилотҳои гуногун  функсияҳои  маъмуриро  

амалӣ  мекунанд,  метавонанд  ба  дигар кормандони муассиса 

таъсири худро расонанд. Дар ҳақиқат, дар бисёр ҳолатҳо аз рўйи 

мавқеи хизматиаш субъект салоҳият дорад, то ки идоракунии 

захираҳоеро, ки дар моликияти шахсии касе  қарор надоранд ва 

асосан моликият  ва ҷузъҳои давлатӣ  мебошанд, ихтиёрдорӣ  

намояд. Чунин  захираҳои  давлатӣ  зиёд  буда, метавонанд  шахси  

мансабдорро  ба ангезаҳои гуногун гирифтор ва  моил  созад, то  ки 

мавқеи ишѓолнамудаашро ба манфиати шахсиаш истифода  кунад. 

Аз ин  лиҳоз, фарзияи хавфнокии вазнини ҷамъиятӣ доштани 

ҷиноятҳо бо истифода аз мавқеи хизматӣ ва субъектони онҳо асоснок 
мебошад.  

Қонунгузор  байни  субъектҳое,  ки  дорои  салоҳиятҳои  

муайяни  хизматӣ мебошанд,  махсусан  шахсонеро  ҷудо  менамояд,  

ки  вобаста  ба  иҷрои «функсияҳои  аҳамияти  

конститутсионидошта»  мақоми  махсусро  ишѓол мекунанд.  
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Кирдорҳои  содирнамудаи  чунин  субъектҳоро  ҳамчун  кирдорҳои  

ба ҷамъият  хавфи  махсусдошта  баҳогузорӣ  намуда,  қонунгузор  ба  

онҳо шахсони зеринро  дохил  менамояд:  дорои  мансаби  давлатии  

ҶТ, роҳбари  мақомоти ҳокимияти  маҳаллӣ,  шахси  мансабдори  

хориҷӣ, шахси мансаби созмони байналмилалиро ишѓол намуда. 

Ҷавобгарӣ  барои кирдорҳои ҷиноятии шахсони номбаршударо 

меъёрҳои бандубастшаванда ва махсусан  бандубастшавандаи Қисми 

махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ намудаанд.  

Қайд  намудан  бамаврид  аст,  ки  Кодекси  ҷиноятӣ  мафҳуми  

«мақоми хизматӣ»-ро дар бар намегирад, доираи субъектҳои онро 

низ ошкор намесозад, ки  ин  бандубасти  ҷиноятро  мушкил  

мегардонад.  Ѓайр  аз  ин,  ба  ташкили муҳоҷирати  ѓайриқонунӣ  

дигар  шахсон  низ  аз  рўи  ваколатҳои  хизматиашон метавонанд  

мусоидат  кунанд.  Масалан,  соҳибкорони  инфиродӣ,  роҳбарони 

ширкатҳои  сохтмонӣ,  тиҷоратӣ,  агентиҳои  сайёҳӣ,  нақлиёт  ва  

дигар ташкилотҳое,  ки метавонанд  ташкили  воридшавии  

ѓайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ  ё  шахсони  бешаҳрванд  ба  ҶТ  

ё  ташкили  гузариши  транзитии ѓайриқонунии  ба  воситаи  ҳудуди  

ҶТ,  ташкили  ѓайриқонунии  бо  кор  таъмин намудани чунин 

шахсон, роҳбарони ширкатҳо шароитҳо фароҳам оварда, онҳоро бо  

ҳуҷҷатҳо  таъмин  кунанд. Албатта,  истифодаи мақоми  хизматӣ  

барои  содир намудани  ҷиноят  беѓараз  намебошад.  Ҳама  вақт  

шахсони  гунаҳгор  дар  ин кирдор кўшиш мекунанд ягон даромади 

ѓайриқонунӣ ба даст оранд ва аз амалӣ намудани чунин фаъолияти 

ѓайриқонунии худ ягон манфиат дошта бошанд.  

Ба  фикри  мо,  ҷиноятҳои  мансабиро  аз  хизматӣ  на  танҳо  аз  

рўи  гуногун будани объектҳои таҷовузи ҷиноятӣ, вазъи хизматӣ ва 

мансабӣ, инчунин аз рўи меъёри  хавфнокии  ҷиноятҳо  тафовут  

кардан  мувофиқи  мақсад  мебошад.  

Бинобар ин, нишонаи бандубастшавандае, ки дар б. «г»-и қ. 2 м. 

3351 КҶ ҶТ пешбинӣ  гардидааст:  «Содир  намудани  ҷиноят  бо  

истифодаи мақоми  хизматӣ» бояд  мушаххас  карда  шавад,  чунки  

ҳар  як  кирдори  мазкур,  ҳолати  алоҳидаи сўистифодаи  мақоми  

хизматӣ  ё  мансабӣ  мебошад  ва  бар  зидди  манфиатҳои хизматӣ 

равона гардидааст. Ѓайр аз ин, он ҳолатҳое, ки вобаста ба боби 30 КҶ 

ҶТ  ба  вуҷуд  меояд,  зарурияти  баҳогузории  воқеии  хавфнокии  

ҷамъиятии  ин кирдорҳоро  тақозо дорад. Бо ҳамин мақсад,  аломати 

дар боло қайдгардида «бо истифодаи мақоми хизматӣ» дар таҳрири 

зерин мушаххас карда шавад: «шахс бо истифода аз мақоми мансабӣ 

ё хизматӣ».  
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Моддаи  3352 КҶ ҶТ  аломатҳои  иловагие,  ки  субъекти  махсуси  

ҷинояти мазкурро тасвиб мекунанд, пешбинӣ накардааст, на дар қ. 1 

м. 3352 КҶ ҶТ, на дар қисмати бандубастшавандаи қ. 2 м. 3352 КҶ ҶТ. 

Ҳамзамон қайд намудан ба  маврид  аст,  ки  дар  баъзе  ҳолатҳо  

ҷиноятҳои  баррасишаванда  аз  тарафи шахсони мансабдор  ё  ин  ки  

бо  истифода  аз мақоми  хизматӣ  содир мегарданд.  

Бешубҳа, дар ин ҳолат бо кор таъмин намудани шаҳрвандони ҶТ 

дар хориҷа ва ё бо кор таъмин намудани муҳоҷирон аз ҷониби шахсе, 

ки барои амалӣ намудани чунин намуди фаъолият имконият дорад, 
сода мегардад.   

Ба андешаи мо, дар м. 3352 КҶ ҶТ пешбинӣ намудани 

ҷавобгарии ҷиноятии чунин шахсон ҳамчун аломати 

бандубастшаванда, мувофиқи мақсад аст. Ворид намудани чунин 

нишонаи бандубастшаванда боиси коҳиши шумораи ҷиноятҳои 

коррупсионӣ хоҳад шуд.  

Субъекти  ҷиноятҳои  марбут  ба ташкили муҳоҷирати  

ѓайриқонунии  дар моддаҳои  3351-3352  КҶ ҶТ пешбинишударо  

мавриди  таҳлил  қарор  дода, ҳаминро  бояд  қайд  намоем, ки  

ташкилкунандаи  муҳоҷирати  ѓайриқонунӣ  аз рўйи  мазмуни номи 

моддаи қайдгардида  ва  ташкилотчии  ҷиноят  аз  рўйи мазмуни 

мантиқии қ. 3 м. 36 КҶ ҶТ мувофиқат намекунад. Аз рўи мазмуни м. 

3351-3352 КҶ ҶТ тарафи объективии кирдоре, ки иҷрокунанда амалӣ 

месозад, дар ташкил намудани  муҳоҷирати  ѓайриқонунӣ  зоҳир  

мегардад.  Ба  ибораи  дигар, шахсе,  ки  муҳоҷирати  ѓайриқонуниро  

ташкил  мекунад,  худ  иҷрочии  ҷинояти «ташкили  муҳоҷирати  

ѓайриқонунӣ»  мебошад.  Бинобар  ин,    тавре  ки Ю.Ю. Бишевский  

қайд  мекунад,  ба  як  маънӣ  шарҳ  додани  мафҳумҳои 

«ташкилкунандаи ҷиноят» ва «ташкилкунандаи муҳоҷирати 

ѓайриқонунӣ» хато мебошад[13]. 

Хамин  тавр,  аломатҳои  субъекти  ҷиноятҳои  марбут  ба  

муҳоҷирати ѓайриқонуниро  таҳлил  намуда,  ба  хулосае  омадан 

мумкин  аст,  ки  субъекти  ин ҷиноятҳо умумӣ буда, тибқи КҶ ҶТ 

шахси воқеии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида  буда, ташкили 

воридшавии  ѓайриқонунии  шаҳрвандони  хориҷӣ  ё шахсони 

бешаҳрванд ба ҶТ ё ташкили гузариши транзитии ѓайриқонунии 

чунин шахсон  ба  воситаи  ҳудуди  ҶТ  ва  ё  ѓайриқонунӣ  бо  кор  

таъмин  кардани шаҳрвандони  хориҷӣ  ва  шахсони  бешаҳрванд  

амалӣ  намудааст,  эътироф мегардад.  

Мавриди зикр аст, ки субъекти ҷинояти мазкур на танҳо 

шаҳрвандони ҶТ, инчунин шахсони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд 
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низ буда метавонанд. Ҳолати мазкур  аз он  гувоҳӣ медиҳад, ки 

ҷинояти мазкур хислати байналмилалӣ дорад.  

Ин  ақида  бо  он  асоснок  карда  мешавад,  ки  дар  ҳолатҳои  аз  

ҷониби  гурўҳи шахсон  бо  маслиҳати  пешакӣ  ё  гурўҳи  

муташаккил  содир  гардидани  ҷинояти мазкур  (б.  «б»  қ.  2  м.  3351 

КҶ  ҶТ),  дар  он  дар  баробари  шаҳрвандони Тоҷикистон шахсони 

хориҷӣ низ иштирок карда метавонанд.  

Ҳамин  тавр, субъекти таркибҳои ҷиноятҳои баррасишаванда  

шахсони воқеии мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида мебошанд. 

Ѓайр аз ин, ба андешаи мо таҷрибаи мусбии қонунгузории ҷиноятии 

дигар давлатҳоро истифода намуда, дар  КҶ  ҶТ  ҷавобгариро  барои  

шахсоне,  ки  аз  қаламрави  ҶТ  депортатсия шудаанд  ва инчунин, ба 

шахсоне, ки  ворид  гардидани онҳо ба ҳудуди ҶТ манъ аст, пешбинӣ 

намудан, мувофиқи мақсад аст.  
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назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ 
 

БАЪЗЕ АНДЕШАҲО ДОИР БА МАСЪАЛАИ  

ПАЙДОИШИ ҲУҚУҚ 
 

Аз аҳди қадим ҳуқуқ яке аз падидаҳои ногусастанӣ ва муҳими 

ҳаёти инсонӣ монанди ҷамъият ва давлат буда, нисбат ба пайдоиш ва 

ташаккули таърихии он дар илми назарияи давлат ва ҳуқуқ 

андешаҳои гуногун баён шудаанд. 

То ба имрўз ин масъала дар илми ҳуқуқшиносӣ яке аз 

масъалаҳои мубрам буда, байни олимони соҳа ягонафикрӣ вуҷуд 
надорад. Имрўз муайян аст, ки дар самти равшан намудани ин 

муаммо даствардҳои  илми ҳуқуқшиносӣ кифоя нест. Зарур аст, ки 

боз аз илмҳои фалсафа, бостоншиносӣ, антропология, диншиносӣ, 

фаъолияти системаи олии асаби инсон, этнография ва дигар илмҳо 
истифода намоем.    

Дар аҳди ҳокимияти шўравӣ дар маркази назарияи олимони ин 

соҳа таълимоти марксистиву энгелсӣ мавқеи роҳбарикунанда ва 

монополистиро соҳиб буд ва бинобар ин, ҳар як фикру ақоиди ба он 

зид баёншуда мавриди танқиди шадид қарор мегирифт. Лозим ба 

ёдоварист, ки назарияи марксистӣ-энгелсӣ оиди масъалаи ба вуҷуд 

омадани ҳуқуқ ва давлатро ҷонибдорӣ карда, дар ин самт ҳамчун 

қувваи ҳаракатдиҳанда давлатро муайян мекунад. Илова бар ин, худи 

Ф.Энгелс дар асараш «Пайдоиши оила, моликияти хусусӣ ва давлат» 

сабабҳои пайдоиши ҳуқуқро бо сабабҳои пайдоиши давлат монанд ва 

тавъам шуморида, дар ин самт на қонуниятҳои пайдоиши ҳуқуқ, 

балки танҳо сабабҳои ба вуҷуд омадани онро таҳлил кардааст[9]. 

Чунин усули тадқиқ, албатта ба омўзиши илмии масъалаи генезиси 

ҳуқуқ зарари зиёд расонида, ҳуқуқро аз предмети тадқиқи худ маҳрум 
намуда буд. 

Олимони рус М.Н. Марченко ва Дерябина Е.М.  қайд мекунанд, 

ки дар байни муҳаққиқони соҳаи назарияи давлат ва ҳуқуқ ҳеҷ гоҳ 
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умумияти мавқеъ нисбати масъалаи ҷараёни пайдоиши давлат ва 

ҳуқуқ вуҷуд надошт [3, с.60]. 

Чунин ҳолат, албатта, ба сифати тадқиқотҳо дар самти муайян 

кардани хусусиятҳои генезиси ҳуқуқ ва давлат таъсири мусбӣ 
расонида наметавонист. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар назарияи муосири ҳуқуқ ва давлат 

низ мавқеи ягона нисбати масоили генезиси ҳуқуқ ва давлат дида 

намешавад. Аз маҷмуи назарияҳои мавҷудбуда дар ин самт метавон 

се назарияи асосиро ҷудо намуд: 

Назарияи якум, ин назарияи дар аҳди шўравӣ маъмул ва 

монополистии марксистӣ-энгелсӣ мебошад, ки мувофиқи он давлат 

ва ҳуқуқ дар натиҷаи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, таназзули сохти 

ҷамъияти ибтидоӣ, пайдоиши моликияти хусусӣ ва ҷудошавии 

ҷамъият ба синфҳо ба вуҷуд меоянд. Мувофиқи ин назария синфи аз 

нигоҳи иқтисодӣ қавӣ бо истифода аз ёрии давлат ҳокимияти сиёсиро 

ба даст меорад. Дар ин ҷараён ҳуқуқ ҳамчун воситаи меъёрии соҳиб 

шудани ҳокимияти сиёсӣ баромад мекунад. Тибқи ин назария маълум 

мегардад, ки давлат дар ҷараёни пайдоиши ҳуқуқ низ ширкат 
варзида, тамоми масоили ба он вобастаро танзим мекунад. Дар ин 

самт, асосгузорони ин назария ҳамчунин се шакли пайдоиши давлат, 

яъне афинагӣ, римӣ ва олмониро бунёдгузорӣ мекунанд. 

Аммо таҳлили моҳияти назарияи мазкур ба хулоса меорад, ки он 

танҳо дар асоси таҳлили қонуниятҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқ дар 

Аврупо таҳия гардида, сипас дар асоси он ҷараёни генезиси ҳуқуқ ва 

давлат дар тамоми кишварҳои олам шарҳ дода шудааст. Чунин 

методология, албатта аз нигоҳи илмӣ коста буда, хусусиятҳои 

пайдоиши ҳуқуқ ва давлатро дар дигар минтақаҳои олам ба назар 

намегирифт. Илова бар ин, имрўз муайян гардидааст, ки ба ҷараёни 

пайдоиш ва ташаккули ҳуқуқ ва давлат хусусиятҳои шароити зисти 

халқҳои ҷаҳон (замин, иқлим, релефи маҳал) ва омилҳои таърихӣ-

фарҳангии ҷойдошта таъсири муҳими худро гузоштаанд. Назарияи 

марксистӣ-энгелсӣ зимни шарҳи қонуниятҳои пайдоиши ҳуқуқ ва 

давлат ҳамчунин хусусиятҳои пайдоиши ҳуқуқро дар тамаддуни динӣ 

(яҳудӣ, насронӣ, исломӣ) ба назар нагирифта буд, ки тибқи 

таълимоти китобҳои муқаддаси динии Забур, Таврот, Инҷил ва 

Қуръон дар оѓоз ҳуқуқи динӣ ба вуҷуд омада, минбаъд он пояи 

пайдоиши давлат гардидааст. Аз таърихи қадим ва асрҳои миёна 

дидан мумкин аст, ки бо пайдоиши ҳуқуқи динӣ минбаъд таҳти 

таъсири онҳо давлатҳо ва империяҳои бузург ба вуҷуд омадаанд. 

Масалан, давлати паёмбарон-шоҳони яҳуд Довуд ва Сулаймон, 
давлати Хилофати Араб ва ѓ[7, 2, 1]. Яъне, дар мисоли чунин 
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тамаддунҳо ба назар мерасад, ки аввал ҳуқуқ ба вуҷуд омада, баъд он 

боис гардидааст, ки давлат ташкил ёбад. Чунин мисолҳои таърихӣ 

ҳеҷ бо қонуниятҳое, ки дар таълимотҳои марксистӣ-энгелсӣ 

муқаррар гардида буданд, мувофиқат намекарданд. Новобаста ба ин, 

назарияи марксистӣ-энгелсӣ дар маѓзи таълимоти илми 

ҳуқуқшиносии давраи шўравӣ қарор дошт ва чунин 

номувофиқатиҳои худро рўйпўш мекард. Масалан, дар адабиёти 

таълимии аҳди шўравӣ оиди назарияи давлат ва ҳуқуқ масъалаи 

пайдоиши ҳуқуқ ва давлат дар тамаддуни динӣ мавриди омўзиш 

қарор нагирифта буд ва чунин ҳолат, мутаассифона, то ҳол низ дида 
мешавад.        

Дар муқоиса бо назарияи якум ҷонибдорони назарияи дуюм аз 

он бармеоянд, ки ҳуқуқ дар тўли таърихи инсонӣ барвақттар аз 

давлат ба вуҷуд меояд. Чун тарафдорони ин назария бархе аз 

олимони аҳди шўравӣ ва муосиранд, назарияи мазкур асосан дар 

натиҷаи таҳлили низомҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии кишварҳои осиёиву 

африқоӣ, аҳамияти бештар додан ба моҳият ва таърихи ҳуқуқҳои 

фитрӣ таҳия шудааст[4,5]. Дар ин самт, бархе аз олимон бар он 

ақидаанд, ки агар қонун баъди давлат ба вуҷуд омада, бо он зич 

алоқаманд бошад, пас ҳуқуқ то ҷараёни пайдоиши давлат мавҷуд 

буд. Масалан, олими тоҷик, профессор Р.Ш. Сотиволдиев чунин 

андеша дорад, ки пайдоиши ҳуқуқ пеш аз давлат сурат гирифта, 

натиҷаи инкишофи табиии ҷомеа мебошад[6]. Вобаста ба ин, аксари 

ҷонибдорони ин самт, ба ҳуқуқи табиии азалии инсон ҳамчун 

объекти асосии таҳлилӣ ба маѓзи ин назария муносибат мекунанд. Аз 

ҳамин лиҳоз, чунин хулоса асоснок мегардад, ки тибқи он сароѓози 

пайдоиши ҳуқуқ бо ҳаққи табиии инсон ба ин ё он неъматҳои моддӣ 

ва маънавӣ, ҳаққи ба амал баровардани ба ин ё он фаъолият 

алоқаманд аст. Яъне, инсон ҳоло аз оѓози пайдоиши худ чунин ҳақро 

соҳиб буд, аммо онҳоро хуб дарк накарда, дар шакли урфу одатҳо 

нигоҳ медошт.  

Назарияи сеюм оиди генезиси ҳуқуқ мазмуни хусусиятнок 

дошта, он бо назарияи дуюм монандӣ дорад. Ҷонибдорони ин 

назария бар он ақидаанд, ки ҳуқуқ ҳамроҳ бо ҷамъият хеле пештар ба 

вуҷуд омадааст. Назарияи мазкур ишора мекунад, ки таърихи ҳуқуқ 

хеле қадима буда, ҳатто давраи таҳаввули тоақлонии инсонро дар 

бар мегирад. Яъне, ин ҷо дида мешавад, ки омўзиши генезиси ҳуқуқ 

ба сифати объекти тадқиқот бояд на тибқи усулҳои маъмулӣ ба роҳ 

монда шавад. Чунин омўзиш давраҳои қадимаи таърихӣ ва 

тотаърихии инсониро дар бар гирифта, дар ҷараёни он генезиси 

ҳуқуқ ба ҷузъи ҷараёни таҳаввули умумиҷаҳонӣ мубаддал мегардад.  
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Тибқи ин назария, генезиси ҳуқуқ давраҳои таҳаввули биологӣ ва 

иҷтимоии инсонро фаро гирифта, бо пайдоиши ҷамъият алоқаманд 

карда мешавад. Агар таҳаввули биологӣ якчанд миллион сол давом 

карда бошад, таҳаввули иҷтимоӣ чанд ҳазор солро дар бар мегирад. 

Ин маънои онро дорад, ки зимни омўзиши ҷараёни пайдоиш ва 

ташаккули таърихии ҳуқуқ усулҳои маъмулии тадқиқ нокифоя буда, 

генезиси ҳуқуқ бояд бевосита якҷоя бо масоили антропогенез ва 

генезиси иҷтимоӣ мавриди омўзиш қарор дода шавад. Яъне, дар ин 

ҷода, зарурияти омўзиши дастовардҳои илмҳои ѓайриҳуқуқӣ ба 
мисли антропология, физиологияи фаъолияти асаб, психология, 

биологияи таҳаввулӣ, диншиносӣ, этнология, этнография, 

сотсиология ва ѓайраҳо вуҷуд дорад.   

 Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки генезиси ҳуқуқ яке аз 

масъалаҳои мубрами илми назарияи ҳуқуқ ва давлатро ташкил 

медиҳад. Оид ба он то ҳол байни олимони соҳа баҳсҳои илмӣ давом 

ёфта, аммо то ҳол мавқеи умумӣ таҳия нагардидааст. Илова бар ин, 

дар ҷумҳуриҳои собиқ шўравӣ новобаста аз он ки давлати шўравӣ ва 

низоми идоракунии он кайҳо аз байн рафтааст, то ҳол пайгирӣ аз 

назарияи марксистӣ-энгелсӣ дар ин ҷода ба назар мерасад. Масалан, 

то кунун низ дар адабиёти таълимии ҳуқуқӣ назария дар бораи бо 

давлат алоқаи мустаҳкам доштани ҷараёни пайдоиши ҳуқуқ ва 

сабабҳои бавуҷудоии он мавқеи мустаҳкам дорад [8, с.40]. Аммо бояд 

зикр сохт, ки имрўз дар натиҷаи инкишофи босуръати илму техника, 

дастовардҳои бузурги илмӣ дар соҳаҳои бостоншиносӣ, таърих, тиб 

ва ѓайраҳо зарурияти аз нав таҳлил намудани нуқтаҳои муҳими илми 

назарияи ҳуқуқ ва давлат, хосатан дар масъалаи генезиси онҳо фаро 

расидааст. Дар ин самт, хуб мебуд, агар масъалаи пайдоиши ҳуқуқ ва 

давлат дар тамаддуни динӣ мавриди тадқиқи мукаммал қарор 

гирифта, қонуниятҳои асосии ба онҳо хос дар муқоиса бо 

тамаддунҳои дигар муайян карда шаванд. 

Аз дигар ҷониб, зимни муайян намудани қонуният ва сабабҳои 

пайдоиши ҳуқуқ бояд мавқеи институти адолати судӣ дар ин самт ба 

назар гирифта шавад. Афсўс, ки ин масъала кам тадқиқ гардидааст. 
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АЛОМАТҲОИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТҲОИ ХУСУСИЯТИ 
ЭКСТРЕМИСТИДОШТА 

 

Мухолифати андешаҳо вобаста ба мафҳумҳои «экстремизм», [1] 

«ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта», «ҷиноятҳои самти 

экстремистӣ», «фаъолияти эсктремистӣ» ва дигар мафҳумҳои бо онҳо 

монанд аз аввали солҳои 2000 то ба имрўз баҳсҳои назарраси илмиро 

ба бор оварда, боиси номукаммалии қонунгузории 

зиддиэкстремистии давлатҳои аъзои ИДМ ва хатоиҳо дар таҷрибаи 

судиву тафтишотӣ гардидаанд. 

Бинобар сабаби он ки муҳаққиқон маҳакҳои баҳспазири илмиро 

вобаста ба таснифоти «ҷиноятҳои самти экстремистӣ»  [2] ва 

«ҷиноятҳое, ки ба фаъолияти эсктремистӣ алоқаманданд» [3] 

пешниҳод намудаанд, истифодабарии истилоҳоти мазкур дар 

таҷрибаи тафтишотиву судӣ боиси мушкилот дар бақайдгирии 

омории ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта ва бандубасти онҳо 
гардидааст. 

http://www.revolucia.ru/
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Барои ҳамин, мо ҷонибдори мавқеи қонунгузори Федератсияи 

Руссия [4]  ва муаллифоне [5] мебошем, ки ба ҳайси маҳаки асосии ин 

гуна ҷиноятҳо барангехтани кинаю адоватро аз рўйи ангезаҳои сиёсӣ, 

идеологӣ, нажодӣ, миллатгароӣ нисбати ягон гурўҳи иҷтимоӣ 
эътироф намудаанд. 

Вобаста ба ҳамин масъала А.Г. Хлебушкин чунин андеша дорад, 

ки дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ мафҳум ва системаи ҷиноятҳои 

хусусияти экстремистидошта то айни замон рўякӣ мавриди омўзиш 

қарор дода шуда, аз тарафи аксарияти муҳаққиқон мавриди 

эродгирии ҷиддӣ қарор мегиранд [6]. 

С.Н. Фридинский мухолифи дар қонунҳои «Мубориза бар зидди 

экстремизм» ба таври дақиқ муайян сохтани ҷиноятҳои хусусияти 

экстремистидошта мебошад, зеро қонунҳои мазкур меъёри ҳуқуқӣ - 

ҷиноятӣ маҳсуб намеёбанд. Ба андешаи ў мақсади қонунҳои мазкур 

криминализатсия кардани ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта 

набуда, балки ташкили пешгирии кирдорҳои мазкур ва дар доираи 

дигар соҳаҳои ҳуқуқ манъ сохтани фаъолияти ташкилотҳои 

экстремистӣ аст. Вазифаи ҳуқуқтатбиқкунандагон бошад, аз 

айнияткунонии меъёрҳои мушаххаси Кодекси ҷиноятӣ ба кирдорҳои 
хавфноки хусусияти экстремистидошта иборат мебошад [7]. 

Новобаста ба мушкилоти илмӣ дар самти коркарди мафҳумҳои 

зикркарда, дар таҷрибаи амалӣ барои ҳуқуқтатбиқкунандагон танҳо 

истилоҳоти ҳуқуқие мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки дар 

қонунгузории ҷиноятӣ мустаҳкам гардидаанд, зеро яке аз кафолати 

риояи ҳуқуқ ва озодии инсон ва шаҳрванд - ин риоя намудани 

талаботи принсипи қонуният маҳсуб меёбад, ки мувофиқи 

муқаррароти он, ҷиноят эътироф намудани кирдор, сазовори ҷазо 

будани он дигар оқибатҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ танҳо аз тарафи қонуни 

ҷиноятӣ муайян карда мешаванд (м. 4 КҶ ҶТ). 

Аз ин лиҳоз, Л.Ч. Сидиқова менависад, ки «... ҳар як аломати 

таркиби ҷиноят, аз он ҷумла аломатҳои таркиби ҷиноятҳои хусусияти 

экстремистидошта бояд дар КҶ дақиқ дарҷ карда шавад» [8]. 

Имрўз дар Кодекси ҷиноятии ҶТ моддаи мустақил бо номи 

«экстремизм» мавҷуд нест ва қонунгузор дар моддаҳои 3071, 3072, 3073 

КҶ ҶТ барои ошкор сохтани табиати ҷиноятии кирдорҳои 

экстремистӣ мафҳумҳои «ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта», 

«фаъолияти экстремистӣ», «иттиҳоди экстремистӣ» ва “ташкилоти 

экстремистӣ»-ро истифода бурдааст. Аммо аломатҳои фарқкунандаи 

мафҳумҳои зикркарда низ дар КҶ ҶТ ба пуррагӣ дарҷ наёфтаанд. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба 

экстремизм», ки  2 январи соли 2020, №1655 қабул гардидааст,  
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мафҳумҳои “экстремизм”, «фаъолияти экстремистӣ» ва дигар 

мафҳумҳои ҳамҷавор мустаҳкам шудаанд, аммо ин мафҳумҳо низ 

номгўи ҳамаи   кирдорҳои хусусияти экстремистидоштаро ба пуррагӣ 

дар худ таҷассум наменамоянд. 

Аз мазмуни диспозитсияи моддаи 3072 КҶ ҶТ (Ташкили 

иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) бармеояд, ки ба ҷиноятҳои 

хусусияти экстремистидошта моддаҳои 157 КҶ (Монеъ шудан ба 

фаъолияти иттиҳодияи динӣ), 158 КҶ (Монеъ шудан ба фаъолияти 

ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ), 160 КҶ (Вайрон кардани 

тартиби ташкил ва гузаронидани маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, 

роҳпаймоӣ ва пикетгузорӣ), 185 КҶ (Ташкили воҳидҳои мусаллаҳи 

ѓайриқонунӣ), 188 КҶ (Бетартибиҳои оммавӣ), 189 КҶ (Барангехтани 

кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ), 237 КҶ 

(Авбошӣ), 2371 КҶ Вандализм), 242 КҶ (Несту нобуд кардани 

ёдгориҳои таърих ва фарҳанг), 243 КҶ (Таҳқири ҷасади фавтидагон 

ва гўри онҳо), марбут дониста шудаанд [9]. 

Яъне, шахс барои ташкили иттиҳоди экстремистӣ бо м. 3072 КҶ 

ҶТ танҳо дар он ҳолате ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, ки 

агар мақсади иттиҳоди экстремистӣ содир намудани ҷиноятҳои 

номбурдаро дошта бошад. Аммо агар шахси гунаҳгор барои содир 

кардани ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, аз қабили моддаҳои 

307 КҶ, 3071  КҶ, 3073 КҶ, 3074 КҶ тайёрӣ, сўиқасд ва ё онҳоро содир 

карда бошад, пас, бояд бо моддаи 3072  КҶ ба ҷавобгарӣ кашида 

нашавад. Зеро номгўи ҷиноятҳои хусусияти экстремистидоштаи дар 

моддаи 3072 КҶ ҶТ пешбинишуда, бинобар сабаби духурагӣ ва 

номукаммалӣ ҳангоми татбиқ намудани меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ ба 

манфиати айбдоршаванда (судшаванда, маҳкумшуда) тафсир 

(маънидод) карда мешаванд (қ. 1 м. 111 КҶ ҶТ) [10]. Қисми 2 м. 111 КҶ 

ҶТ  муқаррар намудааст, ки ибораҳо ва (ё) мафҳумҳое, ки дар ҳамин 

Кодекс истифода мешаванд, ҳамон маъноеро дороянд, ки дар 

қонунҳои дахлдор оварда шудаанд, агар дар Кодекси ҷиноятӣ 

тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.  

Инчунин, мутобиқи талаботи банди 13 Консепсияи сиёсати 

ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2013,  

№492, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳадди ақали 

мукаммали номгўи кирдорҳои ҷинояти эътирофшавандаро доро 

бошад, ки муқовимат ба онҳо наметавонад бо воситаи қонунгузории 

соҳавии дигар самаранок амалӣ карда шавад», [11] аммо дар КҶ ҶТ 

аломатҳои «фаъолияти экстремистӣ”, «ҷиноятҳои хусусияти 

экстремистидошта», «иттиҳоди экстремистӣ» ба пуррагӣ дарҷ 

нагардидаанд ва дар қонунҳои дахлдор - Қонуни Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо экстремизм» мафҳумҳои 
зикркарда бо таври васеъ тафсир ёфтаанд. 
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 РОҲҲОИ БАРТАРАФ КАРДАНИ КОЛЛИЗИЯИ ҲУҚУҚӢ 
 

Масъалаи коллизия дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон дар 

солҳои 90-ум беш аз пеш тезу тундтар шуд. Дар асри ХХ, вақте ки 

асосҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеа таѓйир меёфтанд, низоми 

ҳуқуқӣ ба ҳолати сифатан нав даромад. Низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити мураккаби басо зиддиятнок, вақте ки 

принсипҳо, институтҳо ва актҳои қонунгузории СССР ва ҶШС 

Тоҷикистон қабулшуда амал мекарданд, ташаккул ёфт [6,276]. Бояд 

қайд намоем, ки воқеаҳои ҷомеаи Тоҷикистон бо низоъ дар сатҳҳои 

гуногуни ҳаёт ва соҳаҳои гуногун, аз ҷумла соҳаи ҳуқуқӣ алоқаманд 
буданд. 

Ихтилофоти дорои хусусияти ҳуқуқӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ба 

як амри маъмулӣ табдил ёфтаанд, ки фаъолияти ҳуқуқшиносон барои 

ҳалли онҳо равона шудааст. Дар айни замон, коллизияи қонун дар 

Тоҷикистон мавҷуд аст, он ба динамикаи рушди муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, ки бо рушди босуръати институтсионалии ҳуқуқ, афзоиши 

массивҳои танзимкунанда дар дохили системаи ҳуқуқианд, вобаста 

аст. Мавҷудияти низоъҳои ҳуқуқӣ боиси вайроншавии принсипи 

адолат, ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд ва дигар 

принсипҳои арзишманд дар ҷомеа ва ҳуқуқ мегардад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 

чунин доири ин масъала иброз доштанд: “Бо пешрафти ҷомеа 

муносибатҳои ҷамъиятӣ пайваста тағйир ёфта, дар ин замина ба 

муносибатҳои нав мутобиқ гардонидани қонунҳо шарти асосии 

таъмин намудани рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву 

фарҳангии кишвар мебошад”[ 1]. 

Усули ҳалли низоъҳои ҳуқуқӣ ҳамчун воситаю механизмҳо, 

тартиби бартараф кардани онҳо фаҳмида мешаванд. 
Вобаста ба хусусияти низоъ ин ё он усул ва шакл истифода 

мешавад ва роҳи бартараф кардани коллизияи ба миёномада ё аз 

бунбасти ҳуқуқӣ баромадан, интихоб карда мешавад. Роҳҳои 

маъмултарини ҳалли низоъҳои ҳуқуқӣ инҳоянд: 
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-тафсир; 

-қабули санади нав; 

-бекор кардани санади куҳна; 

-ворид намудани тагйирот ё тавзеҳот ба санадҳои  мавҷуда; 

-мурофиаи судӣ, маъмурӣ ва ҳакамӣ; 

-ба низом даровардани қонунгузорӣ, ҳамоҳангсозии меъёрҳои 

ҳуқуқӣ; 

-рафти гуфтушунид, ташкили комиссияҳои  созиш; 

-адолати конститутсионӣ; 

-оптимизатсияи фаҳмиши ҳуқуқӣ, робитаи назария ва амалия; 

-тартиботи байналмилалӣ. 

Баррасии коллизия барои танзими рафтор метавонад на танҳо 

дар марҳилаи татбиқи қонун (яъне, аз ҷониби мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ), балки дар тамоми марҳилаи татбиқи қонун (яъне, аз ҷониби 

тамоми субъектҳои ҳуқуқ), амалӣ карда шавад. Ягона фарқ дар он 

аст, ки натиҷаҳои ҳалли низоъро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ одатан дар 

санадҳои татбиқи қонун (фармоишҳои инфиродӣ), на танҳо дар амал 

ё беамалии воқеии он ифода меёбад. Дар ҳуқуқи хусусии 

байналмилалӣ проблемаи конфликт масъалаи интиҳоби ҳуқуқи 

татбиқшаванда мебошад. Дар ин ҳолат, маҳз мушкилоти низоъ ва 

бартарафсозии он мазмуни асосии ин шохаи ҳуқуқиро ташкил 

медиҳад. Дар дигар бахшҳо масъалаи  ихтилофи меъёрҳо аҳамияти 

тобеият дошта, шакли халли зиддиятҳои  байни меъёрҳои  ҳуқуқ ва 

принсипҳои  умумии ҳуқуқиро дар бар мегиранд. 

Барои рафъи коллизия, маҳорати баланди тарҷумон ва 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, таҳлили дақиқи ҳолатҳои «парванда», 

интихоби ягонаи имконпазир ё ҳадди аққал мувофиқ ҷиҳати ҳалли 

онҳо зарур аст. Ин одатан кори душвори таҳлилӣ аст. Дар ин ҷараён, 

ки мушоҳидааш душвор аст, ба ин гуна зиддиятҳо пайваста дучор 
меоянд ва «ташхис»-и дурусти ин ё он масъала душвор мебошад. 

Албатта, коллизияҳоро бо роҳи баровардани қоидаҳои  нави  

конфликтӣ, ки аз рӯи мазмуни ҳуқуқиашон ба се гурӯҳи асосӣ таксим 
мешаванд, бартараф кардан мумкин аст: 

1.Меъёрҳое, ки интихоби байни меъёрҳоро дар асоси ҳудудӣ 
танзим мекунанд; 

2.Меъёрҳое, ки интихоби байни меъёрҳоро ба таври муваққатӣ 
танзим мекунанд; 

3.Меъёрҳое, ки интихоби байни меъёрҳои дар санадҳои сатҳҳои 

гуногун мавҷудбударо муайян месозанд.  

Ҳамаи онҳо ба принсипҳои  умумӣ — ғояҳои  барпо намудани 

базаи нормативӣ ва татбиқи меъёрҳои  ҳуқуқ асос ёфтаанд. Ба 
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шарофати таҳияи ин принсипҳои ҳалли низоъҳо дар қонун таносуби 

манфиатҳои муқаррарнамудаи қонунгузор нигоҳ дошта шуда, меъёри 

танзими ҳуқуқӣ устувор мегардад. 

Хусусиятҳои қоидаҳои зиддият: 

-меъёри конфликтӣ танҳо тартиби ҳуқуқии салоҳиятдори ин 

муносибатҳои ҳуқуқиро нишон медиҳад, ки ҳуқуқу уҳдадориҳои 

тарафҳоро муайян мекунад; 

-қоидаи конфликтӣ қоидаи истинодист, бинобар ин он танҳо бо 

ҳамон қоидаҳои моддие, ки ба онҳо дахл дорад, татбиқ мегардад. 

Ба гуфтаи Ю.А.Тихомиров, инҳо меъёрҳои «арбитрҳо» буда, як 

навъ ихтилофи қонунҳоро ташкил медиҳанд[ 3, 45–53 ]. 

Дар сатҳи амалияи татбиқи ҳуқуқ мақомоти дахлдор ва шахсони 

мансабдор ҳангоми ошкор намудани ихтилофҳо одатан принсипҳои  

умумии ҳуқуқии зеринро оид ба рафъи ихтилофот байни меъёрҳои  

ҳуқуқӣ ба зимма мегиранд: 

1.Афзалияти меъёри дорои қувваи олии ҳуқуқӣ. Ин принсип дар 

як системаи томи қоидаҳои  коллизионӣ ифода ёфтааст, ки маънои он 

муқаррар намудани он, ки санади як намуди муайян ба санади дорои 

қувваи олии ҳуқуқи муҳолиф буда наметавонад. 

2.Афзалияти меъёри махсус нисбат ба меъёри умумӣ. Дар ин 

маврид “махсус” ҳамчун як меъёри ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад, ки 

аломатҳои хоси ҳар як субъект ё объектро муқаррар мекунад. Дар 

ҳуқуқ хусусияти махсуси меъёрҳоро метавон бевосита тавассути 

системаи меъёрҳои  истиноӣ муайян кард. 

3.Афзалияти қоидае, ки баъдтар қабул шудааст. Агар санадҳои  

як мақомот, ки дар вақтҳои  гуногун оид ба як масъала бароварда 

шудаанд, ба ҳамдигар муҳолиф бошанд, пас аз рӯи принсипе, ки 

ҳуқуқшиносони римӣ пешниҳод кардаанд, татбиқ карда мешавад, 

қонуни баъдтар баровардашуда санади пешинаро дар ҳар чизе, ки аз 

он фарқ мекунад, бекор мекунад. . 

Ба ақидаи Р.Ш. Сотиволдиев  аз сабаби он, ки ин принсипҳо аз 

як системаи пурраи қоидаҳои ихтилофоти бармеоянд, татбиқи онҳо 

дар ҳолати мушаххас талаб намекунад, ки дар меъёрҳои ҳуқуқӣ 

нишондоди бевоситаи ин мавҷуд бошад[5,692]. 

Пайдарҳамии қатъии татбиқи принсипҳои номбаршуда мавҷуд 

аст, яъне ҳар яки онҳо танҳо дар сурате татбиқ карда мешаванд, ки 

татбиқи принсипҳои қаблӣ имконнопазир бошад: 

Пеш аз ҳама, принсипи афзалияти қоида бо қувваи олии 

юридикӣ татбиқ карда мешавад. Қувваи ҳуқуқии санад дар асоси 

мақоме, ки санадро қабул кардааст ва дар баъзе мавридҳо аз рӯи 
намуди санад муайян карда мешавад. 
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Сониян, принсипи афзалияти меъёри махсус нисбат ба меъёри 

умумӣ татбиқ мегардад. Моҳияти махсуси меъёр ё бо роҳи мавҷуд 

будани нишондиҳандаи имконияти муқаррар намудани хусусиятҳои  

танзими ҳуқуқӣ дар дигар санадҳо ва ё бо роҳи муқоисаи доираи 

меъёрҳо аз рӯи субъект ё объект муайян карда мешавад. 

Ба ақидаи С.С.Алексеев доираи меъёрҳои умумӣ ва махсус бояд 

аз рўи объектҳои танзими ҳуқуқӣ мувофиқат кунанд, вале аз рўи 

субъектҳои муносибатҳои танзимшаванда ҳамчун умумӣ ва махсус 

таносуб дошта бошанд ва ё аз рўи субъектҳои муносибатҳои 

танзимшаванда ба ҳам мувофиқ бошанд, вале ҳамчун мафҳуми умумӣ 

ва махсус алоқаманд бошанд ё аз рӯи объектҳо ягона бошанд [2,147]. 

Ниҳоят, принсипи афзалияти қоидаи баъдтар қабулшуда татбиқ 
карда мешавад. 

Коллизияҳои ҳуқуқӣ, нооромиҳои сиёсӣ пояҳои низом ва суботи 

ҷомеаро халалдор мекунанд, шуури ҳуқуқии одамонро вайрон 

мекунанд, вазъиятҳои буҳронӣ, ташаннуҷи иҷтимоиро ба вуҷуд 

меоранд. Чунин катаклизмҳо нишонаи фарҳанги пасти ҳуқуқӣ 

мебошанд, ки дар ҳама сатҳҳои нигилизми ҳуқуқӣ ривоҷ меёбанд. 

Аз ин рӯ, нооромиро пешгирӣ кардан ва агар онҳо рӯй диҳанд, 

бо истифода аз механизму тартиби барои ин коркардшуда сари вақт 

бартараф карда шаванд, вагарна роҳи дигар ба сарбаста мебарад. 

Н.В.Худойкина қайд мекунад, ки конфликтҳои  ҳуқуқӣ як қисми 

масъалаи васеътар — конфликтология буда, дар ҳуқуқшиносӣ ва 

сиёсатшиносии ватанӣ як фанни нав ва самти нави илмӣ мебошад. Ин 

масъала дар мамлакати мо пештар омӯхта нашуда буд ва сабабҳои он 
ба мо  равшананд[ 4,С. 29–31]. 

Аммо дар давраи пасошӯравӣ он беш аз пеш таваҷҷуҳи 

олимонро ба худ ҷалб кард ва имрӯз метавон дар бораи дастовардҳои 

муайян дар рушди назарияи низоъҳо ва дигар зиддиятҳое, ки дар 

ҷомеа вуҷуд доранд, сухан ронем. 

Ҳамин тариқ, роҳҳои маъмултарини ҳалли низоъҳои ҳуқуқӣ 

инҳоянд: 

1) тафсири санади меъёри ҳуқуқӣ; 

 2) таҳия ва қабули санади нав ;  

3) бекор кардани эътибори куҳна;  

4) ворид намудани тағйирот ё тавзеҳот ба санадҳои  мавҷуда;  

5) мурофиаи судӣ, маъмурӣ, арбитражӣ ва ҳакамӣ;  

6) ба низом даровардани қонунгузорӣ, ҳамоҳангсозии меъёрҳои 

ҳуқуқӣ; 7) рафти гуфтушунид, ташкили комиссияҳои  созиш; 

 8) адолати конститутсионӣ;  

9) оптимизатсияи фаҳмиши ҳуқуқӣ, робитаи назария ва амалия;  
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10) расмиёти байналмилалӣ. 

Роҳҳои  бартараф намудани ихтилофҳои  ҳуқуқӣ ё кам кардани 

онҳо равшананд. Ин, пеш аз ҳама, рафъи сабабҳое, ки боиси ба амал 

омадани ин нооромӣ мегарданд ва асоси онҳо вазъияти буҳронии 

ҷамъият мебошад. Махсусан, дар ҳалли ин масъала инҳо талаб карда 
мешаванд: 

 такмили қонунгузорӣ ва амалияи татбиқи он; 

 ҳотима додан ба коллизияи қонунҳо ва ҳукуматдорон; 

 баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва фарҳанги ҳуқуқии 

қонунгузорон; 

 сари вақт интишори қоидаҳои бартараф кардани камбудиҳо дар 

қонун; 

 риояи қатъии тартиби конститутсионӣ ва қонунгузорӣ, муайян 

намудани ҳалли баҳсҳои ба вуҷудомада; 

 ба низом даровардани ҳамаи санадҳои  меъёрӣ дар се шакли он 
— инкорпоратсия, консолидатсия ва кодификатсия; 

 равшанӣ андохтан ба фаъолияти аппарати давлатӣ ва шахсони 

мансабдори он, роҳ надодан ба берун баромадани шахсони 

мансабдор аз доираи мақому ваколатҳои  худ; 

 паст шудани сатҳи дарки ҳуқуқӣ ва тафсири қонунҳо; 

 мустаҳкам намудани тартибот, муташаккилӣ ва идоракунӣ дар 

мамлакат, раҳо ёфтан аз конфронтасияи сиёсӣ; 

 мутобиқ кардани қонунгузорӣ ва ҳамоҳангсозии фазои ягонаи 

ҳуқуқӣ, низоми ҳуқуқӣ. 

Ҳамин тавр, таҳлили сабаби низоъҳо барои самараноктар ошкор 

намудани роҳҳои бартараф намудани онҳо, таъмини такмили низоми 

ҳуқуқ ва амалияи татбиқи он замина фароҳам меорад. 
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ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ САРКАШӢ АЗ АНДОЗ  
 

Андозҳо ва пардохтҳо ин яке аз воситаҳои асосии буҷети давлат 

ба ҳисоб рафта, асоси иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил 

медиҳад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар равобити ин 

мавзуъ дар моддаи 45 муайян кардааст, ки андоз ва дигар пардохтҳо 

вазифаи ҳар як шахс ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, асоси хавфноки 

саркашӣ аз андозҳо ва пардохтҳо боиси косташавии иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба миён меорад [1]. 

Барои фаъолияту мавҷудияти давлат маблаѓҳои зарурӣ 

лозиманд. Маҳз ба туфайли маблаѓҳои гирдовардаи давлат мавқеи 

қувваи иқтисодиро соҳиб мегардад. Одатан, дар шароити кунунӣ 

маблаѓҳои дар ихтиёри давлат мавҷудбуда аз ҳисоби чунин 

пардохтҳо ба даст оварда шудаанд: 

- фаъолияти ҳоҷагидорӣ ва хусусигардонии молу мулки давлатӣ; 

- гирдоварии маблаѓҳо бо роҳи ситонидани андозу боҷгирӣ ва 

ҳар гуна инъомҳову бозёфтҳо.  

Дар замони ҳозира яке аз роҳҳои таъмини дороии давлат, 

андозгирӣ аз аҳолӣ ва ташкилотҳои қобилияти андозсупорӣ дошта, 

мебошад. Бо ҳамин роҳ давлат сиёсати тақсимотро татбиқ мекунад. 

Дар мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон сиёсати тақсимоти давлат ба 

ҳамон нигаронда шудааст, ки даромадҳои ҳадди ақал ва аксар бо 

ҳамдигар наздик карда шаванд. Бо ҳамин мақсад ҳадди ақали музди 

меҳнат бо таври қонунгузорӣ танзим мегардад. 

Мавриди муайян кардани меъёри андоз аз даромадҳои 

шаҳрвандон ва низому меъёри афзояндаи андоз аз даромад ба роҳ 
монда мешавад. Яъне, аз музди паст андози камтар гирифта, 

баробари зиёдшавии даромад сатҳи андоз баландтар таъйин карда 

мешавад. Ин гуна усули ҳисобу рўёнидани андоз имконият медиҳад, 

ки даромади каму зиёд бо ҳамдигар наздик карда шуда, то андозае 

адолати иҷтимоӣ ҳамчун маҳаки танзимгарӣ истифода бурда шавад. 

Дар ҳолатҳои ҷудогона хароҷоти давлат афзуда, дар навбати худ 

талаб менамояд, ки меъёри андозҳо зиёд карда шавад. Чунки як роҳи 
асосии зиёд кардани даромади давлат афзоиши андоз ба шумор 
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меравад. Бо мақсади ҳалли мушкилот зиёд кардани андози фоидаи 

шахсони ҳуқуқӣ ба миён меояд. Аммо, амалан зиёд шудани андози 

фоида сатҳи худи фоидаро паст гардонида, бо ҳамин роҳ имконияти 

зиёдшавии даромади давлатро барҳам медиҳад. Бинобар он, ин гуна 

сиёсати молиявӣ бояд мулоҳизакорона пеш гирифта шавад. Қисми 

зиёди даромади аҳолӣ ва ташкилотҳо дар сектори хусусии 

иқтисодиёт ба вуҷуд меояд. Имконияти танзими давлатии ин гуна 

даромадҳо (фоида) маҳдуд буда, татбиқи амалияи бо роҳи маъмурӣ 

ба даромади давлатӣ гузаронидани онҳо бошад, мумкин нест. 

Андозсупоранда танҳо тавассути андозҳои муқарраркардаи Кодекси 

андоз дар ташаккули даромади буҷети давлатӣ иштирок менамоянд 

[2]. Маблаѓи буҷет бо ҳамин роҳ ҷамъоварӣ шуда, барои фаъолияти 

давлат ва мақомоти он, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, молиякунонии 

соҳаҳои иҷтимоӣ харҷ мешавад. 

Дар баробари ин, Кодекси ҷиноятӣ барои ба танзимдарории ин 

масъала дар моддаи 292 ҷавобгариро барои вайрон кардани чунин 

кирдор муқаррар кардааст: «Саркашӣ аз супоридани андозҳо ва (ё) 

пардохтхо аз шахси ҳуқуқӣ» [3]. 

Кодекси ҷиноятӣ ҷавобгариро барои чунин меъёр дар моддаи 

292 дар ду қисм ва эзоҳ муқаррар кардааст, ки ҳар яке аз ин қисмҳо 

вобаста ба хусусиятҳои ба ҷамъият хавфнокиашон ҷойгузорӣ карда 

шудаанд. Дар қисми якуми он чунин омадааст: “Саркашӣ аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси ҳуқуқӣ, ки қонун 

муқаррар намудааст, бо роҳи дидаю дониста ба асноди муҳосибавӣ 

(бухгалтерӣ) ё декларатсияи андоз дохил намудани маълумоти 

таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот ё бо роҳи дигар пинҳон 

доштани объектҳои андозбандишаванда, ки ба миқдори калон содир 

шудааст”. Аз мазмуни ин диспозитсия бармеояд, ки  чунин меъёрҳо 

хусусияти бланкетӣ доранд, ба монанди андоз ва пардохтҳои хатмӣ 
гуфтан зарур аст.  

Андозҳо гуфта, он андозҳои ҳатмии муқаррарнамудаи Кодекси 

андоз, ки ба буҷети давлат ба ҳисоб рафта, ба андозаи муайян амалӣ 

гардида, хусусияти хатмӣ ва бебозгашту беподош ба ҳисоб меравад. 

Пардохтҳо бошад, он пардохтҳое, ки ба буҷети давлат 

супоридани он ҳатмӣ мебошад, аз ҷумла он пардохтҳои муқаррар 

кардашуда ба ҳисоб меравад, ба мисли бонусҳои реалӣ ва ѓайра. 

Объекти ҷиноят - муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи ба 

танзимдарории давлатии андозбандӣ ва бунёди қисми даромади 

буҷети давлатӣ ба ҳисоб меравад. Принсипҳои ташкил намудан ва 

фаъолияти системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби 
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муқаррар намудан, таѓйир додан, бекор кардан ва ҷамъ овардани 

андозҳоро Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. 

Тарафи объективӣ ин ҷиноят дар саркашӣ намудан аз 

супоридани андозҳо ва (ё) пардохтҳо ифода мегардад. 

Тарзҳои саркашӣ намудан ҳатмӣ буда, онҳо дар диспозитсияи 

модда аниқ муайян карда шудаанд. Онҳо чунинанд: 

а) бо роҳи ба асноди муҳосибавӣ (бухгалтерӣ) дохил намудани 

маълумоти таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот; 

б) бо роҳи ба декларатсияи андоз дохил намудани маълумоти 

таҳрифшуда оид ба даромад ва хароҷот; 

в) бо роҳи дигар пинҳон кардани дигар объектҳои 
андозбандишаванда.  

Субъект – махсус, яъне, супорандагони андоз аз корхонаҳои 

резидентӣ ва корхонаҳои хориҷӣ мебошанд – роҳбарони ташкилоту 

корхонаҳо, муҳосибони калон (муҳосибон). 

Тарафи субъективии ин ҷиноят қасди бевоситаро ташкил 

медиҳад. Чунки дар диспозитсияи модда сухан дар бораи «дидаю 

дониста» дохил намудани маълумотҳои бардурўѓ дар ҳуҷҷатҳои 

дахлдор меравад, ки маънои яқин ва аён будани мақсади саркашӣ 

кардан аз пардохти андозро дорад. Бинобар ин, агар дар натиҷаи 

бесалоҳиятӣ ё паст будани маълумот ва ё боварии комил доштан оид 

ба дуруст тартиб додани ҳуҷҷатҳои бухгалтерӣ ба мақомоти андоз 

маълумотҳои нодуруст ирсол карда шаванд, он гоҳ таркиби ин 

ҷиноят ҷой надорад. 

Дар қисми дуввум бошад чунин кирдорҳо бо ҳолатҳои 

вазнинкунанда пешбинӣ шудааст, яъне: 

- аз ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти дар ҳамин модда ё 

барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 291 ё 293 КҶ ҶТ пешбинишуда, 
судшуда; 

- ба миқдори махсусан калон содир шуда бошад. 

Дар эзоҳи моддаи мазкур ҳолати муқарраркунии дараҷаи он, ки 

барои бандубаст аҳамияти калон дорад, яъне, миқдори калон ва 

махсусан калон ва миқдори муайянкунанда пешбинӣ шудааст ва 

ҳамчунин, дар меъёри мазкур ҳолати аз ҷавобгарӣ озод намудан низ 

муқаррар шудааст.  

Ба ақидаи Середа М.И. ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд, ин 

ҷиноятҳое, ки дар як давраи муайян дар як манотиқ таҳдидкунандаи 

манфиатҳои молиявии давлат дар соҳаи ташаккули пурра ва 

саривақтии як қисми буҷети давлат ба ҳисоб меравад [4]. 

Аз нуқтаи дигар назар афканем, ин ақида на он қадар боиси 

дастгирӣ аст, чунки ҷиноятҳои андозӣ дар ҳар як давлат ва дар ҳар як 
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замон мавҷуд буд. Ва инро қайд кардан зарур аст, ки ҳар як давлат 

вобаста ба ситема ва буҷети худ низоми хоси андозбандиро муайян 
кардааст. 

Ба ақидаи гурўҳи дигари олимон, аз ҷумла Кучерова И.И. 

ҷиноятҳои андозӣ ин яке аз падидаҳои иҷтимоӣ - ҳуқуқӣ барои 

ҷамъият хавфноке, ки ба давлат низоъҳоро оид ба буҷети давлат ба 

вуҷуд оварда, объектҳое, ки қонуни ҷиноятӣ мавриди ҳифз қарор 

додааст ва ҳамчунин, назорати саривақтӣ ва пуррагии онҳоро 

халалдор менамояд, фаҳмида мешавад [5]. 

Ин мафҳум хеле васеъ буда, инчунин ин таъриф дорои 

аломатҳои асосии ин ҷиноят мебошад, ба монанди маҷмуи ҷиноят, 

ҷиноятҳои содиршуда ва содиршаванда ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Умуман, Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиноятҳои 

андозӣ ва дигар пардохтҳоро ба гурўҳҳои зайл ҷудо менамояд: 

1. Ҷиноятҳои ба андоз алоқаманд: 

- саркашӣ аз супоридани андозҳо аз шахси ҳуқуқӣ; 

- саркашии шахси воқеӣ аз пардохти андозҳо ва (ё) пардохтҳо (м. 

293 КҶ ҶТ). 

2. Ҷиноятҳои ба дигар пардохтҳо алоқаманд: 

- саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ (м. 291 КҶ ҶТ); 

- саркашӣ аз дигар пардохтҳо. 

Умуман, мафҳуми чунин андозҳо ва пардохтҳоро муайян кардан 

танҳо дар асоси қонунгузории вобаста ба ҳар як соҳаи онҳо 

имконпазир аст. Масалан, мутобиқи муқаррароти моддаи 23  

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон «Андоз пардохти ҳатмии 

муқаррарнамудаи Кодекси мазкур  ба буҷет мебошад, ки  ба андозаи 

муайян амалӣ гардида, хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош 

дорад (ба истиснои андози иҷтимоӣ)”.  

Ба гурўҳи дигар пардохтҳо бошад, мутобиқи муқаррароти 

моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои 

ҳатмӣ ба буҷет” аз 28 июли соли 2006, №197 дохил мешаванд: 

“Пардохт – пардохти ҳатмӣ, ки барои иҷозат оид ба истифодаи 

захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда ситонида мешавад. 

Дигар пардохтҳои ҳатмӣ – пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ, 

ки онҳо яке аз шартҳои нисбати супорандагон аз ҷониби мақомоти 

ваколатдор анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим, инчунин 

пешниҳоди ҳуқуқҳои муайян ё додани иҷозат барои истифодаи 

захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда мебошад” [6]. 
 

 
 



  

323 

Пайнавишт: 
7. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар 

райъпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли соли 1999, 22 

июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи райъпурсии умумихалқӣ 

ба он таѓйиру иловаҳо ворид карда шуданд. – Душанбе: Шарқи озод,  
2016. – С.15. 

8. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021, №1844 // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021, №12, мод.6, 
мод.7. 

9. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998, №574 бо 

таѓйиру иловаҳо дар ҳолати 23 декабри соли 2021 // Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, №9 мод.68, мод.69. 
10. Середа М.И. Налоговые правонарушение. – М., 2001. – С.134. 
11. Кучерова И.И. Условия ответственность за налоговые преступления. – 

М., 1998. – С.24. 

12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 

буҷет» аз 28 июли соли 2006 № 197, бо таѓйиру иловаҳо дар ҳолати 14 

ноябри соли 2016 //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 
2006, № 7,  мод. 345. 

 

Каримзода Ф.Ҷ., 
магистранти курси 2 

 

ХУСУСИЯТИ ҲУҚУҚИИ СИРРИ ТИҶОРАТӢ 

ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ҳама давру замон иқтисоди бозорӣ ба муносибатҳои 

рақобатӣ алоқамандии зич дошта, унсури асосии он ҳифзи сирри 

тиҷоратӣ ба шумор меравад. Дар ҳар як корхона мавҷуд будани 

сирри тиҷоратӣ табиӣ буда, паҳну таблиғи он байни ҳамаи 

кормандон пазируфта намешавад. Муваффақият дар истеҳсоли 

маҳсулоти рақобатпазир бо имконияти дастрасии соҳибкорон ба 

ашёи хом ва захираҳои табиӣ буда, муҳимтарин омили фаъолияти 

самаранок моликияти зеҳнии корхона маҳсуб ёфта, маҳсулоти 

истеҳсолшуда ба бозори рақобат пешниҳод карда мешавад. Дар 

ҷараёни пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ миқдори зиёди иттилооти 

мухталиф ғун мешавад, ки барои рушди бомуваффақияти тиҷоратӣ 

муҳим аст.   

Дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ ахбор аҳамияти захираи 

муҳимтаринро касб мекунад, ки бидуни он фаъолияти муътадили ҳам 

соҳибкори инфиродӣ ва ҳам ҷомеаю давлат, дар маҷмуъ ғайриимкон 

аст. Илова бар ин, бо рушд ва такмили технологияҳои муосир 
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иттилоот хусусияти яке аз муҳимтарин навъҳои молро дар бозор касб 

мекунад. Oлимoн қайд мeнамоянд, ки асосҳои бa миён омaдани 

моликият ба иттилooтрo қoнyн муқаррар карда, дар асоси шартнома 

шартҳои ба дигар шахс гузаштани ҳyқyқи моликият ба иттилooтро 
дарбaр мегирад [8, с. 199].   

 Табиист, шахсе, ки ин маълумотро дорад, мекӯшад, ки онро 

барои худ нигаҳ дорад ва аз огоҳ шудани шахси дигар пешгирӣ 

намояд. Мутаассифона, дар байни шаклҳои гуногуни рақобати 

беинсофона ғайриқонунӣ ба даст овардани сирри истеҳсолӣ ва 

тиҷоратӣ бо мақсади минбаъд бе иҷозат истифода бурдани онҳо дар 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ ҷои 
назаррас дорад.  

Пеш аз он ки ба мафҳуму мундариҷа ва мақоми сирри тиҷоратӣ 

дар қонунгузории Тоҷикистон сухан ронем, бояд гуфт, ки сирри 

тиҷоратӣ ин махфияти иттилоотӣ буда, имконияти зиёд гардонидани 

даромади мавҷударо дорост. Ҳамчунин, дорандаи он метавонад, ба 

хароҷоти беҳуда роҳ надиҳад, мавқеашро дар бозори мол, кор ва 

хизматрасонӣ нигоҳ дорад ва ё фоидаи бештари тиҷоратӣ ба даст 
овард.  

Бояд гуфт, ки аз ин мафҳум объекти моликияти зеҳнӣ будани 

сирри тиҷоратӣ бармеояд. Бо сабаби надонистани мафҳум ва 

уҳдадориҳои қонуни мазкур шахсоне, ки  имконияти дар асоси қонун 

озодона дастрас кардани иттилоотро надоранд, ба мушкилӣ рӯбарӯ 

мешаванд, зеро ин ҷо сухан дар бораи иттилооти илмӣ – техникӣ, 

технологӣ, истеҳсолӣ, молиявию иқтисодӣ ё худ дигар иттилооти  

дорои арзиши воқеӣ ё имконпазири тиҷоратӣ меравад. Иттилооте, ки 

шакли объективии танзими гражданӣ – ҳуқуқиро гирифтааст, дар 

муомилоти молӣ, инчунин, бо истифодаи дигар вижагиҳо, ба 

монанди “ноу - ҳау”, “сирри касбӣ”, “сирри шахсии соҳибкор” ва 

ғайра истифода мешаванд, ки дар асл маънои сирри тиҷоратиро 

дорад. Соҳибкор ва дигар дорандагони сирри тиҷоратӣ ҳуқуқи 

субъективӣ оид ба тадбирҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, техникӣ ва дигар 

тадбирҳоро барои ҳифзи махфияти он бояд андешанд.  

Дар моддаи 153 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мафҳумҳои сирри хизматӣ ва тиҷоратӣ чунин шарҳ дода шудааст: 

“Қонунҳои гражданӣ маълумотеро, ки дорои сирри хизматӣ ё 

тиҷоратӣ мебошанд, ҳифз менамояд, ба шарте ки  маълумот бо 

сабаби ба шахси сеюм маълум  набуданаш арзиши воқеӣ ё 

имконпазири тиҷоратӣ дошта, дар асоси қонун барои истифодаи 

озодона дастрас набошад, дорандаи маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ 

доштани он тадбирҳо меандешад. Ашхосе, ки бо усулҳои 
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ғайриқонунӣ чунин маълумотро ба даст овардаанд, инчунин 

хизматчиёне, ки хилофи шартномаи меҳнатӣ ё аҳли шартнома, ки 

хилофи шартномаи гражданию ҳуқуқӣ сирри хизматӣ ё тиҷоратиро 

фош кардаанд, бояд зиёни воқеии расонидашударо ҷуброн намоянд” 
[3]. 

Азбаски худи мафҳуми сирри тиҷоратӣ ва иттилооти он дар 

боло шарҳ дода шуд, акнун сухан гуфтанро дар мавриди низоми 

сирри тиҷоратӣ ҷоиз медонем. Низоми сирри тиҷоратӣ аз тадбирҳои 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ, техникӣ ва ғайра, ки дорандаи иттилооти дорои 

сирри тиҷоратӣ барои махфияти он меандешад, иборат аст. Ин низом 

муқарраршуда ҳисобида шуда, соҳибкори инфиродие, ки дорандаи 

иттилооти дорои сирри тиҷоратӣ асту корманде надорад, ки бо ӯ 

шартномаи меҳнатӣ бандад, барои махфияти иттилоотӣ оид ба 

танзими муносибатҳои меҳнатӣ чора меандешад. Дорандаи 

иттилооти сирри тиҷоратӣ ҳуқуқ дорад, ҳангоми зарурат усулу 

воситаҳои ҳифзи техникии махфияти ин иттилоот ва дигар 

чораҳоеро, ки ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолиф 

нестанд, татбиқ намояд [7, с.254].  

Дорандаи иттилооти сирри тиҷоратӣ шахси воқеӣ ва ҳуқуқие 

аст, ки соҳиби иттилооти дорои сирри тиҷоратӣ буда, дастрасии ин 

иттилоотро маҳдуд ва ба он низоми сирри тиҷоратиро муқаррар 
кардааст.  

Шахсе, ки сирри тиҷоратиро доро аст, бо талаби асосноки 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ иттилооти сирри тиҷоратиро ба онҳо ройгон медиҳад. 
Талабномаи асоснок бояд аз тарафи шахси масъули мансабдор имзо 

шуда, дар он мақсад ва асоси ҳуқуқии талаб кардани иттилооти 

дорои сирри тиҷоратӣ, муҳлати пешниҳоди ин иттилоот сабт шуда 

бошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст. 

Агар нафари  дорандаи иттилооти сирри тиҷоратӣ маълумотро ба 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ додан нахоҳад, намояндагони 

мақомоти мазкур ҳуқуқ доранд, ки ин иттилоотро ба тариқи судӣ 
талаб намоянд.  

Мувофиқи моддаи шашуми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи сирри тиҷоратӣ” дар рӯи ҳуҷҷатҳое, ки дар қисмҳои 1 ва 3 

ҳамин модда зикршуда, дода мешаванд ва иттилооте, ки дорои сирри 

тиҷоратӣ мебошад, бояд муҳри “Сирри тиҷоратӣ” зада (барои 

шахсони ҳуқуқӣ номи пурра ва маҳалли будубоши онҳо ва барои 

соҳибкорони инфиродӣ ному насаб ва номи падар, ҳамчунин ҷои 

истиқомати онҳо), дорандаи он зикр шавад. Аз роҳбари ташкилоте, 

ки тавассути амали номатлубаш ба коргоҳ зарар расидааст, талаб 
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карда мешавад, ки зиёни расидаро мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷуброн намояд. Корманд ҳуқуқ дорад, дар сурати 

ғайриқонунӣ муқаррар шудани низоми сирри тиҷоратӣ нисбат ба 

иттилооте, ки бинобар иҷрои уҳдадориҳои меҳнатӣ ба ӯ дастрас 

гардидааст, ба суд муроҷиат намояд. Умуман, фош кардани 

иттилооти дорои сирри тиҷоратӣ дар ҳар сурат номумкин буда, он чи 

дар шакли шифоҳӣ, чи дар шакли хаттӣ ва ё воситаҳои техникӣ 

номумкин арзёбӣ мегардад. Бояд иброз дошт, ки агар дар рафти 

иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ иттилооти характери сирри 

тиҷоратидошта дастраси қонунӣ ва ғайриқонунии шахси мансабдори 

давлатӣ ва ё дигар шахс гардад, ин иттилооти маҳдуд ба сирри 

хизматӣ ва ё сирри шахсӣ табдил намеёбад, балкиҳамчун дониш, 

малакаи касбии тоҷир ва дигар фаҳмиши иттилооти ҳунар боқӣ 
мемонад [4].  

Шахсе, ки иттилооти сирри тиҷоратиро соҳиб аст, мутобиқи 

моддаи 10, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри 

тиҷоратӣ” ҳуқуқ дорад, ки низоми сирри тиҷоратиро мутобиқи 

қонуни мазкур ва шартномаи ҳуқуқи гражданӣ ба тарзи хаттӣ 

муқаррар намояд, тағйир диҳад ва бекор кунад; он иттилоотро барои 

эҳтиёҷи худ, бо тартибе, ки хилофи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон набошад, истифода барад, ба дастрасии иттилооти дорои 

сирри тиҷоратӣ иҷозат диҳад ё худ онро манъ кунад, тартибу 

шартҳои дастрасии онро муайян намояд, ба шарте ки дар 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда 
бошад. 

Даврони соҳибистиқлолӣ бароямон шароиту имкониятҳоеро 

фароҳам овардааст, ки метавон ҳамарӯза аз он бархурдор гардид. 

Дар ин радиф, аз ҷониби давлату ҳукумат ба рушди соҳибкориву 

самоягузорӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардида, то ба имрӯз ба 

соҳибкорону сармоягузорон зиёда аз 110 имтиёз пешниҳод карда 
шудаанд.  

Ҳамчунин, тавре дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 декабри соли 2021 бармеояд, 

шумораи сохторҳои бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 

ба 1, муҳлати бақайдгирӣ аз 49 то ба 3-5 рӯз кам карда, ба таври 

ройгон ба роҳ монда шуд. Барои татбиқи стратегияву барномаҳои 

мазкур дар бист соли охир аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 174 

миллиард сомонӣ равона гардид. Ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоии 

аҳолии кишвар танҳо дар доираи нақшаи корҳои ободониву 

бунёдкорӣ ба муносибати 30-солагии Истиқлоли давлатӣ дар се соли 
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охир зиёда аз 25 ҳазор иншооту биноҳои истеҳсоливу иҷтимоӣ ва 

инфрасохторӣ сохта ба истифода дода шуд [1].  

Дар ин замина, бояд иброз дошт, ки ҳам соҳибкорони инфиродӣ 

ва ҳам кормандони корхонаҳо уҳдадор ҳастанд, ба мазмун, моҳият, 

мундариҷа ва мақоми махфияти иттилоотӣ, ки сирри тиҷоратӣ низ 

мегӯянд, сарфаҳм рафта, риояи бечунучарои онро мувофиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷо оваранд.  Ҳамчунин, 

фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз       
16 марти соли 2022 дар бораи эълон намудани мораторий то 1 январи 

соли 2023 ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоя, 

ташкили ҷойҳои корӣ ва кам намудани санҷишҳо, ки барои пешравии 

фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд, равона гардида, дар ин 

раванд ҳамагонро зарур аст, ки аз имкониятҳои мавҷуда бархурдор 

бошанд. Қонунҳои амалкунандаи мамлакатро сармашқи кори худ 

қарор диҳанд, аз рӯи талаботи он фаъолияти соҳибкории худро ба 

роҳ монда, дар пойдор намудани сулҳу субот дар кишвар ва ободию 

осудагии мардуми ин сарзамин саҳмгузор бошанд.  
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МАФҲУМУ МОҲИЯТИ ТАРКИБИ ҶИНОЯТИ ҚОЧОҚ 

 ВА УСУЛҲОИ МУБОРИЗА БО ОН 
 

 Мубориза бар зидди қочоқ яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи 

ҷаҳонии имрӯза мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маврид 
истисно нест. Гузашта аз ин, дар шароити муосири рушди кишвари 

мо, ки иқтисодиёти сояафкан боиси афзоиши солонаи ҷиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ мегардад, мушкилоти мубрами 

амалиёти ғайриқонунии воридоту содирот бо ашёи хом, содироти 

ашёи хоми стратегӣ боқӣ мемонад. Ин ҳуқуқвайронкуниҳо ба 

амнияти иқтисодии кишвар зарари калон мерасонад. Яке аз 

ҷиноятҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок ин қочоқ мебошад [4]. 

Дар давраи муосир, ки бо тезу тунд шудани зиддиятҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ дар кишвар тавсиф мешавад, қочоқи молу ашёи 

аз муомилоти озод гирифташуда мунтазам афзоиш меёбад. Номгӯи 

муайяни ашёи қочоқӣ ниҳоят гуногун буда, вобаста ба шароити 

бозор гоҳ-гоҳ тағйир меёбад. 

Мутобиқи қонунгузории гумрук мол ҳама гуна амволи манқули 

аз сарҳади гумрукӣ интиқолшаванда, инчунин воситаҳои нақлиёте, 

ки аз сарҳади гумрукӣ ба ашёи ғайриманқул интиқол дода мешаванд. 

Барои ашёи махсуси қочоқи маводи мухаддир, моддаҳои психотропӣ, 

моддаҳои заҳрнок, радиоактивӣ ё тарканда, силоҳ, асбобҳои 

тарканда, силоҳи оташфишон ё лавозимоти ҷангӣ, силоҳи кимиёвӣ, 

биологӣ ва дигар навъҳои яроқи қатли ом, мавод ва таҷҳизоте, ки 

метавонанд ҳангоми сохтани силоҳи қатли ом истифода шаванд, 

молҳои стратегӣ ва сарватҳои фарҳангӣ, ки нисбат ба онҳо қоидаҳои 

махсуси интиқол аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар шудаанд.  

Таҳлили таърихии қочоқ аз он шаҳодат медиҳад, ки кӯшиши 

ғайриқонунӣ интиқоли молҳо дар замони Юнони қадим ва Рими 

қадим низ ҷой дошт. Лекин дар он замонҳо қочоқ хусусияти 

инфиродиро дошт ва баъдтар ҳангоми инкишофи муносибатҳои 

иқтисодиёти бозоргонӣ, яъне бавуҷудоӣ ва мустаҳкамшавии сарҳади 
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давлатӣ, аз ҷумла мақомоти гумрук хусусияти гурӯҳиро пайдо 
менамояд. 

Бори аввал мафҳуми контрабанда дар таърихи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳукмронии Иттиҳоди Шӯравӣ дар 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Шӯравии Тоҷикистон пешбинӣ гардида 

буд.  Тибқи моддаи 76 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Шӯравии 

Тоҷикистон таҳти контрабанда ба таври ғайриқонунӣ аз сарҳади 

СССР гузаронидани молҳо ё дигар чизҳои қиматнок, ки бо пинҳон 

намудани чизҳо дар анбори махсус ё фиребгарона истифода бурдани 

ҳуҷҷатҳои боҷхона ва  ҳуҷҷатҳои дигар ё ки ба миқдори калон ё аз 

тарафи як гурӯҳ шахсон, ки барои машғул шудан бо контрабанда 
ташкил шудаанд ё аз тарафи шахси мансабдор бо истифода бурдани 

мансаби хизматӣ содир шудааст, инчунин контрабандаи маводҳои 

тарканда, нашъаовар, моддаҳои зӯртаъсиркунанда ва моддаҳои 

заҳрнок, яроқу аслиҳа ва лавозимоти ҳарбӣ, фаҳмида мешуд[1]. 

Бо қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (с.1998) 

мафҳуми контрабанда ба як шакли муайян дароварда шуд. Тибқи 

муқаррароти моддаи 289 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳти контрабанда (қочоқ), яъне, аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронидани мол ё дигар предметҳо ба миқдори калон, 

ба истиснои онҳое, ки дар қисми дуюми моддаи мазкур нишон 

додашуда, бидуни назорати гумрукӣ ё пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ ё 

бо воситаи фиребгарона истифода кардани ҳуҷҷатҳо ё воситаҳои 

ҳаммонандкунии гумрукӣ ё декларатсия накардан ё 

декларатсиякуноии сохта фаҳмида мешуд. Ба моддаи 289 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҚҶТ аз 24.02.2017 № 1379) тағйирот 

ворид карда шуд. Яъне, қаблан барои содир намудани қочоқ 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронидани мол ё дигар предметҳо ба миқдори калон 

пешбинӣ мегардид. Минбаъд тибқи тағйироти воридгардида барои 

содир намудани ҷинояти қочоқ (ба ғайр аз қ.2 ва қ.3 м.289 КҶ ҶТ) 

шахс ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад ва агар ин кирдорро 

дар давоми сол пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир намояд, баъд ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад[2]. 

Мувофиқи муқаррароти моддаи 289 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҚҶТ аз 24.02.2017 № 1379) таҳти қочоқ - 

интиқоли мол ва (ё) ашёи дигар аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бидуни назорати гумрукӣ ё пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ 

ё бо роҳи фиреб истифода кардани ҳуҷҷатҳо ё воситаҳои 

ҳаммонандкунии (идентификатсионии) гумрукӣ ё декларатсия 

накардан ё декларатсиякунонии носаҳеҳи онҳо, ба истиснои ашёҳое, 
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ки дар қисми 3 моддаи мазкур нишон дода шудаанд, агар дар давоми 

сол пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад, фаҳмида 
мешавад.  

Бояд қайд кард, ки дар қонунгузории Тоҷикистон нисбат ба 

дигар давлатҳо (Федератсияи Россия, Озарбойҷон, Арманистон ва ғ.) 

барои қочоқ ҷазои ҷиноятии вазнинтар (дар қ.5 м.289 КҶ ҶТ ҳадди 

болоии ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ ба муҳлати то 20 сол) пешбинӣ 

гардида бошад ҳам, лекин амалан ба содиршавии шумораи он таъсир 

намерасонад. Дар айни замон, қариб ҳар рӯз ҷинояткорон кӯшиш 

менамоянд, ки аз сарҳади гумрукии Тоҷикистон анҷом додани 

қочоқи мухталифро амалӣ намоянд, ба монанди интиқоли мол ё ашёи 
манъшуда ва мол ё ашёи декларатсиянагардида. Агар телефон ё 

пероҳанҳои декларатсиянашуда ба давлат зарари иқтисодӣ дар 

намуди қарзи андозҳо ва боҷи гумрукӣ расонида шавад, пас 

интиқоли маводи мухаддир, силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ 

ва амсоли онҳо ба марги аҳолӣ оварда расониданаш мумкин аст[5]. 

Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноятҳои гумрукӣ, оқибатҳои онҳо, 

тамоюлҳои доимии манфии рушд бо таъсири худ ба бисёр паҳлуҳои 

он, чӣ хусусияти иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ доранд, барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хатари ҷиддӣ эҷод мекунанд. 

Ҳалли ин мушкилот бо фасоди баланд, ришвахорӣ, шарикӣ дар 

қочоқ, сӯиистифода аз мансаб, хунукназарии кормандони он, ки ба 
давлат зарари калон расонидааст, башиддаттар мегардад. 

Бояд гуфт, ки муҳим будани проблемаи баррасишаванда 

инчунин ба он вобаста аст, ки вазъи мубориза бо ҷиноятҳои 

иқтисодӣ, дар маҷмуъ бештар ба муқовимати муассир ба 

ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ вобаста аст. Сармояи афзояндаи 

ҷиноятие, ки дар натиҷаи қочоқ ва саркашӣ аз пардохтҳои гумрукӣ 

ба даст омадааст, барои сармоягузорӣ ба намудҳои нави фаъолияти 

ҷиноятӣ истифода мешавад.  

Дар таҳқиқоте, ки ба ҷиноятҳои гумрукӣ бахшида шудаанд, 

охирин амалҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок, гунаҳгорона ва 

ҷазошаванда, ки ба соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, ки бо тартиби 

содирот ва воридоти молу сарватҳо ба қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавассути сарҳади гумрукӣ алоқаманданд, муайян карда 
мешаванд.  

Дар тӯли зиёда аз 20 соли таърихи муосир, бо иштироки 

бевоситаи кормандони амният ва милиса дар ҷумҳурӣ содиршавии 

қочоқ барҳам ва пешгирӣ карда шудааст, яъне зиёда аз 20 тонна 

воситаҳои нашъадор, 1200 автомат, 540 пулемет, 480 гранатандоз аз 

муомилоти ғайриқонунӣ гирифта шудаанд. 980 мина, 4050 гранат, 
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зиёда аз 1 миллион калибри гуногуни патрон, дигар лавозимоти 

ҷангӣ, техникаи ҳарбӣ, маводи тарканда дар ҳаҷми махсусан калон 
безарар ва мусодира гардидаанд [5]. 

Қочоқ - ин ғайриқонунӣ аз сарҳади гумрукии Тоҷикистон 

гузаронидани мол ё дигар предметҳо ба ҳисоб меравад. Ба сифати 

предмети ҷинояти қочоқ - мол ё дигар предметҳо баромад мекунад. 

Тарафи объективии қочоқ дар ғайриқонунӣ аз сарҳади гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани мол ё дигар предметҳо ифода 

мегардад. Тарафи субъективии қочоқ дар қасди бевосита ифода 

мегардад. Яъне, шахс дарк менамояд, ки ғайриқонунӣ мол ва ё 

предметҳоро  бо як (якчанд) аз тарзҳои дар боло номбаршуда аз 

сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар микдори калон ирсол 

карда истодааст ва мехоҳад чунин кирдорро содир кунад. 

Субъекти ҷиноят шахси мукаллафи ба синни 16-солагӣ расида 
эътироф мешавад. 
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ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ БЕКОРШАВИИ 

АҚДИ НИКОҲ ВА ВОҚЕЪИЯТИ САБАБҲОИ ОН 

 

Ѓамхорї дар бораи оила, устувории ақди никоҳ яке аз 
масъалањои муњими Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. 
Мувофиќи моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [1] 
«давлат оиларо њамчун асоси љамъият њимоя мекунад». Њамин 
муќаррароти конститутсионї барои мустањкам ва инкишоф додани 
муносибатњо дар оила кафолати муњим ба њисоб меравад, дар амалї 
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намудани масъалањои назди давлат ва љамъият гузошташуда оид ба 

њифзи њуќуќу манфиатњои оилавӣ мусоидат менамояд. Љумњурии 
Тољикистон дар раванди демократикунонии љомеа,  созмони љомеаи 

шањрвандї ба мақом ва нақши татбиқи амалии талаботу 
муќаррароти ќонунгузории амалкунанда, аз љумла ќонунгузории 
оилавї ањамияти махсус дода истодааст. Дар ин бора, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон чунин иброз намуданд: «Бо пешрафти 

ҷомеа муносибатҳои ҷамъиятї пайваста тағйир ёфта, дар ин замина 

ба муносибатҳои нав мутобиқ гардонидани қонунҳо шарти асосии 

таъмин намудани рушди устувори сиёсиву иҷтисодӣ ва иҷтимоиву 

фарҳангии кишвар мебошад.  

Бо ин мақсад Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олӣ ва дигар мақомоти ҳуқуқэҷодкунандаро зарур аст, ки 

таҳлили мунтазами қонунгузорӣ, аз ҷумла мониторинги амалишавии 

санадҳои қонунгузориро гузаронида, сатҳи мутобиқати қонунгузории 

мамлакатро ба ҳадафҳои сиёсии пешбинигардида муайян намоянд ва 

оид ба такмили қонунгузорӣ ва баланд бардоштани самаранокии 

раванди татбиқи ҳуқуқ чораҳои судманд андешанд. 

Дар баробари таҳияву қабули қонунҳо риоя ва иҷрои қатъии 

онҳо низ муҳим мебошад, зеро риоя нагардидани талаботи қонун 

боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон, манфиатҳои давлату ҷомеа, 

ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолат, афзоиши ҷинояткорӣ ва 

бенизомӣ мегардад»[2]. 

Чуноне ки амалия нишон медиҳад, байни парвандаҳои баррасии 

судӣ оид ба масъалаҳои марбут ба муносибатҳои оилавӣ яке аз 

ҷойҳои аввалро баррасии парванда оид ба бекор кардани ақди никоҳ 

ишғол менамояд. Аз ин рӯ, дар солҳои охир як қатор навовариҳо дар 

самти батанзимдарории ҳуқуқӣ, аз ҷумла оид ба масъалаҳои бекор 

кардани ақди никоҳ ба миён омаданд. Дар замони истиқлолияти 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар танзими муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар танзими муносибатҳои оилавӣ дар заминаи 

таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ назари нав ба миён омад. Дар ҳамин 

давра Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тољикистон (минбаъд, КО Љумњурии 
Тољикистон) [3] ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї»  [4]  ќабул карда 
шуданд, ки батанзимдарории муносибатњои оилавї, аз љумла бо 
муайян намудани тартиби бекор кардани аќди никоњ бо роњи 
маъмурї дар маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї ва дар суд 
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возењ гардида, дар ин раванд њуќуќу манфиатњои инсон њамчун 
арзиши олї баён карда шуданд. 

Моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муайян 
кардааст, ки дар муносибатњои оилавї зану шавњар 
баробарњуќуќанд, яъне онњо дорои њуќуќњои баробари шахсї ва 
молумулкї мебошанд. 

Бо вуљуди мављуд будани заминањои њуќуќї дар танзими 
муносибатњои оилавї, пешбурди корњои фањмондадињї, чораандешї 
љињати таъмини устувории оила ва нигоњ доштани муносибатњои 
никоњї, вале воќеъан масъалаи бекоршавии аќди никоњ, шумораи 
зиёди он њолат њам ташвишовар боќї мемонад. Аз ин рў, масъалањои 
марбут ба муайян намудан ва пешгирии сабабу омилњои барои 
бекоршавии аќди никоњ мусоидаткунанда хеле муњим арзёбї гардида, 
масъалаи мазкур аз тарафи олимони њуќуќшиноси ватанї О.У. 
Усмонов, М.Мањмудзода, Б.Худоёрзода, Њ.Њиматов ва олимони 
хориљї А.М. Нечаева, П.M. Пчелинсева, В.А. Рясенсев, Е.М. 
Ворожейкин мавриди тањлил ќарор дода бошанд њам, вале мавзўи 
ќайдгардида доимо масъалаи мубрами рўз боќї мемонад ва тањлили 
он ба маќсад мувофиќ аст. 

Дар ин љода тањлили меъёрњои ќонунгузории оилавї ва маводи 
таљрибавї имконият фароњам меорад, ки љињати пешгирии 
бекоршавии аќди никоњ ва то ќадри имкон барњам додани омилњои 
ба онњо мусоидаткунанда баён карда шаванд. Бинобар ин, барои 
тањќиќи њаматарафаи мавзўи баррасишаванда кўшиш карда шуд, ки 
аз адабиёти олимони ватанию хориљї, маводи таљрибавию бойгонї 
истифода намоем. 

Ќонун тартиби бекор кардани никоњро муқаррар  намудааст, яке 

аз  он, ин бо роҳи бекор кардани аќди никоњ ба тариќи судї мебошад. 
Тањлили Кодекс оид ба никоњ ва оилаи то ин дам амалкунанда ва 
Кодекси оилаи нави Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар 
кодекси оилаи алҳол амалкунанда ваколати дар њалли масъалањои 
оилавию никоњї аксар вақт ба суд дода, барои давом додан ё бекор 
кардани никоњ интихоб ба дўши худи њамсарон вогузор карда 
мешавад, зеро дар њолати байни њамсарон вуљуд надоштани кўдакони 
ноболиѓ аз њамин никоњ, онњо барои бекор кардани аќди никоњ розї 
бошанду лек оид ба таќсими моликияти муштарак бањс љой дошта 
бошад њам, никоњ дар маќомоти САЊШ бекор карда мешавад. Аммо 
дар  њолати байни њамсарон љой доштани бањсњои тааллуқдошта ба 
худи њамсарон ё фарзандон, ки хислати шахсї дорад, танњо дар суд 
њал карда мешавад [6, c. 12-16]. 

Њангоми ба тариќи судї бекор кардани аќди никоњ зану шавњар 
метавонанд созишномаро дар хусуси ҳамроҳи кӣ зиндагї кардани 
фарзандони ноболиѓ, дар бораи тартиби пардохт ва андозаи маблаѓ 
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барои таъминоти фарзандон ва ё зан ё шавњари ѓайриќобили мењнати 
эњтиёљманд, дар хусуси њаљми ин маблаѓ ё таќсимоти амволи зану 
шавњар барои тасдиқи суд пешнињод намоянд. 

Дар сурати набудани созишномаи байни зану шавњар оид ба 
масъалаи таъминоти фарзандон ё таъминоти моддии 
байнињамдигарии њамсарон, инчунин муќаррар карда шавад, ки 
созишномаи вуљуд дошта, манфиати фарзандон ва ё зан ва шавњарро 
поймол мекунад, суд вазифадор аст: 

- муқаррар кунад, ки фарзандони ноболиѓ пас аз бекор шудани 
никоњ бо кадоме аз волидон зиндагї мекунанд; 

- муқаррар кунад, ки барои таъминоти фарзандон аз кадом 
волидон ва ба кадом андоза алимет ситонида мешавад; 

 - бо хоҳиши зану шавњар (ё яке аз онњо) амволи таҳти 

моликияти муштараки ҳардуи  онњо ќарордоштаро ҷудо кунанд; 
- бо талаби шавҳар ё зане, ки аз њамсари худ ба гирифтани 

таъминот њуќуќ дорад, андозаи ин таъминотро муайян намояд. 

Агар суд муайян намояд, ки минбаъд якҷоя умр ба сар бурдани 
зану шавњар ва нигоњ доштани оила номумкин мебошад, барои бекор 
кардани никоњ њалнома мебарорад. Тањлили фаъолити суд исбот 
менамояд, ки сабабњои вайроншавии никоњ паст будани маданияти 
њуќуќї ва ахлоќї мебошад, ки дар шаклњои бадмастї, пулу 
чизпарастї, ќаллобї, бемасъулиятї ва дигар амалиётњои манфї 
зоњир мешаванд. 

Чуноне ки таљрибаи судї нишон медињад, баъди аз љониби судњо 
ба њамсарон додани муњлати муайяни оштї, қисми бештари оилањо аз 
нав барќарор мегарданд ва њаёти онҳо боз ба маљрои муътадил 
мегузарад. Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар ќарор аз 

18 декабри соли 1987 «Оид ба тадбиќи ќонунгузорӣ њангоми дида 
баромадани корњои људошавї» судњоро вазифадор гардонид, ки 
сабабу омилҳое, ки ба вайроншавии оила мусоидат мекунанд, 
баррасї намоянд ва барои пешгирии он омилҳое, ки ба 
хонавайронкунињо оварда мерасонанд, чорањо андешанд [5, c. 73]. 

Агар суд аниқ кунад, ки њамсарон ба муддати дурудароз якљоя 
зиндагї намекунанд, ба ҳамдигар њиссиёти муњаббат надоранд ё 
њурмати якдигарро гум кардаанд, никоњ хусусияти рўякї дорад ва 
барои бекор кардани чунин никоњњо монеа намешаванд ва баръакс, 
агар низоъ ва љанљолњо дар оила тасодуфан бархезанд, агар сабаби 
талоќ бо далелњои љиддї исбот нашавад, таъин кардани муњлати 

оштӣ айни муддаост. 
Суде, ки кори људошавии зану шавњарро дида мебарояд, 

метавонад даъворо ќонеъ ё рад намояд, ба ҳамсарон барои оштї 
шудан муњлат таъин намуда, мурофиаи кори онњоро мавќуф гузорад 
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ва бањри њимояи манфиатњои фарзандон чорањои зарурї андешад, 
зеро яке аз вазифањои мурофиаи судї - ошкор намудани сабабњои 
талоќ ба њисоб меравад. 

Њамин тариќ, мақолаи мазкур ба яке аз мавзӯъњои баҳсталаби 

њуќуќи оилавї, яъне «Оид ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии 

бекоршавии ақди никоҳ ва воқеияти сабабҳои он » бахшида шудааст. 
Мавзўи мазкур хеле мураккаб ва аз тарафи дигар масъалаи доѓи рўз 
мебошад. 

Зану шавҳар  њангоми оѓоз шудани ягон муҷодилаи оилавї, пеш 
аз њама, масъулияти зану шавњариро эњсос намоянд ва бањри 

мустањкамии дӯстдории якдигар ва устувории оила саъю кўшиш 
намоянд ва роњ надињанд, ки хархашањои муваќќатии 
бартарафшаванда ва дахолати ѓаразноки шахсони дигар садди роњи 
хушбахтии онњо гардад, бояд дурандешї намоянд ва бањри пойдории 
оилаи худ мубориза баранд. 

Њамин тавр, оила аз сабаби он ки асоси љамъият мебошад ва 

дар љомеаи мутамаддин маќоми махсус дорад, устуворӣ ва солимии 

он устуворӣ ва солимии миллат аст. Бинобар ин, давлат нисбат ба 
рушду нумуъ ва костагию харобии оила бетараф буда наметавонад ва 

кӯшиш мекунад, ки дар оила сулҳу субот пойдор бимонад. Дар асл, 

оилаи солим ин љомеаи солим аст. Дар он оилае, ки осоиштагӣ ва 

устуворӣ, ҳамдигарфањмї ва дастгирии якдигар љой дошта бошад, 
оилаи пойдор ва солим аст. Гузаштагонамон бењуда нагуфтаанд, ки 
барои бунёд намудани оилаи хушбахт пастиву баландї, њамвориву 
нишебњо њастанд, ки онро сарбаландона гузаштан масъулияти баланд 

ва сабру таҳаммулро таќозо мекунад. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дар 
њаќиќат барои пойдории оила бисёр душворињоро паси сар кардан 
лозим аст.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ 

ПРАВОГЕНЕЗА В КОНТЕКСТЕ МОНОНОРМЫ 

 

На современном этапе достаточно актуальным среди ученых-

теоретиков права является вопрос о новом осмыслении процесса 

зарождения права. К данному вопросу подходят уже достаточно широко с 

позиции многих наук, а именно антропологии, археологии, физиологии, 

религиоведения и других наук. Сегодня накопился достаточно большой 

материал и результаты исследования этих наук, которые позволяют по 

другому рассматривать данный вопрос, взглянуть на него по новому. 

Необходимо заметить, что для юридической науки вопрос генезиса 

права сложен именно потому, что сам процесс зарождения и становления 

права происходил в отдаленные древние исторические периоды.  

До права имели место многие другие важнейшие явления, например, 

жизнь, язык, обычаи, суд и правосудие. 

Нам кажется, что для осмысления данной проблемы важное 

значение имеет раскрытие понятия самого права для его древней эпохи 

становления. Различия в понимании права являются очень 

значительными. Правила или нормы, трактуемые рядом ученых, как 

бесспорно относящиеся к сфере права, другими столь же решительно 

выносятся за его пределы. Наиболее ясно высказывается на эту тему один 

из известных современных ученых-теоретиков права В.А. Четвернин: 

«Существует заблуждение, что разные теории интерпретируют один и тот 

же «сложный многомерный объект» — право, но абсолютизируют разные 

его стороны, а поэтому приходят к противоположным выводам 

относительно сущности права. В действительности в разных теориях 

одним и тем же термином право называются в сущности разные объекты, 

и поэтому такие теории несовместимы, а их адепты говорят на разных 

языках»[8, с.8]. Из этого логично вытекает одна и та же мысль, которую 

разные авторы формулируют, разумеется, каждый по-своему: «Ответ на 

вопрос об историческом, филогенетическом происхождении права 

несомненно зависит от определения 

понятия права»[7, с.5]; «Каково понимание сущности права и 

государства… такова и соответствующая концепция их 

происхождения»[3, с.232]; «Каждая концепция исторического 

возникновения права является необходимым элементом 

соответствующего понятия права»[8, с.22]. Иными словами, прежде чем 

разбираться с генезисом права следует определиться с тем, что оно такое. 



  

337 

Однако в том то и дело, что каждая сторона дискуссии о природе права 

свято верит в собственную правоту и не слышит других. Эта ситуация 

существует уже очень давно. Но сегодня, в отличие от предыдущих 

столетий, мы располагаем достаточно обширным антропологическим и 

историческим эмпирическим материалом, который хотя и не показывает 

нам, «как все начиналось», но дает серьезную основу для теоретических 

реконструкций далекого прошлого. Думается, все же именно обращение к 

генезису социальной регуляции позволит разорвать замкнутый круг и, 

отправляясь от истоков, выделить и понять в их собственной сущности 

такие кардинально различные регуляторы как право, мораль и политика. 

В развитом обществе действие этих регуляторов в значительной 

мере переплетено, что мешает четко провести фундаментальные 

разграничения и приводит к серьезным классификационным ошибкам, 

когда на основе поверхностного сходства исследователи объединяют 

кардинально различные явления. В свое время в биологии именно 

генетические основания позволили классифицировать мир живой 

природы по реальным, сущностным основаниям. Вероятно, на этом же 

пути следует искать сущностную специфику различных механизмов в 

системе социальной регуляции поведения.  

Думается, что наше утверждение о различном происхождении, 

например, права и морали, права и обычая совсем не очевидно. Более 

того, оно противоречит довольно распространенному, в том числе среди 

современных ученых, представлению, в центре которого лежит понятие 

мононормы. 

Как верно замечает исследователь древнего права С.И. Нагих, в 

юридической литературе «преобладающим, до недавнего времени, было 

мнение, согласно которому нормы первобытного общества 

рассматривались только лишь как нормы морали»[2, с.34]. Тут надо 

пояснить, что оно не просто преобладало, а носило характер 

идеологического догмата. Дело в том, что в СССР существовало 

официальное «единственно верное» понимание права – этатизм, который 

видел неразрывную связь права с государством, зависимость права от 

государства.  Этатизм исходил из того, что какого-либо права до 

государства не было и быть не могло, а существовала только мораль. 

Однако, еще в советскую эпоху совсем другую позицию занял известный 

исследователь по истории первобытного общества А.И. Першиц. 

Согласно его мнению, догосударственные нормы нельзя характеризовать 

ни как моральные, ни как правовые, ни как какие-либо другие нормы. 

Этим правилам была свойственна слитность и они были синкретичными. 

«...Учитывая синкретность… основных правил поведения в первобытном 
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обществе, более удачным представляется термин «мононорма», 

отражающий такую синкретность»[6, с.214]. 

Следует заметить, что идея мононормы заново открыла 

идеологически закрытый вопрос о характере догосударственного 

социального регулирования. Она содержала мысль о возможности в нем 

хотя бы правовых аспектов и подчеркивала, что тот тип норм, которые 

мы сегодня называем моральными, не является ровесником 

человеческого общества. 

Идея синкретичности древних норм высказывалась и русскими 

учеными-правоведами начала XX в. К примеру, Н.М. Коркунов отмечал 

так: «Первоначально право, нравственность, религия, приличие - все это 

смешивается воедино»[5, с.30]. Г.Ф. Шершеневич также отмечал: «В 

неразвитом состоянии общества замечается однородность социальных 

норм, тогда как в дальнейшем ходе истории социальные нормы 

подвергаются закону дифференциации»[9, с.161].  

Если мы обратимся к употреблению понятия мононормы сегодня, то 

обнаружим, что разные авторы используют его в совершенно разных 

значениях. Возьмем для иллюстрации два крайних примера. Н.В. 

Варламова пишет: «Мононормы первобытного общества во многом 

представляли собой не социальные нормы в собственном смысле слова, а 

естественные (аналогичные техническим) правила взаимодействия 

человека с живой и неживой природой и себе подобными»[1, с.97]. 

Заметим по этому поводу, что, бесспорно, существовали и «технические» 

нормы, «предписывающие порядок действий при охоте, сборе плодов, 

обработке шкур, распределении пищи и т.п. Но было бы очень странно 

относить к «техническим» такие известные и в древних, и в современных 

архаических обществах нормы, нарушение которых влекло смерть или 

изгнание. 

По этому вопросу совершенно противоположную позицию занимает 

М.А. Капустина, которая понимает мононорму как протоправо[4, с.92].  

Эти исследователи полностью игнорируют лежащую в основании 

понятия мононормы мысль о том, что последняя представляет собой 

«недифференцированное, синкретное правило поведения, которое не 

может быть однозначно отнесено ни к области права, ни к области 

нравственности с ее религиозным осознанием, ни к области этикета, так 

как соединяет в себе особенности всякой поведенческой нормы»[6, 

с.215].  

Различное понимание мононормы является не случайным. Оно 

подтверждает, что в реалиях общества догосударственного периода 

существовали различные и многообразные правила, которые отличались 



  

339 

друг от друга по многим параметрам: возникновению, задачам, целям и 

функциям регулирования, последствиям их несоблюдения и др. 
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НАЗАРИЯИ УМУМЇ ВА ТАНЗИМИ ЊУКУЌИИ  

ШАРТНОМАИ ХАРИДУ ФУРЎШ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Шартномаи хариду фурўш яке аз намудњои шартномаи њуќуќи 

гражданї ва асосии ўхдадорихои хуќуќи гражданї, ки дар муомилоти 
молумулкї истифода бурда мешавад ба шумор меравад. 

Њолатњои умумии Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ки 
ба хариду фурўш бахшида шудааст, инчунин бояд ба хариду фурўши 
њуќуќњои молумулкї татбиќ карда шавад. Яъне, ба натиљаи 
фаъолияти эъљодкории зењнї, номи фирмавї, тамѓаи молї, тамѓаи 
хизматрасонї ва дигар воситањои фардикунонии шањрвандон ва 
шахсони њуќуќї, кор ва хизматрасонии аз тарафи онњо иљрошавнда 
,агар аз мазмун ва хусусияти ин њуќуќњо ва моњияти объектњои 
њуќуќи гражданї тартиби дигар барнаоянд.  

Ба фурўши ќоѓазњои ќиматнок ва асъори хориљї њолатњои 
умумии мазкур мумкин аст пањн гардад, агар мутобиќи ќонун ва 
ќоидањои махсуси фуруши онњо тартиби дигар муќаррар нагардида 
бошад [8, с.27]. 
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Дар сарчашмањои илмї низ оиди ин масъала бањс идома дорад. 
Чунончї, Тибќи моддаи 490 КГ ЉТ тањти мафњуми мол дар 
шартномаи хариду фурўш њама гуна ашё ќарор гирифтанаш мумкин 
аст [9]. Айнан чунин талаботро KГ Федератсияи Россия танзим 
кардааст [4]. 

Матлаби шартномаи хариду фурўш аз рўи ќоидањои умумї ашё 
њисоб мешавад, ки дар лањзаи бастани шартнома дар њуќуќи 
моликияти фурўшанда вуљуд дорад. Масъалаи имконияти хариду 
фурўши амволи дар оянда тайёршаванда дар адабиётњои 
њуќуќшиносї бањснок буд. Лекин б.2 моддаи 490 КГ ЉТ онро пурра 
њал кард, ки тибќи он шартномаи хариду фурўш ба моли наќд, 
инчунин моле, ки дар оянда сохта (тайёр) шуданаш мумкин аст, баста 
шавад. 

Хариду фурўши ашёњое, ки муомилоти он дар њуќуќи гражданї 
мањдуд карда шудааст (инњо яроќ, ашёњои тарканда, зањрњои ќотил, 
тилло ва дигар сангњою металлњои ќиматнок дар шакли хом ва 
ѓайрањо) мумкин аст, агар њолати њуќуќии онњо риоя карда шавад. 
Ин он маъноро дорад, ки харидорони чунин мол шахси ваколатдор 
шуда метавонад (бо иљозати (литсензияи) маќомоти ваколатдори 
давлатї фаъолият мебаранд) [7].  

Ањдњо бо асъори хориљї бошад, дар асоси иљозати махсус, яъне 
литсензия ба амал бароварда мешавад. Њуќуќњои молу мулкї бошад, 
бори аввал дар ќонунгузории граждании љумњурї (дар банди 3 
моддаи 488 КГ ЉТ) мустањкам карда шудааст. Имконияти хариду 
фурўши њуќуќњои молу мулкї аз тарафи олимони њуќуќшинос 
шубњанок њисобида шуда буд [1, с. 3-8].  

  Зарур аст ќайд намоем, ки дар матни КГ ЉТ мафњуми 
шартномањои зикргардида мављуд нест ва мутахассисони бисёр дар 
замони муосир эътибор медињанд, ки ин камбудињо бо роњи ворид 
намудани сохтори намунавии шартномањои муносиб ислоњ карда 
шавад [1, с.3]. 

Азбаски онњо намудњои шартномаи хариду фурўшро ифода 
менамоянд, дар меъёрњои муносиб танњо дар бораи нишонањои хоси 
ин шартномањо сухан меравад, ки имконият медињад онњоро ба 
намуди алоњидаи хариду фурўш људо намоем. 

Дар КГ ЉТ мафњуми шартномаи хариду фурўши анъанавї дар 
моддаи 488 нигоњ дошта шудааст, ки тибќи он «Мутобиқи 
шартномаи хариду фурӯш як тараф (фурӯшанда) ӯҳдадор мешавад, ки 

молро ба моликият (ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ ё идораи 
оперативӣ) - и тарафи дигар (харидор) диҳад ва харидор ӯҳдадор 
мешавад ин молро қабул карда, бар ивазаш маблағи муайяни пулӣ 
(арзиши он)-ро супорад». 
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Миллионњо фурўши мол бо ба њисобгирии ќоидањои барои хама 
оддї содир карда мешавад. Мањз онњо дар ќонун, дар њолате, ки агар 
тарафњо барои худ дигар шартхои фурўшро муќаррар накунанд, 
пешбинї гардидааст. 

Ягона шарте, ки тарафњо бояд дар њар холат худашон дар 
хариду фурўш муайян намоянд, ин матлаб мебошад. Тибќи ќонун 
масъала дар бораи он ки чї фурӯхта ва харида мешавад, бо созиши 
тарафњо ба миён омада њисобида мешавад, агар аз шартномаи онњо 
муайян намудани ном ва теъдоди мол мумкин бошад. Дигар шартхо, 
аз чумла нарх ва сифати моли супоридашаванда, мумкин аст дар 
асоси критерияњое, ки ќонун ворид намудааст, муайян карда шавад 

ва мумкин аст аз ҷониби тарафњо махсус пешбинї карда нашавад [6]. 
Меъёрњои зиёди КГ ЉТ ба чї тавр муайян намудани навъ, 

сифати мол, талабот нисбати зарф ва борпеч, муњлати расонидани 
мол, нарх ва тартиби њисобаробаркунї бахшида шудааст. Дар 
шартнома аниќ набудани нишондоди махсус ба ин шартњо набояд 
асос барои эътирофи баста нашудани шартнома гардад. 

Ин зарурияти барои намудњои алоњидаи хариду фурўш муќаррар 
намудани талаботњо оиди созиши њатмии доираи васеъи шартњоро 
истисно намекунад. Чунин талаботњо дар ќонун пешбинї карда 
мешавад. Чунончї, ба шартномаи таъмини барќ ва фурўши корхона. 
Бар замми ин, мањз мављудияти шартњои иловагии муњими хариду 
фурўш яке аз критерияњои асосии људо намудани намудњои алоњидаи 
онро дар бар мегирад (мањсулотсупорї, чакана, контрактатсия, 
таъмини барќ ва ѓайра) [6, с.15]. 

Пеш аз он ки мазмуни шартномаи хариду фурўшро баррасї 
намоем, ќайд кардан зарур аст, ки тарафњои шартномаи хариду 
фурўш-фурўшанда ва харидор мебошанд, ки ба сифати онњо њар як 
субъекти њуќуќи гражданї: шањрвандон, шахсони њуќуќї ва давлат 
баромад карда метавонад. Лекин имконияти иштироки онњо дар 
намудњои алоњидаи хариду фурўш мумкин аст њам аз рўи табиати 
худи шартнома ва њам хусусиятњои њолати њуќуќии субъект мањдуд 
карда шавад. 

Мазмуни шартномаи мазкурро њуќуќу ўњдадорињои тарафњо 
ташкил менамоянд. 

1. Њуќуќу ўњдадорињои фурўшанда. 
Тибќи моддаи 491 КГ ЉТ фурўшанда ўњдадор аст моли дар 

шартномаи хариду фурўш пешбинишударо ба харидор дињад. 
Ўњдадории фурўшанда оиди супурдани мол ба харидор як ќатор 

шартњо (талаботњо) - ро пешбинї менамояд, яъне: 
а) бо роњи бевосита додани мол ба харидор; 
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б) супоридани мол бо асбобу анљоми марбути он, инчунин 
њуљљатњои ба он тааллуќдошта (шиносномаи техникї, сертификати 
сифат ва ѓайрањо); 

в) бо теъдоди моли дар шартнома пешбинишуда (моддаи 501 КГ 
ЉТ); 

г) навъи (ассортименти) моли муайяншуда (моддаи 503 КГ ЉТ): 
д) дар маљмўъ (дар комплект (моддаи 515 КГ ЉТ)); 
е)  бо сифати муќарраршуда (моддаи 506 КГ ЉТ); 
ж) дар зарф ва борпеч (моддаи 517 КГ ЉТ): 
з) моле, ки аз њуќуќњои шахсони сеюм озод аст (моддаи 496 КГ 

ЉТ). 
2. Њуќуќу ўњдадорињои харидор. Ўњдадории муњими харидор 

ќабули мол ва пардохти нархи он мебошад. 
Тибќи моддаи 520 КГ ЉТ харидор ўњдадор аст моли ба ў 

додашударо ба истиснои њолатњое, ки ў њуќуќ дорад иваз намудани 
молро талаб кунад ё аз иљрои шартномаи хариду фурўш даст кашад, 
ќабул кунад. 

Дар акси њол фурўшанда њуќуќ дорад аз харидор ќабули молро 
талаб кунад ё аз шартнома даст кашад. Ќабули мол чунин маъно 
дорад: якўм, аз тарафи харидор таъмини содир кардани њаракатњое, 
ки барои супурдан ва ќабули мол заруранд; дуюм, њаракатњои воќеии 
харидор оиди ќабули мол ва љобаљокунии он. 

Агар харидор аз ќабули мол даст кашад, фурўшанда њуќуќ дорад 
рўпўш кардани зарарро талаб намояд. 

Харидор ўњдадор аст молро тибќи нархе, ки дар шартнома 
пешбинї шудааст, пардозад. Њангоми вобаста ба вазни мол муќаррар 
гардидани нарх, он тибќи вазни холис муайян карда мешавад. Агар 
шартномаи хариду фурўш пешбинї намояд, ки нархи мол бояд 
вобаста ба нишондињандањое, ки нархи молро ќайду шарт менамоянд 
(арзиши аслї, харољот ва ѓайра), таѓйир ёбад, вале њамзамон тариќи 
аз нав арзёбї намудани нарх муайян нагардида бошад, нарх бо 
назардошти мутаносибии ин нишондињандањо дар лањзаи иљрои 
ўњдадорї вобаста ба додани мол муайян карда мешавад.  

Пардохти мол баъди додани мол ба харидор аз тарафи 
фурўшанда ба амал бароварда мешавад. Дар акси њол фурўшанда 
метавонад на танњо маблаѓи мол, балки фоизњоро вобаста ба 
истифодаи маблаѓи пулї талаб намояд. Дар њолатњои 
пешбининамудаи ќонун ё шартномаи хариду фурўш мумкин аст 
пешпардохти мол пурра ё ќисман муќаррар карда шавад. Ўњдадории 
пардохти мол бошад, мумкин аст пурра ё ќисман муќаррар карда 
шавад.  

Ўњдaдории пaрдохти мол низ aз ду ќисм иборaт aст: 
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Якўм, aмaлиётњои тaйёрии хaридор бaрои рaсмигaрдонии 
њисоббaробaркунї бо фурўшaндa. 

Дуюм, бевоситa мaблaѓи пулии молро бa сурaтњисоби 
фурўшaндa гузaронидaни хaридор. 

Фурўши мол бa кредит низ aйнaн бо ќоидaњои шaртномaи 
хaриду фурўш тaнзим мегaрдaнд. 

Инчунин, ќонун ўњдaдорињои иловaгии хaридор оиди огоњ 
кaрдaни фурўшaндa дaр борaи иљрои номaтлуби шaртномa вa 
суѓуртa нaмудaни молро пешбинї кaрдaaст. 

Хaридор вaзифaдор aст дaр мўњлaтњои муќaррaрнaмудaи ќонун 
ё шaртномaи хaриду фурўш, фурўшaндaро дaр мaвриди вaйрон 
кaрдaни шaртномaи хaриду фурўш вобaстa бa теъдод, нaвъ 
(aссортимент), сифaт, мукaммaлї, зaрф ё борпеч огоњ созaд.  

Дaр aкси њол фурўшaндa тaлaботи хaридорро ќaбул нaмекунaд 
(моддaи 519 КГ ЉТ). 

Aгaр дaр шaртномaи хaриду фурўш ўњдaдории фурўшaндa ё 
хaридор дaр мaвриди суѓуртaи мол пешбинї гaрдидa, вaле дaр aйни 
зaмон шaртњои суѓуртa вa мaблaѓи њaдди aќaле, ки бa он мол суѓуртa 
кaрдa мешaвaд, зикр нaгaрдидa бошaд, мaблaѓи љуброни суѓуртa, ки 
шaртномaи суѓуртa пешбинї нaмудaaст, нaметaвонaд aз aрзиши мол 
кaмтaр бошaд.  

Њaнгоми aз љониби тaрaфи aнљомдињaндaи суѓуртa тибќи 
шaртњои шaртномa aнљом нaдодaни суѓуртa тaрaфи дигaр њуќуќ 
дорaд молро суѓуртa нaмудa, aз тaрaфи мaсъул љуброни хaрољоти 
вобaстa бa суѓуртaро тaлaб нaмояд ё aз иљрои ўњдaдорї дaст кaшaд 
(моддaи 516 КГ ЉТ) [1,9]. 

Њамин тавр, шартномаи хариду фурўшро Кодекси гражданї чун 
мафњуми умумии авлодї, ки њамаи намудњои ўњдадорињо оиди 
бегонакунии молумулк барои маблаѓи муайянро дар бар мегирад, 
танзим намудааст. Мутаносибан бисёр намудњои ќаблии шартнома 
њамчун намуди шартномаи хариду фурўш фањмида мешавад. Ин ба 
ќонунгузор имконият додааст, ки як ќатор њолатњои бегонакунии 
муздноки молумулк татбиќ карда шавад (моддањои 522-524 КГ ЉТ). 

Шартномаи хариду фурўш њама ваќт консенсуалї аст, зеро аз 
лањзаи ба созиш омадани тарафњо оиди њамаи шартњои муњим баста 
шуда, њисобида мешавад. Хариду фурўш музднок аст: асоси иљрои 
ӯњдадорї оиди супоридани мол ин гирифтани талаботи вохўридошта 
дар намуди нархи харид ва баръакс мебошад. 

Мављудияти њуќуќ ва ўњдадорињои субъективии њар ду тарафи 
шартномаи хариду фурўш онро чун дутарафа (синналматикї) 
хислатнок кардан мумкин аст. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ 

ХАРИДУ ФУРЎШ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Мафњуми шартнома њанўз дар Рими ќадим пайдо шуда буд. 
Аќидањои дар њуќуќи римї мављуд буда оид ба шартнома имконият 
дод, ки онро аз се нуќтаи назар баррасї намоем: 

- чун асоси пайдошавии муносибати њуќуќї; 
- чун худи муносибати њуќуќї, ки аз ин асос пайдо шудааст. 
- чун шакле, ки муносибатњои њуќуќии муносибро ќабул 

мекунад. 
Дар ваќти тањия намудани маљмўи гражданї, ки ба Думаи 

давлатии Русия, соли 1913 барои баррасї пешнињод гардида буд, 
меъёрњо дар бораи фурўш дар ќисми 2 «Ўњдадорињо аз шартномањо», 
Лоињаи китоби 5, «Њуќуќи ўњдадорї», зеро «Фурўш ин шартномаи 
дутарафа аст» ва бевосита ба соњаи муносибатњои шартномавї дохил 
мешавад», танзим гардида буд [5]. 

Зери шартномаи хариду фурўш шартномае, фањмида мешуд, ки 
тибќи он фурўшанда месупорад ё ўњдадор мешавад, ки молумулки 
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манќул ва ѓайриманќулро ба моликияти харидор барои маблаѓи 
муайян супорад. Дар айни њол ќоидањо дар бораи хариду фурўш 
инчунин ба гузариши муздноки њуќуќ низ татбиќ карда мешавад. 

 Дар ќонунгузории граждании тоинќилобии Русия шартномаи 
хариду фурўш (ё чӣ хеле, ки татбиќи ќонунгузории љории онваќта 
пешбинї намуда буд, «фурўш ва харид») танњо он ањдњое эътироф 
карда шуда буд, ки оиди фурўши молумулки манќула баста шудааст.  
Нисбати молумулки ѓайриманќул бошад, пас хариду фурўш тибќи 
ќонун на бо шартнома, балки ба тарзи бадастории њуќуќ ба молумулк 
дохил карда шуда буд. 

 Сивилистони Русия, ќонунгузории он ваќтаро танќид намуда, 
аќидае доштанд, ки дар шартномаи хариду фурўш ягонагиии 
дутарафаи молумулкии манќула ва ѓайриманќул вуљуд дорад, зеро 
асоси бадастории њуќуќи моликият аз љониби харидор ба ашёи 
фурўхташаванда, дар њар њолат созиши тарафњо ба њисоб меравад. 
Дар айни њол, њам ќонунгузор ва њам амалияи њуќуќи гражданї, 
соњаи амали шартномаи хариду фурўшро ба ашёњои љисмонї, ки дар 
худ њуќуќњои молумулкиро дар бар намегирад, эътироф менамояд, 
зеро аз нуќтаи назари њуќуќї дар њолати охир на харид ва на фурўш 
вуљуд надорад, вале танњо супоридани гузариши муздноки  њуќуќ 
вуљуд дорад [5]. 

Дар давраи Шўравї инкишофи њуќуќи гражданї дар соњаи 
татбиќи шартномаи хариду фурўш моњиятан мањдуд карда шуда, 
муносибати онњо, инчунин байни шањрвандон ва корхонањои савдоии 
чакана оварда расонида шуда буд. 

Муносибатњое, ки байни ташкилотњои «Сотсиалистї» оиди 
фурўши моли истењсолшудаашон пайдо мешуданд, бо шартномаи 
мањсулотсупорї танзим мегардиданд (инчунин бо шартномаи 
контрактатсия, таъмини барќ ва ѓайра), ки асоси наќшагї доштанд ва 
шартномањои мустаќил ба шумор мераванд, амалї мегаштанд. 

Дар адабиёти њуќуќшиносии давраи Шўравї ин њолат чунин 
баён карда шуда буд, ки «дар замони сотсиализм амали ќонуни 
инкишофи наќшагї-баробарї ва ќонуни асосии иќтисодии 
фаъолияти сотсиалистї алоќаманд аст, мављуд буд. Дар натиља 
ќонуни арзиш ањамияти умумиро гум мекунад, аз ин рў соњаи 
истифодаи шартномаи хариду фурўш, ки бештар  барои фурўши 
предметњои истеъмолї истифода мешуд, низ мањдуд гашта буд ва 
танњо дар масоњати начандон калони ќиёс барои фурўши воситањои 
истењсолот равона гардида буд [6]. 

Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ва ба иқтисоди 
бозори ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатхои молию 

пулӣ афзалият пайдо намуданд. Ба инкишофи ин муносибатҳо 
шартномаҳои ҳуқуқи гражданӣ аз ҷумла шартномаи хариду фурўш ва 
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намудҳои он мавқеи муҳим дорад. Шартномаи хариду фурӯш намуди 
асосии ўњдадорињои њуќуќи граждание, ки дар гардиши молумулкї 
истифода бурда мешавад, ба њисоб меравад. Баъди ба иќтисоди 
бозорї ворид шудани Љумњурии Тољикистон тамоми муосибатњои 
љамъиятї таѓйир ёфт ва ба ин мувофиќ ќонунњои соњавї дар 
ватанамон ќабул карда шуд.  

Дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ќайд 
намуданд, ки:  «Сиёсати давлат дар соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ 
дар ояндаи наздик бояд ба се самти асосӣ - ҳавасмандгардонии 
содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсолоти ба содирот 
нигаронидашуда ва соддагардонии расмиёти савдо равона гардад» 
[2]. 

Дар њамин асос, гузаронидани ислоњоти иќтисодї, ки маънои 
асосии он барои даст кашидан аз низоми бесамарии маъмурї – 
фармоишї ва идоракунї асос ёфта буд, талаботњои муњим оиди 
таѓйиротњои ќонунгузорї дар бораи хариду фурўшро ошкор намуд. 

Дар ваќти тайёр намудани лоињаи нави Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон  равияи васеъ шудани соњаи амали институти 
хариду фурўш, ки солњои охир муносибатњои бо супоридани 
мањсулот ва дигарњо алоќаманд аст, ба назар гирифта шуданд. 

Њолатњои танзими хуқуқии бо муносибатњои хариду фурўш 
алоќаманд дар ќисми дуюми Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КГ ЉТ) мустањкам шуда, ба намудњои 
алоњидаи ўњдадорињои њуќуќи гражданї бахшида шудааст [3]. 

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон васеъ шудани соњаи 
амали институти хариду фурўш, ки дар замони муосир ба супоридани 
мањсулоти хољагии ќишлоќ ва бо таъмини барќ ва дигар воситањо 
алоќаманд аст, ба назар мегирад. Беҳуда нест, ки дар моддаи 12 уми 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:“Асоси иќтисодиёти 
Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињанд. Давлат 
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи 
њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро 
кафолат медињад»[1]”.  

Меъёрњое, ки њар як шарти шартномаро ба танзим медарорад ба 
низоми муайян аниқ карда шудааст. Дар ибтидо шартҳои асосии 

шартномаро тарафҳо бо созиши ҳамдигар муқаррар намуда, 
масъулияти пешбинӣ намудаи конунгузории гражданиро нишон 
медиҳанд. Мақсади асосии бастани шартномаи хариду фурӯш барои 
гирифтани фоида равона гардидааст. 
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Мутаносибан њамон шартњое, нишон дода мешаванд, ки 
шартњои асосии муњими шартномаи хариду фурўшро, ба монандї: 
матлаби шартнома, теъдоди мањсулот, муњлати иљрои шартнома, 
зарф ва борпеч, нарх, ќабул ва пардохти мол, суѓуртаи мањсулот ва 
монанди инро дар бар мегирад. 

Њамин тавр, меъёрњое, ки ќоидањои махсусро нисбати намудњои 
алоњидаи шартномаи хариду фурўш дар бар мегирад: шартномаи 
мањсулотсупорї, контрактатсия, таъмини барќ, фурўши молумулки 
ѓайриманќул, фурўши корхона љойгир шудаанд. 

Њамзамон, њолати умумии Кодекси граждании Љумҳурии 

Тоҷикистон, ки ба хариду фурўш бахшида шудааст, инчунин бояд ба 
хариду фурўши њуќуќњои молумулкї, оќибати фаъолияти зењнї (номи 
фирмавї, тамѓаи мол, тамѓаи хизматрасонї) ва дигар воситањои 
фардикунонии шањрвандон ва шахсони њуќуќї бахшида шудааст. 

Њамин тариќ, лозим ба ќайд аст, ки бори нахуст дар меъёрҳои 
Кодекси гражданӣ ва дигар санадҳои меъёрию соҳавӣ харидор 
метавонад, талаботи худро на танҳо ба фурӯшанда, балки ба 

истеҳсолкунанда пешниҳод намояд. Инчунин, фурӯшанда уҳдадор 
аст, нисбати моли худ ба харидор пурра иттилооти заруриро 
пешниҳод намояд. Ғайр аз ин, харидор барои  моли сифатан 
номатлуб на танҳо зарари моддӣ, балки зарари маънавиро талаб 
намояд. Иваз намудани моли пастсифат, бо моли хушсифат талаботи 
ҳатмии қонун аст.  
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