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ПЕШГУФТОР 
 

Дар солҳои охир сатҳи ҷиноят ва ҷинояткорӣ дар 
ҷомеаи ҷаҳонӣ зиѐд шуда истодааст. Барои сари вақт 
ошкор ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне ки ҷиноят 
содир кардаанд, қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ як 
қатор ваколатҳоро ба субъектҳои муайян додааст.  

Аслан барои ошкор намудани ҷиноят субъектони 
анҷомдиҳандаи пешбурди тосудӣ ва давраи судӣ амалҳои 
тафтишии гуногунро истифода мебаранд. Барои асоснок 
кардан ва исботи ҳолати кор он амали тафтишӣ дар 
протокол сабт шуда, чораҳои дигар ба он андешида 
мешавад. 

Зимни мулоқот бо кормандони мақомоти 
прокуратура Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба мавқеи мақомоти 

прокуратура дар низоми дигар мақомоти давлатии 
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ чунин қайд карда буданд: 
“Прокуратура яке аз ниҳодҳои муҳими давлатдорӣ 
мебошад, ки фаъолияти онҳо ба ҳифзи арзишҳои ҷомеаи 
демократӣ, қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва 
ҷомеа, ошкору пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва 
мубориза бо ҷинояткорӣ равона гардидааст.  

Ҳанӯз аз оғози даврони истиқлолият кормандони 
прокуратура бо хизмати содиқонаи худ намунаи олии 
хизмат ба Ватанро нишон дода, дар шароити муқовимати 
шадиди мусаллаҳона дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ вазифаи муқаддаси 
хешро дар барқарор намудани сохти конститутсионӣ 
сарбаландона иҷро намуда, дар бунѐди ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ, ки волоияти қонун асоси онро 
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ташкил медиҳад, саҳми арзанда гузоштанд”.1 Вобаста ба 
ин на танҳо мақомоти прокуратура, балки тамоми 
субъектҳои таъқиби ҷиноиро зарур аст, баҳри пешгирӣ, 
ошкор ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 
чораҳои зарурӣ андешанд.  

Баъди барҳамхурии ИҶШС давлатҳои аъзои он 
Кодекси мурофиаи ҷиноятии худро дар таҳрири нав қабул 

намуданд. Аз таҳлили қонунгузории ин давлатҳо 
бармеояд, ки онҳо ҳамаи меъѐрҳоро аз нав ворид 

накардаанд, балки таҷрибаи баъзе аз давлатҳои дигарро 
истифода намудаанд. Бояд қайд намуд, ки баъди 
барҳамхурии ИҶШС барои давлатҳои пасошӯравӣ 
тартиби пешбурди тосудии парвандаи ҷиноятӣ дар шакли 
ягона пешниҳод шуда буд, ки қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии Федератсияи Россия асосӣ ба ҳисоб мерафт.  

Асоси мурофиаи ҷиноятиро исботнамоӣ оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ ташкил медиҳад, ки мазмуни онро 

ҷамъоварӣ, тафтиш ва баҳодиҳии далелҳо ташкил 
медиҳад. Роҳҳои аз ҳама манфиатовар ва дурусти 
ҷамъоварии далелҳоро қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
дар гузаронидани амалҳои тафтишӣ пешниҳод намудааст. 
Дар натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишӣ ҳолатҳои ба 
парвандаи ҷиноятӣ аҳамиятдошта маълум ва шахсони 
ҷинояткор ошкор карда мешаванд. Ҳамчунин далелҳо оид 
ба парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ ва мустаҳкам мешаванд, 
ки онҳо барои минбаъд истифодабарӣ барои исботи 

гуноҳи шахси ҷиноятсодиркарда хизмат мекунанд.  

                                                 
1 Ниг.: Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо 

кормандони мақомоти прокуратура аз 13 марти соли 2018 // Манбаи 
дастрасӣ: сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

www.prezident.tj (санаи муроҷиат 14.09.2020). 

http://www.prezident.tj/
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Бинобар сабаби он ки дар солҳои охир сатҳи ҷинояту 
ҷинояткорӣ афзуда истодааст ва ҷиноятҳои хусусияти 
коррупсионидошта, дар ҳайати гурӯҳи мустақил, 
иттиҳоди ҷиноятӣ, терроризм, экстремизм, маводи 
нашъадор хеле зиѐд шуда истодааст, тавассути амалҳои 
тафтишие, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ пешбинӣ 
намудааст, ошкорнамоии онҳо мушкил ва ғайриимкон 
гардида истодааст. Аз ин лиҳоз дар асоси ислоҳотҳои 
наве, ки дар баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ дар самти 

мурофиаи ҷиноятӣ гузаронида шуда истодааст, институти 
нави мурофиавӣ – амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба 
вуҷуд омад.  

Албатта оид ба ин институти нави мурофиавӣ дар 
илми мурофиаи ҷиноятӣ ақидаи якранг вуҷуд надошта, 
баҳсҳои зиѐд ба вуҷуд омадааст. Мо низ кӯшиш намудем 
кори мазкурро таҳлил намуда, аҳамияти институти 
амалҳои тафтишии ғайриошкороро дар мурофиаи 

ҷиноятӣ маълум намоем. Ҳарчанд институти мазкур дар 
мурофиаи ҷиноятӣ институти нав ҳам бошад, аммо аз 
ҷониби олимони баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ хуб 
таҳлил карда шудааст.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро институти 
марказии пешбурди тосудии парвандаи ҷиноятӣ ба шумор 
меравад. Дар ҳоле амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
истифода карда мешавад, ки амалҳои тафтишии ошкоро 
имконияти ошкорнамоии ҷиноятро надошта бошанд. Дар 

ошкорнамоии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро метавонад механизми 
асосии ҷамъоварӣ ва тафтиши далелҳо ба ҳисоб равад. 
Тавассути ин амали тафтишӣ ҳамаи кирдорҳои номатлуб 
пурра, ҳаматарафа ва объективона таҳқиқ карда 
мешаванд.  
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Ҳамчунин масъалаи омезишѐбии чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
баҳси асосиро дар мурофиаи ҷиноятӣ ба вуҷуд овардааст, 
ки кӯшиш намудем, масъалаи мазкурро мубрам дониста, 
онро зери таҳқиқоти кори мазкур қарор диҳем.  

Аз ин лиҳоз асоси таҳқиқоти мавзӯи мазкур дар 
таҳлили истилоҳи амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
таҳлили намудҳои алоҳидаи он, истифодаи донишҳои 
илмӣ ва амалӣ дар он, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро, аҳамияти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ва м.и. ифода меѐбад.  

Барои таҳлил намудан ва муайян намудани мақсаду 
мароми мавзӯи интихобшуда, моро зарур омад, то ба 
адабиѐтҳои илмӣ рӯ оварем. Масъалаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро диққати аксар олимони рус, қазоқ, украина, 
қирғиз ва олимони дигари давлатҳои пасошӯравиро ба 
худ ҷалб намудааст. Дар мавзӯи мазкур В.А. Глушкова, 
О.М. Дроздова, В.Г. Уварова, Н.Е. Шумилов, А.П 
Рыжаков, В.Н. Григорьев, С.А. Шейфер, В.И. 
Гончаренко, Ю.М. Грошевой, В.С. Зеленецкий, А.В. 
Ищенко, Н.С. Карпов, Р.В. Корякин, Н.И. Курочка, А.И. 
Литвинчук, Е.Д. Лукьянчиков, В.Т. Маляренко, Д.И. 
Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецкий, Л.В. 
Черечукина, В.А. Черков, А.М. Чистолинов, В.И. Шакун, 
Р.Н. Шехавцов, Н.Е. Шумилов, Б.Х. Ахпанов, К.Ж. 
Толеубековой, М.Ч. Когамов, С.К. Журсимбаев, Г.Х. 
Насыров, К.Ж. Балтабаев, Т.А. Ханов, Н.В. Жогин, С.М. 
Жалыбин, Т.Е. Сарсенбаев, С.Д. Оспанов, Р.Т. Шуменова, 
Н.Е. Орумбаев, Б.М. Нургалиев, К.С. Лакбаев, А.К. 
Кулбаев ва дигарон фикру андешаҳои худро баѐн намуда, 
то чанд андоза таҳлилҳои худро пешниҳод ҳам намудаанд.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро предмети 
таҳқиқоти дисертатсионии муаллифони зерин: С.Г. 
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Коновалов “Элементы германской модели досудебного 
производства в уголовном процессе постсоветских госу-
дарств” ва А.С. Абетанов “Основные направления модер-
низации уголовного процесса в Республике Казахстан” 
мебошад.  

Аз олимони ватанӣ дар масъалаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро таҳқиқотҳо кам ба назар мерасанд. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки вобаста ба мазмуни ин мавзӯъ 
таҳқиқотҳо вуҷуд надорад. Чӣ тавре ки маълум аст, 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар алоқамандии зич қарор дорад ва 
элементҳои институти мазкур дар корҳои олимони ватанӣ 
Р.Ҳ. Раҳимзода, И.Т. Маҳмудов, Р.Р. Юлдошев, К.Ҳ. 
Солиев, З.Ҳ. Искандаров, Ҷ.З. Маҷидзода, А.Қ. Назаров, 
П.С. Абдуллоев ва дигарон ба назар мерасад.  

Мақсади таҳқиқоти мазкур аз муайяннамоии 
мафҳум, моҳият ва аҳамияти амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро, муайян намудани нақши онҳо дар низоми 
мурофиаи ҷиноятӣ, коркарди пешниҳодҳо ва тавсияҳо 
барои минбаъд боз ҳам хубтару беҳтар анҷом додани ин 
амали тафтишӣ, фаъолияти беғаразонаи субъектҳои 
анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
давраи тосудии парвандаи ҷиноятӣ, коркарди ин 
институти мурофиавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад.   

Барои расидан ба мақсадҳои дар пеш гузошта бояд 

дар ин таҳқиқот вазифаҳои зеринро анҷом диҳем: 
- кушодани мафҳум ва моҳияти амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро ҳамчун як институти алоҳидаи 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ дар давраи пешбурди 
тосудии парвандаи ҷиноятӣ; 
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- муайян намудани табиати ҳуқуқии амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро, мазмуни онҳо ва аломатҳои хоси 
онҳо, таҳлили мафҳуми мазкур аз адабиѐтҳои илмӣ; 

- муайян намудани мафҳуму моҳияти асосҳои 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро; 

- муайян намудан ва таҳлили талаботҳое, ки 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ оиди гузаронидани ин 
амал талаб мекунад; 

- муайян намудани таносуби амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ; 
- асосҳои эътирофи амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

чун институти мустақили мурофиаи ҷиноятӣ; 
- таҳлили намудҳои алоҳидаи амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро ва таснифбандии онҳо; 
- коркарди меъѐрҳои нави мурофиавӣ дар масъалаи 

тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро. 
Хулоса, натиҷа ва нуктаҳои асосии монография дар 

мақолаҳои нашргардидаи муаллиф инъикос ѐфтаанд. Оид 
ба мавзӯи таҳқиқот муаллиф дар чандин семинар, 
конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромад 
намудааст: Чунончи, конференсияи ҷумҳуриявии 
“Форуми дуюми ҳуқуқшиносони ҷавон” (Душанбе, 2018); 
VII Международной студенческой научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы юриспруденции». 
(Душанбе, 30 апреля 2020г.); конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Танзими ҳуқуқии баҳои 
замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: дастовард, мушкилот ва 
дурнамо (ш.Душанбе, 30 сентябри соли 2020); мизи 
мудаввар дар мавзӯи “Инкишофи қонунгузории манзил 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мушкилот ва роҳҳои ҳалли он” 
(ш.Душанбе, 13 ноябри соли 2020); конференсияи 
байналмилалӣ дар мавзӯи “Scientific community: 
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Interdisciplinary research №45”. (Hamburg, Germany. 16-
18.03.2021); конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи 
«International scientific review of the problems of Law, 
Sociology and Political science». (Boston. USA. March 29-30, 
2021); конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “10-соли 
амали КМҶ ҶТ: мушкилот, дурнамо ва роҳҳои ҳалли он” 
(Душанбе, 2020); мизи мудаввар дар мавзӯи “Танзими 
ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон дар 
даврони Истиқлолияти давлатӣ: дастовард, мушкилот ва 
дурнамо” (Душанбе, 19 майи соли 2021); мизи мудаввари 
ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Амалишавии 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иштироки 
шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ” (Душанбе, 
25 майи соли 2021) матраҳ шудаанд. 

Азбаски дар шакли монография мураттаб сохтани 
таҳқиқоти мазкур аз аввалин кӯшишҳост, ки он аз 
камбудӣ орӣ нест. Муаллиф тамоми эроду дархостҳои 
мусбатро бо камоли майл ва миннатдории беандоза қабул 

намуда, кӯшиш менамояд, ки дар нашрҳои минбаъда 
онҳоро ба назар гирад.  
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АННОТАТСИЯ 

ба монографияи Ҳакимов Яқуб Бахтиѐриддинович дар 

мавзӯи “Проблемањои танзими њуќуќии амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро дар њуќуќи мурофиаи ҷиноятӣ” 

Калидвожаҳо: амалҳои тафтишӣ; амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро; чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ; 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ; қонунгузории 
мурофиавии ҷиноятӣ; давлатҳои пасошӯравӣ; ҷиноят; 
пешгирӣ, ошкор ва бартараф намудани ҳуқуқвайронкунӣ; 

саривақт ва пурраи тафтиши ҷиноят; таҳлили муқоисавӣ-
ҳуқуқӣ.  

Мавзӯи монографияи Ҳакимов Я.Б., ба яке аз 
мушкилоти мубрами назария ва амалияи ҳуқуқи мурофиаи 
ҷиноятӣ-амалҳои тафтишии ғайриошкоро бахшида 
шудааст. Таҳқиқоти анҷомдодашуда фарогири андеша ва 
хулосаҳои илмӣ буда, дар он падидаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба таври дақиқ мавриди таҳлил қарор дода 

шудааст. Пешниҳоди мафҳумҳои нави илмӣ, тавсияҳо 
бобати такмили қонунгузории кишвар ва амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ ҷиҳати саривақт ва пурра ошкор 
намудани ҷиноят, аз ҷумлаи ҷанбаҳои мусбати 
монографияи мазкур маҳсуб меѐбад.  

Бартарияти дигари таҳқиқоти мазкур дар он аст, ки 
он на танҳо бо таҳлилҳои назариявӣ ва илмии мавҷуда, 
балки таҷриба ва дастовардҳои давлатҳои хориҷа оид ба 
ин масъала, махсусан ба таҷрибаи давлатҳои пасошӯравӣ 
такя менамояд. Таҳлилҳои амиқи илмӣ, асосноккунии 
нуктаҳои илмӣ бо дарназардошти андешаи олимони 
ватанию хориҷӣ, такя ба таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ва 
ғайра имкон додаанд, ки мавзӯи таҳқиқоти илмӣ ба таври 
мукаммал мавриди таҳлил қарор гирад.  
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БОБИ 1. АСОСҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ АМАЛҲОИ 

ТАФТИШӢ ДАР ЊУЌУЌИ МУРОФИАИ ҶИНОЯТӢ 
 

1.1 Амалҳои тафтишӣ дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ: 

мафҳум ва хусусиятҳои он 
 

Ҷараѐни ташакул ва рушди техникаву технологияи 
нав дар охири асри ХХ ва аввали асри ХХІ дигаргуниҳои 
зиѐдеро дар ҳаѐти умумии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд овард. 

Солҳои охир дараҷаи содиршавии кирдорҳои 
гунаҳкорона ва зиддиҳуқуқие, ки дараҷаи баланди 
хавфноки барои ҷамъият доранд, афзуда истодааст. Ин 
кирдори номатлубро “ҷиноят” эълон доштаанд, ки он аз 
ҷониби субъектони гумроҳшуда, ғаразнок ва дур аз 
маърифати ҳуқуқӣ содир карда мешавад.  

Ҳар шахсе, ки дар ҷомеа ҷиноят содир мекунад, бояд 
ҳатман ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. Барои ба 

ҷавобгарӣ кашидани шахсе, ки ҷиноят содир намудааст, 
бояд амалеро ба сомон расонд, ки он, ҷинояти 
содиркардаи ин субъектро пурра ва ҳаматарафа ошкор 
намуда, гунаҳкории ӯро дар даст доштан ба ин кирдори 
номатлуб исбот намояд. Новобаста аз он, ки шахс ҷиноят 
содир намудааст, инсон боқӣ мемонад. Дар ҳамин замина, 
дар м. 5 Конститутсияи ҶТ муқаррар шудааст: Инсон, 
ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд2.  

Вазифаи мурофиаи ҷиноятӣ пеш аз ҳама ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб рафта, 
барои ҳифз ва кафолати таъмини онҳо чораҳои зарурӣ 
меандешад, аз ҷумла барои саривақт ва пурра ошкор 

                                                 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 // 
Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. 
[Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj 
(санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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кардани ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне, ки 
ҷиноят содир кардаанд, амалҳои мурофиавиро истифода 
мебарад. Албатта, ҷиноят ҳодисаи замони гузашта аст, он 
дар олами объективӣ содир мешавад ва ошкор намудани 
он аз рӯи нақши он сурат мегирад3.  

Дар мурофиаи ҷиноятӣ амале, ки асосан ба ошкор 
кардани ҷиноят равона шудааст, “амалҳои тафтишӣ” ном 
дорад. Амалҳои тафтишӣ – фаъолияти субъектони 
муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ баҳри 

ҷамъ овардан, тафтиш кардан, санҷидан ва мустаҳкам 
кардани далелҳо мебошад. Маҳз дар давраи тафтишоти 
пешакӣ, бо роҳи гузаронидани амалҳои тафтишотӣ 
аксарияти далелҳое, ки ҷиноятро ошкор менамоянд, 
ҷамъоварӣ шуда, ҳолатҳои ба парвандаи ҷиноятӣ 
аҳамиятнок муайян карда мешавад. 

Аз сабаби оне, ки солҳои охир содиршавии ҷиноятҳо 
бо тарзу воситаҳое сурат гирифта истодааст, ки ошкор 

намудани онҳо тавассути амалҳои тафтишӣ, ки 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии аксар давлатҳо онро 
муқаррар кардааст ғайриимкон аст, дар илм ва 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии баъзе давлатҳо амали 
нави мурофиавӣ “амалҳои тафтишии ғайриошкоро” ба 
вуҷуд омад. Барои дуруст сарфаҳм рафтан ва дарк 
кардани мафҳуми мазкур таҳлили луғавии ин ибора шарт 
ва зарур аст.  

Баҳри муқаррар намудани ҳолатҳои объективии 

содир гардидани ҷиноят амалҳои тафтишӣ анҷом дода 
мешавад. Ҷиноят дар замони гузашта содир гардида, 
осори он дар олами объективӣ боқӣ мемонад. Мақсади 

                                                 
3 Ниг.: Абдуллоев П.С. Далелҳо ва исбот дар мурофиаи ҷиноятӣ. – 
Душанбе, 2019. – С. 7. 
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гузаронидани амалҳои мурофиавӣ аз рӯи осори ҷиноят 
муқаррар намудани ҳолати содиршавии ҷиноят мебошад4.  

Мафҳуми амалҳои тафтишӣ дар аксар адабиѐтҳои 
ҳуқуқӣ пешбинӣ карда шудааст ва оид ба он дар илми 
ҳуқуқӣ андешаи якранг вуҷуд надорад. Н.С. Манова қайд 
мекунад, ки амалҳои тафтишӣ – фаъолияти муфаттиш бо 
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ бо мақсади ҷамъоварӣ ва баҳодиҳии далелҳо 
мебошад5. Ба андешаи муаллиф амалҳои тафтишӣ танҳо 
фаъолияти муфаттиш аст, ки бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 
амалӣ карда мешавад. Ҳамчунин муаллиф мақсади ин 
амалро дар ҷамъоварӣ ва баҳодиҳии далелҳо мебинад.  

Н.А. Қудратов қайд мекунад, ки “амалҳои 
тафтишотӣ – фаъолияти мақомоти тафтишотӣ ва шахсони 
мансабдори онҳоро меноманд, ки дар асоси қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ амалӣ гардида, баҳри ҷамъ овардан ва 

санҷидани далелҳо равона шудааст6. Муаллиф мафҳуми 
амалҳои тафтишотиро пешниҳод менамояд, зеро ба 
андешаи ӯ ин амал набояд амалҳои тафтишӣ, балки 
амалҳои тафтишотӣ ном бурда шаванд. Ҳамчунин дар ин 
замина, муаллиф қайд менамояд, ки ин амал-фаъолияти 
мақомоти тафтишотӣ ва шахсони мансабдори онҳо 
мебошад. Андешаи мазкурро ҷонибдорӣ намудан дуруст 

                                                 
4 Ниг.: Абдуллоев П.С. Далелҳо ва исбот дар мурофиаи ҷиноятӣ. – 
Душанбе, 2019. – С. 149. 
5 Ниг.: Манова Н.С. Уголовный процесс: конспект лекции 
(Электронный ресурс) / Институт экономики и права: режим доступа: 
http://be5.biz/pravo/umns/toc (санаи муроҷиат: 20.09.2020). 
6 Ниг.: Ҳуқуи мурофиавии ҷиноятӣ: китоби дарсӣ // Зери таҳрири 

номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Қудратов Н.А. – Душанбе, 2016. – С. 
283. 

http://be5.biz/pravo/umns/toc
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аст, зеро амалҳои тафтишӣ натанҳо фаъолияти муфаттиш, 
балки фаъолияти мақомоти тафтишотӣ мебошад.  

П.С. Абдуллоев қайд менамояд, ки аз таҳлили КМҶ 
ФР се намуд амалҳои мурофиавиро ҷудо намудан мумкин 
аст: 1) амалҳои тафтишӣ оид ба парвандаи ҷиноятӣ; 2) 
амалҳои судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ; 3) дигар 
амалҳое, ки КМҶ ФР муқаррар намудааст. Ҳамчунин, дар 
ҳамин замина қайд менамояд, ки ҳамаи масъалаҳое, ки 
вобаста ба ҷамъоварӣ ва тафтиши далелҳо ба вуҷуд 

меоянд, ҳалли худро дар доираи амалҳои тафтишӣ ва 
амалҳои судӣ бе зарурияти мавҷудияти “дигар амалҳо” 
дарѐфт карда метавонанд7. 

Ба ақидаи М. Ғозиев “Ҳаракатҳои тафтишӣ – инҳо 
амалиѐти бо риояи қатъии қонун гузаронидашавандае 
мебошад, ки ба бозѐфт кардан, мустаҳкам намудан ва 
санҷида баромадани далелҳо нигаронида шудаанд8”. 
Муаллиф ба ивази истилоҳи амалҳои тафтишӣ, истилоҳи 

ҳаракатҳои тафтиширо истифода менамояд. Ҳарчанд 
амалҳои тафтишӣ истилоҳи умумиэътирофшуда ба назар 
расад ҳам, аммо муаллиф истилоҳи ҳаракатҳои 
тафтиширо қобили қабул донистааст. Дар ин замина 
мақсади ҳаракати мазкурро ба бозѐфт кардан, мустаҳкам 
намудан ва санҷида баромадани далелҳо асоснок мекунад.  

Ба андешаи В.Т. Очередина амалҳои тафтишӣ 
амалҳои мурофиавие мебошанд, ки хусусияти маърифатӣ-
тадқиқотӣ дошта, бо қонуни мурофиавӣ-ҷиноятӣ 

муқаррар гардида, аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ва 
суд дар давраи пешбурди тосудӣ бо мақсади ошкор 
намудан, гирифтан ва санҷиш намудани далелҳо ва 

                                                 
7 Ниг.: Абдуллоев П.С. Далелҳо ва исбот дар мурофиаи ҷиноятӣ. 
Душанбе – 2019. С. 149-150. 
8 Ниг.: Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. Душанбе – 2009. С.152 
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истифода намудани онҳо дар парвандаи ҷиноятӣ ҳангоми 
қабул намудани ин ѐ он қарор ба амал бароварда 
мешавад9. 

Ф.Н. Фаткулин қайд мекунад, ки “амалҳои тафтишӣ 
– ҳама гуна фаъолияти мурофиавиест, ки бо ѐрии онҳо 
далелҳо пайдо, мустаҳкам ва таҳқиқ карда мешаванд.”10 
Ба андешаи муаллиф амалҳои тафтишӣ заминаест, ки дар 
натиҷаи анҷом додани он далелҳо пайдо, мустаҳкам ва 
таҳқиқ карда мешаванд.  

Тибқи м. 5 боби 30 КМҶ ФР амалҳои мурофиавӣ 
гуфта, амалҳои тафтишотӣ, судӣ ва дигар амалҳои 
муқаррарнамудаи Кодекси мазкурро меноманд11. Ба 
андешаи П.С. Абдуллоев амалҳои тафтишӣ баҳри ҷамъ 
овардан ва санҷидани далелҳо равона карда шудааст12. 

Ҳарчанд қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ дар ҶТ 
мафҳуми амалҳои тафтиширо муқаррар накарда бошад, 
ҳам аммо аз мазмуну муҳтавои он хусусиятҳои ин амалро 

дарк намудан имконпазир аст. Амалҳои тафтишӣ ҳамчун 
амали мурофиавӣ, ба ошкор, муайян ва таҳқиқи осори 
парвандаи ҷиноятӣ равона шудаанд, ки тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонун аз ҷониби шахсони мансабдор ва 
мақомоти ваколатдор амалӣ карда мешаванд. 

Дар баробари ин бояд қайд намуд, ки аломати 
асосии амалҳои тафтишӣ дар хусусияти даркнамоии онҳо 

                                                 
9 Ниг.: Очередин В.Т. Следственные действия в уголовном процессе. – 
С. 11. 
10 Ниг.: Жогин Н.В. Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в 
советском уголовном процессе. –М.: Юрид. лит. 1965. С. 108  
11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru. (санаи муроҷиат: 
10.02.2020с.).  
12 Ниг.: Абдуллоев П.С. Далелҳо ва исбот дар мурофиаи ҷиноятӣ. 
Душанбе – 2019. С. 150. 

http://www.consultant.ru/


18 

 

 

ифода меѐбад. Маҳз бо ҳамин аломат ин амал аз дигар 
амалҳои мурофиавӣ тафовут дорад, зеро амалҳои зеринро 
амали тафтишӣ номидан дуруст нест: дастгир намудани 
ҷинояткор; эълони айб; боздошти парвандаи ҷиноятӣ ва ғ.  

Амалҳои тафтишӣ дар доираи муқаррарнамудаи 
қонунгузорӣ баъди оғози парвандаи ҷиноятӣ (ба истиснои 
азназаргузаронии ҷои ҳодиса), инчунин аз ҷониби 
субъекти махсуси ваколатдор анҷом дода мешавад. Чун 
қоида амали мазкурро муфаттиш ѐ таҳқиқбаранда анҷом 

медиҳад.  
Ҳар як амали тафтишӣ бо протокол барасмият 

дароварда мешавад. Ҳамеша имконияти истифодаи 
воситаҳои техникӣ ва усулҳои ошкорнамоӣ, ҳангоми 
муайян ва мусодира намудани олоти ҷиноят, инчунин 
далелҳои шайъӣ вуҷуд дорад. Дар ҷараѐни амалҳои 
тафтишӣ истифодаи зӯроварӣ, таҳдид ва дигар чораҳои 
ғайриқонунӣ, инчунин амале ки ба ҳаѐт ва саломатии 

шахсони иштирокчии амалҳои тафтишӣ таҳдид мекунад, 
манъ аст.  

Дар адабиѐтҳои илмӣ вобаста ба тарзи гузаронидани 
амалҳои тафтишӣ, фикру андешаҳои гуногун ҷой дорад. 
Масалан, А. С. Барабаш ду асос барои гузаронидани 
амалҳои тафтиширо ҷудо менамояд: махсус (ѐ воқеӣ) ва 
мурофиавӣ. Асосҳои махсус маълумоти воқеӣ мебошанд, 
ки ба муфаттиш дар доираи тактикаи интихобкардаи ӯ 
барои фаҳмидани зарурати амалҳои муайяни тафтишӣ 
кӯмак мекунанд. Асоси мурофиавӣ замоне рух медиҳад, ки 
амали тафтишӣ ба ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон 
ва манфиатҳои шахсони сеюм дахл мекунад ва барои 
иҷрои он санади махсус ѐ иҷозат талаб карда мешавад13.  

                                                 
13 Ниг.: Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : элек-
трон. учеб. пособие / Барабаш А. С., Майорова Л. В., Назаров А. Д., 
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Амалҳои тафтишӣ ин амалҳои мақомоти таҳқиқ ва 
тафтишоти пешакӣ мебошанд, ки бо қонуни мурофиаи 
ҷиноятӣ пешбинӣ шудаанд ва ба таври қатъӣ танзим шуда, 
бо маҷбуркунии давлатӣ таъмин карда шудаанд, ки ба 
ҷамъоварӣ, тафтиш ва арзѐбии далелҳои парвандаи 
ҷиноятӣ равона карда шудаанд қайд мекунад, Д.Р. 
Внукова. Ҳамчунин муаллиф дар як навбат шахсони 
масъули анҷомдиҳандаи амалҳои тафтиширо пешниҳод 
менамояд:  

- мақомоти таҳқиқ; 
- роҳбари мақомоти таҳқиқ; 
- таҳқиқбаранда;  
- мақомоти тафтиши пешакӣ; 
- роҳбари мақомоти тафтиши пешакӣ; 

- муфаттиш;  
- муфаттиш – криминалист14.  
Мувофиќи талаботи КМЉ ҶТ15 шартњои умумии 

амалњои тафтиширо ба чунин намудњо таќсим кардан 
мумкин аст:  

1. Њар як амали тафтишї бо хулосаи муфаттиш, 
тањќиќбаранда ва дигар шахсони ваколатдор пас аз оѓози 
парвандаи љиноятї гузаронида мешавад, ба ѓайр аз 
азназаргузаронии љойи њодиса, ки дар њолатњои истисної 

                                                                                                            
Стойко Н.Г., Шагинян А.С., Шевченко И.А. // Под ред. А. С. Бара-
баш, Н. Г. Стойко. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. С. 156.  
14 Ниг.: Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учеб-
ник для вузов / Под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и вступитель-
ное слово проф. В.П. Сальникова; 2-е изд. – СПб.: Санкт-
Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. – С. 274-
275. 
15 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 
соли 2009 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 



20 

 

 

пеш аз оѓози кардани парвандаи љиноятї гузаронидан 
мумкин аст (ќ. 2 м.182 КМЉ ҶТ). 

2. Амалњои тафтишї њангоми мављуд будани асосњо 
гузаронида мешаванд. Асосњо – ин њар як ахбороти воќеие 
мебошанд, ки зарурияти љамъ овардан ва санљидани 
далелњоро бо воситаи гузаронидани амалњои тафтишї ба 
маќсади муайян кардани њаќиќат оид ба парвандаи 
љиноятї ба даст меоянд.  

3. Тартиби гузаронидани амалњои тафтишї ва ба 
тариќи мурофиавї сабт кардани онњо бояд ќатъиян ба 
ќонуни мурофиавии љиноятии ҶТ мутобиќат кунанд. Ва 
ин маънои онро дорад, ки њангоми гузаронидани њар як 
амали тафтишї тартиби мурофиавии њудудњои 
иљозатдодашуда ва манъкардашуда катъиян риоя карда 
шаванд. Мисол, кофтукови манзили шахс.  

4. Дар ваќти тафтиши пешакї муфаттиш ѓайр аз 
мавридњое, ки ќонун аз суд иљозат гирифтанро пешбинї 
менамоянд, тамоми ќарорњоро дар бораи пешбурди 
тафтиш ва дар бораи гузаронидани амалњои тафтишї 
мустаќилона ќабул мекунад ва барои ба таври ќонунї ва 
сари ваќт гузаронидани ин амалњо комилан љавобгар аст. 
Амалњои тафтиширо на танњо бо масъулияти муфаттиш, 
инчунин дар мавридњои ќонун пешбиникарда, бо 
нишондоди прокурор, сардори шуъбаи тафтишотї, ѐ ин 
ки бо дархости шахсоне, ки дар парвандаи љиноятї 
иштирок мекунанд: айбдоршаванда, њимоятгари ў, 
љабрдида, даъвогар ва љавобгари гражданї, инчунин 
намояндањои онњо, гузаронидан мумкин аст. Дар мавриди 
пурра ѐ ќисман рад кардани ќонеъкунонии илтимосњои 
шахсони дар боло номбаршуда оид ба гузаронидани 
амалњои тафтишї, ќарори ваљнок бароварда мешавад.  
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5. Натиља ва рафти амалњои тафтишї бояд дар 
протоколњои мувофиќ сабт карда шаванд16.  

С.А. Шейфер қайд менамояд, дуруст аст, ки мақсади 
амалҳои тафтишӣ, ҷамъоварӣ, таҳлил ва баҳодиҳии 
далелҳост, аммо бо кадом роҳ ин мақсад амалӣ карда 
мешавад, яъне чӣ тавр дар натиҷаи гузаронидани амали 
тафтишӣ далел ба даст оварда мешавад саволест, ки бояд 
мавриди таҳқиқ қарор дода шавад17.  

Бинобар ин, олимони самти мурофиаи ҷиноятӣ 

мафҳуми «амали тафтишӣ»-ро гуногун шарҳ додаанд. 
Масалан, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов ва бисѐр олимони 
дигар дар асоси мавзӯи фаъолият чунин мешуморанд, ки 
ҳама корҳое, ки муфаттиш барои иҷрои талаботи қонуни 
мурофиаи ҷиноятӣ анҷом медиҳад, ин амали тафтишӣ 
мебошад. Ин тафсири васеи ин истилоҳ аст, ки амалҳои 
тафтишӣ ва мурофиавиро баробар мекунад18. 

Дигар муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки мафҳуми 
«тафтишӣ» бояд на тавассути мавзӯъ, балки тавассути 
мундариҷаи фаъолият тафсир карда шавад. Дар як қатор 
ҳолатҳо (азназаргузаронӣ, пурсиш, эксперименти 
тафтишӣ ва ғ.) фаъолияти муфаттиш хусусияти 
таҳқиқотиро дорад. Аз ин рӯ, бисѐр олимон 

                                                 
16 Ниг.: Мурофиаи љиноятї : китоби дарсї / муњаррири масъул 
Юлдошев Р.Р. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – С. 336. 
17 Ниг.: Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессу-
альный порядок и доказательственное значение. Издательство «Са-
марский университет» – 2004. – С. 15. 
18 Ниг.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирова-
ние, организация. М.: Юрид. лит., 1970. С. 147-150; Герасимов И.Ф. 
Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: СЮИ, 
1975. С. 64-70. Такой же взгляд излагается и в современной литерату-
ре. См.: Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. К.Ф. Гу-
ценко. М.: Зерцало, 1998. С. 206; Уголовный процесс России / Под ред. 
З.Ф. Ковриги и Н.П. Кузнецова. Воронеж: ВГУ, 2003. С. 215. 
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(И.Е.Быховский, Г.А. Абдумаҷидов, А.Н. Гусаков ва 
дигарон) амалҳои тафтиширо ҳамчун воситаи исбот, роҳи 
ба даст овардани далел шарҳ медиҳанд ва бо ин ба 
истинод танҳо як қисми амалҳои мурофиавиро, ки 
хусусияти даркнамоӣ доранд, ишора мекунанд. Ин, ҷо 
шояд, мафҳуми маҳдуди амалҳои тафтишӣ ҷой дорад19.  

Амалњои тафтишї ин фаъолияти мурофиавии 
муфаттиш (тањќиќбаранда) буда, онњо воситањои асосии 
муќаррар кардани њолатњои барои парвандаи љинояти 
моњиятан ањамиятдошта мебошанд. Амалњои тафтишї – 
инњо амалиѐти бо риояи ќатъии ќонун 
гузаронидашавандае мебошанд, ки ба бозѐфт кардан, 
мустањкам намудан ва санљида баромадани далелњо 
нигаронида шудаанд20. 

Умуман, аз натиҷаи таҳлили адабиѐтҳои илмӣ 
метавон чунин мафҳум ва хусусиятҳои амалҳои 
тафтиширо баѐн кард:  

Амалҳои тафтишӣ – ин фаъолияти субъектони 

муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 
баҳри ҷамъ овардан, тафтиш кардан, санҷидан ва 
мустаҳкам кардани далелҳо мебошад. 

Хусусиятҳои амалҳои тафтишӣ:  
- он ҳамчун фаъолияти мурофиавӣ маҳсуб меѐбад; 
- аз тарафи субъектони муқаррарнамудаи 

қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ амалӣ карда мешавад; 

                                                 
19 Ниг.: Быховский И.Е. Развитие процессуальной регламентации 
следственных действий // Советское государство и право. 1972. №4. С. 
108; Гусаков А.Н. Следственные действия и тактические приемы: Дис. 
… канд. юрид. наук. М., 1973. С. 8; Абдумаджидов Г.А. Проблемы 
совершенствования предварительного расследования. 
Ташкент: Фан, 1975. С. 8-15. 
20 Ниг.: Мурофиаи љиноятї : китоби дарсї / муњаррири масъул 
Юлдошев Р.Р. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – С. 334.  
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- баҳри ҷамъ овардан, тафтиш кардан, санҷидан ва 
мустаҳкам кардани далелҳо равона карда шудааст;  

- бо протокол барасмият дароварда мешавад; 
- мазмуни онро даркнамоӣ ташкил медиҳад; 
- он ҳамчун воситаи исботнамоӣ хизмат мекунад; 
- роҳи дурусти ба даст овардани далелҳо маҳсуб 

меѐбад;  
- доираи амал ва ҳудуди назоратро ба худ соҳиб аст; 
- субъекте анҷом дода метавонад, ки пешбурди 

парвандаи ҷиноятӣ ба зиммаи ӯ аст ѐ бо супориши ӯ дигар 
шахси ваколатдор; 

- баъди оғози парвандаи ҷиноятӣ анҷом дода 
мешаванд, ба истиснои ҳолатҳое ки қонунгузор тартиби 
дигареро пешбинӣ накарда бошад. 
 

1.2 Таснифоти амалҳои тафтишӣ дар ҳуқуқи мурофиаи 

ҷиноятӣ 
 

Амалҳои тафтишӣ – ин фаъолияти субъектони 
муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 
баҳри ҷамъ овардан, тафтиш кардан, санҷидан ва 
мустаҳкам кардани далелҳо мебошад. 

Аслан амалҳои тафтишӣ-ҳамчун фаъолияти 
мурофиавӣ маҳсуб ѐфта, аз тарафи субъектони махсуси 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ амалӣ карда мешавад. Дар 
натиҷаи гузаронидани ин амалҳо он ҳатман бо протокол 
ба расмият дароварда мешавад. Барасмиятдарорӣ ва 
гузаронидани ин амалҳо бо мақсади даркнамоии ҳолати 
гузашта ва ошкор намудани ҷинояти содиршуда, инчунин 
ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси 
ҷиноятсодиркарда маҳсуб меѐбад.  

Дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ ва қонунгузории мурофиавии 
ҷиноятӣ таснифоти гуногуни амалҳои тафтишӣ ҷой дорад. 
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Таснифи амалҳои тафтишӣ тибқи қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ гуфта, системаи ба андозаи баробар гурӯҳбандии 
амалҳои тафтишӣ вобаста ба мавзӯъ, хусусият, моҳият, 
тартиб, пайдарҳамӣ ва ғайра мебошад.  

Тибқи КМҶ ҶТ21 субъекти таъқиби ҷиноӣ барои ба 
даст овардани далел бо мақсади ошкорнамоии ҷиноят 
метавонад аз амалҳои зерини тафтишӣ истифода намояд: 

- азназаргузаронӣ; 
- шаҳодаткунонӣ; 

- озмоиши (эксперимент) тафтишӣ; 

- кофтуков ва ѐфта гирифтан; 
- ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва 

хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва 
алоқаи почта интиқол мешаванд; 

- гӯш ва сабти гуфтугӯ; 
- пурсиш (гумонбаршуда, айбдоршаванда, шоҳид, 

ҷабрдида, эксперт); 

- рӯбарӯкунӣ; 

- нишон додан барои шинохтан; 
- санҷидани нишондод дар ҷои ҳодиса; 

- экспертиза. 
Дар баробари амалҳои номбурда А.Л. Арипов 

гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавиро низ 
навъи мустақили амалҳои тафтишӣ медонад. 
Гузаронидани экспертиза дар бисѐр њолатњо ба маќсади 
њал кардани масъалањои оид ба њаммонандкунии 
объектњои мављуда (пайњо дар љойи њодиса, далелњои 
шайъї, њуљљатњо ва монанди инњо) ба ихтиѐри коршинос 

                                                 
21 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 
соли 2009 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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пешнињод кардани намунањоро барои санљиши муќоисавї 
талаб мекунад.  

Њангоми гузаронидани экспертиза ба худи коршинос 
њуќуќи гирифтани намунањо дода нашудааст. Инро танњо 
муфаттиш ба амал бароварда метавонад. Гирифтани 
намунањо барои таҳќиќоти муќоисавї аз тарафи ќонун (м. 
215 КМЉ ҶТ) њамчун амали тафтишии алоњидаи мустаќил 
ба танзим дароварда шудааст, гарчанде таъиноти он аз 
таъмин намудани имконияти гузаронидани ташхис 
мебошад22. Дар воқеъ таҳлили КМҶ ҶТ нишон медиҳад, 
ки гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ дар 
боби экспертиза муқаррар шудааст. Гирифтани намунаҳо 
барои таҳқиқи муқоисавӣ чун амали махсуси мурофиавӣ 
эътироф карда шудааст. 

С.А. Шейфер амалҳои тафтиширо вобаста ба 
методҳои маърифатӣ, тарзи гирифтани маълумот, 
мураккабии объектҳои инъикосшуда ва мақсади амалҳои 
тафтишӣ таснифбандӣ мекунад23. 

Н.А. Қудратов дар асоси таҳлили қонунгузории 
мурофиавии ҷиноятӣ амалҳои тафтиширо ба чор гурӯҳ 
ҷудо менамояд: 

- гурӯҳи аввал бо мушоҳидаи озод алоқаманд буда, 
ба он азназаргузаронӣ, шаҳодаткунонӣ ва озмоиши 
(эксперименти) тафтишӣ дохил мешаванд (боби 21 КМҶ 
ҶТ); 

- гурӯҳи дуюм амалҳои тафтишӣ ба объектҳои 

дастнорас, ба монанди кофтуков ва ѐфта гирифтан, ҳабси 
муросилоти почтаю телеграф, гӯш ва сабт кардани 

                                                 
22 Ниг.: Мурофиаи љиноятї : китоби дарсї / муњаррири масъул 
Юлдошев Р.Р. – Душанбе: «ЭР-граф», 2018. – С. 359. 
23 Ниг.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и 
процессуальная форма. М., 2001. С. 73-88. 
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гуфтугӯи телефонӣ истифода бурда мешавад (боби 22 
КМҶ ҶТ); 

- гурӯҳи сеюм амалҳои тафтишӣ асосан бо пурсиш 
алоқаманд мебошад (боби 23 КМҶ ҶТ); 

- гурӯҳи чоруми амалҳои тафтишӣ ба таҳқиқи 
маълумоти пӯшида (пинҳон), яъне экспертиза равона 
карда шудааст24. 

Гурӯҳи дигари олимон дастгир намудани 
гумонбаршуда ва ҳабси молу мулкро ба амалҳои тафтишӣ 

ворид намуда, гӯш ва сабт кардани гуфтӯги телефониро 
ҳамчун амали тафтишӣ ҳисоб намекунанд25. Ба андешаи 
мазкур розӣ шудан душвор аст, зеро дастгир намудани 
гумонбаршуда ва ҳабси молу мулк чораҳои маҷбуркунӣ ва 
пешгирӣ маҳсуб ѐфта, амалҳои тафтишӣ эътироф 
намудани онҳо ғайриимкон аст. Муаллиф гӯш ва сабти 
гуфтӯгӯи телефониро мумкин аз нуқтаи назари чорабинии 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ буданаш ҳамчун амали тафтишӣ 

эътироф намекунад, аммо бояд донист, ки гӯш ва сабти 
гуфтугӯи телефонӣ ҳамчун амали тафтишӣ дар 
қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ мустаҳкам шудааст.  

Амалҳои тафтиширо аз рӯи субъектҳо ва вақти 
гузаронидани онҳо, аз рӯи иштирокчиѐн, мувофиқи 
дараҷаи маҷбуркунӣ ва дигар асосҳо ба намудҳо ҷудо 
кардан мумкин аст. Ҳамин тариқ, пайдарпаии ҳатмии 
амалҳоро аз қабили пурсиши гумонбаршуда, рӯбарӯкунӣ, 
нишон додан барои шинохтанро муқаррар намудааст. 

Ҳамин тавр, Б.Т. Безелпкин ҳамаи амалҳои тафтиширо 
вобаста ба дараҷаи поймолкунии ҳуқуқ ва озодиҳои шахс 
фарқ мекунад. Гурӯҳи якум аз амалҳои тафтишие иборат 

                                                 
24 Ниг.: Ҳуқуи мурофиавии ҷиноятӣ. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири 
номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Қудратов Н.А. Душанбе – 2016. С.285. 
25 Ниг.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. 
Учебник. М.: Кнорус, 2008. С. 387.  
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аст, ки истифодаи маҷбуркуниро дар бар мегирад. Онҳо 
бо қарори муфаттиш қабул карда мешаванд, ки 
иҷроишашон ҳатмист (азназаргузаронии ҷасад, 
экспертиза, кофтуков ва ғайра). Гурӯҳи дуюм бо 
истифодаи чораҳои шадиди маҷбуркунӣ, ки ба 
вайронкунии ҳуқуқ ва озодиҳои шахс, алоқаманд аст ва 
онҳо бо қарори суд анҷом дода мешавад26.  

Амалҳои тафтишӣ низоми муайянро ташкил 
медиҳанд. Аммо, дар қонун тавсифи низоми амалҳои 

тафтишотӣ вуҷуд надорад, зеро он барои ҷиноятҳои 
гуногун наметавонад якхел бошад. 

Ҳамзамон, ҳама гуна ҳодисаҳо маҷмӯи амалҳои ба 
ҳам алоқаманд мебошанд, ки осорҳои муайяне боқӣ 
гузоштаанд, ки бо пайвандҳои гуногун муттаҳид 
мешаванд. Аз ин рӯ, амалҳои тафтишӣ ба ҳам 
алоқаманданд. Аз ин ҷиҳат, муттасилии амалҳои тафтишӣ 
маънои онро дорад, ки барои нишон додани маҷмӯаҳои 

пайраҳаҳои ба ҳам алоқаманд, истифодаи маҷмӯи амалҳои 
ба ҳам алоқаманди тафтишӣ зарур аст, ки ҳар кадоми он 
дигареро тақвият ва такмил медиҳад, инчунин ҳама осори 
объективии имконпазирро тавассути истифодаи системаи 
амалиѐти тафтишӣ ошкор намудан мумкин аст. Аз низоми 
умумӣ хориҷ кардани ҳама гуна амали тафтишӣ боиси гум 
шудани сифати тамоми амалҳо, коҳиши қобилиятҳои 
маърифатии он мегардад. 

Ҳамин тариқ, робитаҳои амали тафтишӣ пеш аз ҳама 

бо хосиятҳои осори ҳодиса муайян карда мешаванд. 
Мувофиқи ин, дар натиҷаи системаи амалҳои тафтишӣ 
алоқамандии объективӣ байни осори ҳодисаи 

                                                 
26 Ниг.: Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 
Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и 
вступительное слово проф. В.П. Сальникова; 2-е изд. – СПб.: Санкт-
Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. – С. 275. 
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таҳқиқшаванда инъикос карда мешавад. Мавҷуд набудани 
системаи амалиѐти тафтишӣ дар ҷараѐни тафтишот 
имконнопазирии расидан ба ҳадафи исботи мурофиавии 
ҷиноятиро ба бор меорад. 

Дар ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки амалҳои 
тафтишӣ маҳз барои ҷамъоварии далелҳо истифода 
мешаванд, аммо онҳо аз ҷониби мо барои гирифтани 
дониш дар бораи ҳолатҳои исботшаванда истифода 
намешаванд. Барои ин далелҳо ҳамчун натиҷаҳои амалҳои 

тафтишӣ мавҷуданд. 
Дар адабиѐт барои таснифи амалҳои тафтишӣ 

вобаста ба ҳадафҳои гуногун асосҳои зиѐде мавҷуданд. 
Меъѐрҳои таснифот метавонанд ҳам аз ҷониби меъѐрии 
амалҳои тафтишӣ ва ҳам аз ҷиҳати маърифатии онҳо асос 
ѐбанд27. 

Меъѐри маъмултарини меъѐри тасниф мавҷуд будан 
ѐ набудани заминаи мурофиавии амали тафтишӣ 

мебошад. Вобаста аз шакли қабули чунин қарор, амалҳои 
тафтиширо шартан ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 

- амалҳое, ки қарорҳои мурофиавиро талаб 
намекунад (азназаргузаронӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки 
соҳибмулк норозигӣ баѐн мекунад; пурсиш; рӯбарӯкунӣ; 
нишондодан барои шинохтан; эксперименти тафтишӣ; 
санҷиши нишондод дар ҷои ҳодиса); 

- амалҳое, ки қабули қарори махсуси муфаттишро 
талаб менамояд (шаҳодаткунонӣ; эксгуматсия; кофтуков; 

ѐфта гирифтан; экспертиза, инчунин гирифтани намунаҳо 
барои таҳқиқи муқоисавӣ). 

                                                 
27 Ниг.: Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие / Барабаш А. С., Майорова Л. В., Назаров А. 
Д., Стойко Н.Г., Шагинян А.С., Шевченко И.А. // Под ред. А. С. 
Барабаш, Н. Г. Стойко. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. С. 157. 
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- амалҳое, ки бо иҷозати суд анҷом дода мешаванд 
(ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва 
хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва 
алоқаи почта интиқол мешаванд; гӯш ва сабти гуфтугӯ).  

Яке аз асосҳои таснифи амалҳои тафтишӣ ин 
раванди мустақим ѐ ғайримустақими гирифтани маълумот 
аз ҷониби муфаттиш мебошад. Баъзе амалҳои тафтишие 
ҷой доранд, ки онҳо бевосита аз ҷониби муфаттиш 
гузаронида намешавад, яъне муфаттиш барои 
гузаронидани он мусоидат менамояд, масалан экспертиза.  

Амалҳои тафтишие вуҷуд доранд, ки барои 
ошкорнамоии объектҳои мураккаб равона шудаанд. 
Объектҳои мураккаб ин ашѐе мебошанд, ки муфаттиш 
тавассути якҷоя кардан ва ҳамзамон дарки манбаъҳои 
ҷудогонаи иттилоот сохтааст. Омехтанамоии объектҳои 
дорои иттилоот имкон медиҳад, ки маълумоти нав дарѐфт 
намуд, ки аз доираи аслӣ зиѐдтар бошанд. Амалҳои 

тафтишие, ки ба намоиши объектҳои ҳамгирошуда равона 
шудаанд, метавонанд инҳо маҳсуб ѐбанд: рӯ ба рӯ кардан, 
эксперименти тафтишӣ, санҷиши нишондод дар ҷои 
ҳодиса, нишон додан барои шинохтан.  

Дар мурофиаи ҷиноятӣ яке аз дигар намуди 
таснифоти маъмуле, ки ҷой дорад вобаста ба маҳакҳо 
ҷудо намудани он маҳсуб меѐбад. Дар асоси ин амалҳои 
тафтиширо ба се гурӯҳ ҷудо менамоянд:  

- амалҳои тафтишии ба пурсиш алоқаманд; 
- амалҳои тафтишии ба мушоҳида алоқаманд; 
- амалҳои тафтишии ба пурсиш ва мушоҳида 

алоқамандбуда.  
Ба гурӯҳи якуми амалҳои тафтишии болозикр 

метавон амалҳои зеринро ворид намуд: пурсиш; рӯбарӯ 
кардан; таъин ва гузаронидани экспертиза. 
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Ба гурӯҳи дуюм амалҳои зеринро мансуб намудан 
мумкин аст: азназаргузаронӣ; шаҳодаткунонӣ; кофтуков; 
ѐфта гирифтан; гирифтани намунаҳо; эксперименти 
тафтишӣ.  

Ба гурӯҳи сеюм, яъне амалҳое, ки дар он ҳам пурсиш 
ва ҳам мушоҳида вуҷуд дорад, амалҳои мазкурро ворид 
намудан мумкин аст: нишон додан барои шинохтан; 
санҷиши нишондод дар ҷои ҳодиса.  

Таснифоти болозикрро С.А. Шейфер вобаста ба 
метод эътироф менамояд. Инчунин ин се гурӯҳро ба 
гурӯҳҳои васеъ мансуб дониста барасмиятдарории 
махсуси ҳар яки онро эътироф намудааст. Дар баробари 
ин муаллиф яке аз таснифотҳои маъмули дигарро анҷом 
додааст, ки он вобаста ба мақсади амалҳои тафтишӣ ба 
ҳисоб меравад. Маълум аст, ки мақсади тамоми амалҳои 
тафтишӣ ба даст овардани маълумот оид ба ҳолати кор, 
яъне тарзу воситаи содиршавии ҷиноят мебошад. 

Принсипи ҳама гуна амалҳои тафтишӣ санҷиши далелҳои 
бадастомада ва дарѐфти далелҳои номаълум ба шумор 
меравад. Аммо гурӯҳи амалҳои тафтишие ҷой доранд, ки 
барои такроран санҷиши амалҳои аввалиндараҷа равона 
карда шудааст. Ба гурӯҳи амалҳои тафтишии санҷишӣ 
инҳоро дохил менамояд:  

- рӯ ба рӯ кардан;  
- эксперименти тафтишӣ;  

- нишон додан барои шинохтан; 
- санҷиши нишондод дар ҷои ҳодиса28. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вобаста ба таснифоти 

амалҳои тафтишӣ дар қонунгузорӣ ва адабиѐтҳои ҳуқуқӣ 

                                                 
28 Ниг.: Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, 
процессуальный порядок и доказательственное значение. 
Издательство «Самарский университет» – 2004. – С. 50-51. 
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баҳсҳои зиѐде ҷой дорад ва оид ба ин масъала ягонафикрӣ 
вуҷуд надорад. Вобаста ба таҳлили анҷомдодашуда ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки дигар шакли таснифи 
амалҳои тафтишӣ дар радифи таснифоти болозикр ҷой 
дорад. Ин навъи таснифотро вобаста ба шакли 
гузаронидан номидан мумкин аст. Вобаста ба маҳаки 
мазкур амалҳои тафтиширо ба ду гурӯҳи калон ҷудо 
намудан мумкин аст: 

- амалҳои тафтишии ошкоро; 
- амалҳои тафтишии ғайриошкоро.  
Таҳлили дар боло анҷомдодашуда, танҳо вобаста ба 

амалҳои тафтишии ошкоро буд, ки он вобаста ба 
маҳакҳои гуногун таснифбандӣ карда мешавад. Таҳлили 
адабиѐтҳои ҳуқуқӣ ва қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 
нишон медиҳад, ки солҳои охир амали нави тафтишӣ, 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба вуҷуд омадааст.  

Дар маҷмӯъ амалҳои тафтишии ошкоро инҳо маҳсуб 
меѐбанд:  

-  азназаргузаронӣ; 
- шаҳодаткунонӣ; 
- озмоиши (эксперимент) тафтишӣ; 

- кофтуков ва ѐфта гирифтан; 
- пурсиш (гумонбаршуда, айбдоршаванда, шоҳид, 

ҷабрдида, эксперт); 
- рӯбарӯкунӣ; 

- нишон додан барои шинохтан; 
- санҷидани нишондод дар ҷои ҳодиса; 

- экспертиза. 
Ба амалҳои тафтишии ғайриошкоро инҳоро мансуб 

донистан имконпазир аст: 
- ҳабси муросилоти почта – телеграф, 

азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардани онҳо; 
- гӯш кардани гуфтугӯ; 
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- гирифтани иттилоот аз шабакаҳои алоқа; 
- гирифтани маълумот аз компютер, сервер ва 

шабакаҳои дигар; 
- сабти аудио ва видеои шахс ѐ ҷой; 
- мушоҳида (назорат) – и шахс ѐ ҷой; 
- дохил шудан ва муоинаи ҷойи ғайристиқоматӣ ѐ 

дигар мулки шахс; 
- гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ бо 

мақсади гузаронидани экспертиза; 

- ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 
кардани кирдори ҷиноятӣ; 

- таҳвили назоратшаванда; 
- харидории санҷишӣ.  
Чи тавре ки таҳлили адабиѐтҳо ва қонунгузорӣ 

нишон медиҳад, амалҳои тафтишӣ ба намудҳои гуногун 
вобаста ба маҳакҳои гуногун таснифбандӣ карда шудааст. 
Таҳлил ва тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии 

ошкороро анҷом додан дар таҳқиқоти мазкур мувофиқи 
мақсад нест, зеро ба предмети таҳқиқоти мазкур ворид 
карда нашудааст. Аз ин лиҳоз ба таври умумӣ баррасӣ 
намудани таснифоти амалҳои тафтишӣ қобили қабул аст.  

Дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ солҳои охир падидаи нав бо 
номи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба вуҷуд омад, ки 
дар мурофиаи ҷиноятӣ ислоҳоти наверо ворид намуд. 
Ғайриошкоро ном намудани ин амал хусусияти рамзӣ 
дорад, зеро ин маънои онро надорад, ки ҳамаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба таври пинҳонӣ гузаронида 
мешавад. Ҳастанд амалҳое, ки ошкоро гузаронида 
мешаванд, аммо маълумоти дар натиҷаи он бадастомада 
бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад. Аз ин лиҳоз, амалҳои 
мазкур амалҳои тафтишии ғайриошкоро номгузорӣ карда 
шудааст.  
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Дар умум қайд намудан бамаврид аст, ки дар илми 
мурофиаи ҷиноятӣ метавон таснифоти нави амалҳои 
тафтиширо муайян намуд. Таснифоти амалҳои тафтишӣ 
вобаста ба ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумот оид ба парвандаи 
ҷиноятӣ ба намудҳои зерин ҷудо карда мешавад:  

- амалҳои тафтишии ошкоро; 
- амалҳои тафтишии ғайриошкоро. 
Аксар таснифоте, ки дар боло қайд карда шуд, он 

аслан ба амалҳои тафтишии ошкоро тааллуқ дорад. 

Вобаста ба таснифоти амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
дар мурофиаи ҷиноятӣ дар алоҳидагӣ қайд кардан қобили 
қабул аст.  
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БОБИ II. МУҚАРРАРОТИ УМУМИИ АМАЛҲОИ 

ТАФТИШИИ ҒАЙРИОШКОРО ДАР ҲУҚУҚИ 

МУРОФИАИ ҶИНОЯТӢ 
 

2.1 Мафҳум ва моҳияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

дар њуќуќи мурофиаи ҷиноятӣ 
 

Инкишоф ва рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ на 
танҳо ба пайдоиши омилҳои мусбат, балки ба пайдоиши 

омилҳои манфӣ низ сабаб гардид, ки ин дар содиршавии 
ҷинояту ҷинояткорӣ ифодаи худро меѐбад. Дар баробари 
он, ки амалҳои тафтишӣ, чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ва дигар амалҳои мурофиавӣ баҳри 
ошкорнамоии ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони 
ҷиноятсодирнамуда равона шудаанд, инчунин дар илми 
мурофиаи ҷиноятӣ амали нав бо номи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба вуҷуд омад.  

Маълум аст, ки амалҳои тафтишӣ, чорабиниҳои 
опертивӣ-ҷустуҷӯӣ, амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 
дигар амалҳои мурофиавӣ бо мақсади дарѐфти ҳақиқати 
воқеӣ оид ба парвандаи ҷиноятӣ равона шудаанд.  

Дар ҳамин замина, П.А. Лупинская қайд менамояд, 
ки муқаррар намудани ҳақиқат дар мурофиаи ҷиноятӣ ин 
маънои дарк намудани ҳодисаи замони гузашта ва ҳамаи 
ҳолатҳое, ки оид ба парвандаи ҷиноятӣ дар мувофиқа бо 
он ки дар ҳақиқат онҳо чӣ тавр ҷой доштанд ва бояд 

муқаррар карда шаванд, мебошад29. 
Аслан, пайдоиши амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

баҳри ошкор намудани ҷиноятҳо дар соҳаҳои махсус 
равона шудааст, ин тафовути ин амалро аз дигар амалҳои 

                                                 
29 Ниг.: Лупинская П.А. Уголовный процесс. Учебник. – М., 1995. – С. 
129. 
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мурофиавӣ ифода менамояд. Ҷиҳати муайян намудани 
мазмуну моҳияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро зарур 
аст рӯ ба адабиѐтҳои илмӣ оварда бошем ва таҳлили ин 
падидаро аз нигоҳи қонунгузорӣ низ анҷом диҳем. 

Амалҳои тафтишии ошкоро ва амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро баҳри ошкорнамоии ҷиноят равона карда 
шудааст. Дар ҳамин замина, В.К. Зникин дуруст қайд 
менамояд, ки фаъолияти детективии касбӣ кори ҳуқуқии 
дорои аҳамияти меҳнатӣ мебошад, ки онро ошкоро ва 

пинҳонӣ дар асоси принсипҳои умумӣ (истифодаи 
имкониятҳои махфӣ ва ғ.) аз ҷониби субъектҳои тибқи 
қонунгузорӣ ваколатдоршуда (намояндагони давлат ва ғ.) 
анҷом медиҳанд ва он иборат аз гирифтани (ҷамъоварӣ ва 
ба даст овардани) иттилооти муфид барои ноил шудан ба 
ҳадафҳои дорои аҳамияти иҷтимоии муайянкардаи 
қонунгузор мебошад30.   

Ҳамин тавр, оид ба мафҳуми амалҳои тафтишӣ 

ақидаи якранг вуҷуд надорад. Ба истилоҳи амалҳои 
тафтишӣ истилоҳи “ғайриошкоро” пайваст карда 
шудааст, ки дар натиҷа “амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро” ба вуҷуд омадааст.  

Истилоҳи “ғайриошкоро” тибқи Фарҳанги ҳуқуқии 
С.И. Ожегева маънои “ғайриошкоро - номаълум ба 
дигарон, махфӣ, пинҳонӣ, назорати (мушоҳидаи) 
ғайриошкороро дорад. Махфӣ – махфият барои дигарон 
аст, номаълум, пинҳонӣ, пӯшида, амалиѐти пинҳонӣ, 

фаъолияти махфӣ, барои корҳои махфӣ пешниҳодшуда, 
дафтархонаи (контселяр) махфӣ, машваратчии пинҳонӣ”- 

                                                 
30 Ниг.: Зникин В.К. Профессиональная сыскная деятельность в 
России: проблемы и пути решения // Маводҳои конференсияи илмӣ-
амалӣ байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 152-157. 
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ро дорад31. Истилоҳи ошкоро дар Фарҳанги забони 
тоҷикӣ маънои “намоѐн, аѐн, рӯирост, ба тарзи ба ҳама 
маълум” омадааст, ки “ғайриошкоро” маънои пинҳонӣ, 
махфӣ, нонамоѐн, ноаѐнро соҳиб аст32.  

Институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро солҳои 
охир дар мамлакатҳои пасошӯравӣ, яке аз сохтори муҳим 
ва машҳури ҳуқуқӣ эътироф шуда истодааст. Бояд қайд 
кард, ки ин истилоҳ дар баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ 
шартан истифода бурда, дар сатҳи қонунгузорӣ онро бо 

номҳои гуногун истифода мебаранд.  
Амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин амали махфии 

субъектони мурофиаи ҷиноятӣ, шахсоне ки мақсади онҳо 
барои муайянкунии ҳолати кор, ба даст овардани 
маълумот, ҳолатҳои дигаре, ки оид ба парвандаи ҷиноятӣ 
исбот мегарданд, дар ҳолате ки амалҳои тафтишии 
ошкоро инро муайян карда наметавонад, мебошад.  

Аз мафҳуми додашуда чунин нишонаҳои амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро ҷудо намудан мумкин аст: 
- амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин амали 

махсуси мурофиавиест, ки ба таври махфӣ сурат мегирад; 
- амали мазкур аз ҷониби субъектони махсуси 

мурофиаи ҷиноятӣ ба амал бароварда мешавад; 
- мақсади гузаронидани амали мазкур барои 

муайянкунии ҳолати кор, ба даст овардани маълумот ва 
ҳолатҳои дигари барои парванда аҳамиятнок мебошад; 

- амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар сурате 
гузаронида мешавад, ки ба даст овардани маълумот оид 

                                                 
31 Ниг.: Ожегева С.И. Толковый словарь русского языка 
(Электронный ресурс) / С.И. Ожегев, Н.Ю. Шведова. М.:Азбукновик, 
2000. Режим доступа http://www.ozhegov.org. (санаи муроҷиат: 
20.02.2020с). 
32 Ниг.: Фарҳанги забони тоҷикӣ 

http://www.ozhegov.org/
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ба ҷиноят ва шахси ҷиноятсодирнамуда ба воситаи 
амалҳои тафтишии ошкоро ғайриимкон аст;  

Навгоние, ки солҳои охир дар қонунгузории баъзе аз 
давлатҳои пасошӯравӣ пайдо шудааст ин ба ҳам пайваст 
кардани ду истилоҳи ба ҳам ноаѐн “ғайриошкоро” ва 
“амалҳои тафтишӣ” мебошад.  

“Ғайриошкоро” пештар дар сатҳи қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳо мавҷуд набуд. Мурофиаи 
ҷиноятӣ аз фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо шаффофият 

ва ошкоро буданаш фарқ мекард. Агар яке аз амалҳои 
мурофиавӣ амалҳои тафтишӣ эълон шуда буд, пас дар 
натиҷаи гузаронидани он зарур буд, ки ҳуқуқҳои 
иштирокчиѐни мурофиа ба таври пурра фаҳмонида шавад, 
натиҷаҳои амалҳои тафтишӣ ба воситаи протокол ба 
расмият дароварда шаванд, иштирокчиѐни парвандаи 
ҷиноятӣ бо маводҳои парванда шинос карда шаванд, 
барои тасдиқи ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ имзои иштирокчиѐн 

гирифта шавад ва монанди инҳо.  
Ғайриошкорогӣ маънои мухолифро дорост. Зери 

мафҳуми амалҳои тафтишии ғайриошкоро бояд амале 
фаҳмида шавад, ки он дар давраи пешбурди тосудии 
парвандаи ҷиноятӣ гузаронида мешавад, ба шахсони 
иштирокчии парванда маълумот дода намешавад, бо 
тартиб ва ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ гузаронида мешавад.  

Дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии баъзе аз 
давлатҳои пасошӯравӣ чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
бо сабабҳои зерин чун амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
мустаҳкам шудааст: 

- қонунгузории мурофиавӣ асос ва тартиби 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро танзим 
мекунад, ҳамчунин аз болои ин амал назорати судиро 
муқаррар мекунад; 
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- амалҳои тафтишии ғайриошкоро оид ба 
парвандаҳои ҷиноятии категорияи вазнин ва махсусан 
вазнин гузаронида мешавад. Дар баъзе аз қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳо ҳолатҳое пешбинӣ шудааст, 
ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро метавонад оид ба 
парвандаҳои ҷиноятии категорияи начандон вазнин ва 
дараҷаи миѐна низ гузаронида шавад; 

- муҳлати гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва тартиби дароз кардани он муқаррар 
карда шудааст;  

- ҷараѐни (протсес)-и фаъолияти шахсони 
манфиатдор вуҷуд дорад, дар муносибат ба шахсони 
гузаронандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва шинос 
кардани онҳо бо натиҷаи он; 

- протоколҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
қиѐс бо протоколҳои амалҳои тафтишӣ низ метавонад, ба 
сифати далел баромад кунад33; 

Сабабҳои дар боло номбаршуда, аз санадҳои 
байналмилалӣ дар самти ҳуқуқи инсон, махсусан дар 
қисмати ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаѐти шахсӣ ва оилавӣ 
гирифта шудааст. Моддаи 17-и Паймони байналмилалӣ 
оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиѐсӣ муқаррар кардааст, ки “1. 
Ба ҳаѐти шахсӣ ва оилавии ҳеҷ кас дахолати худсарона ва 
ғайриқонунӣ намудан, ба дахлнопазирии манзил, ѐ сирри 
мукотиботи ў худсарона, ѐ ғайриқонунӣ сӯиқасд кардан, ѐ 
ба шараф ва обрўи ў ғайриқонунӣ сӯиқасд намудан 
мумкин нест. 

2. Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки дар мавриди чунин 
мудохила ѐ чунин сӯиқасд аз ҳимояи қонун истифода 
намояд.34”  
                                                 
33 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое пособие. – Б., 
2018. – 64с.  
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Дар фазои мурофиаи ҷиноятӣ танҳо суд ҳуқуқи 
маҳдудсозии асоснок ѐ ғайриасосноки ҳуқуқ ва озодиҳои 
шахсро муайян кунад. Тибқи қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии аксар давлатҳои пасошӯравӣ амалҳои тафтишии 
ғайриошкорое, ки метавонад ҳуқуқу озодиҳои 
конститутсионии инсон ва шаҳрвандро дар махфияти 
мукотибот, маълумоти телеграфӣ, гуфтугӯи телефонӣ ва 
дахлнопазирии манзил (мисол, тафтиши манзил, бино, 
назорати муросилоти почта, телеграф ва маълумотҳои 

дигар)-ро маҳдуд намояд, танҳо бо иҷозати суд 
гузаронида мешавад.  

Баъзе аз олимони қазоқ дар он нуқтаи назаранд, ки 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро “чун навъи амалҳои 
(ҷустуҷӯӣ) тафтишие мебошанд, ки маълумот дар бораи 
ҳолатҳои воқеӣ ва тартиби гузаронидани он, ба истиснои 
ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ ифшо карда намешавад.  

Дар ҳамин асос Б.М. Нургалиев ва К.С. Лакбаев 
қайд мекунанд, ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин 
амалест, ки агар барои исботи ҳолатҳои ба парвандаи 
ҷиноятӣ, зарурати гирифтани маълумоти воқеӣ оид ба 
парванда, зарур бошад, бо ифшо накардани маълумот дар 
бораи иштирокчиѐни ҷалбшудаи парвандаи ҷиноятӣ ва 
шахсоне, ки ин маълумотҳо ба ихтиѐри онҳо гузошта 
мешавад, гузаронида мешавад35.  

                                                                                                            
34 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиѐсӣ аз 16 декабри 

соли 1966 Манбаи дастрасӣ: https://www.un.org/ru (санаи муроҷиат: 
16.10.2020с.). 
35 Ниг.: Нургалиев Б.М., Лакбаев К.С. Негласные следственные 
действия: история, понятие, проблемы, перспективы // Актуальные 
проблемы использования ситуационного подхода в юридической 
науке и правоприменительной деятельности: материалы междунар. 
науч. – практ. конф. Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2012. 
С.162-165 

https://www.un.org/ru
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Зарурияти гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо он асоснок карда мешавад, ки пешгирӣ 
ва кушодани баъзе ҷиноятҳои вазнин тавассути танҳо 
амалҳои тафтишотӣ ва чораҳои ошкорои хусусияти 
маъмуридошта воқеан имконнопазиранд. Дар чунин 
ҳолат барои пешгирӣ ва кушодани ҷиноятҳои вазнин ва 
махсусан вазнин гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро зарур аст.  

Амали тафтишии ғайриошкоро бояд бо тарзу 

воситаҳои махсусе гузаронида шавад, ки аз гузаронидани 
ин амал шахсони дигар шубҳа надошта бошанд. Дониш, 
малака ва бомаҳоратии субъекти пешбарандаи амали 
тафтиши ғайриошкоро аз натиҷаи ба даст оварда ва 
асоснок кардани ӯ ҳангоми гузаронидани амали 
тафтишии ғайриошкоро муайян мешавад.  

Самаранокии амали тафтишии ғайриошкоро бештар 
аз бомаҳоратона аз ҷониби шахси пешбарандаи 

парвандаи ҷиноятӣ ҳамбаста набудани ҳаракатҳои 
гуногуни худ вобаста аст, ки он аз ба роҳ мондани усулҳои 
ғайриошкоро ва тарзҳои ҷамъоварии маълумотҳо, 
сабткунӣ, санҷиш ва истифодаи онҳо иборат мебошад. 
Мазмуни амали тафтишии ғайриошкороро низ ба даст 
овардани маълумотҳои ба парвандаи ҷиноятӣ 
аҳамиятдошта бо усули ғайриошкоро ва бо тарзу воситаи 
махсус ифода мекунад.  

А.Я. Гинзбург қайд мекунад, ки амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро (махфӣ, пинҳонӣ), дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ эътирофкунандаи принсипҳои 
демократӣ аст, аз ҷумла мавҷудияти мурофиаи ҷиноятӣ 
дар асоси мубоҳиса ва баробарии тарафҳоро эътироф 
карда, хусусияти инквизатсионии мурофиаи ҷиноятиро 
рад мекунад, назар ба қонунгузории замони пешинаи 
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баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ36. Муаллиф амали 
тафтишии ғайриошкороро эътирофкунандаи принсипи 
демократӣ эътироф мекунад ва маҳз ин амалро ҳамчун 
амале эътироф мекунад, ки он хусусияти инквизатсионии 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ рад мекунад.  

Бояд қайд кард, ки дар робита бо ҳуҷҷатҳои 
байналмилаллӣ дар такмили қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии мамлакатҳои пасошӯравӣ ба монанди: Эстония, 
Литва, Латвия, Молдавия, Грузия, Арманистон, Украина, 
Қазоқистон, Қирғизистон ва ғ. дар ҳамоҳангсозии 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои мурофиаи 
ҷиноятӣ кӯшишҳо кардаанд. Масалан, баъзе аз 
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ қисми таркибии 
мурофиаи ҷиноятии гардидааст: дар КМҶ Ҷумҳурии 
Молдавия (қ. 5) сухан дар бораи “чорабиниҳои махсуси 
ҷустуҷӯӣ” («специальных розыскных мероприятиях» 
(“măsurile speciale de investigaţii”)), дар КМҶ Ҷумҳурии 

Эстония (боби 3.1) – дар бораи “амалҳои ҷустуҷӯӣ” 
(«розыскных действиях» (“jälitustoimingud”)), дар КМҶ 
Ҷумҳурии Латвия (боби. 11), КМҶ Ҷумҳурии Қирғизистон 
2017 с. (боби 31) – дар бораи “амалҳои махсуси тафтишӣ” 
(«специальных следственных действиях» (“speciālās 
izmeklēšanas darbības”)), дар КМҶ Ҷумҳурии Гурҷистон 
(боби 16.1) – дар бораи “амалҳои тафтишии пинҳонӣ” 

(«тайных следственных действиях» (“ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებები”)), дар КМҶ Ҷумҳурии 

Украина (боби 21) – дар бораи “амалҳои тафтишии 
(ҷустуҷӯӣ) ғайриошкоро” «негласных следственных 

                                                 
36 Ниг.: Гинзбург А.Я. О так называемых «негласных следственных 
действия» (Электронный ресурс) / А.Я.Гинзбург // Информ. Агентсво 
Zakon.kz – Режим доступа:http:www.zakon.kz/4558011-o-tak-
nazivaemykh.html (санаи муроҷиат: 22.03.2020).  
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(розыскных) действиях» (“негласні слідчі (розшукові) дії”), 
дар КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон (боби 30) – дар бораи 
“амалҳои тафтишии ғайриошкоро” («негласных 
следственных действиях»). Қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии Литва (боби 12 КМҶ) истилоҳи махсусро 
пешбинӣ намекунад, ин амалҳоро ҷудо намуда ба сифати 
дигар амалҳои мурофиавӣ ворид мекунад (“procesinės 
prievartos priemonės”)37.  

Мафҳуми амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
мамлакатҳои пасошӯравӣ дар шакливазкунӣ бо 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ифода ѐфта, ба худ 
хусусияти бо шакли мурофиавӣ ҷамъоварӣ ва тафтиши 
далелҳоро соҳиб мегардад. Намудҳои амали тафтишии 
ғайриошкоро дар қиѐс бо чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ монандии зиѐд доранд38.  

Умуман, дар ҳоли ҳозир давлатҳои пасошӯравӣ дар 
танзими ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 
амалҳои мурофиавии ҷиноятӣ дар шакли нав ба се гурӯҳ 
ҷудо шудаанд: 

- муқаррароти меъѐрии чорабиниҳои ғайриошкороро 
берун аз кодекси мурофиаи ҷиноятиашон бекор (хориҷ) 
кардаанд, масалан Эстония. 

- амалҳои тафтишии ғайриошкороро ҳам ба сифати 
амалҳои мурофиавӣ ва ҳам ба сифати чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ эътироф кардаанд (Қазоқистон, 
Латвия, Литва, Қирғизистон, Украина, Молдавия); 

                                                 
37 Ниг.: Коновалов С.Г. Элементы германской модели досудебного 
производства в уголовном процессепостсоветских государств: Дис. … 
канд.юрид. наук:12.00.09; - Москва, 2018. С. 111. 
38 Ниг.: Уваров В.Г. Проблемы института негласных следственных 
(розыскных) действий в новом УПК Украины // Вестник экономики, 
права и социологии. 2013. №2. С. 183 – 186. 
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- фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои 
мурофиавиро ба шакли ду амали якдигарро пурракунанда 
эътироф кардаанд (Озорбойҷон, Россия, Беларусия, 
Ӯзбекистон, Тоҷикистон).  

Ҳарчанд қонунгузории аксар давлатҳо истилоҳҳои 
гуногунро истифода баранд ҳам, аммо аз ҷиҳати мафҳум, 
тартиб ва шароити гузаронидан як масъаларо ифода 
мекунанд. 

Мафҳуми амалҳои тафтишӣ тибқи қонунгузории 
баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ ба таври расмӣ муқаррар 
карда шудааст: қ.12 м. 7 – и КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон 
муқарар кардааст, ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро – 
амале мебошад, ки дар давраи пешбурди тосудӣ, бидуни 
ифшо кардани шахсони пешбарандаи парвандаи ҷиноятӣ, 
ҳамчунин шахсоне, ки бо тартиб ва ҳолатҳои 
пешбининамудаи КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон бояд 
маълумот нисбати онҳо фош карда нашавад, гузаронида 
мешавад39. 

Дар қ. 1 м. 246 КМҶ (Криминальный 
процессуальный кодекс) Ҷумҳурии Украина муқаррар 
карда шудааст, ки амалҳои тафтишии (ҷустуҷӯи) 
ғайриошкоро чун навъи амалҳои тафтишӣ мебошад, ки 
ифшо намудани маълумот дар бораи ҳуҷҷат ва усулҳои 
гузаронидани он номумкин аст40. 

Дар КМҶ Ҷумҳурии Эстония фаъолияти ҷустуҷӯӣ 
маънои коркарди маълумотҳои шахсӣ барои иҷрои 

                                                 
39 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 
2014 г. № 231-V [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (санаи муроҷиат: 22.03.2020с.). 
40 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 
4651-VI [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178 (санаи муроҷиат: 
22.03.2020с.). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178
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вазифаҳои бо қонун муқарраршуда, бо мақсади махфӣ 
нигоҳ доштани ҳуҷҷат ва мазмуни коркард аз субъектҳои 
махсус мебошад41. 

Қонуни мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Латвия 
муқаррар кардааст, ки амалҳои тафтишии махсусе, ки 
барои исботи ҳолатҳои дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ 
гузаронида мешавад, маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои 
зарурии бадастомада, ба шахсони ба мурофиаи ҷиноятӣ 
ҷалбшуда ва шахсони дигар дода намешавад42. 

Ҳамин тавр, маҳакҳои асосии амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро аз мафҳумҳои дар қонунгузории давлатҳои 
болозикр додашуда инҳо шуда метавонанд: 

- имконнопазирии (иҷозат надодан) фош кардани 
маълумот аз ҷониби субъектоне, ки онро мегузаронанд; 

- махфӣ будани шакл ва усули гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро. 

Маҳакҳои (критерия) номбаршуда аз мазмуни 

этимологии “ғайриошкоро” ҷудонашаванда мебошанд ва 
онҳо аз ин истилоҳ сарчашма мегиранд, чунки мазмуни ин 
истилоҳ дар забони тоҷикӣ: номаълум ба дигарон, 
пинҳонӣ, махфӣ мебошад.  

Бояд қайд кард, ки истилоҳи “ғайриошкоро” ба 
таври махсус хусусияти махфигии ин амалро ифода 
намуда, онро чун гурӯҳи мустақил муайян намуда, аз 
амалҳое ки бо қарори мурофиавӣ шинос кардани 

                                                 
41 Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики от 12 
февраля 2003 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-
kodeks (санаи муроҷиат: 22.03.2020с.). 
42 Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской Республики от 21 
апреля 2005 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://latvia.regnews.org/doc/vq/zw-1.htm (санаи муроҷиат: 22.03.2020с.). 

https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-kodeks
https://www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-kodeks
http://latvia.regnews.org/doc/vq/zw-1.htm


45 

 

 

иштирокчиѐни парвандаи ҷиноятиро ҳатмӣ мешуморид, 
ҷудо мекунад.  

Ба андешаи К.С. Доронин амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро ҳамчун амалҳои махсуси мурофиавӣ 
тавсиф кардан мумкин аст, ки ба гирифтани далелҳо бо 
роҳи пинҳонӣ (махфӣ) бо истифода аз усулҳо ва воситаҳои 
махсус, ки истифодаи онҳо барои ҳама ѐ баъзе 
иштирокчиѐни мурофиаи ҷиноятӣ, аз ҷумла 
иштирокчиѐни худи амали тафтишӣ, ба истиснои шахсе, 

ки мурофиаи ҷиноятӣ мебарад, махфӣ нигоҳ дошта 
мешавад43. 

Уваров В.Г. қайд менамояд, ки қонунигардонии 
чорабинии мазкур як қадами мустаҳкам дар қонунгузорӣ 
маҳсуб меѐбад. Аммо амали мазкур на аз нигоҳи 
мурофиаи ҷиноятӣ, балки бо тарзу усулҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ анҷом дода мешавад. Онҳо дар худ 
ҷустуҷӯи оперативиро фаро мегиранд, ки иборат аз 

иттилооти ҷустуҷӯӣ, иттилооте, ки дар натиҷаи коркардҳо 
тағйир дода шудааст, инчунин ҳолатҳоеро ки ба дастгир 
намудани гумонбаршуда, айбдоршаванда равона шудааст 
ва ба таъмини бехатарии кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ равона карда шудааст. Барои ҳамин, танзимнамоии 
ин муносибатҳо дар қонунгузории фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ низ амалӣ карда шудааст. Қабули институти 
мазкур дар КМҶ тамоман ҳолати навро ба вуҷуд овард. 
Ҳамаи амалҳои мазкур тибқи КМҶ нави Ҷумҳурии 

Украина бо супориши муфаттиш дар ҳолате гузаронида 

                                                 
43 Доронин К.С. Понятие негласного следственного действия в 
уголовном процессе // Вестн. Моск. Ун-та. сер. 11. Право. 2017. № 3, - 
С. 120-129. 
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мешавад, ки худи ӯ асос барои гузаронидани ин амалҳоро 
дошта бошад44. 

А.С. Александров ва дигар муаллифон дар модели 
доктриналии ҳуқуқи далелҳои мурофиавии ҷиноятии 
Федератсияи Русия мафҳуми амалҳои тафтишии ошкоро 
ва амалҳои тафтишии ғайриошкороро дар намуди зерин 
додаанд:  

“Амали тафтишии ошкоро” - амали 
пешбининамудаи Кодекси мазкур, ки дар ҷараѐни 
мурофиаи тосудӣ аз ҷониби як тараф мустақилона ѐ бо 
ташабуси судя ва тарафи дигар барои дарѐфт, ба даст 
овардан, нусхабардорӣ, тасдиқи далелҳо оид ба парвандаи 
ҷиноятӣ анҷом дода мешавад.  

“Амали тафтишии ғайриошкоро” - амале, ки 
Кодекси мазкур пешбинӣ намудааст, бо истифодаи 
воситаҳо ва усулҳои пинҳоншуда ѐ рамзшуда, дар ҳолате 
ки имконнопазирии гирифтани иттилооти далелӣ 
тавассути анҷом додани амалҳои тафтишии ошкоро, ки аз 

ҷониби муфаттиш, аз ҷумла агенти пинҳонӣ дар ҳама гуна 
марҳилаҳои истеҳсоли ҷиноятӣ, аммо берун аз толори суд 
ва бидуни огоҳ кардани шахсони манфиатдор, бо 
фармони судяи тафтишот ѐ бо санксияи прокурор барои 
ошкор ва тафтиш кардани он тибқи қоидаҳои умумӣ ѐ 
ҷинояти махсусан вазнин, барои фош кардани ҷинояткор, 
тасдиқ ва дастгирии айбдоркуниҳо нисбати 
айбдоршаванда анҷом дода мешавад45. 

                                                 
44 Уваров В.Г. Негласные следственные действия в новом УПК Укра-
ины // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. 
2013,- № 8 (151). Выпуск 24. – С. 214-217. 
45 Александров А.С. Ковтун Н.Н. Грачев С.А. ва дигарон. Новая док-
тринальная модель уголовно – процессуального доказательственного 
права РФ http://www.iuai.net/node/1766 (санаи муроҷиат: 20.01.2020с.). 
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Ҳамин тавр, амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин 
фаъолияти махсуси давлатӣ мебошад, ки аз ҷониби 
субъектони махсуси пешбининамудаи қонун ба таври 
ғайриошкоро (пинҳонӣ, махфӣ, ноаѐн) гузаронида шуда, 
мақсадаш дарѐфти ҳақиқати воқеӣ (объективӣ) оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ мебошад.  

Бояд як нуқтаро қайд намуд, ки мақсади амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дар ҳоле амалӣ карда мешавад, 
ки он ба воситаи амалҳои тафтишии ошкоро ғайриимкон 

бошад. Вобаста ба масъалаи мазкур нуктаҳои асосиро дар 
боло қайд намудем.  

Фаъолияти махсуси давлатӣ будани ин амал дар он 
ифода меѐбад, ки он бо супориши муфаттиш ѐ дигар 
шахси пешбарандаи парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби 
кормандони воҳиди оперативӣ гузаронида мешавад. 
Ҳолати мазкур ҳуқуқи худи муфаттиш ѐ дигар шахси 
пешбарандаи парвандаи ҷиноятиро барои гузаронидани 

ин амал маҳдуд намекунад, яъне агар субъекти 
пешбарандаи парвандаи ҷиноятӣ хоҳад худаш амалҳои 
мазкурро анҷом медиҳад.  

Таҳти мафҳуми субъектони махсуси 
пешбининамудаи қонун танҳо шахсоне дар назар дошта 
шудааст, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ба онҳо 
ваколати гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро додааст. Ногуфта намонад, ки ҳангоми 
гузаронидани амали мазкур шахсияти пешбарандаи ин 
амал махфӣ нигоҳ дошта мешавад, чунки ин ҳолат ба ҳаѐт 
ва саломатии худи ӯ ва шахсони наздики ӯ хатари зиѐдро 
ба вуҷуд оварда метавонад.  

Дар Федератсияи Россия низ оид ба ин масъала 
андешарониҳо анҷом дода шудааст. Масалан, 11 апрели 
соли 2015 дар сомонаи расмии Ассотсиатсияи 
байналмилалии пешбурди адолат модели нави 
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доктриналии ҳуқуқи далелҳои мурофиавии ҷиноятии 
Федератсияи Русия нашр шуд. Муаллифони ин модел як 
гурӯҳ олимон таҳти роҳбарии доктори илмҳои ҳуқуқ, 
профессори кафедраи мурофиаи ҷиноятии Академияи 
Нижний Новгороди ВКД Русия А.С. Александров амалӣ 
мазкурро анҷом доданд46. 

Модели мазкур дар конференсияи “Назарияи нави 
далелҳои мурофиавии ҷиноятӣ”, ки бо ташабуси 
Академияи Нижний Новгороди ВКД Русия ва Академияи 
ҳуқуқии Нижний Новгород дар доираи Форуми VI 
байналмилалии Бабаев рӯзи 21 майи соли 2015 баргузор 
гардид, баррасӣ карда шуд. 

Таҳлили доктринаи мазкурро М.Ю. Осипов дар 
Конференсияи илмӣ-амалӣ байналмилалии “Ҳолати 
муосири илм ва қонунгузории фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ”, ки 7 апрели соли 2016 дар шаҳри Душанбе 
бахшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гузаронида шуд, анҷом дод. Муаллиф зимни 
таҳлили модели доктринаи ҳуқуқӣ чунин таҳқиқот 
намудааст:  

Ҷиҳати ҷолибтарини ин модели таълимотӣ модели 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба шумор меравад. 

Мувофиқи модели таълимотӣ “Анҷомдиҳии амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дар ҳолате иҷозат дода мешавад, 
ки муфаттиш гумони оқилона дорад, ки ҷинояти вазнин ѐ 
махсусан вазнин содир шудааст ѐ ба истисно, ҷинояти 

дараҷаи миѐна, дар ҳолати ғайриимкон ѐ душвор будан 
онро ба тариқи дигар ошкор кунад, инчунин вақте ки 
маълумоти қаблан мавҷудбуда зарурати амалҳои пинҳонӣ 

                                                 
46 Александров А.С. Ковтун, Н.Н. Грачев С.А. ва дигарон. Новая док-
тринальная модель уголовно – процессуального доказательственного 
права РФ http://www.iuai.net/node/1766 (санаи муроҷиат: 20.01.2020с.). 
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ѐ махфиро тасдиқ кунад. Муфаттиш барои аниқ кардани 
ҳолатҳои исботшуда амали тафтишии ғайриошкоро 
мегузаронад, бидуни огоҳ кардани шахсони ба таъқиботи 
ҷиноӣ ва ашхосе, ки ин маълумотро пешниҳод карда 
метавонанд”.  

М.Ю. Осипов қайд менамояд, ки амалҳои тафтишии 
ғайриошкорое, ки дар модели болозикр муқаррар 
шудааст, ба ғайр аз чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ чизи 
дигареро муқаррар намекунад. Ҳамин тавр, амалҳои дар 

модели мазкур муқарраршуда, дар худ пурра чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯиро дарбар мегирад47.  

Таҳлили доктринаи ҳуқуқӣ ва андешаи муаллиф 
мазмуни ду мафҳумро ба вуҷуд меорад: чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои тафтишӣ. Саволе ба миѐн 
меояд оѐ ҳар ду мафҳум ба ягдигар алоқаманданд? Оѐ 
амалҳои тафтиши ғайриошкоро ва чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз якдигар тафовут доранд? Мақсаду 

вазифаҳои ин ду амал фарқ мекунад ѐ не? Инчунин 
саволҳое дигаре, ки оид ба онҳо тааллуқ доранд, дар 
параграфи 3.3 маълумот дарѐфт кардан мумкин аст.  

Ҳамчунин зимни таҳлилҳои анҷомдодааш М.Ю. 
Осипов қайд менамояд, ки консепсияи пешниҳодшудаи 
ҳуқуқи далелҳои мурофиавии ҷиноятии Федератсияи 
Россия ба ислоҳи ҷиддӣ ниѐз дорад, асосан дар робита бо 
тафриқаи амалиѐти ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ, ки ба андешаи 
мо , табиату мақсадҳои тамоман дигар доранд. Агар 
фаъолияти тафтишотӣ асосан барои ба даст овардани 

                                                 
47 Осипов М.Ю. О некоторых проблемах соотношения «тайных след-
ственных действий» и оперативно-розыскных мероприятий в новой 
доктринальной модели Уголовно – процессуального доказатель-
ственного права России // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ 
байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 113-116. 



50 

 

 

далелҳои тасдиқкунандаи содир намудани ҷиноят равона 
шуда бошад, пас фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун 
як дастгирии фаъолияти тафтишотӣ амал намуда, ба 
муфаттиш дар гирифтани маълумоти зарурӣ дар бораи 
ҷинояти содиршуда ва ашхоси содиркарда кӯмак мекунад 
ва ба ин васила ду имконият барои ӯ дар ҷараѐни амалҳои 
тафтишӣ далелҳои заруриро барои фош кардани шахсони 
ҷиноятсодирнамуда ҷамъ меоранд48. 

Дар адабиѐтҳои илмӣ гузаронидани амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро ба субъектҳои гуногун мансуб 
медонанд. Аз ҷумла, С.В. Есков қайд менамояд, ки 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба 
ваколати муфаттише, ки пешбурди парвандаи ҷиноятӣ ба 
уҳдаи ӯ аст, дохил мешавад ѐ ин ки бо супориши ӯ шахси 
дигари ваколатдори вазорати корҳои дохилӣ ѐ дигар 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи дахлдор анҷом медиҳад49. 

Ба андешаи Луговик В.Ф. дар татбиқнамоии амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро як қатор проблемаҳоро ба вуҷуд 
меоянд: 

- вазъи муосири амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
тибқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ; 

- баҳодиҳии байналмилалӣ ҷиҳати танзими ҳуқуқии 
амалҳои ғайриошкоро оид ба парвандаи ҷиноятӣ; 

                                                 
48 Осипов М.Ю. О некоторых проблемах соотношения «тайных 
следственных действий» и оперативно-розыскных мероприятий в 
новой доктринальной модели Уголовно – процессуального 
доказательственного права России // Маводҳои конференсияи илмӣ-
амалӣ байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 113-116. 
49 Есков С.В. Негласные следственные (розыскные) действия-новая 
категория уголовного процессуального законодательства Украины // 
Вестник Московского университета МВД России. - № 1 / 2013. – С. 85-
88. 
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- таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ҳангоми гузаронидани 
амалҳои тафтиши ғайриошкоро барои ошкор намудани 
ҷиноят.  

Анҷомдиҳии амалҳои тафтишии ғайриошкоро оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ мафҳуми стандартӣ надорад ва дар 
адабиѐтҳои ҳуқуқӣ ба маънои васеъ фаҳмида мешавад. 
Барои ҳуқуқшиносони рус назар ба ҳуқуқуқшиносони 
дигар давлат барои мубориза бар зидди ҷинояткорӣ 
истифодаи ин падида на он қадар қобили дастгирист50. 

Е.С. Хижняк қайд менамояд, ки субъекти 
анҷомдиҳандаи тафтиши пешакӣ бо корманди оперативӣ 
дар ҳамкории зич қарор доранд. Одатан, шаклҳои 
ҳамкории муфаттиш ва кормандони оперативӣ иборатанд 
аз: ташкили ташрифоти муштарак ба ҷои ҳодиса, 
мубодилаи тарафайн, банақшагирии ҳамоҳангшудаи 
амалҳои тафтишотӣ (ҷустуҷӯӣ) ва пинҳонии тафтишот 
(таҳқиқ), таҳлили якҷояи маълумоти бадастомада, таъсис 

ва фаъолияти гурӯҳҳои доимии тафтишотӣ ва оперативӣ, 
ки барои таҳқиқи фаврӣ ва пурраи ҷиноятҳои вазнин, 
махсусан вазнин, инчунин ҷиноятҳое, ки боиси эътирози 
назарраси ҷамъиятӣ шудаанд, аз ҷумла дар робита бо 
далелҳои содир кардани ҷиноятҳои ҷинсӣ нисбати 
ноболиғон ташкил карда шудаанд51. 

Р.А. Медиев яке аз ҳолатҳоеро номбар менамояд, ки 
он метавонад ҳамчун асоси гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро гардад. Муаллиф қайд менамояд, 

                                                 
50 Луговик В.Ф. Негласное производство по уголовным делам // 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО. – 2018, № 1 (63). – С. 56-60. 
51 Хижняк Е.С. Взаимодействие следователя с оперативными подраз-
делениями полиции при расследовании половых преступлений в от-
ношении малолетних // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ 
байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 163-165. 
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ки барои дарѐфти шахсони бедаракғайбзада натиҷаҳои 
мусбиро метавон бо гузаронидани чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дарѐфт намуд, ки тибқи м. 231 КМҶ 
Ҷумҳурии Қазоқистон амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ном доранд. Ҳамин тавр, дар шароити гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро, муҳити шахси 
гумшударо муайян кардан, барои гирифтани маълумот аз 
кормандони муассисаҳое, ки дар он ҷо шахси гумшуда кор 
кардааст, инчунин чораҳо андешидан мумкин аст ва 

инчунин имконоти техникии амалиѐтӣ хеле дастрас 
мебошад52.  

Албатта, барои дарѐфт намудани шахсоне, ки 
бедарак ғайб задаанд, инчунин муайян намудани макони 
ҷойгиршавии онҳо амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
метавонад заминаи хуби ҳуқуқиро гузошта бошад.  

Ҳамин тариқ, гарчанде ки баъзе амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар баъзе аз давлатҳо манъ карда шуда 
бошад, ҳам дар маҷмӯъ, як аср пеш зарурати он на танҳо 
дар Олмон ва дигар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ, балки дар 
баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ низ эътироф карда шуд. 
Аммо, бо гузашти вақт, ҷомеаи ҷаҳонӣ бо як қатор 
мушкилоти ҷиддӣ рӯ ба рӯ шуд, ки имкони риояи ин 
принсипро зери шубҳа гузошт.  

Аввалан, сатҳи ҷинояткории марбут ба маводи 
мухаддир дар саросари ҷаҳон ба таври назаррас афзоиш 
ѐфт. Дар натиҷа савол дар бораи он, ки оѐ ҷамъоварии 

пинҳонии маълумот дар бораи амали ҷиноятӣ мувофиқи 
мақсад аст, дар ҳоле ки интизори ба анҷом расидани ният, 

                                                 
52 Медиев Р.А. Совмещение следователем следственных и оперативно-
розыскных полномочий по розыску безвестно исчезнувших лиц в Рес-
публике Казахстан // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ 
байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 176-181. 
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фаврияти бесобиқа ба даст овард ѐ амалҳои ғайриқонунӣ 
бояд фавран пешгирӣ карда шавад? Дуввум, ҷинояткории 
муташаккил барои ҷомеа як таҳдиди назаррас шудааст, ки 
мушкилоти истифодаи маълумоти даркнаморо дар исбот 
мушкил гардонидааст. Аммо шояд муҳимтарин тағйирот 
ворид шудан ба сатҳи ҷаҳонии таҳдиди терроризм бошад. 
Пас аз ин, масъалаи пешгирии маҳдудкунии ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон пеш аз ҳама муҳимтар мебошад. Албатта, 
наметавон тағйирот дар соҳаи технологияи 

криминалистиро нодида гирифт. Мусаллам аст, ки ҳоло 
муайян кардани таҳдиди хатарнок бидуни зарари ҷиддӣ ба 
ҳуқуқи шаҳрванд нисбат ба як аср пеш хеле осонтар аст.  

Дар ниҳоят, масъала дар бораи қобили қабул будани 
падидаи мазкур ва танзими ҳуқуқии ин соҳа дар сатҳи 
қонун ба таври мусбӣ ҳал карда шуд. Аммо, маълумоте, ки 
бо роҳи ғайрирасмӣ ба даст оварда шудааст, то ҳол 
ҳамчун далел эътироф карда нашудааст, ки натиҷаҳои 
фаъолияти пешгирикунанда ва махфиро асосан мушкил 
намудааст. Дар ин робита, қонунгузор бояд механизми 
қонунигардонии онҳоро, бо мақсади истифодаи минбаъда 
дар раванди исботнамоӣ муқаррар намояд.  

Чӣ тавре бошад набошад, набояд оид ба истифодаи 
пурраи масъалаи мазкур дар қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ фикр намуд, зеро баъзе хусусиятҳои падидаи 
мазкур сирри давлатӣ маҳсуб ѐфта, тавассути санадҳои 
махсус танзим мешаванд. Дар айни замон сухан дар бораи 
ба таври умум истифода намудани падидаи мазкур дар 
қонунгузорӣ меравад, ки то кадом андоза истифодаи 
ҳамин падида ба субъекти таъқиби ҷиноӣ манфиатовар 
мебошад.  

Солҳои охир, тенденсияи мазкур дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии аксар давлатҳои Аврупо мавриди 
истифода қарор дода шуда истодааст. Масалан, дар 
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қонунгузории Австрия низ падидаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро танзими ҳуқуқии худро ѐфт. Дар баробари 
ин дар Австрия барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, нигоҳ доштани сирри давлатӣ мақомоти 
махсусе таъсис дода шудааст.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар мурофиаи 
ҷиноятӣ як механизми хуби ошкор намудани ҷиноят 
маҳсуб меѐбад. Барои ошкор намудани ҷиноят ва ба 
ҷавобгарӣ кашидани шахси гунаҳкор бояд аз механизмҳои 

хуби ошкорнамоӣ истифода намуд. Чи тавре ки М.Э. 
Шумило қайд менамояд, бе истифодабарии механизмҳои 
асосӣ мақсад воқеияти худро гум менамояд53. Дар ҳақиқат 
ҳамин тавр ҳам ҳаст, зеро агар мо баҳри ошкор намудани 
ҷиноят аз механизмҳои дуруст истифода нанамоем, 
мақсади асосӣ, ки муайян намудани ҳолати ҷиноят ҳаст, 
воқеияти худро гум менамояд.  

КМҶ Украина истилоҳҳоеро бо номи 

“истифодабарии ҳамкориҳои махфӣ” муқаррар намудааст. 
Истилоҳи мазкур, ки дар КМҶ нави Украина муқаррар 
шуд, ба амалҳои тафтишии ғайриошкоро дахл дошта, 
тафовутро миѐни амалҳои тафтишии оммавӣ ва амалҳои 
тафтишии махфии мақомоти давлатӣ муқаррар 
менамояд54. Дар воқеъ ҳамкории махфӣ бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ хусусияти махфигиро дорост. Дар кишвари 
мо низ ҳамкориҳои махфӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба 
роҳ монда шудааст, махсусан дар фаъолияти оперативӣ-

                                                 
53 Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового 
розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і 
правозастосування) / М. Шумило // Право України. – 2012. – № 3-4. – 
С. 456. 
54 Уваров В.Г. Негласные следственные действия в новом УПК 
Украины // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. 
Право. 2013,- № 8 (151). Выпуск 24. – С. 214-217. 
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ҷустуҷӯӣ. Дар қонунгузории соҳаи мазкур муқаррароте бо 
номи “Мусоидати шаҳрвандон ба фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” ҷой дорад, ки падидаи мазкур як падидаи васеъ 
дар ин соҳа маҳсуб меѐбад.  

Ҳамкориҳои махфӣ ошкоро ва шакли бадастоварии 
маълумоти дақиқ маҳсуб намеѐбад, инчунин натиҷаҳои он, 
яъне далелҳое ки дар натиҷаи он ба даст оварда мешаванд, 
ба таври васеъ истифода карда намешаванд. 
Истифодабарии натиҷаи онҳо барои дигар одамон, 

инчунин аксар субъектони таъқиби ҷиноӣ дастнорас 
мебошад ва дар қонунгузории баъзе аз давлатҳо мавриди 
санҷиш қарор дода ҳам намешавад.  

Дар ҳамин замина ҳамкориҳои махфӣ бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар амалҳои тафтишии ғайриошкоро низ 
вуҷуд дорад, ки дар ин ҷо назар ба фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ тафовут дида мешавад. Маълумоти дар натиҷаи 
ин амал бадастомада махфӣ нигоҳ дошта мешавад, 

маълумотҳое ки ба парванда дахл доранд ба он ҳамроҳ 
карда шуда, маълумотҳои нолозим бандубаст шуда махфӣ 
нигоҳ дошта мешавад ѐ тамоман нест карда мешавад. 
Умуман тамоми маълумотҳое, ки дар натиҷаи ин амал ба 
даст меояд, барои дигарон ниҳон аст.  

 Барои муқаррарнамоии ҷараѐни истифодабарии 
далелҳо аз фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ҳаминро қайд кардан бамаврид 
аст, ки истифодабарии натиҷаҳои амали мурофиавӣ 

бамавридтар аст. Тартиби истифодабарии натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ду марҳиларо дар бар 
мегирад.  

Аввалан, санҷиши қонунӣ будани натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки дар натиҷаи он 
маълумотҳои бадастомада санҷида шуда, 
барасмиятдарории он муқаррар карда мешавад.  
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Дуввум, расмикунонии натиҷаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун як намуди далелҳои дар КМҶ 
муқаррар шуда. Аммо, натиҷаҳои амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро як марҳиларо дарбар мегирад, дар протокол 
сабт шуда ҳамчун далел истифода мешавад. 

Ҳамин тавр, дар парвандаи ҷиноятӣ бо мақсади ба 
таври пурра ва объективӣ пеш бурдани тафтишоти 
пешакӣ бояд натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро истифода карда шаванд, 

лекин бояд ҳадду ҳудуди истифодабарии он дар 
қонунгузорӣ мустаҳкам карда шавад, зеро истифодаи 
васеи он ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро поймол 
менамояд. Дар ҳамин замина, бояд қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ такмил дода шавад ва тартиби 
истифодаи чунин натиҷаҳо ба таври воқеӣ муқаррар карда 
шавад. Зеро, вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
дар худ барқарор ва ошкор намудани ҳолати 

ҷинояткориро дарбар мегирад.  
Алоқамандии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро зиѐд ба назар мерасад. 
Дар мубориза алайҳи ҷинояткорӣ истифода намудани 
корҳои ғайриошкоро ҳамчун фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ, яке аз чораҳои истисноӣ мебошанд. Дар баъзе 
ҳолатҳое, ки дар қонунҳои идоравӣ муайян гардидааст, 
мақомоти дахлдор ҳуқуқ доранд, ки фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ баранд.  

Аз лиҳози таҷрибаҳои корӣ дар мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ маълум аст, ки барои тайѐрӣ ва содир 
намудани ҷиноятҳои вазнин, махсусан вазнин ва 
ҷиноятҳои сӯиқасд ба давлат ва ҷамъият ба таври ноаѐн 
содир карда мешавад ва бо мақсади сари вақт ошкор 
намудани чунин ҷиноятҳо, мақомоти давлатӣ фаъолияти 
махсуси ғайриошкорои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мебаранд, ки 
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амали намудани онҳо махфӣ буда, дорои сирри давлатӣ ба 
ҳисоб мераванд55. 

Моҳияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар инҳо 
ифода меѐбад:  

а) амали мазкур ба гурӯҳи амалҳои махсуси давлатӣ 
дохил буда, аз ҷониби мақомот ва субъектони махсуси 
пешбининамудаи қонун амалӣ карда мешавад. Фарқияти 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз дигар амалҳои 
давлатӣ вобаста ба субъекти амалисозанда ва муносибати 

ҷамъиятии махсус, аз қабили муносибатҳое, ки барои 
шахсият, ҷамъият ва давлат махсусан хавфнок мебошад; 

б) амалҳои тафтишии ғайриошкоро хусусияти 
дарѐфткунии далелҳои махсусан муҳимро оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ дорад, яъне субъекти амалисозандаи 
амали мазкур бо истифода аз малака ва таҷрибаи худ 
амали мазкурро тавре анҷом медиҳад, ки аз дарѐфти 
далелҳо касе огаҳӣ пайдо намекунад. Мазмуни ин 

хусусиятро махфигӣ ташкил медиҳад, ки маҳз бо ҳамин 
роҳ амалӣ намудан субъекти дахлдорро ба мақсад 
мерасонад; 

в) амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар сатҳи 
қонунгузорӣ муқаррар карда шудааст, яъне қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ гузаронидани амалҳои мазкурро ба 
субъекти пешбарандаи парвандаи ҷиноятӣ кафолат 
медиҳад. Ҳарчанд дар қонунгузории баъзе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ бо муқаррар кардани як қатор шартҳо 
гузаронидани ин амалро иҷозат дода бошад ҳам, 
қонунгузор масъалаи мазкурро дар кадом тарзе набошад, 
иҷозат додааст. Субъекти анҷомдиҳандаи амалҳои 

                                                 
55 Маҷидзода Ҷ.З. Тафсир ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. Душанбе: “Андалеб-Р”, 2015.- 
С. 18-19. 
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тафтишии ғайриошкоро дар фаъолият бояд ҳамавақт 
муқаррароти қонунгузорӣ ва дарки баланди ҳуқуқиро ба 
роҳбарӣ гирад, то ки амали анҷомдодаи ӯ ба вайронкунии 
принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ ва ба поймол намудани 
ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд 
оварда нарасонад;  

г) тамоми маълумотҳое, ки дар натиҷаи 
гузаронидани ин амалҳо ба даст оварда мешаванд, махфӣ 
мебошанд. Тартиби шинос шудан бо онҳоро қонунгузор 

ба таври махсус пешбинӣ намудааст, ки ин кафолати 
махфигии ин маълумотҳоро ифода мекунад. Маълумотҳо 
барои гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро ѐ ин 
ки маълумотҳои дар натиҷаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба даст меомада, ҳамчун сирри давлатӣ, 
сирри касбӣ ва сирри оилавӣ ба шумор рафта, ифшо 
намудани он мумкин нест ва шахсоне, ки маълумотҳои 
мазкурро ифшо мекунанд, ба ҷавобгарӣ кашида 
мешаванд.  

Дар асоси таҳлили мафҳум ва моҳияти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро, кӯшиш намудем то таҳлили 
муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
давлатҳои пасошӯравиро анҷом диҳем. Гарчанде дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҶТ оид ба масъалаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро меъѐре вуҷуд надошта 
бошад ҳам, таҳлили КМҶ ҶТ ба мо баъзе намуди амалҳои 
тафтишии ғайриошкороро дар намуди амали тафтишии 
ошкоро муқаррар кардааст.  

Инкишофи соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ боиси 
пайдоиши як қатор меъѐрҳои нав шудааст, аз ҷумла 
падидаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро. Баъзе аз 
давлатҳои пасошӯравӣ, ки дар боло қайд намудем аллакай 
ин падидаи нави мурофиавиро дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятиашон ҷой намудаанд.  
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Дар ин ҷо, танҳо ҷанбаҳои назариявии мафҳум ва 
моҳияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро шарҳ дода 
шудааст. Минбаъд барои инкишоф ва мустаҳкамнамоии 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҶТ хуб мешуд, падидаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо истифода аз таҷрибаи 
давлатҳои хориҷӣ аз ҷониби олимони соҳа коркард карда 
шуда, оид ба ворид намудани ин падида дар КМҶ ҶТ 
чораҳо андешида шавад, зеро ҳангоми ворид намудани ин 
падида метавонад бисѐр ҷиноятҳое, ки дар ҳайати гуруҳи 

муташаккил, иттиҳоди ҷиноятӣ содир шудаанд, ҷиноятҳои 
хусусияти коррупсионидошта, ҷиноятҳои марбут ба 
маводи мухадир ва монанди инҳо ошкор карда шаванд ва 
субъектони онро содиркарда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида шаванд.  

 

2.2 Низом (система)-и амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 

таснифоти онҳо дар њуќуќи мурофиаи ҷиноятӣ 
  

Баъди он ҳама задухӯрдҳое, ки байни давлатҳои 
ҷаҳон ба вуҷуд омад, ҷомеаи ҷаҳонӣ тавонист аз ин хатари 
бузург худро раҳонад. Аммо дар солҳои охир ҷомеаи 
ҷаҳониро баъзе бархӯрдҳо бо мақсади додани таҳдиди 
ҷиддӣ ба вуҷуд омад, ки ин амалҳо метавонад, принсипи 
оромии ҷомеаро халалдор созад56. Аввалан, дар аксар 
давлатҳои дунѐ болоравии сатҳи ҷинояти марбут ба 
воситаҳои нашъадор ва маводи мухаддир ба назар 

мерасад. Дар ҳолатҳое, ки ҷиноятҳои мазкур зиѐд шудан 
мегирад, саволе ба миѐн меояд, ки оѐ маълумотҳои 
махфии дар ин самт ҷойдоштаро бо ѐрии амалҳои 

                                                 
56 Ниг.: Берназ В.Д. Негласные следственные (розыскные) действия 
как важнейшие средства решения стратегических задач досудебного 
расследования // Науковой вестник Международного гуманитарного 
университету. Сер.: Юриспруденция. 2014. №10 – 1. С. 106 – 109. 
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тафтишӣ ошкор намудан мумкин аст ва оѐ ин масъалаҳо 
пурра ошкор карда мешаванд ѐ не? Ё баъди гузаронидани 
чанд амал ҷиноятҳо ноаѐн, амалҳо хотимаѐфта ва 
парвандаҳо боздошта мешавад, аммо ҳолати кор 
норавшан боқӣ мемонад. Дуввум, ин ки таҳдиди маъмуле, 
ки дар ҷомеа ба вуҷуд омадааст, ин ҷиноятҳои 
муташаккилона мебошад, ки барои исботнамоии онҳо бе 
ѐрии маълумотҳои гумошта (агентура) ошкор намудан 
ғайриимкон аст.  

Бо вуҷуди ин ҳама баъди он тағйиротҳое, ки дар 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд омад, ин таҳдиди терроризм 
мебошад, ки оромии ҷомеаро халалдор сохт ва сохта 
истодааст. Баъди ба вуҷуд омадани ҳамин гуна кирдорҳо 
масъалаи мубраме, ки ҷомеаи ҷаҳониро маҷбур кард, то 
ки сари ин масъала дучанд кор кунад, ин масъалаи 
кафолати таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
ва роҳу воситаҳои ҳимояи онҳо ба шумор меравад. Барои 

пурра, ҳаматарафа ва объективона ҳал намудани 
парвандаи ҷиноятӣ ва барои ошкор намудани ҳамаи 
ҷиноятҳое, ки маълумоти махфии зиѐдро дарбар 
мегиранд, гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
шарт ва муҳим аст.  

Амалҳои тафтиши ғайриошкорое, ки барои 
ошкорнамоии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин 
гузаронида мешавад гуногун мебошад, ки дар маҷмӯъ 
низоми (система)-и амалҳои тафтишии ғайриошкороро 
ташкил медиҳад.  

Низоми (система)-и амалҳои тафтишии 
ғайирошкоро, ин маҷмӯи амалҳои тафтишии 
ғайриошкорое мебошад, ки дар қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии ин ѐ он давлат пешбинӣ карда шудааст.  

Низоми амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
давлатҳои пасошӯравӣ ба тарзҳои гуногун пешбинӣ карда 
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шудааст. Агар ба қонунгузории мурофиаи ҷиноятии баъзе 
аз давлатҳои пасошӯравӣ назар кунем, онҳо вобаста ба 
масъалаи пешбинӣ кардани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро муқаррароти гуногун доранд ва ҳамин тавр 
онҳо аз ҳамдигар фарқ доранд. Дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Литва – 5 намуд, дар Эстония – 10 
намуд, дар Латвия – 11 намуд, дар Украина – 12 намуд, 
дар Молдавия – 15 намуд, дар Қирғизистон 11 – намуд, 
дар Қазоқистон - 10 намуди амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро пешбинӣ карда шудааст57.  
Таҳлили қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҶТ ба мо 

нишон медиҳад, ки дар низоми амалҳои тафтишӣ падидаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро муқаррар нашудааст, 
аммо баъзе амалҳои ғайриошкоро дар намуди амалҳои 
тафтишӣ танзими худро ѐфтааст, ба монанди гӯш кардан 
ва сабти гуфтугӯи телефонӣ, ҳабси муросилоти почта-
телеграф, азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардани онҳо, 

гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ ва ғайра58. 
Аслан амалҳои тафтишии ғайриошкорое, ки дар 

қонунгузории баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ пешбинӣ 
карда шудааст гуногун мебошад ва мо баъди таҳлили 
қонунгузории ин давлатҳо ба хулосае омадем, ки 11 – 
намуди амалҳои тафтишии ғайриошкороро ба низоми 
(система) – и амалҳои тафтишии ғайриошкоро ворид 
намоем: 

1. Ҳабси муросилоти почта-телеграф, 
азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардани онҳо; 

                                                 
57 Ниг.: Ковалев Н. Банчук А. Правовое регулирование оперативно 
розыскной деятельности в Кыргызской республике – Б.:2014. 44с. 
58 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 
соли 2009 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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2. Гӯш кардани гуфтугӯ; 
3. Гирифтани иттилоот аз шабакаҳои алоқа; 
4. Гирифтани маълумот аз компютер, сервер ва 

шабакаҳои дигар; 
5. Сабти аудио ва видеои шахс ѐ ҷой; 
6. Мушоҳида (назорат) – и шахс ѐ ҷой; 
7. Дохил шудан ва муоинаи ҷойи ғайристиқоматӣ ѐ 

дигар мулки шахс; 
8. Гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ бо 

мақсади гузаронидани экспертиза; 
9. Ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 

кардани кирдори ҷиноятӣ; 
10. Таҳвили назоратшаванда; 
11. Харидории санҷишӣ; 
Воқеан ҳам ин 11-намуд амалҳои тафтиши 

ғайриошкорое, ки ба низоми (система)-и амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ворид карда шуд, дар аксар 

давлатҳои пасошӯравӣ, ки дар қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятиашон ин амалро пешбинӣ кардаанд, истифода 
шуда амалҳое ба ҳисоб меравад, ки барои ҳарчи зуд ва 
пурраву ҳаматарафа ошкор намудани ҷиноят мусоидат 
мекунад. Барои дуруст сарфаҳм рафтан ба низоми 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро моро зарур аст, ҳар як 
намуди амали тафтишии ғайриошкороро ба таври 
мухтасар шарҳ диҳем.  

а) Ҳабси муросилоти почта – телеграф, азназаргузаронӣ ва 

дарѐфт кардани онҳо. 

Ҳабси муросилоти почта-телеграф, азаназаргузаронӣ 
ва дарѐфт кардани онҳо аз ҷониби мақомоти дахлдор дар 
ҳолати басанда будани маълумот дар бораи баста, 
фириста ѐ дигар муросилотҳои почтаю телеграф ѐ ин ки 
дар телеграма ѐ радиограма ҳолатҳои ба парванда 
аҳамиятнок мавҷуданд, гузаронида мешавад.  
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Дар баробари ин, ҳабс мумкин ахбороти воридшуда 
ва хориҷшударо низ дарбар гирад.  

Дар дархости муфаттиш дар бораи ҳабси муросилоти 
почта – телеграф ва тартиби азназаргузаронӣ ва дарѐфти 
онҳо бояд инҳо нишон дода шавад: 

- насаб, ном, номи падар ва суроғаи шахсе, ки 
бояд муросилоти почтаю телеграфаш нигоҳ дошта 
мешавад; 

- асоси ба ҳабс гузоштан, бо мақсади 

азназаргузаронӣ ва дарѐфт намудани онҳо; 
- намудҳои муросилоти почта – телеграфе, ки ба 

ҳабс гузошта шудааст; 
- муҳлати амали ҳабс бо мақсади азназаргузаронӣ 

ва дарѐфт намудани онҳо; 
- мақомоти ваколатдоршудаи давлатие, ки 

вазифаҳои нигоҳ доштани муросилоти почтаю телеграфро 
ба зимма гирифтааст. 

Қарор дар бораи ҳабси муросилоти почта ва 
телеграф, барои пешбурди азназаргузаронӣ ва дарѐфт 
кардан ба муфаттиши мақомоти дахлдор фиристода 
мешавад.  

Азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардан, гирифтани 
нусхаи муросилоти почтаю телеграфи ҳабсшуда, аз 
ҷониби муфаттиш дар муассисаи (идора)-и дахлдор, бо 
иштироки кормандони ин муассиса, ки дар бораи ифшо 
накардани маълумотҳои дар натиҷаи ин амали тафтишӣ 

бадастомада огоҳ карда мешавад, гузаронида мешавад. 
Дар ҳолатҳои зарурӣ муфаттиш ҳуқуқ дорад, барои 
иштирок дар азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардани 
муросилоти почтаю телеграф мутахассисро даъват 
намояд, аз ҷумла тарҷумонро.  

Дар ҳар як ҳолати азназаргузаронӣ ва дарѐфт 
кардани муросилоти почтаю телеграф протокол тартиб 
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дода мешавад, ки дар он аз ҷониби кӣ ва чӣ гуна 
муросилоти почтаю телеграф барои азназаргузаронӣ ва 
дарѐфт кардан гирифта мешавад, нусхабардорӣ мешавад, 
ба суроғаи дахлдор фиристодан ѐ нигоҳ доштани он, 
нишон дода мешавад.  

Ҳабси муросилоти почтаю телеграфро муфаттиш, 
вақте ки дар ин хусус зарурат вуҷуд надорад, аммо на 
дертар аз хотимаѐбии пешбурди тосудии парвандаи 
мазкур қатъ мекунад ва дар ин хусус ҳатман ба прокурори 

дахлдор хабар медиҳад59.  
Таҳлили КМҶ ҶТ ба мо нишон медиҳад, ки ҳабси 

муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои 
дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи 
почта интиқол мешаванд, азназаргузаронӣ ва дарѐфт 
карда гирифтани онҳо ба сифати амали тафтишии ошкоро 
муқаррар карда шудааст.  

Тибқи КМҶ ҶТ ҳангоми мавҷуд будани асосҳо барои 
тахмини он, ки мактуб, телеграмма, радиограмма, баста, 
фириста ва дигар муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ 
ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ 
ва алоқаи почта интиқол мешаванд дорои маълумот, 
ҳуҷҷат ѐ ашѐи барои парванда аҳамиятнок мебошанд, 
онҳоро таҳти ҳабс қарор додан мумкин аст. Ҳабси 
муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои 
дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи 
почта интиқол мешаванд, азназаргузаронӣ ва дарѐфт 

карда гирифтани онҳо танҳо бо иҷозати суд, судя анҷом 
дода мешавад. 

Муфаттиш азназаргузаронӣ, ѐфта гирифтан ва 
нусхабардории муросилоти боздошташудаи почтаю 

                                                 
59 Ниг.: Ковалев Н. Банчук А. Правовое регулирование оперативно 
розыскной деятельности в Кыргызской республике – Б.:2014. С.46. 
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телеграфро дар муассисаи алоқа бо иштироки холисон аз 
ҳисоби кормандони ин муассиса мегузаронад. Муфаттиш 
дар ҳолатҳои зарурӣ барои иштирок дар азназаргузаронӣ 
ва ѐфта гирифтани муросилоти почтаю телеграф ҳуқуқ 
дорад мутахассиси дахлдор, инчунин тарҷумонро даъват 
намояд.  

Барои ҳар як азназаргузаронии муросилоти почта, 
хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути 
шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол 

мешаванд, протокол тартиб диҳад ва зикр намояд, ки 
муросилоти почтаю телеграф аз ҷониби кӣ ва чӣ гуна аз 
назар гузаронида, нусхабардорӣ шудааст ва ба унвони кӣ 
равона карда ѐ боздошта шудааст.  

Ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва 
хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва 
алоқаи почта интиқол мешаванд, ҳангоми аз байн 
рафтани зарурат, вале дар ҳар ҳолат на дертар аз қатъи 
парванда ѐ ба суд фиристодани он бекор карда мешавад60.  

Назоратбарии оперативии муросилоти почта, 
хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар-омӯзиши 
мукотиботи хаттӣ ва дигар мукотиботе, ки дар ҳомилҳои 
моддӣ сабт шудаанд, бо мақсади дарѐфт намудани 
маълумот дар бораи фаъолияти ҷиноятии шахси таҳти 
омӯзиш қарордошта, ошкор намудани алоқаҳои ӯ ва 
дастрас намудани дигар маълумоте, ки барои ҳалли 
вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ- ҷустуҷӯӣ 
мусоидат мекунанд61. 

                                                 
60 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 
соли 2009 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
61 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ” аз 11 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
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б) Гӯш кардани гуфтугӯ 

Муфаттиш ҳуқуқ дорад, дар ҳолати мавҷуд будани 
асосҳои дахлдор, ки дар телефон ѐ гуфтугӯи дигари 
гумонбаршуда, айбдоршаванда бо дигар шахсон мумкин 
аст, ҳолатҳои ба парванда аҳамиятнок ба даст оварда 
мешавад, гуфтугӯи онҳоро гӯш намояд.  Гӯш кардани 
гуфтугӯи гумонбаршуда, айбдоршаванда бо ҳимоятгараш 
мумкин нест.  

Дар қарори суд оид ба пешбурди назорат (мушоҳида) 

ва сабти гуфтугӯи телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо, чунин 
талаботҳо муқаррар карда мешавад:  

- насаб, ном, номи падари шахсе, ки телефонаш ва ѐ 
дигар гуфтугӯҳояш зери назорат ва сабт қарор дода 
мешавад; 

- асосе, ки ин амали тафтишии ғайриошкоро 
гузаронида мешавад; 

- муҳлати иҷрои назорат ва сабт; 
- мақомоти уҳдадоршудае, ки назорат ва сабти 

техникиро иҷро мекунад. 
Қарор дар бораи пешбурди назорат ва сабти 

гуфтугӯи телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо аз ҷониби 
муфаттиш барои иҷро ба мақомоти дахлдор ирсол 
мешаванд. Пешбурди назорат ва сабти гуфтугӯи телефонӣ 
ва дигар гуфтугӯҳо бо қарори муфаттиш қатъ карда 
мешавад, агар зарурати пешбурди он аз байн рафта 
бошад. Муфаттиш дар ҳама ҳолат пешбурди назорат ва 

сабти гуфтугӯи телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо ҳуқуқ дорад, 
аз мақомоти иҷрокунандаи ин амал, фонограммаи сабтро 
барои азназаргузаронӣ ва гӯшкунӣ талаб намояд62.  

                                                                                                            
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
62 Ниг.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: 
процессуальные функции. М., 1986. 
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Фонограмма ба муфаттиш дар шакли бандубастшуда 
бо мактуби ҳамроҳфиристодашаванда, ки бояд рӯз ва 
вақти оғоз ва анҷоми сабткунӣ, амалҳои анҷомдода, 
инчунин маълумоти кӯтоҳе, ки дар ҳолати воситаҳои 
техникии истифодашударо дарбар мегирад, фиристода 
мешавад.  

Дар хусуси натиҷаи азназаргузаронӣ ва гӯш кардани 
фонограмма муфаттиш бо иштироки мутахасис, ҳамчунин 
шахсоне, ки гуфтугӯи телефонашон ва гуфтугӯи 
дигарашон сабт мешавад, протокол тартиб медиҳад, ки 
бояд дар он қисмати фонограмае, ки ба фикри муфаттиш 
ба парвандаи ҷиноятӣ аҳамият дорад, сабт карда мешавад. 
Шахсоне, ки дар азназаргузаронӣ ва гӯш кардани 
фонограмма иштирок менамоянд, ҳуқуқ доранд 
мулоҳизаҳои худро дар протокол баѐн намоянд.  

Фонограмма ба пуррагӣ ба маводҳои парвандаи 
ҷиноятӣ ҳамчун далели шайъӣ ҳамроҳ карда мешавад ва 
дар шакли бандубасткардашуда дар шароите нигоҳ дошта 
мешавад, ки имконияти гӯш кардан ва муайян кардани 
тиражи фонограма аз ҷониби шахсони бегона ғайриимкон 
аст, инчунин таъмини мавҷудияти он ва аз ҷиҳати техникӣ 
дуруст будани он барои такроран гӯшкунӣ, аз ҷумла дар 
маҷлиси судӣ63.  

Дар КМҶ ҶТ гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ64 дар 
моддаи алоҳида муқаррар карда шудааст, ки тибқи он оид 
ба парвандаи ҷиноятӣ дар бораи ҷиноятҳои вазнин ва 

махсусан вазнин, ба шарти мавҷуд будани асосҳои кофӣ 

                                                 
63 Ниг.: Ковалев Н. Банчук А. Правовое регулирование оперативно 
розыскной деятельности в Кыргызской республике – Б.:2014. 46с. 
64 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 
соли 2009 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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барои тахмини он ки гуфтугӯи телефонии гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ва дигар шахсон ѐ гуфтугӯ бо дигар 
воситаҳои алоқа, ки дорои маълумот дар бораи ҷиноят 
шуда метавонанд ѐ дорои маълумоти барои парванда 
аҳамиятнок мебошанд, бо тартиби муқаррарнамудаи 
КМҶ ҶТ ва иҷозати суд, судя гӯш ва сабт кардани ин 
гуфтугӯро анҷом додан мумкин аст.  

Ҳангоми мавҷуд будани таҳдиди истифодаи 
зӯроварӣ, тамаъкорӣ ва дигар амали ҷиноятӣ нисбат ба 

ҷабрдида, шоҳид ѐ аъзои оилаи онҳо, тибқи аризаи хаттии 
онҳо ѐ ҳангоми мавҷуд набудани чунин ариза тибқи 
дархости муфаттиш бо иҷозати суд, судя мумкин аст 
гуфтугӯе, ки тавассути телефони онҳо ѐ ба воситаҳои 
дигари алоқа сурат мегирад ва сабти он анҷом дода 
шавад. 

Муфаттиш қарорро ба суд, судя ирсол намуда, дар 
сурати иҷозат додани суд, судя онро барои иҷро ба 
муассисаи дахлдор равон мекунад. 

Гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ ба муҳлати на бештар 
аз шаш моҳ муайян мешавад. Ҳангоми дар оянда зарур 
набудани ин чора, вале дар ҳама ҳолат на дертар аз қатъи 
парванда ва ѐ ба суд равон кардани он ин амал бекор кар-
да мешавад. Муфаттиш дар тӯли тамоми муҳлати 
муқарраршуда ҳуқуқ дорад, дар ҳар вақту замон 
фонограммаро барои азназаргузаронӣ ва шунидани он 
талаб карда гирад.  

Фонограмма ба муфаттиш дар шакли муҳршуда бо 
мактуб равон карда мешавад, ки дар он бояд вақти оғоз ва 
хатми сабти гуфтугӯ ва таснифи зарурии техникии 
воситаҳои татбиқшуда инъикос гардад. Азназаргузаронӣ 
ва шунидани фонограмма аз ҷониби муфаттиш бо 
иштироки шахсони холис ва ҳангоми зарурат мутахассис, 
сурат гирифта, дар ин бора протокол тартиб дода, дар он 
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ҳамон қисми фонограмма, ки ба парванда дахл дорад, 
айнан оварда мешавад.  

Фонограмма ба парванда замима мегардад ва дар 
айни замон қисмате, ки ба парванда алоқаманд нест, пас 
аз эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм ѐ қатъи парванда 
нобуд карда мешавад. 

в) Гирифтани иттилоот аз шабакаҳои алоқа 
Дар сурати мавҷуд будани асосҳое, ки маълумот дар 

шабакаҳои алоқа ба гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 

шахсони дигаре, тааллуқ дорад, ки мумкин аст ҳолатҳои 
барои парвандаи ҷиноятӣ аҳамиятнокро фаро гирад, 
муфаттиш ҳуқуқ дорад ин маълумотҳоро талаб кунад.  

Қарори суд дар хусуси гирифтани маълумот аз 
шабакаҳои алоқаро, муфаттиш барои иҷро ба мақомоти 
дахлдор мефиристад. Мақомоти дахлдор вазифадор аст, 
маълумоти талабшударо ба муфаттиш бо ҳамаи маводҳои 
ба парванда аҳамиятнок пешниҳод намояд. Маълумот аз 

шабакаҳои алоқа бояд таърихи рӯз, соати давомкардаи 
гирифтани маълумот, рақами муштарӣ, дигар 
маълумотҳои дахлдори инъикоскунандаи муштарӣ, 
инчунин маълумот дар бораи рақам ва ҷои маркази 
асосии маълумот қабулкунандаро дарбар мегирад. 
Маълумоти нишондодашуда дар шакли муҳршуда бо 
мактуб фиристода мешавад65.  

Гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа - 
тавассути воситаҳои техникӣ гирифтан, тасҳеҳ ва сабт 

кардани намудҳои гуногуни сигналҳо, ки бо ҳар гуна 
каналҳои техникии алоқа пахш мегарданд, барои ҳалли 

                                                 
65 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое пособие. – Б., 
2018. – с.45.  
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вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ66. Дар 
қонунгузории кишвари мо амали мазкур дар намуди 
гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа ном 
дорад. Гарчанде номи чорабинӣ фарқ дошта бошад ҳам, 
аммо тартиби гузаронидани онҳо қариб як аст. 

Р.Ҳ. Раҳимзода қайд менамояд, ки гирифтани 
иттилоот аз каналҳои техникии алоқа тибқи қарори 
асосноки мақомоти амаликунандаи ФОҶ бо дархости 
прокурори ваколадор ва иҷозати судяи ба он 

ваколатдоршуда дар сурати мавҷуд будани маълумоти 
зерин роҳ дода мешавад: 

- дар бораи аломатҳои кирдори ҷиноятии 
тайѐршаванда, содиршаванда ѐ содиршуда, ки нисбат ба 
он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист; 

- дар бораи шахсони кирдори ҷиноятиро 
тайѐркунанда, содиркунанда ѐ содиркарда, ки нисбат ба 
он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист; 

- дар бораи ҳодиса ѐ ҳаракатҳое, ки ба амнияти 
ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ѐ экологии 
ҶТ таҳдид мекунанд67. 

Тартиби гузаронидани амали мазкур тавассути 
санадҳои махсуси идоравӣ амалӣ карда мешавад.  

г) Гирифтани маълумот аз компютер, сервер ва 

шабакаҳои дигар 

Дар ҳолати мавҷуд будани асосҳое, ки маълумоти 
дар компютер, сервер ва шабакаҳои дигар барои 

                                                 
66 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 11 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
67 Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ. Қисми умумӣ. 

Китоби дарсӣ. Нашри 5 – ум. – Душанбе: “Эр – граф”, 2019. – С. 266-
267. 
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ҷамъкунӣ, коркард, нигоҳдорӣ ва захиракунӣ мавҷудбуда, 
ки мумкин аст, барои парвандаи ҷиноятӣ аҳамият доранд, 
муфаттиш ҳуқуқ дорад, ба мақомоти таҳқиқи ваколатдор 
барои ба таври махфӣ гирифтани маълумот супориш 
диҳад68.  

Натиҷаҳои маълумоти ба таври махфӣ аз компютер 
сервер ва шабакаҳои дигар гирифташуда, дар маводҳои 
дахлдор сабт карда шуда, бандубаст, муҳр ва бо имзои 
шахси ваколатдори мақомоти таҳқиқ, ки амали тафтишии 

ғайриошкороро гузаронидааст, тасдиқ карда мешавад69.  
Амали мазкур дар қонунгузории фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯии ҶТ чорабинии нав маҳсуб ѐфта, соли 
2017 ба Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” ворид карда шуд. Гирифтани иттилооти 
компютерӣ - ба даст овардани маълумоти барои ҳалли 
вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ зарурӣ, 
тавассути сабти майдонҳои электронӣ ва физикӣ ҳангоми 

коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли маълумот, новобаста ба 
воситаҳои интиқол мебошад70.  

Баъди ворид намудани ин чорабинӣ дар адабиѐҳои 
ҳуқуқӣ низ баҳсҳои гуногун ба вуҷуд омад. Баъзеи олимон 
пешниҳод менамоянд, ки иттилоот аз компютер гирифта 
намешавад, балки дастрас карда мешавад. Дигар 
муҳаққиқон аз ҷумла, Шарипов С. қайд менамояд, ки 
гирифтани иттилоот аз дастрас намудани он фарқ дорад, 

                                                 
68 Ниг.: Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных 
следователей, состоящих при окружных судах. Ч. 2. СПб, 1871. 
69 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое пособие. – Б., 
2018. – 183с.  
70 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 25 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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дастрас намудани иттилоот аслан дар бахши ҳуқуқи 
хусусӣ ҷой дорад, фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо 
доштани махсусиятҳои ба худ хос аз дигар соҳаҳо тафовут 
дорад71.  

Дар ҳамин замина, Р.Ҳ. Раҳимзода72 қайд менамояд, 
ки чунин чорабинӣ бо қарори тасдиқнамудаи яке аз 
роҳбарони МАФОҶ асосан бо роҳи пинҳонӣ амалӣ карда 
мешавад. Корманди оперативӣ барои дастрас намудани 
иттилооте, ки дар бораи нишонаҳои ҷиноят сухан 

меравад, бештар аз флешкортҳо, дискҳо, дигар 
таҷҳизотҳои сабткунанда ва нигоҳдорандаро истифода 
менамоянд.  

д) Сабти аудио ва видеои шахс ѐ ҷой 
Сабти аудио ва видеои шахс ѐ ҷой дар мавҷудияти 

нигоҳдории махфии маълумоти тавассути нутқ 
ифодаѐфта, рафтори шаҳрвандон ѐ гуфтугӯи онҳо ва дигар 
овозҳо, (воқеа) ҳодисаи дар ҷойҳои махсус ба вуҷуд 
омадае ифода меѐбад, ки бо ѐрии сабти аудио, видео ва 
дигар воситаҳои техникии махсус ҷамъоварӣ шудаанд.  

Муфаттиш ба таври махфӣ гузаронидани сабти 
аудио ва видеои шахс ѐ ҷойро ба мақомоти ваколатдори 
таҳқиқ месупорад. Дар натиҷаи хотимаѐбии сабти аудио 
ва видеои шахс ѐ ҷой субъекти дахлдори ин амалро 
анҷомдода ҳолатҳои ба парванда аҳамиятнокро дар 
мактуби муҳрзада, ки дар он асос, вақти оғоз ва анҷоми 

                                                 
71 Шарипов С.С. ЧОҶ гирифтани иттилооти компютерӣ // Семинари 

ҷумҳуриявии илмӣ-амалии кафедраи криминалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ дар мавзӯи 
“Инкишофи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” (10 феврали соли 2020).  
72 Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ. Қисми умумӣ. 

Китоби дарсӣ. Нашри 5 – ум. – Душанбе: “Эр – граф”, 2019. – С. 308. 
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гузаронидани сабт нишон дода шудааст, ба муфаттиш 
пешниҳод менамояд73.  

е) Мушоҳида (назорат)-и шахс ѐ ҷой 
Дар ҳолати мавҷуд будани асосҳое, ки ҳаракати шахс 

ба ҳолатҳои аҳамиятноки парвандаи ҷиноятӣ дахл дорад, 
муфаттиш мақомоти ваколатдори таҳқиқро супориш 
медиҳад, ки мушоҳида (назорат)-и махфии шахс ѐ ҷойро 
анҷом диҳанд.  

Ҳангоми хотимаѐбии мушоҳида (назорат), шахсони 

дахлдори мақомоти таҳқиқ ба муфаттиш аксҳои дар 
натиҷаи амалиѐт бадастомада, сабти видеоро дар шакли 
муҳрзада бо мактуб, ки дар он мактуб асос, вақти оғоз ва 
анҷоми сабт нишон дода шудааст, пешниҳод менамояд74.  

Тибқи Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” мушоҳидаи оперативӣ ҳамчун як чорабинии 
мустақил эътироф карда шудааст. Мушоҳидаи оперативӣ - 
ба таври босиравӣ (визуалӣ) ѐ тарзи дигар дарк кардан ва 

ба қайд гирифтани зуҳурот, ҳодисаҳо, кирдорҳо, воқеаҳо 
ва равандҳое, ки барои ҳалли вазифаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ муҳиманд75. Чорабинии мазкур бо 
мақсади ошкор намудани ҳодисаҳо ва кирдорҳои ҷиноятӣ 
равона шудааст.  

                                                 
73 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 
2014 г. № 231-V [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (санаи муроҷиат: 15.04.2020с.). 
74 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 
4651-VI [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178 (санаи муроҷиат: 
20.04.2020с.). 
75 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 25 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178
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ж) Дохил шудан ва муоинаи ҷойи ғайриистиқоматӣ ѐ 
дигар мулки шахс 

Дар сурати мавҷуд будани асосҳои дахлдор, ки дар 
ҷойи ғайриистиқоматӣ ѐ дигар мулки шахс олоти ҷиноят, 
предмет, ҳуҷҷатҳо ва дигар ашѐҳое, ки ба парвандаи 
ҷиноятӣ аҳамият доранд мавҷуд аст, муфаттиш ҳуқуқ 
дорад барои азназаргузаронии махфӣ ба мақомоти 
ваколатдори таҳқиқ супориш диҳад.  

Муоинаи ҷойи ғайриистиқоматӣ ѐ дигар мулки шахс 
бо роҳи даромадан барои кор (хизмат), ҷой кардан дар 
манзил, бино, иншоот, иморат, анбор, воситаҳои нақлиѐт 
ѐ дигар қисмати ҷойҳое, ки бояд муоина шавад, инчунин 
тайѐрӣ ва гузаронидани амалҳои тафтишӣ сурат мегирад.  

Дар вақти муоина аз як ҷой ба ҷои дигар гузоштан, 
аксбардорӣ намудан, нусхабардорӣ кардан, ишора 
кардани объектҳои лозима, ҷойгир кардани домҳои 
кимиѐвӣ ва сохтани шароитҳои дигар барои ба мақсад 
расидан, иҷозат дода мешавад. Гирифтан ва ивази 
предмети лозима ҳангоми муоинаи махфӣ мумкин нест.  

Натиҷаҳои муоинаи махфии ҷойи ғайриистиқоматӣ ѐ 
дигар мулки шахс дар гузориши шахси ваколатдори 
мақомоти таҳқиқ, ки ин амалро анҷом додааст, сабт карда 
мешавад.  

Дар қонунгузории кишвари мо амали мазкур 
муоинаи оперативии манзил, ҳуҷраҳо,биноҳо, иншоот, 
қитъаҳои маҳал ва воситаҳои нақлиѐт ном дорад. 
Муоинаи оперативии манзил, ҳуҷраҳо, биноҳо, иншоот, 
қитьаҳои маҳал ва воситаҳои нақлиѐт - ворид шудан ва 
азназаргузаронии объектҳои номбаршуда бо мақсади 
дарѐфт намудани изҳои ҷиноят, олотҳои содиркунии 
ҷиноят, дигар ашѐ, моддаҳо ѐ ҳуҷҷатҳое, ки эҳтимол ба 
содир шудани ҷиноят муносибат доранд, ҳамчунин барои 
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ҳалли дигар вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ба шумор меравад76. 

Аз муқаррароти мазкур бармеояд, ки мақсади 
гузаронидани ин амал дар инҳо ифода меѐбад:  

- дарѐфт намудани изҳои ҷиноят; 
- дарѐфт намудани олотҳои содиркунии ҷиноят; 
- дарѐфт намудани дигар ашѐ, моддаҳо ѐ ҳуҷҷатҳое, 

ки эҳтимол ба содир шудани ҷиноят муносибат доранд; 
- барои ҳалли дигар вазифаҳои мушаххаси 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ.  

з) Гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ бо 

мақсади гузаронидани экспертиза 
Агар гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ 

бо мақсади гузаронидани экспертиза дар шакли пинҳонӣ 
зарур бошад, пас муфаттиш ҳуқуқ дорад, ки барои 
бадастоварии онҳо усулҳои махфиро истифода барад.  

Номгӯи намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ мумкин 

аст, тамоми объектҳои заруриро, ки ба ҳаѐти ҳаррӯзаи 
инсон (изи даст, пайи пой, мӯй, овоз, хун, хат), зарраҳои 
хурд, пайи воситаҳои нақлиѐт алоқаманданд, дарбар 
гирад.  

Натиҷаҳои намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ, ки 
бо роҳи пинҳонӣ ба даст омадааст, дар ҳисоботи шахси 
масъули мақомоти таҳқиқ дарҷ мегардад. Намунаҳои 
бадастомада дар шакли бандубастшуда, ки бо имзо ва 
муҳри шахси масъул тасдиқ шудааст, ба мақомоти лозима 

пешниҳод мегардад.  
Дар КМҶ ҶТ гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи 

муқоисавӣ дар боби экспертиза муқаррар карда шудааст, 

                                                 
76 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 25 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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ки тибқи он муфаттиш ҳуқуқ дорад, ки барои таҳқиқоти 
муқоисавӣ аз гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда, инчунин 
ҷабрдида ва шоҳид намунаҳои дастнавис ѐ дигар 
намунаҳо гирад. Ҳангоми гирифтани намунаҳо барои 
таҳқиқоти муқоисавӣ набояд усулҳое татбиқ гарданд, ки 
ба ҳаѐт ва саломатии инсон хатарнок бошанд ѐ шараф ва 
номуси ӯро паст зананд.  

Муфаттиш доир ба гирифтани намунаҳо барои 
таҳқиқоти муқоисавии шахсони зинда қарор мебарорад. 

Агар гирифтани намунаҳо қисми таҳқиқоти экспертӣ 
бошад, ин амалро коршинос ба ҷо меоварад. Дар ин ҳолат 
коршинос маълумотро доир ба ин амал дар хулосаи худ 
инъикос мекунад77. 

и) Ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 

кардани кирдори ҷиноятӣ 

Ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 
кардани кирдори ҷиноятӣ бо имзои шахсе, ки ба иттиҳоди 

ҷиноятӣ ворид шуда, кирдори ҷиноятиро вонамуд 
мекунад, бо мақсади гирифтани маълумот дар бораи 
шахсони ҷиноятро тайѐркунанда, содиркунанда ва 
содиршуда гузаронида мешавад.  

Ба шахсе, ки ба амали ворид шудан ба иттиҳоди 
ҷиноятӣ ва вонамуд кардани кирдори ҷиноятӣ машғул аст, 
гузаронидани амалҳое, ки ба ҳаѐт, саломатии одамон, 
ҷамъият хавфнок аст, мумкин нест, инчунин дар ҳолатҳои 
истисноӣ аз қабили мудофиаи зарурӣ, зарурати ниҳоӣ, 
маҷбуркунии ҷисмонӣ ѐ рӯҳӣ, дастгиркунии шахсе, ки 
ҷиноят содир намудааст, иҷрои қонун, фармон (амр), 

                                                 
77 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри 
соли 2009 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». 
Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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иҷрои вазифа, таваккали асоснок гузаронидани ин амал 
бо тартиби муқаррарнамудаи қонун сурат мегирад.  

Дар ҷараѐни гузаронидан ѐ ба итмомрасонии ворид 
шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд кардани кирдори 
ҷиноятӣ мақомоти ваколатдоршуда ба муфаттиш ҳисобот 
ва тамоми маводҳоро дар шакли мактуби муҳрзада 
мефиристад78.  

Дар қонунгузории кишвари мо амали мазкур бо 
номи воридсозии оперативӣ муқаррар карда шудааст. 

Воридсозии оперативӣ - ба муҳити ҷиноятӣ ворид 
намудани корманди мақомоти амаликунандаи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ѐ шахсе, ки барои ҳалли вазифаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба таври махфиѐна ба ӯ 
мусоидат мекунад79. 

Ҳангоми воридсозии оперативӣ бояд зарурияти 
воридсозӣ, имконоти мавҷуда барои амалӣ намудани он, 
вазифаҳои ҳалшаванда, супориши хаттӣ ба шахси 

воридшаванда дар хусуси он ки ӯ бояд кадом амалро 
анҷом диҳад, маълумотҳое, ки ӯ бояд ба даст орад ва 
монанди инҳо муайян карда шавад.  

 
к) Таҳвили назоратшаванда 

Таҳвили назоратшаванда бо мақсади мустаҳкам 
намудани назорат аз болои мол, воситаҳо, моддаҳо ѐ 
ашѐҳо, пеш аз ҳама молҳо, воситаҳо, моддаҳо ѐ ашѐҳое, ки 
муомилоти озоди онҳо манъ аст ѐ гардиши онҳо маҳдуд 

                                                 
78 Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской Республики от 21 
апреля 2005 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://latvia.regnews.org/doc/vq/zw-1.htm (санаи муроҷиат: 21.04.2020с.). 
79 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 25 марти соли 2011// Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020).  

http://latvia.regnews.org/doc/vq/zw-1.htm
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аст, инчунин объект ва воситаҳои ҷиноятӣ гузаронида 
мешавад.  

Таҳвили назоратшаванда дар дохили кишвар аз 
ҷониби мақомоти таҳқиқи дахлдор мустақилона дар 
ҳамкорӣ бо дигар мақомот гузаронида мешавад.  

Таҳвили назоратшаванда дар ҳудуди якчанд давлат 
аз ҷониби мақомоти таҳқиқи кишвар бо мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи давлатҳои дигар дар ҳамкорӣ анҷом дода мешавад.  

Ҳангоми ба итмом расонидани ин амал шахси 

масъули мақомоти таҳқиқ ба муфаттиш ҳисобот ва 
тамоми маводҳои ҷамъовардаро дар шакли мактуби 
муҳрзада мефиристад80.  

Масъалаи таҳвили назоратшаванда дар ҶТ дар асоси 
Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ” 
амалӣ карда мешавад, зеро тибқи сархати 19 м. 1 Қонуни 
мазкур таҳвили назоратшаванда - аз ҷониби мақомоти 
амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ назорат 

бурдани ҷойивазкунии молҳо, воситаҳо, моддаҳо ѐ ашѐ, 
пеш аз ҳама молҳо, воситаҳо, моддаҳо ва ашѐе, ки 
муомилоти озоди онҳо манъ аст ѐ гардиши онҳо маҳдуд 
аст, ҳамчунин ашѐе, ки бо роҳҳои ҷиноятӣ ба даст оварда 
шудаанд ѐ дар худ изҳои ҷиноятро доранд ва ѐ олот ѐ 
воситаи содир намудани ҷиноят бо мақсади ҳалли 
вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мебошад81. 

Тибқи м. 14 Қонуни ҶТ “Дар бораи воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо” бо 

                                                 
80 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое пособие. – Б., 
2018. – с.48.  
81 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 25 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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мақсади пешгирӣ намудани муомилоти ғайриқонунии 
байналмилалии воситаҳои нашъадор, моддаҳои 
психотропи ва прекурсорҳо ва ошкор намудани шахсони 
иштирокчии ин гуна муомилот, мақомоти мувофиқи 
қонун ваколатдори ҶТ дар ҳар як ҳолати алоҳида, 
мутобиқи шартномаҳо бо мақомоти салоҳиятдори 
давлатҳои хориҷӣ ѐ дар асоси шартномаҳои 
байналмилалие, ки онҳоро ҶТ эътироф намудааст, усули 
ирсоли назоратшавандаро истифода мебаранд, яъне таҳти 

назорати худ ба ҶТ ворид ва аз ҶТ содир кардан ѐ ба 
транзити воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорхоро аз ҳудуди ҶТ роҳ медиҳанд. 

Дар сурати қабул шудани қарор оиди истифодаи 
ирсоли назоратшаванда, агар давлате, ки ба он бурдани 
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳо пешбинӣ шудааст, давлати хориҷӣ бошад, 
пас парвандаи ҷиноӣ дар ҶТ оғоз карда намешавад ва дар 

бораи қарори қабулшуда бетаъхир Прокурори генералии 
ҶТ хабардор карда мешавад. 

Ирсоли назоратшавандаи воситаҳои нашъадор, 
моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо мумкин аст дар 
ҳудуди ҶТ низ бо огоҳӣ ва таҳти назорати мақомоте 
(воҳидҳое), ки барои амалӣ намудани фаъолияти 
оперативи-ҷустуҷӯӣ ҳуқуқ доранд, истифода бурда 
шавад82. 

                                                 
82 Қонуни ҶТ “Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ 
ва прекурсорҳо” аз 10 декабри соли 1999 // Махзани мутамаркази 
иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. 
Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 
10.04.2020). 
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Инчунин дар дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии кишвар 
низ гузаронидани чунин амал пешбинӣ карда шудааст83. 
Тавассути ин амал шахсони молҳоро таҳвилкунанда ва 
харидорони он, инчунин роҳҳои гузаронидан ва тарзи 
махфӣ нигоҳ доштани онҳо ошкор карда мешавад.  

 
л) Харидории санҷишӣ 

Харидории санҷишӣ бо мақсади ошкорнамоии 
ҷинояти содиршуда ѐ содиршаванда бо роҳи тартиб 

додани ҳолати харидкунӣ амалӣ карда мешавад. 
Харидории санҷишӣ ҳангоме гузаронида мешавад, ки 
субъекти анҷомдиҳандаи он асосҳои кофӣ барои дар ин 
кирдор мавҷуд будани таркиби ҷиноятро дошта бошад ва 
предмет ѐ ашѐҳое харидорӣ карда мешаванд, ки мутобиқи 
қонун харидории онҳо маҳдуд аст ѐ ин ки онҳо олоти 
содиркунии ҷиноят ба ҳисоб меравад.  

Ҳангоми гузаронидани харидории санҷишӣ субъекти 

анҷомдиҳандаи он аз воситаҳои техникии махсус ва 
маблағҳои аз буҷет ҷудошаванда истифода менамояд ва 
дар ин хусус протоколи алоҳида тартиб медиҳад. Ҳангоми 
ба итмом расонидани амали мазкур субъекти махсуси 
анҷомдиҳандаи он ба муфаттиш тамоми маводҳо ва 
ҳисоботи худро оиди гузаронидани ин амал пешниҳод 
менамояд.  

Харидории санҷишӣ дар қонунгузории мо низ 
истифода карда шудааст, аммо на дар КМҶ ҶТ, балки дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ” муқаррар карда шудааст. Тибқи 
сархати 9 м. 1 Қонуни мазкур харидории санҷишии 

                                                 
83 Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ. Қисми умумӣ. 

Китоби дарсӣ. Нашри 5 – ум. – Душанбе: “Эр – граф”, 2019. – С. 299-
300. 
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оперативӣ - аз ҷониби мақоми амаликунандаи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба вуҷуд овардани вазъияте, ки дар он 
таҳти назоратбарии оперативӣ аз шахсе, ки дар содир 
намудани ҷиноят асоснок гумонбар шудааст, мол, ашѐ ѐ 
хизматрасонӣ бе мақсади истеъмол, ба соҳибияти каси 
дигар додан ѐ истифодаи онҳо, инчунин бо мақсади 
гирифтани маълумот дар бораи эҳтимолияти фаъолияти 
ҷиноятӣ ва барои ҳалли дигар вазифаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯии музднок ба даст оварда мешаванд84. 

Шарт ва тартиби гузаронидани ин чорабинӣ дар қонун 
муқаррар нашудааст, зеро он тавассути санадҳои махсус 
амалӣ карда мешавад.  

Харидории санҷишӣ барои ошкор намудани аксар 
кирдорҳои ҷиноятие, ки дар КҶ ҶТ муқаррар шудааст, 
мусоидат менамояд. Дар м. 294 КҶ ҶТ фиреби 
истеъмолкунандагон муқаррар карда шудааст.  

Тибқи диспозитсияи моддаи мазкур камтар чен 

кардан, кам баркашидан, кам додани бақияи пул, гумроҳ 
кардани истеъмолкунандагон дар мавриди хосияти 
истеъмолкунӣ ѐ сифати маҳсулот (хизматрасонӣ) ѐ дигар 
навъи фиреб додани истеъмолкунандагон дар корхонаҳо 
сарфи назар аз шакли моликият, ки ба фурӯши молу 
маҳсулот ѐ хизматрасонӣ ба аҳолӣ машғуланд, ҳамчунин 
аз ҷониби шаҳрвандон ба миқдори назаррас содир шуда 
бошанд, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст85.  

                                                 
84 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” аз 25 марти соли 2011 // Махзани мутамаркази иттилоотї-
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
85 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998 // 
Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. 
[Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj 
(санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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Дар ҳамин замина баъзе муҳаққиқон чунин қайд 
менамоянд, ки ҷинояти мазкурро кормандони оперативӣ 
асосан ба воситаи гузаронидани чорабинии оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ дар намуди харидории санҷишӣ муайян ва ошкор 
менамоянд86. 

Агар қонунгузории давлатҳои пасошӯравиро таҳлил 
намоем маълум мегардад, ки таснифоти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дар се шакл сурат мегирад: 

а) амалҳои тафтишии ғайриошкорое, ки аз ҷониби 

муфаттиш мустақилона анҷом дода мешавад; 
б) амалҳои тафтишии ғайриошкорое, ки аз ҷониби 

муфаттиш бо ризоияти прокурор анҷом дода мешавад; 
в) амалҳои тафтишии ғайриошкорое, ки аз ҷониби 

муфаттиш бо ризоияти прокурор ва иҷозати суд анҷом 
дода мешавад. 

Дар низоми чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ чунин 
таснифот ҷой дорад ва ҳамин тавр, чунин таснифотро ба 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро низ мансуб медонанд. 
Ҳангоми истифодаи элементҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар 
мурофиаи ҷиноятӣ таъиноти ҳуқуқии он низ тағйир 
меѐбад, аз ин лиҳоз, мансуб донистани таснифоти 
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро чандон дуруст нест.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро, ки тартиби 
махсуси мурофиавӣ дорад ва қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ нисбати он муқаррароти 
махсусро пешбинӣ намудааст, бояд танҳо бо иҷозати суд 
гузаронида шавад. Аз сабаби оне, ки гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ҳуқуқу озодиҳои 

                                                 
86 Тафсир ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Муҳаррири 

масъул Ҳ.Ҳ. Шарипов. Душанбе. Глобус. – 2006, - С. 655.  
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конститутсионии инсон ва шаҳрвандро поймол менамояд, 
бояд иҷозати гузаронидани он аз ҷониби суд сурат гирад.  

Дар маҷмӯъ таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дорои низоми ба худ хос буда, 
таснифоти он хусусияти махсуси мурофиавиро дорост. 
Агар субъектони таъқиби ҷиноӣ барои ошкор намудани 
ҷиноят аз амалҳои тафтишии ғайриошкоро истифода 
намоянд, пешгирӣ, ошкор, бартарафкунӣ ва ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахсони ҷинояткор дучанд 

осон мегардад. Аммо дар ин маврид сӯистифода аз ин 
амал ба вуҷуд омаданаш мумкин аст, ки он метавонад ба 
таври ҷиддӣ ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва 
шаҳрвандро поймол намояд. Бинобар ин, мақомоти 
дахлдорро зарур аст, баҳри пешгирӣ намудани ҳаргуна 
сӯистифода тадбирҳои мушаххасро андешанд. Агар 
падидаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро қабул гардад ва 
гузаронидани он танҳо тибқи муқаррароти қонун сурат 

гирад, мо ба бисѐр натиҷаҳои назаррас хоҳем расид. 
 

2.3 Мақсад, вазифа ва аҳамияти амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дар њуќуќи мурофиаи ҷиноятӣ 
 

Барои ошкор намудани ҷиноят муфаттиш аз тамоми 
ваколатҳое, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ба ӯ 
додааст, истифода мебарад. Баҳри ҳарчи зудтар ва пурра 
ошкор намудани ин ѐ он намуди ҷиноят субъекти 

мақомоти таъқиби ҷиноӣ тамоми чораҳоро андешида, 
кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ҷиноятҳо ноаѐну ноошкор ва 
пинҳон намонанд87. Аз ин лиҳоз ба амал баровардани 
амалҳои мурофиавӣ заминаи хубест, ки баҳри 

                                                 
87 Ниг.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в 
уголовном процессе Франции. М., 1995. С.48 
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ошкорнамоии ҷиноят равона карда шудааст. Чӣ тавре ки 
дар суолҳои гузашта қайд намудем, солҳои охир сатҳи 
ҷинояту ҷинояткорӣ, алалхусус дар соҳаи терроризм, 
экстремизм, маводи мухаддир, ҷиноятҳо ба муқобили 
ҳокимияти давлатӣ, ҷиноятҳо ба муқобили шахсият, 
ҷиноятҳо дар ҳайати мустақили иттиҳоди ҷиноятӣ, 
ҷиноятҳои характери байналмилалидошта хеле афзуда 
истодааст. Баҳри ҳарчӣ зудтар пешгирӣ кардани ин 
амалҳои номатлуб, ки ҷомеаи ҷаҳониро зери хавфу хатар 

мегузоранд, мақомоти таъқиби ҷиноиро зарур аст, ки 
самти фаъолияти худро дар ин ҷода мустаҳкам намуда, 
саҳми асосии худро дар бартараф намудани ин амалҳо 
гузорад.  

Албатта, барои ошкор намудани ҷиноят роҳу 
воситаҳои гуногун истифода бурда мешавад ва барои 
исботи он ба мо лозим аст, ки далелҳое ҷамъоварӣ 
намоем, ки ба парвандаи ҷиноятӣ аҳамият дошта бошад. 

Чи тавре ки таҷриба нишон медиҳад, зиѐда аз 90 %-и 
далелҳое, ки ба даст оварда мешаванд, маҳз тавассути 
амалҳои тафтишӣ сурат мегирад. Аз ҳамин лиҳоз, 
субъектони анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишӣ уҳдадоранд, 
ки баҳри самаранок ва пурра анҷом додани амалҳои 
тафтишӣ тамоми чораҳои заруриро андешанд88.  

Барои ошкор намудани ҷиноятҳое, ки характери 
пинҳонӣ доранд ѐ онҳо дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятии 
мустақил содир шудаанд, ки ошкор намудани онҳо 

душвор аст, гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба мақсад мувофиқ аст, чунки аксар 
ҷиноятҳое, ки ошкорнамоии онҳо бениҳоят душвор асту 
истифодаи амалҳои тафтишии ошкоро ба мо натиҷа 

                                                 
88 Ниг.: Кальницкий В.В. Ларин Е.Г. Следственные действия. Учебное 
пособие. Омск. ОмА МВД России. 2015. С.14 
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намедиҳад, баҳри ошкор ва бартараф намудани онҳо 
амалҳои тафтиши ғайриошкоро амри муддао мебошад.  

Албатта ҳар амале, ки анҷом дода мешавад мақсад, 
вазифа ва аҳамияти ба худ хосро дорост. Амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро низ мақсад, вазифа ва аҳамияти 
худро дар мурофиаи ҷиноятӣ дорост, ки инҳо тафовут, 
алоқамандӣ ва ягонагии ин намуд амали тафтиширо бо 
дигар намудҳои амали тафтишӣ муайян менамояд.  

Мушкилоти муайян намудани мақсад ва вазифаҳои 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар он аст, ки корҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ дар ин самт камтар ба мушоҳида мерасад, 
хусусан дар ҶТ. Ба мо маълум аст, ки амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
алоқамандии зич дорад. Чи тавре ки Р.Ҳ. Раҳимзода қайд 
менамояд, корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар самти сиѐсати 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, хусусан дар ҶТ тамоман 
кам ба мушоҳида мерасад89.  

Мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин 
расидан ба ҳамон ҳақиқате, ки бо роҳи илман 
асоснокшуда, қонунӣ ва боадолатонае, ки ба парвандаи 
ҷиноятӣ аҳамият дорад, мебошад. Барои расидан ба ҳамон 
ҳақиқате, ки бояд дарк карда шавад, бояд чораҳои 
иҷозатдодаи қонун истифода шавад.  

Барои расидан ба мақсаде, ки дар назди амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро гузошта шудааст, бояд амалҳои 
зеринро анҷом дод: 

- гирифтан ва ҷустуҷӯи маълумотҳои нав оиди 
парвандаи ҷиноятӣ; 

                                                 
89 Раҳимзода Р.Ҳ. Оперативно-розыскная политика по обеспечению 
экономической безопасности Республики Таджикистан: проблемы 
теории, методологии и практики (историко-правовой и общетеорети-
ческий анализ): дисс. ... д.и.ҳ. – Душанбе, 2018. – С. 20.  
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- мустаҳкам намудани натиҷаҳое, ки аллакай ба даст 
омадааст; 

- муайян намудани ҳадду ҳудуде, ки маълумоти 
бадастомада, то кадом андоза ба парванда дахл дорад; 

- истифодаи малакаи хуби корӣ барои ба таври 
махфӣ расидан ба мақсадҳои гузошташуда90; 

Сабаби асосии гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар қонунгузории ин ѐ он давлат пешбинӣ 
карда шудааст. Амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 

тафовут аз амалҳои тафтишии ошкоро на аз ҷониби 
дилхоҳ корманди оперативӣ, балки бо супориши хаттӣ аз 
ҷониби корманди оперативии муайян гузаронида 
мешавад91.  

Аз ин сабаб ин амалҳои зерин танҳо бо ризояти 
прокурор ва иҷозати суд гузаронида мешавад: 

- сабти пинҳонии шахс ѐ ҷой; 

- гирифтани иттилоот аз компютер, сервер ва 
шабакаҳои дигар; 

- гирифтани иттилоот аз шабакаҳои алоқа; 
- ҳабси муросилоти почта – телеграф, 

азназаргузаронӣ ва дарѐфти онҳо; 
- муониаи пинҳонии манзили ғайриистиқоматӣ ѐ 

мулки дигари шахс; 
- гӯш кардани гуфтугӯ92. 

                                                 
90 Ниг.: Ахпанов А.Н. Хан А.Л. О правовой природе и разграничении 
оперативно – розыскных мероприятий и негласных следственных 
действий // Вестник Института законадательства РК. 2018. №3 (52). С. 
45 – 53. 
91 Ниг.: Ахпанов А.Н. Хан А.Л. О соотнешении гласных и негласных 
следственных действий в УПК Республики Казахстан // Вестник 
Института законадательства РК. 2016. №4 (45). С. 124 – 132. 
92 Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 
года № 18 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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Амалҳои болозикр танҳо бо мақсади муайяннамоии 
ҷиноятҳои зерин гузаронида мешавад: 

1) оиди парвандаҳои ҷиноятие, ки ҷазои маҳрум 
сохтан аз озодӣ зиѐда аз як сол аст; 

2) оиди ҷиноятҳои тайѐршаванда ва содиршудаи 
иттиҳоди ҷиноятӣ. 

Дигар намуди амалҳои тафтишии ғайриошкоро: 
- мушоҳидаи (назорат) – и шахс ѐ ҷой; 
- таҳвили назоратшаванда; 

- харидории санҷишӣ; 
- ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 

кардани кирдори ҷиноятӣ, танҳо бо иҷозати прокурор 
нисбати ҳамаи категорияҳои ҷинояти содиршуда амалӣ 
карда мешавад93. 

Маҳдудиятҳои гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар ду ҳолат имконпазир аст: 

- манъ будани гӯш ѐ назорат кардани муносибати 

байни адвокат ва зерҳимояи ӯ, зеро муносибате ки шахси 
содиркунандаи ҷиноят бо адвокат дорад, сир ба ҳисоб 
меравад; 

- манъ будани гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ накардааст, 
зеро гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро танҳо 
дар доираи қонун муайян карда мешавад. 

Мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо 
мақсади фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ зич алоқамандӣ 
дорад. Дар ҳамин замина, маълум аст, ки фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ таърихи дуру дароз дорад ва 

                                                                                                            
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529 (санаи муроҷиат: 
10.09.2020с.). 
93 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое пособие. – Б., 
2018. – с. 37 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529
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гузаштагони мо низ барои расидан ба ҳамин мақсадҳо 
таҳлилҳо анҷом додаанд. А.Г. Холиқов қайд менамояд, ки 
гузаштагони мо Аттор, Низомӣ, Мавлоно, Бедил ва 
дигарон такя ба ақл, боварӣ, махсусан ирода, ҷидду ҷаҳд 
дар ҷустуҷӯи ҳақиқат менамуданд. Онҳо роҳи такмил, 
эҷодкорӣ ва инқилобҳои илмиро интихоб карданд. Онҳо 
барои рушди оянда, некӯаҳволии мардум ва тарбияи 
инсони комил масъулияти баланд доштанд ... Аттор ва 
Ҳофиз, Мавлоно ва Бедил, Носири Хусрав ва Мир Сайид 

Алӣ ва дигар бузургони мо андешаҳои худро дар самти 
ҳақиқатпарварӣ баѐн намудаанд94.  

Мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба даст 
овардани далелҳо оид ба парвандаи ҷиноятӣ мебошад. 
Дар амал, байни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид 
ба риояи қонун дар ҷараѐни анҷомдиҳии амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро, инчунин қобили қабул будани 
натиҷаҳои чунин амал ҳамчун далел баҳсҳои гуногун ба 

миѐн меоянд. Дар ниҳоят, чунин баҳсҳо боиси зарурати 
тавзеҳи расмӣ гардиданд, ки ба истифодаи ягонаи қонунҳо 
дар ин соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ равона карда 
шудааст. 

Муайяннамоии мақсади амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар элементҳои зерин зоҳир мешавад: 

- таҳлили мушкилоти баҳодиҳии далелҳое, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст омадааст; 

- муайяннамоии қабули саҳеҳии далелҳое, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст омадааст; 

                                                 
94 Холиќов А.Ќ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе: «ЭР-граф», 
2013. – С. 15, 16-17.  
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- муайяннамоии қабули дахлияти далелҳое, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст омадааст; 

- муайяннамоии қобили қабул будани далелҳое, ки 
дар натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба даст омадааст; 

- коркарди маҳакҳои асосии баҳодиҳии далелҳо 
ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро. 

Дар давлатҳои исломӣ низ ниҳодҳои махфӣ ва 

ғайриошкоро амал мекарданд. Имкониятҳо ва 
қобилиятҳои онҳо ҳангоми ҳуҷумҳои ҳарбӣ ва ҷангҳо дар 
қитъаи Африқо, Осиѐ ва Аврупои Шарқӣ моҳирона 
истифода мешуданд. Ҳанӯз дар асри IX дар баъзе 
кишварҳои арабӣ, ҳокимони онҳо низоми хидматҳои 
махфии худро, аз ҷумла занон-разведчикҳо, ҷосусонро 
таъсис доданд, ки метавонанд дар асоси ин онҳо 
маълумотҳои махфиро ба даст оранд95.  

Дар ҳамин замина Раҳимзода Р.Ҳ. дуруст қайд 
менамояд, ки дар замони гузашта ҷосусон бо номҳои 
гуногун эътироф карда мешуданд. Инчунин онҳо ҳамчун 
“чашм ва гӯши” ҳокимони онвақта маҳсуб меѐфтанд. 
Аслан онҳо бо номҳои «гумошта», «љосус», «ќосид», 
«чопар», «хабаррасон», «огоњкунанда», «пайѓомдењ», 
«пайѓомрасон», «зирак», «барид», «элчї», «фириста», 
«мунњї», «айѐр», «асас», «шањна», «шабгард» машҳур 
буданд96. 

                                                 
95 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и 
перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, 
А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. –XIV. - С. 13.  
96 Раҳимзода Р.Ҳ. Оперативно-розыскная политика по обеспечению 
экономической безопасности Республики Таджикистан: проблемы 
теории, методологии и практики (историко-правовой и 
общетеоретический анализ): дисс. ... д.и.ҳ. – Душанбе, 2018. – С. 59. 
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Яке аз мақсадҳои дигаре, ки дар назди амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро мебошад, ин махфӣ мондани 
иттилооти бадастомада мебошад, зеро иттилооте, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст меояд бештар фарогири масъалаҳои ҳаѐти шахсӣ ѐ 
хусусӣ мебошад. Ҳаѐти хусусии шахс дахлнопазир аст, аз 
ин лиҳоз он маълумотҳо бояд махфӣ нигоҳ дошта шаванд. 
Қонунгузории давлатҳо низ тартиби махсусро пешбинӣ 
кардаанд, ки натиҷаи ин амалҳо ба таври махсус 

бандубастшуда, муҳр зада, танҳо шахсони масъул аз он 
хабардор мешаванду халос. Иттилоти бадастомада, дар 
кадом шакле набошад, бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад.  

Чӣ тавре ки маълум аст, оид ба падидаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро таҳқиқотҳои илмӣ аз ҷониби 
олимони қазоқ бисѐр анҷом дода шудааст. Дар ҳамин 
замина Т.Б. Хведелидзе қайд менамояд, ки консепсияи 
сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Қазоқистон дар давраи аз соли 

2010 то 2020 нишон медиҳад, ки сиѐсати муассири ҷиноии 
давлат бе модели оптималии мурофиаи ҷиноятӣ 
ғайриимкон аст.  

Консепсияи номбаршуда, ҳамчун афзалияти рушди 
қонунгузории мурофиавӣ тавассути татбиқи минбаъдаи 
принсипҳои бунѐдии мурофиаи ҷиноятӣ, ки ба ҳимояи 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон нигаронида шудаанд, эътироф 
мекунад. Ба КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон ворид намудани 
меъѐрҳои бадастовардани далелҳо дар натиҷаи 
анҷомдиҳии амалҳои тафтишии ғайриошкороро ба миѐн 
овард. Баҳодиҳии далелҳо вобаста ба аҳамият, қобили 
қабул, сеҳеҳият ва кифоягиашон, ҳангоми гузаронидани 
ин амал баҳсҳои зиѐдеро ба вуҷуд овард, ки таҳлили он 
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аҳамият ва мақсади падидаи мазкурро метавонад муайян 
намояд97. 

Ҳадафи асосии рафтори оқилонаи инсон ба даст 
овардани саодати инсон тавассути ниятҳои нек ва 
андешаҳои пок мебошад. Давлат инчунин бояд тарзе амал 
намояд, то дар чаҳорчӯбаи сиѐсати солим ҳамчун санъати 
идоракунӣ ба шукуфоии умум ноил гардад. Мутаносибан, 
байни маъмурияти некӯкор ва зулмкор фарқ гузошта 
шавад. Идоракунии хуб ба санъати идоракунӣ асос 

ѐфтааст, ки аз ду ҷузъ иборат аст: дониши назариявӣ дар 
бораи қонунҳои идоракунӣ; идоракунии давлатӣ98. 

Дар модели нави доктриналии ҳуқуқи далелҳои 
мурофиавии ҷиноятии Федератсияи Русия мақсади 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар намуди зерин 
муқаррар карда шудааст: Муфаттиш барои аниқ кардани 
ҳолатҳои исботшаванда бидуни огоҳ кардани шахсони ба 
таъқиби ҷиноятӣ ва онҳое, ки ин маълумотро пешниҳод 

карда метавонанд амали махфии тафтиширо анҷом 
медиҳад99. 

Дар шакли умумӣ агар қайд намоем, амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро системаи фаъолияти махсус, ки 
дорои хусусияти пинҳонӣ дошта, асосан дар паси парда аз 

                                                 
97 Хведелидзе Т.Б. Доказательственное значение информации, 
полученной в результате негласных следственных действий (по 
законодательству республики Казахстан) // Манбаи электронӣ: 
https://articlekz.com (санаи муроҷиат: 13.01.2020с.). 

98 Раҳимзода Р.Ҳ. Оперативно-розыскная политика по обеспечению 
экономической безопасности Республики Таджикистан: проблемы 
теории, методологии и практики (историко-правовой и 
общетеоретический анализ): дисс. ... д.и.ҳ. – Душанбе, 2018. – С. 70.  
99 Александров А.С. Ковтун, Н.Н. Грачев С.А. ва дигарон. Новая 
доктринальная модель уголовно – процессуального 
доказательственного права РФ http://www.iuai.net/node/1766 (санаи 
муроҷиат: 11.03.2020с.). 

https://articlekz.com/


92 

 

 

ҷониби воҳидҳои оперативӣ бо мақсади мубориза бо 
ҷинояткорӣ амалӣ карда мешавад. 

Аҳамияти мустақили амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар илм ба наздикӣ муайян карда шуд. 
Пештар чунин мешумориданд, ки амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро замимаи илмҳои дигар буда, сирф масъалаи 
мурофиавӣ маҳсуб намеѐфт. Аммо таҷрибаи давлатҳои 
хориҷа собит намуд, ки дар солҳои охир падидаи мазкур 
ба худ аҳамияти хоса пайдо карда истодааст. Омӯзиши 

ҳамаҷонибаи амалҳои тафтишии ғайриоошкоро дар 
давлатҳои хориҷа имкон дод, ки хулосаи бечунучаро 
бароварда шавад, ки он самти мустақили фаъолият бо 
тамоми аломатҳои хоси худ мебошад.  

Ҳамчунин аҳамияти падидаи мазкур дар он ифода 
меѐбад, ки сол то сол меъѐрҳои қонунгузории фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, на бо санадҳои зерқонунӣ балки бо 
қонун ва кодекс танзим шуда истодааст. Дар ҳамин 

замина зарурати танзими қонунгузории самтҳои алоҳидаи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба миѐн омад. Вобаста ба 
рушди амалияи мақомоти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, зарурати 
танзими ин фаъолият дар сатҳи қонунгузорӣ ба миѐн 
омадааст, на дар санадҳои зерқонунӣ. Бо мақсади ҳалли 
ин масъала самтҳои алоҳидаи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ, масалан, “чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”, 
“амалҳои махсус”, “амалҳои комплексӣ”, 
“безараргардонии ҷинояткорон” дар Қонун ба танзим 
дароварда шуданд100. 

Вазифаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ин пеш аз 
ҳама он вазифаҳое мебошанд, ки қонунгузории мурофиаи 

                                                 
100 Раҳимзода Р.Ҳ. Оперативно-розыскная политика по обеспечению 
экономической безопасности Республики Таджикистан: проблемы 
теории, методологии и практики (историко-правовой и 
общетеоретический анализ): дисс. ... д.и.ҳ. – Душанбе, 2018. – С. 98. 
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ҷиноятӣ пешбинӣ кардааст. Аслан вазифаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкороро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо 
намуд. Аввалан, вазифаҳое, ки аз муқаррароти 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ бармеоянд, дуввум 
вазифаҳое ки махсус ба ин институт, яъне ба амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро хос аст.  

Ба гурӯҳи аввали вазифаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро метавон вазифаҳои зеринро ворид намуд: 

1. Ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо мақсади ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои шахс гузаронида мешавад. Шахс дар 
кадом ҳолат ва вазъияте набошад, ӯ инсон боқӣ мемонад 
ва аз ин лиҳоз ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои ӯ вазифаи 
аввалиндараҷа дар ин ѐ он самт ба ҳисоб меравад. 

2. Ҳимояи манфиати ҷамъият, давлат ва ташкилотҳо, 
ки аз ҷиноят зарар дидаанд. Дар баробари манфиатҳои 
шаҳрвандон манфиати ҷамъият, давлат ва ташкилотҳо низ 

ҳимоя карда мешавад, зеро қонунгузор пешбинӣ кардааст, 
ки ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишӣ зараре ки 
ғайриқонунӣ ба ташкилоту муассисаҳо мерасад, аз ҳисоби 
давлат рӯѐнида мешавад. 

3. Сари вақт ва пурра ошкор намудани ҷиноят. 
Вазифаи дигаре, ки ҳамчун вазифаи асосӣ ҳангоми 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба ҳисоб 
меравад, ин сари вақт ва пурра ошкор кардани ҷиноят ба 
ҳисоб меравад. Амалҳои тафтишии ғайриошкоро низ маҳз 

бо ҳамин мақсад дар қонунгузории бархе аз мамлакатҳои 
пасошӯравӣ ҷойгир карда шудаанд, то ки ҷиноятҳо ҳарчи 
зудтар ошкор шаванду шахсони содиркунандаи он ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. 

4. Риоя намудани меъѐрҳои мурофиаивӣ ҳангоми 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро. Шахси 
анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
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вазифадор аст, ки меъѐрҳои муқаррарнамудаи 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятиро ба роҳбарӣ гирифта, 
ҳангоми амалӣ намудани онҳо аз доираи 
муқаррарнамудаи қонун берун набарояд.  

Вазифаҳои махсусе, ки амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба уҳда дорад, ин пеш аз ҳама аз мақсади 
амалӣ намудани ҳамин амал ба вуҷуд меояд. Ба сифати 
вазифаҳои махсуси амалҳои тафтишии ғайриошкоро инҳо 
баромад мекунанд: 

1. ошкор намудани ҷиноят – ин дар ҳодиса ѐ 
ҳаракатҳои шахс муайян намудани аломатҳои ҷиноят, ки 
дар қисми махсуси қонугузории ҷиноятии ин ѐ он давлат 
пешбинӣ карда шудааст, ба ҳисоб меравад. Ошкор 
намудани ҷиноят дар мадди аввали вазифаҳои амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро қарор гирифта, маънои муайян 
намудани ҷинояти содиршудаи ноаѐн ва рӯйпӯшро дар 
назар дорад, ки бе гузаронидани ин амалҳо дарѐфт 

намудани маълумот дар бораи ин кирдорҳо имконнопазир 
аст. Ошкор намудани ҷиноят бештар дар самти мубориза 
бар зидди ҷиноятҳои иқтисодӣ, коррупсионӣ, муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва силоҳ истифода 
бурда мешавад. Барои гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро маълумотҳои кофӣ, ки аз ҷинояти 
тайѐршудаистода, содиршаванда ѐ содиршуда шаҳодат 
медиҳанд, асос шуда метавонанд.  

Вазифаи ошкор намудани ҷиноят дар худ се 
масъаларо фаро гирифта метавонад: 

- муайяннамоии шахсони ҷиноятсодиркарда; 
- муайян намудани аломатҳои таркиби ҷиноят дар 

рафтори онҳо бо мақсади оғози парвандаи ҷиноятӣ; 
- муайяннамоии тарафи ҷабрдида.  
Вазифаи ошкорнамоии ва муайяннамоии шахсоне, 

ки барои содир намудани ҷиноят тайѐрӣ мебинанд, содир 
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намудаанд ѐ содир намуданашон мумкин аст, фактҳоеро 
ба даст меорад, ки ҳолати ҷинояткор, дастгирнамоии он 
муайян карда шуда, ошкор мешавад, ки шахс то давраи 
содиркунӣ ѐ баъди содиркунии ҷиноят дастгир шудааст. 
Баъди содир намудани ҷиноят, ҷинояткор кӯшиш 
менамояд, ки онро махфӣ нигоҳ дорад, аз ин лиҳоз бидуни 
гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ошкор намудани онҳо 
ғайриимкон аст.  

Барои муайяннамоии чунин шахсон ҳолатҳои 
зеринро ошкор ба вуҷуд овардан зарур аст: 

- тайѐр намудани маълумотҳои оперативӣ; 
- гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар маконе, ки чунин 
шахсонро дарѐфт намудан мумкин аст; 

- ҷалби шахсони (ҳамкорони) махфӣ барои дарѐфти 
маълумот; 

- истифодабарии тамоми имкониятҳои сохторҳои 
марбута. 

2. Огоҳонидани ҷиноят. Вазифаи огоҳонидани 
ҷиноят ин тавассути амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 
дигар амалҳо роҳ надодан ба содиршавии ҷиноят, 
кирдори зиддиқонунӣ, ҳаракатҳои хавфноки 
зиддиҷамъиятӣ ва пешгирии оқибатҳои зарарноки он ба 
ҳисоб меравад. Ин амалҳо метавонанд ҷиҳати таъсир 
расонидан ба шахс барои ихтиѐран даст кашидан аз 
содиркунии ҷиноят ва ѐ аз давомдиҳии ҷинояти 
оғозкардааш равона карда шаванд. Огоҳонидани ҷиноят – 
ин фаъолият оид ба муайян намудани шахсоне, ки нияти 
содир намудани ҷиноятро доранд, бо гузаронидани 
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амалҳои муайян бо мақсади роҳ надодан ба он101. Ҳангоми 
амалӣ намудани вазифа оид ба огоҳонидани ҷиноят 
диққати махсусро ба муайян намудани шахсоне, ки майли 
содир намудани ҷиноят доранд, зоҳир намудан зарур аст. 
Дар ин маврид ба шахсони зерин диққати махсус бояд 
дода шавад:  

- қаблан судшудагон;  
- тарзи ҳаѐти зиддиҷамъиятӣ барандагон; 
- нӯшокиҳои спиртӣ ва воситаҳои нашъадор 

истеъмолкунандагон; 
- нисбат ба ҷамъият, қонунҳо ва мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ беэҳтиромӣ зоҳиркунандагон. 
Огоҳонидани ҷиноят маънои роҳ надодан ба 

содиршавии онро дорад. Вазифаи мазкур аслан бо роҳҳои 
зерин амалӣ карда мешавад: 

- муайяннамоӣ ва мустаҳкамнамоии асос ва шартҳои 
содиршавии ҷиноят;  

- муайяннамоии шахсоне, ки ҷиноят содир 
намудаанд ва кирдори содирнамудаашонро рад 
менамоянд. 

3. Пешгирӣ кардани ҷиноят – ин фаъолият ҷиҳати бо 
роҳҳои муайянкардаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
рафъ намудани имконияти аз ҷониби шахс давом додани 
ҷиноят мебошад, ки ӯ оғоз намудааст, вале ба охир 
нарасонидааст. Яъне, ин ҳаракати корманди оперативӣ 
барои қатъ намудани имконияти давом додани ҷиноят дар 

давраи тайѐрӣ ѐ сӯиқасд ба ҷиноят мебошад. Чораи 
мазкур барои қатъ намудани ҷиноятҳои дарозмуддат ва 

                                                 
101 Ниг.: Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ – ҷустуҷӯӣ. Қисми 
умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри 5 – ум. – Душанбе: “Эр – граф”, 2019. – 
С. 48.  
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давомдор низ хеле самаранок мебошад. Пешгирии ҷиноят 
ин фаъолиятест, ки ба ошкор намудани шахсон ва гурӯҳи 
ҷинояткоре, ки ба содир намудани ҷиноят омодагӣ 
доранд, ҳамчунин андешидани чораҳои мушаххас бо 
мақсади қатъ намудани ҳаракатҳои ҷинояткоронаи онҳо 
равона карда шудааст. Пешгирӣ кардани ҷиноят ин 
фаъолона дахолат намудани кормандони оперативӣ ба 
фаъолияти шахс ва маҳрум намудани ӯ аз имконияти 
амалӣ намудани ҷинояти қасдона дар рафти тайѐрӣ ва ѐ 

сӯиқасд ба ҷиноят мебошад. Ин чораҳо мумкин аст, дар 
ҳаракатҳои зерин ифодаи худро ѐбад: дастгир намудани 
ҷинояткор дар ҷои содиршавии ҷиноят; оғоз намудани 
парвандаи ҷиноятӣ; дастгир намудан ва ѐ ба ҳабс 
гирифтани ҷинояткор; мусодира намудани предметҳо, 
воситаҳо ва олотҳое, ки барои содир намудани ҷиноят 
омода карда шудаанд; ногаҳон гузаронидани санҷиш; пош 
хӯронидани иттиҳоди ҷиноятӣ ѐ гурӯҳи муташаккили 

ҷиноятӣ ва ғ102.  
Ҷ.М. Зоиров яке аз роҳҳои пешгирӣ намудани 

ҷиноятро дар таъмини низоми чораҳои мухталиф дар 
сатҳи умумииҷтимоӣ, махсуси криминологӣ ва фардӣ, ки 
бояд сабаб ва шароитҳои содиршавии намудҳои гуногуни 
ҷиноятро бартараф созанд, мебинад103.  

4. Кушодани ҷиноятҳо – ин фаъолияти субъекти 
махсус мебошад, ки тавассути маълумотҳои воқеӣ ва 
воситаҳои махсус ба муайян намудани шахси ҷиноят 

содирнамуда равона гардидааст. Он ба яке аз вазифаҳои 

                                                 
102 Ниг.: Бесецкий И.И. О возможностях сближения оперативно – 
розыскного и уголовно – процессуального законодательства // 
Вестник академии МВД Респудлики Беларусь. 2018. №2 (36). С. 253 – 
256.  
103 Зоиров Ҷ.М. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. Душанбе. “Шуҷоиѐн”, 2009. – С.25.  
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асосии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дохил шуда 
силсилаи чораҳои муайянро дар самти мубориза бар 
зидди ҷинояткорӣ дарбар мегирад. Ин намуди фаъолият 
аз тайѐрӣ ба ҷиноят то содир намудани он, аз муайян 
намудани шахси гунаҳкор то дастгир намудану ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ӯ, аз муайян намудани 
зарари расонидашуда то барқарор намудани он, аз 
ҷараѐни тафтишот то пешниҳоди он ба мурофиаи судӣ 
идома меѐбад104. Кушодани ҷиноят аз марҳилаи аввал ба 

муайян намудан ва ба қайд гирифтани аломатҳои ҷиноят 
дар кирдори шахс, ҷамъоварии далелҳо барои исботи 
гуноҳ, муайян намудани шоҳидон ва дигар шахсоне ки 
дорои маълумот оид ба содиршавии ҷиноят мебошанд, 
муайян намудани тарзҳои азонихудкунӣ ва ҷойҳои 
пинҳонкунии молу мулки бо роҳи ҷиноят ба даст 
овардашуда равона карда мешавад.  

Вазифаи кушодани ҷиноят хусусияти комплексиро 

доро мебошад, ки ҳалли он бе истифодаи чораҳои 
мурофиаи ҷиноятӣ ғайриимкон мебошад. Барои ҳар як 
факти ошкоршуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад 
ва барои ошкорнамоии ҳолатҳои парвандаи ҷиноятӣ 
амалҳои тафтишӣ, амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар як радиф меистанд.  

Дар ин рӯзҳо мавҷудияти вазифаи кушодани ҷиноят 
барои анҷомдиҳии парвандаи ҷиноятӣ, инчунин аз ҷониби 
прокурор додани хулоса ба айбдоршаванда аҳамияти 
хосса дорад.  

5. Саривақт анҷом додани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро. Дар сурати саривақт анҷом додани амалҳои 

                                                 
104 Ниг.: Амирханов Б.К. Понятие негласных следственных действий и 
их соотношение с розыскными мерами // Қазақстан Республикасы 
Зан,нама институтынын, жаршысы. 2016. №3 (44). С. 98 – 105. 
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тафтишии ғайриошкоро тавассути роҳу воситаҳо ва 
усулҳои махсуси илмӣ имконият ба миѐн меояд, ки 
амалҳои зерин амалӣ карда шаванд: 

- ҷиноятҳои латентие, ки муддати дуру дароз ошкор 
нашудаанд, муайян карда мешавад; 

- ҷиноятҳои ноаѐн, ошкор карда мешаванд; 
- шахсоне, ки аз мақомоти таъқиби ҷиноӣ пинҳон 

мешаванд, ѐфт карда шуда, шахсоне ки кирдори 
содирнамудаашонро пинҳон менамоянд, ошкор карда 
мешавад105. 

Албатта, вазифаҳои амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо вазифаҳои фаъолияти оперативӣ 
ҷустуҷӯӣ алоқамандии зич дорад, зеро маҳз бархе аз 
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар солҳои охир ба 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ворид шуда, ба амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро табдил ѐфт. Ин маънои онро 
надорад, ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯи алоқамандии бевосита 
дорад, байни онҳо тафовути зиѐде мавҷуд ҳаст, ки дар 
саволҳои минбаъда оиди ин масъала қайд мекунем.  

Аслан қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ҳам амалҳои 
тафтишии ошкоро ва ҳам амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро бо мақсади ҷамъоварии далелҳои ба 
парвандаи ҷиноятӣ дахлдошта пешбинӣ кардааст. Зеро 
маҳз тавасути амалҳои тафтишӣ аксар далелҳо ҷамъоварӣ 
шуда, гуноҳи шахсони содиркунандаи ҷиноят исбот 

гардида, онҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. 
Дар қонунгузории баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ 
муқаррар карда шудааст, ки амалҳои тафтишии 

                                                 
105 Ниг.: Доронин К.С. Понятие негласного следственного действия в 
уголовном процессе // Вестник Московского Университета. Сер. 11. 
Право. 2017. № 3. С. 120-129. 
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ғайриошкорои пешбинигардида, танҳо барои мустаҳкам 
намудани ҳолатҳои ба парвандаи ҷиноятӣ аҳамиятнок, ки 
бояд исбот карда шаванд, гузаронида мешавад. 
Гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба зиммаи 
субъектҳои махсуси муқаррарнамудаи қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ мебошад.  

Вазифаи дигаре, ки ба амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дахл дорад, ин пинҳон доштани маълумоти 
ба дастоварда ба ҳисоб меравад. Махфӣ нигоҳ доштани 

маълумоте, ки дар натиҷаи гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба даст оварда шудааст, ҳам 
вазифа ва ҳам мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
дурусттараш вазифа ва мақсади субъектони 
анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба ҳисоб 
меравад106.  

Ҳар амал ва ҳаракате, ки анҷом дода мешавад, 
аҳамияти хоси худро дорад, ки маҳз ана ҳамон аҳамияти ӯ 

боиси он мегардад, ки он амал аз ҷониби аксарият қабул 
ва эътироф гардида, баҳри мустаҳкамнамоии он чораҳои 
зарурӣ андешида мешавад. Таҳлили мақсад ва вазифаҳои 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба мо имконият дод, ки 
аҳамияти амалҳои тафтишии ғайриошкороро муайян 
намоем. Аҳамияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
инҳо ифода меѐбад: 

а) Амалҳои тафтишии ғайриошкоро ҳамчун амали 
мурофиавӣ эътироф шудаанд. Эътироф шудани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро имконияти зиѐдеро баҳри 
мурофиаи ҷиноятӣ ба вуҷуд меорад, ки ин аз мустаҳкам ва 
пешравии илми мурофиаи ҷиноятӣ дар мамлакатҳои 

                                                 
106 Ниг.: Еськов С.В. Негласные следственные (розыскные) действия – 
новая категория уголовного – процессцального законодательства 
Украины // Вестник Московского университета МВД России. 2013. 
№1. С. 85 – 88. 
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пасошӯравӣ дарак медиҳад. Гузаштани баъзе аз меъѐрҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ ин тақозои замон ба ҳисоб рафта, 
баҳри расмикунонии ин амалҳо шароити мусоидро 
фароҳам меорад107. 

б) Амалҳои тафтишии ғайриошкоро - ин фаъолияти 
давлатӣ аст. Фаъолияти давлатӣ будани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дар он ифода меѐбад, ки он аз 
ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ амалӣ карда 

мешавад ва он хусусияти ҳатмигиро соҳиб мегардад. 
в) Тавассути амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

ҷиноятҳо вазнин ва махсусан вазнин, ба зудӣ ошкоркарда 
мешаванд108. Ошкор намудани баъзе намуди ҷиноятҳои 
вазнин ва махсусан вазнин, тавассути амалҳои тафтишии 
ошкоро бениҳоят душвор аст, зеро онҳо дар ҳайати 
иттиҳоди ҷиноятӣ ѐ гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ содир 
карда мешаванд, инчунин маълумотҳои зиѐди махфиро ба 
худ доро мебошад. Дар баробари ин, шахсони 
содиркунандаи ҷиноятҳои мазкур кӯшиш ба харҷ 
медиҳанд, ки ҷинояти содирнамудаи онҳо ноаѐну 
норавшан бимонаду мақомоти таъқиби ҷиноӣ онро ошкор 
карда натавонад. Барои амалӣ шудани ин мақсадашон 
онҳо ҳамаи пайҳое, ки аз ҷинояти содирнамудаашон боқӣ 
монда буд, нест мекунанд.  

                                                 
107 Ниг.: Жалдак С.И. Стандарты нормативно – прававой 
регламентации негласных актов расследования в европейском 
уголовном процессуальном законодательстве // Вестник академии 
адвокатури Украины. 2014. №3 (31). С. 107 – 115.  
108 Ниг.: Медиев Р.А. К вопросу об определении понятия «негласные 
следственные действия» по новому Уголовно-процессуальному 
кодексу Республики Казахстан // Вестник КарГУ. Серия право. 2014. 
№ 4. С. 92-97. 
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г) Аҳамияти дигари амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
дар он аст, ки он аз ҷониби субъектони мушаххаси 
пешбиникардаи қонун сурат мегирад. Ҳар як амал бо 
супориши муфаттиш аз ҷониби шахси муайяни мақомоти 
таҳқиқ анҷом дода мешавад.  

д) Яке аз аҳамиятҳое, ки бевосита ба раванди 
анҷомдиҳии амалҳои тафтишии ғайриошкоро бахшида 
шудааст, ин махфӣ мондани маълумотҳои 
бадастовардашуда ба ҳисоб меравад. Натиҷаҳои ҳама 

гуна намуди амалҳои тафтишии ғайриошкоро махфӣ 
нигоҳ дошта мешавад, новобаста аз оне ки аз ҷониби кӣ ва 
чӣ гуна анҷом дода шудааст. Бо маълумоти бадастомада 
танҳо ҳамон субъекти ваколатдоре, ки барои ошкор 
намудани ҳолатҳои ба парванда аҳамиятнок муваззаф 
гардида буд, ҳуқуқ дорад. Ошкор намудани маълумоти 
дар натиҷаи ин амалҳо бадастомада, боиси ҷавобгарии 
пешбининамудаи қонун мегардад. Аз ин лиҳоз субъектони 

ваколатдор уҳдадоранд, ки ин маълумотҳоро махфӣ нигоҳ 
доранд109.  

е) Тавассути амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ҳамагуна ҷиноят пурра, ҳаматарафа ва объективона роҳи 

ҳалли худро меѐбад. Ин амал ба мо имкон медиҳад, ки 
ҳамон нафароне ки бевосита ба содир намудани ҷиноят 
даст доранд, ошкор шаванду ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида шаванд.  
 
 
 

                                                 
109 Ниг.: Орумбаев Н.Е. Негласные следственные действия по новому 
УПК Казахстана // Вестник Омской юридической академии. 2015. №3 
(28). С. 75-77. 
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БОБИ III. ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ АМАЛҲОИ 

ТАФТИШИИ ҒАЙРИОШКОРО ДАР ҲУҚУҚИ 

МУРОФИАИ ҶИНОЯТӢ 
 

3.1 Амалҳои тафтиши ғайриошкоро – институти алоҳидаи 

њуќуќи мурофиаи ҷиноятӣ 
 

Яке аз пешравиҳои муҳим дар роҳи тараќқиѐт ва 
ташаккули системаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар давлатҳои 

пасошӯравӣ, ин ба танзим даровардани меъѐрҳои нави 
мурофиаи ҷиноятӣ дар қонунгузории ҳар як давлати 
пасошӯравӣ мебошад110. Ташаккул ва тараққиѐте, ки дар 
ин давлатҳо ба вуҷуд омад, инчунин тағйиротҳое, ки дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии бархе аз давлатҳо 
ворид карда шуд, тасодуфӣ набуда, балки тақозои ҷомеаи 
имрӯза буд111.  

Албатта, барои истифодаи таҷрибаи давлатҳои 

дигар, мутобиқ гардонидани меъѐрҳо ба стандарти 
байналмилалӣ зарурат ба миѐн омад, ки дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии бархе аз давлатҳо дар самти тафтиши 
ҷиноят тағйиротҳои куллӣ ворид гардид. Одатан, 
тағйироти наве, ки дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
ворид шуд, пешакӣ муфассал зарурати гузаронидани 
тафтишотро муқаррар намуда, барои гузаронидани он 
институтҳои нави мурофиавии босифатро аз қабили 
амалҳои тафтишии ғайриошкороро ворид намуд, ки 

диққати асосиро ба худ ҷалб менамояд.  

                                                 
110 Ниг.: Абдуллоев Н. Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятии советӣ. Қ.1. – 
Душанбе, 1979. – С. 59 
111 Ниг.: Шейфер С.А. Отечественное предварительное следствие: 
упразднить или усовершенствовать? // Уголовное судопроизводство. - 
2015. - № 3. - С. 8-15. 
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Қонунгузории мурофиаи ҷиноятии давлатҳои 
пасошӯравӣ ҳоло дар марҳилаи ташаккул қарор дорад, ба 
он нигоҳ накарда, масъалаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро аллакай ҳалли худро ѐфта то кадом андоза 
мубрам ва зарурати ҷойгиркунии он дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ дар байни олимон баҳсҳои зиѐд вуҷуд 
дорад. Масалан, дар Ҷумҳурии Украина оид ба ин 
масъала як қатор конференсияҳои илмию амалӣ баргузор 
шудааст, аз қабили конференсияи “Таъмини қонуният дар 

фаъолияти мақомоти тафтиши пешакӣ ва таҳқиқ” (ш. 
Луганск, Донишгоҳи давлатии Луганск оиди корҳои 
дохилӣ ба номи Э.А. Дидоренко, 26 марти соли 2012), 
мизи мудаввар дар масъалаи “Мустаҳкамнамоии низоми 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Украина” (ш. Киев, Академияи 
миллии корҳои дохили ВКД дар Украина, 7 октябри соли 
2011), конференсияи илмӣ-амалӣ дар масъалаи 

“Мушкилотҳои назариявӣ ва амалии мурофиаи судии 
ҷиноятӣ” (ш. Донетск, Институти ҳуқуқшиносии Донетск, 
ВКД Украина, 26 октябри соли 2012) ва як қатор семинару 
симпозиумҳои дигар оид ба ин масъала112. 

Масъалаҳои мубраме, ки дар ин мавзӯъ ҷой дорад 
вобаста ба мафҳум, моҳият, мақсад ва тартиби 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро мебошад, 
ки он аз ҷониби баъзе аз олимон коркарда шудааст. Дар 
баробари ин зарурати илман таҳлил намудан ва ҷойгир 

кардани амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ амали дуруст ва 
пурракунандаи талаботи қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 

                                                 
112 Ниг.: Сергеева Д. Оснавания проведения негласных следственных 
(розыскных) действий согласно уголовного процессуального 
законадательство Украины // Законь и жизнь. - 2014. - №5 - С. 25-29. 
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дар амалия меҳисобанд. Аз ҳамин сабаб, таҳлили мафҳуму 
моҳияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва тартиби 
гузаронидани онҳо натанҳо диққати олимиони давлатҳое, 
ки ин институтро қисми таркибии қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ эътироф кардаанд, балки олимони 
давлатҳои дигарро низ ба худ ҷалб намудааст113.  

Дар қонунгузории аксар давлатҳои пасошӯравӣ 
институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар боби 
алоҳида танзими худро ѐфтааст, ки он меъѐрҳоеро дарбар 

мегирад, ки асоси гузаронидани онҳо, муҳлат, тартиби 
баррасии дархост дар хусуси иҷозати гузаронидани 
онҳоро муайян мекунад.  

Дар сатҳи қонунгузорӣ гузоштани тафовут байни 
амалҳои тафтишии ошкоро ва амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро моро маҷбур мекунад, то фарқияти асосии 
ин ду институти мурофиавиро муайян намоем. Албатта, 
фарқияти асосие, ки дар амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

ҷой дорад, ин махфӣ будани маълумот дар бораи ҳодиса 
ва тарзу воситаҳои анҷом додани ин амал ифода меѐбад, 
ки он бе ризоияти прокурор ва иҷозати суд гузаронида 
намешавад.  

Диққати алоҳидаро тартиби гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба худ ҷалб мекунад, ки онро 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии бархе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ пешбинӣ кардаанд. Қарор дар хусуси 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро 
муфаттиш ва прокурор қабул мекунад, аммо дар ҳолатҳое 
ки ин амали тафтишӣ ба маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои 

                                                 
113 Ниг.: Колосович М.С. Современные вопросы процессуальной 
регламентации негласного производства и взаимодействия 
следователя с сотрудниками оперативных подразделений // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. - 2016. - №1 (23). С. 
48-53.  
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конститутсионии шаҳрвандон вобаста аст, он бо дархости 
прокурор бо иҷозати суд ѐ бо дархости муфаттиш, 
ризоияти прокурор ва иҷозати суд гузаронида мешавад.  

Муфаттиш уҳдадор аст, ки дар бораи ҳар як амали 
тафтишии ғайриошкорое, ки ӯ қарор қабул кардааст ва ѐ 
дар бораи ҳамаи маълумотҳои бадастовардааш ба 
прокурор хабар диҳад. Прокурор ҳуқуқ дорад, 
гузаронидани ин ѐ он амали тафтишии ғайриошкороро 
қатъ кунад ѐ муҳлати гузаронидани онро тағйир диҳад. 

Дар ҳолатҳои истисноӣ прокурор ҳуқуқ дорад қарор дар 
бораи тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро қабул кунад, ба монанди назорат аз болои 
ҷинояти содиршуда114. 

Ба гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
муфаттише, ки пешбурди тафтиши ҷиноят дар давраи 
тосудӣ дар ихтиѐри ӯ аст115 ѐ бо супориши ӯ корманди 
оперативии мақомоти таҳқиқи дахлдор ҳуқуқ дорад.  

Мубрамияти дигари институти амалҳои тафтиши 
ғайриошкоро дар мурофиаи ҷиноятӣ, ин дар омезишѐбии 
амалҳои тафтишӣ бо чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
мебошад, ки ин дар масъалаи кафолати конститутсионии 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд хатари зиѐдро ба 
вуҷуд меорад.  

 
Албатта, мақсади таҳлили ин институт дар кори 

мазкур – ин муайяннамоии масъалаи мустаҳкамкунии 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро чун институти мурофиаи 

                                                 
114 Ниг.: Соколов А.Н. К вопросу о специальных следственных 
действиях // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 2. С. 59-
65. 
115 Ниг.: Лоскутов Т. Отраслевое регулирование негласных 
следственных (розыскных) действий // Legea și viața. 2014. № 1. С. 60-
63. 
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ҷиноятӣ дар мувофиқа бо санадҳои байналмилаллӣ ва 
таҷрибаи ҷаҳонӣ мебошад. Барои ѐфтани роҳи 
ошкорнамоии ҷиноят истифодаи техникаву технологияи 
замони муосир бисѐр манфиатовар аст ва он метавонад 
барои мубориза бо ҷинояткорӣ ва ошкорнамоии 
ҷиноятҳои махсусан вазнин саҳм дошта бошад. Барои 
ҳалли ин масъала баъзе аз давлатҳои ҷаҳон технологияи 
навро коркард кардаанд.  

Дар ин раванд мо бояд диққатамонро ба баъзе 

меъѐрҳое, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии 
Федеративии Олмон пешбинӣ кардааст, ҷалб намоем. 
Ҳамин тавр Кодекси мурофиаи ҷиноятии Олмон муқаррар 
менамояд, ки бо ѐрии воситаҳои техникӣ мумкин аст 
рақами телефон ва харита муайян карда шавад, инчунин 
барои дастгиркунӣ ва ҳабси ҷинояткор дар асоси ордери 
ҳабс – ҷойи буду боши телефони мобилӣ маълум карда 
мешавад116.  

Ин роҳҳои бадастории маълумотҳои исботнамоӣ 
акнун ба қонунгузории мурофиаи ҷиноятии бархе аз 
давлатҳои пасошӯравӣ ворид гардидааст. Масалан, 
Украина, Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон, 
Озорбойҷон, Латвия, Литва, Эстония, Гурҷистон.  

Институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро солҳои 
охир дар мамлакатҳои пасошӯравӣ, яке аз сохтори муҳим 
ва машҳури ҳуқуқӣ эътироф шуда истодааст117. Бояд қайд 

                                                 
116 Ниг.: Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс 
Федеративной Республики Германии – Strafprozessordnung (StPO): 
научно-практический комментарий и перевод текста закона. Потсдам, 
2012. 
117 Ниг.: Толочко А.Н. Правовая регламентация негласных 
следственных (розыскных) действий в уголовно-процессуальном 
законодательстве Украины // Пробелы в российском 
законодательстве. 2013. № 6. С. 312-318. 
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кард, ки ин истилоҳ дар баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ 
шартан истифода бурда, дар сатҳи қонунгузорӣ онро бо 
номҳои гуногун истифода мебаранд. 

Имрӯзҳо савол оид ба алоқамандии чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои тафтишӣ, ҳамроҳ бо 
кӯшиши муайянкунии ҳудуди онҳо на танҳо дар илми 
ҳуқуқии Федератсияи Россия, ҳамчунин дигар давлатҳои 
пасошӯравӣ низ вуҷуд дорад. Қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии Франсия, Ҷумҳурии Федеративии Олмон, 

Швейтсария, Австрия дар таркибашон амалҳои тафтишии 
махсуси ғайриошкоро, тартиби таъин ва пешбурди онро 
ки барои поймол нашудани ҳуқуқҳои конститутсионии 
инсон, талаботҳои вазнинро талаб менамоянд.  

Бояд қайд намуд, ки мушкилоти мавҷудияти 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои тафтишӣ на 
моли насли имрӯза, балки дар замони ташаккули давраи 
шӯравӣ низ ҷой дошт. Ҳатто аз давраи Ислоҳоти судии 

соли 1864 ба ғайр аз таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, ҷустуҷӯ 
(сыск) мавҷуд буд, ки табиати ғайримурофиавӣ дошт118. 
Натиҷаҳои он яку якбора ба сифати далел баромад 
намекарданд, онҳо баъди тафтиши ҳамаҷонибаи 
тафтишоти пешкаӣ ва бо роҳи пурсиши субъектони 
анҷомдодаи он ба парвандаи ҷиноятӣ ҳамроҳ мешуданд.  

То як андоза амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
мурофиаи ҷиноятии олимони машҳури тоинқилобӣ 
пешбинӣ шудааст, аз ҷумла И.Я. Фойнитский119 қайд 

мекунад, ки “баъзе аз чорабиниҳои пешбинаикардаи 
қонун – махсусан пурсиши шифоҳӣ ва мушоҳидаи 
ғайриошкоро (пинҳонӣ), инчунин барои ҷустуҷӯ мумкин 

                                                 
118 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // ПСЗ РИ. 
Т. 39. № 41476. 
119 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 
Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. - С. 73. 
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аст, то як андоза азназаргузаронии ҷойи ҳодиса, 
азназаргузаронии манзили айбдоршаванда ва ҳамагуна 
предмет муқаррар карда шавад.”  

Олими дигари машҳури мурофиаи ҷиноятӣ С.И. 
Викторский дар навбати худ қайд мекунад, ки хислати 
ғайриошкорогии таҳқиқ дар он аст, ки таҳқиқ бо тафтиши 
пешакӣ бо мақсади муайянкунии аломатҳои ҷиноят ва аз 
рӯйи имконият ошкор намудани шахси ҷиноятсодиркарда, 
муайян кардани ҷойи тайѐркунии ҷиноят барои амали 

муфаттиш ... онҳо ба расмият дароварда намешаванд, 
хислати судӣ надоранд ва онҳо бояд махфӣ бошад. Амали 
зуд, ғайриошкоро ва қобилияти пайдо кардани аломатҳои 
кирдори ҷиноятӣ – сифатҳое мебошанд, ки аз мақомоти 
таҳқиқ талаб карда мешавад.” В.К. Случевский таҳқиқро 
чун фаъолияти полис “пайдо намудани ҳодисае, ки аз 
ҷиноят дарак медиҳад” муайян мекунад, чунки 
“фаъолияти дуру дароз оиди ҷустуҷӯ ва ифшои 

ҷинояткор” – ро бояд муфаттиш давом диҳад.  
Дар замони ҳозира маълум аст, ки тафтиши 

парвандаҳои ҷиноятӣ дар ҷаҳони имрӯза бе истифодаи 
чораҳои ғайриошкоро ва дигар роҳҳои дарѐфти далелҳо 
ғайриимкон аст. Ин нуқтаи назарро ҳам дар илм ва ҳам 
дар амалия аллакай эътироф намудаанд. Дар ҳамин 
замина А.М. Карл қайд менамояд, ки дар ҳоли ҳозир бе 
истифодаи тарзҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ошкор намудани 
ҷиноят ғайриимкон аст. Ҳамзамон, агар ошкорнамоӣ оид 

ба ҷиноятҳои хусусияти террористиву экстремистидошта, 
коррупсионӣ, маводи мухаддир, силоҳи ғайриқонунӣ ба 
вуҷуд ояд, бе истифодаи тарзу усулҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ғайриимкон аст120.  

                                                 
120 Карл А. М. Соотношение негласных следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий // Вестник Санкт-Петербургского 
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Дар ҳоли ҳозир омехташавии унсурҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ ба назар 
мерасад. Масалан: 

- берун аз қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ дар 
танзими меъѐрии воситаҳо ва усулҳои гирифтани далелҳо 
мушкилотҳо ҷой доранд; 

- воситаҳои ғайриошкоро ва тарзҳои бадастоварии 
далелҳо, ки дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷой 
доранд, дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ низ ба вуҷуд 
омада истодааст; 

- чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои 
мурофиаи ҷиноятӣ таи солҳои охир якдигарро пурра 
намуда, дар ошкорнамоии ҷиноят хизмат карда 
истодаанд. Ҳамчунин, онҳо институтҳои алоҳидаи 
қонунгузорӣ эътироф шуда истодаанд. 

Аломати охироне, ки қайд карда шуд, дар 
қонунгузории ҶТ ва қонунгузории ФР ҷой дорад, зеро дар 

ин давлатҳо амалҳои тафтишӣ дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ ба таври алоҳида ва фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба таври алоҳида дар қонунгузории 
махсус мавриди танзим қарор гирифтааст. Тибқи КМҶ 
давлатҳои мазкур натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ далел ҳисоб намеѐбанд, лекин оид ба исботи 
ҳолатҳои парвандаи ҷиноятӣ истифода шуданашон 
имконпазир аст. Барои ҳамин, дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ механизми истифодабарии натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро муқаррар накардааст. 
Дар алоқамандӣ ба ин дар амалия саволҳо нисбат ба 

                                                                                                            
университета МВД России. 2019. № 3 (83). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie - neglasnyh sledstvennyh – 
deystviy – i –operativno - rozysknyh -meropriyatiy (санаи муроҷиат: 
29.10.2020с.). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie%20-%20neglasnyh%20sledstvennyh%20–%20deystviy%20–%20i%20–operativno%20-%20rozysknyh
https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie%20-%20neglasnyh%20sledstvennyh%20–%20deystviy%20–%20i%20–operativno%20-%20rozysknyh
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ҷавобҳо бисѐртар мебошад, махсусан дар масъалаи 
босифат тафтиш намудани ҷиноят. 

Олимон яке аз роҳҳои бартараф намудани ин 
мушкилотро дар ҷой намудани он дар КМҶ мебинанд, ки 
он падидаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро маҳсуб 
меѐбад. Барои ҳамин баъзе аз давлатҳо дар мисоли 
Швейтсария, Фаронса, Юнон, Олмон, Белгия, Украина, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Латвия, Литва ва Гурҷистон 
унсурҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро дар КМҶ 
эътироф намудаанд.  

Мафҳуми амалҳои тафтишии ғайриошкоро тақрибан 
дар ҳама қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ дода 
шудааст, ки амалҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба соҳаи 
мурофиавӣ ворид карда шудаанд. Ҳамзамон, чунин 
амалҳоро метавон «фаъолиятҳои махсуси тафтишӣ», 
«амалҳои махсуси тафтишӣ», «амалҳои ҷустуҷӯӣ» ва ғайра 
номид. Аммо истилоҳе, ки мо қобили қабул донистем, ин 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро мебошад.  
Бояд як нуктаро қайд намуд, ки мазмуни амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро махфигӣ ѐ ин ки сир ташкил 
медиҳад. Дар ҳамина замина олимон нисбати ин истилоҳ 
нуқтаҳои назари гуногунро қайд менамоянд. Л.Э. 
Владимиров сирро ҳамчун «пинҳон нигоҳ доштани 
ҳолатеро дар назар дорад, ки ифшои он зарари бештар аз 
фоида хоҳад овард, дарк кардани охирин на танҳо ба 
маънои умумӣ, балки ба маънои абстрактӣ, яъне ҳифзи 
мавҷудият аз ормонҳои ахлоқии рушди инсонро дорад»121. 
Аммо ин таъриф характери ахлоқӣ дорад, на ҳуқуқӣ.  

Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, Л.О. Красавчикова сирро 
ҳамчун “маълумоти муайян дар бораи амалҳои (ҳолатҳои 

                                                 
121 Смолькова И.В. Гласность и тайна в уголовном процессе // 
Законность. 1998. № 7. С. 39–42. 
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давлатӣ ва дигар ҳолатҳои) шахси муайян (шаҳрванд, 
ташкилот, давлат)” мефаҳмад, ки ифшои он мумкин 
нест122. 

Қонунгузории ҶТ мафҳуми сирри давлатиро 
муқаррар намудааст. Тибқи Қонуни ҶТ “Дар бораи сирри 
давлатӣ” сирри давлатӣ-маълумоти аз тарафи давлат 
ҳифзшаванда, ки ифшо ѐ гум кардани он ба амнияти 
миллӣ ва иқтидори мудофиавии ҶТ зарар мерасонад ѐ 
расонида метавонад123. 

А.Я. Квачевский қайд мекунад, ки “ҷустуҷӯ қисми 
таркибии таҳқиқро дар мазмуни васеаш – яке аз роҳҳои 
пешбурд, ба пайдо ва эътирофи махфӣ, пинҳонии ифшои 
шахси ҷиноятсодиркарда равона шудааст”. 

Дар моддаи 312 – и Оинномаи мурофиаи ҷиноятӣ аз 
соли 1864 вазъият дар бораи амали (иктишофи) полиси 
ғайриошкоро, ки бо иҷозати прокурор ба мақсади 
ҷамъоварии маълумотҳо барои муфаттиш дар бораи 
мавҷуд будан ѐ набудани асос барои оғози тафтишот 
равона карда шудааст. 

Ҳамин тавр, амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
мумкин аст, амалҳои махсуси мурофиавиро ифода кунад, 
ки ба тарзи ғайриошкоро (пинҳонӣ, махфӣ) бадастоварии 
далелҳо бо ѐрии роҳу воситаҳои ба ҳамагон ѐ баъзе аз 
субъектҳои мурофиаи ҷиноятӣ номаълум, аз қабили 
иштирокчиѐни худи мурофиаи амали тафтишии 
ғайриошкоро, ба истиснои шахсоне ки пешбурди 

парвандаро роҳбарӣ мекунанд, равона шудааст.  

                                                 
122 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. М., 1983. 
160 с. 
123 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сирри давлатӣ” аз 26 
июли соли 2014 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ 
«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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Саршавии асри ХХ1 кофтукови роҳҳои нави ҷараѐни 
ошкорнамоӣ ва тафтиши ҷиноятҳо дар баъзе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ эътироф шуд. Иҷозати ҷойгирнамоии ин 
мушкилот дар қонунгузории чунин давлатҳои ИДМ ба 
монанди Украина, Қазоқистон, Қирғизистон ба роҳ монда 
шуд. Ин давлатҳо чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро бо 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро омехта намуда, ба 
муфаттиш ҳуқуқи гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро доданд.  

Дар ҷомеаи имрӯза, бунѐди давлати ҳуқуқбунѐд дар 
давлатҳои пасошӯравӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳуқуқу 
манфиатҳои шаҳрвандон124, беҳтар намудани фаъолияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифаи асосӣ ба шумор рафта, 
диққати асосӣ ба ҳалли мушкилотҳои танзими ҳуқуқии 
фаъолияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар давраи 
тосудии пешбурди парвандаи ҷиноятӣ равона шудааст. 
Аслан дар ҳамин давра ҷараѐни асосии исботнамоӣ оиди 

парвандаи ҷиноятӣ мустаҳкам мешавад, ки дар асоси он 
суд ҳолатҳои содиршавии ҷиноятро муайян ва дарк 
намуда, ҳукми боадолатона қабул менамояд. Ошкорнамоӣ 
ва тафтиши босифати ҷиноятро қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ ва бисѐр доктринаҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯии замони муосир, ки ҳамчун санади ҳуқуқӣ дар 
танзими ин муносибатҳо ба ҳисоб мераванд, пешбинӣ 
кардаанд.  

Дар айни замон, баъзе аз олимон (С.И. Давидов, 
В.Ф.Луговик, Н.В. Павличенко, А.Е. Чечетин, А.Ю. 
Шумилов) фаъолона ақидаи якҷоянамоии амалҳои 
тафтишии ғайриошкороро бо чорабиниҳои оперативӣ-

                                                 
124 Конвенсия дар бораи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон аз 4 

ноябри соли 1950. Манбаи дастрасӣ: http://evrosud.ru (санаи муроҷиат: 
16.10.2020с.). 

http://evrosud.ru/
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ҷустуҷӯӣ дастгирӣ мекунанд. Амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро на танҳо ҳамчун институти илми мурофиаи 
ҷиноятӣ, балки институти алоҳидаи қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Украина (2012), Қазоқистон (2015), 
Қирғизистон (2018) эътироф шудааст125.  

Барои таҳлили гуфтаҳои болозикр се масъалаи 
мубрамеро, ки ба ин институт тааллуқ доранд, бояд қайд 
намоем: 

- вазъи муосири амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

оид ба парвандаи ҷиноятӣ; 
- баҳои байналмилалӣ ба сифати танзими ҳуқуқии 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро оид ба парвандаи 
ҷиноятӣ; 

- таҷрибаи давлатҳои дигар, бо истифодаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ошкор намудани ҷиноятҳо. 

Аслан институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз 
таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз қабили Ҷумҳурии 

Федеративии Олмон ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ба 
ҳисоб меравад. Мушкилотҳои зиѐде оиди ошкорнамоӣ ва 
тафтиши баъзе аз ҷиноятҳое, ки маълумоти зиѐди 
махфиро фарогир буда, ошкорнамоии онҳо хеле душвор 
аст, дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии давлатҳои 
пасошӯравӣ ба вуҷуд омад. Дар алоқамандӣ бо ҳамин 
зарурат пеш омад, ки оиди ин масъала таҳлили муқоисавӣ 
– ҳуқуқии қонунгузории мурофиаи ҷиноятии давлатҳои 
пасошӯравиро бо давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз қабили 

Олмон ва ИМА гузаронид126. Дар рафти таҳқиқ мо 

                                                 
125 Ниг.: Колосович М.С. Производство негласных следственных 
действий по УПК России, Украины, Казахстана и Киргизии // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015 №3 (33). С. 
139 – 146 
126 Ниг.: Шамуратов Д.Е., Жолумбаев М.К. Институт негласных 
следственных действий в уголовном процессе Казахстана // Новое 
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асосҳои тафтиши намудҳои ҷинояти болозикрро дар 
давлатҳои Олмон ва ИМА дида мебароем. Сабаби 
интихоби ин давлатҳо дар ин аст:  

Аввалан, Олмон ва ИМА инҳо намояндагони 
маъруфи низоми ҳуқуқии хеш (низоми ҳуқуқии англо – 
санксонӣ ва континенталӣ) ба ҳисоб мераванд, ки ба 
натиҷаҳои хуби мубориза бар зидди ҷинояткорӣ 
расидаанд; 

Дуввум ин, ки истифодаи таҷрибаи давлатҳои ҷаҳон, 

аз ҷумла Олмон (ки он, низ мисли дигар давлатҳои 
пасошӯравӣ дар низоми ҳуқуқии континенталӣ воқеъ аст), 
тағйиротҳои ҷиддиро метавонад ба қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ ворид намояд, 
ҳамчунин фарқияти қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
давлатҳои пасошӯравӣ бо ШМА (ки он шомили низоми 
ҳуқуқии англо – саксонӣ аст) муайян карда мешавад; 

Дар Кодекси мурофиаи ҷиноятии Швейтсария аз 5 

октябри соли 2007 гурӯҳи алоҳидаи амалҳои тафтишӣ 
ворид гардид, ки он дар қонунгузорӣ бо номи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро маълум буд. Аз сабаби оне, ки ин 
амали тафтишӣ ба фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
шабоҳати зиѐд дошт, Шветсария аз фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ даст кашида, онро дар доираи қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ пешбинӣ намуд. Тибқи мазмуни 
қонунгузории ин кишвар ҳамаи амалҳо бо мақсади 
муайяннамоӣ, ошкоро ва тафтиши ҷиноят равона 

шудаанд, ки аз як ҷо, яъне решаи ин ҳама мурофиаи 
ҷиноятӣ мебошад. Зарурияти фарқгузориро байни ин ду 
амал чандон ба назар намегирад.  

                                                                                                            
слово в науке: перспективы развития: материалы VIII Междунар. 
науч.–практ. конф. Чебоксары, 2016. № 2. С. 302-303. 
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Агар ба қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии 
Қазоқистон назар кунем, институти амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро соли 2014 ворид гардид, ки ин истифода аз 
натиҷаи бадастовардаи давлатҳои пуртаҷриба ба ҳисоб 
мерафт. Институти ҳуқуқии мазкур ҳамаи маводҳое, ки 
дар натиҷаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба даст 
омадааст, пурра қисми таркибии мурофиаи ҷиноятӣ 
эътироф мекунад. Дар ин ҷо масъалаи асосӣ дар фарқияти 
ҷиддии модели қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 

Қазоқистон аз давлатҳои ғарб ба шумор меравад, ки дар 
онҳо амали оперативӣ ва тафтиши тосудӣ аз ҳамдигар 
ҷудо набуда, дар якҷоягӣ амал мекунанд.  

Навгонии мазкурро бархе аз олимони давлатҳои 
пасошӯравоӣ пурра дастгирӣ мекунанд, баъзеи дигар аз 
онҳо пурра инкор менамоянд. Ҳамчун мисоли муқоисавӣ 
таҷрибаи Украинаро дида мебароем, ки институти мазкур 
соли 2012 ба қонунгузории мурофиаи ҷиноятиаш ворид 

гардид. Мутахассисони соҳаи мазкур қайд намуданд, ки 
иқдоми пешигирифта, таҳдиди зиѐдро бобати 
маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба вуҷуд 
меорад, инчунин то кадом андоза қонунӣ будани далелҳои 
дар натиҷаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба даст 
омадаро зери суол мегузорад127.  

Асоси овардаи онҳо барои исботи ин нуқтаи назар 
дар он аст, ки ин амал амали тафтишӣ нест, чунки дар он 
муфаттиш шахсан худаш иштирок намекунад, танҳо ба 

мақомоти дахлдори оперативӣ супориш медиҳад. Аз ҳама 
бештар дар фарқият аз дигар амалҳои тафтишӣ тартиби 
муфассали гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
пешбинӣ нашудааст, чунки баъзе аз онҳо дар худ сирри 

                                                 
127 Ниг.: Уваров В.Г. Негласные следственные действия в новом УПК 
Украины // Научные ведомости. 2013. №8 (151). С. 214 – 217. 
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давлатиро соҳиб мебошанд. Аз нуқтаи назари гуногун 
баъди таҳлили ин институти нави мурофиавӣ олимон ду 
нуқтаи назарро пешниҳод намудаанд: 

- пурра гузаштан ба модели давлатҳои хориҷӣ, бо 
якҷо кардани амали оперативӣ ва амали тафтишӣ; 

- даст кашидан аз амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ва гузаштан ба низоми пешина, яъне фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар алоҳида, мурофиаи ҷиноятӣ дар 
алоҳида128; 

Дар илми мурофиаи ҷиноятӣ олимон дар масъалаи 
эътироф кардани институти амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ҳамчун қисми таркибии мурофиаи ҷиноятӣ 
ба се гуруҳ ҷудо шудаанд: 

Гурӯҳи аввали мутахассисон ин навовариро аз аввал 
дастгирӣ намуда, ҷонибдори нуқтаи назари ҷойгирнамоии 
он дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ба шумор 
мерафтанд. Масалан, А.Банчук қайд мекунад, ки шумораи 

амалҳои тафтишии ғайриошкорое, ки бо иҷозати суд 
анҷом дода мешавад, зиѐд карда шавад. Ба ғайр аз ин, ӯ 
пешниҳод менамояд, ки муҳлати аниқи ҳадди поѐнӣ ва 
болоии ин амалҳо нишон дода шавад129.  

Бояд дар сатҳи қонунгузорӣ мушаххас дарҷ намуд, ки 
киҳо ҳуқуқи шинос шудан бо маълумотҳои дар натиҷаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро бадастовардаро 
надоранд. М.А. Михайлов пешниҳод менамояд, ки 
таҷрибаи амалиявӣ барои муфаттишон бобати 

гузаронидани ин амалҳои махфӣ зиѐд карда шавад, то ки 
натиҷаи босифат ва қонуниро ба даст оранд.  

                                                 
128 Ниг.: Терещук С. Юхно А. Феномен негласных следственных 
(розыскных) действий в уголовном законодательстве Украины // 
LEGEA SI VIATA. 2016. С. 67 – 71. 
129 Ниг.: Ковалев Н. Банчук А. Правовое регулирование оперативно 
розыскной деятельности в Кыргызской республике – Б.:2014. С. 49. 
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Дигар гурӯҳи мутахассисон мушкилоти ҷиддиеро дар 
одатнамоии амалҳои тафтишии ғайриошкороро дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ қайд мекунанд. Дар ин 
ҷо, аз ҳама бештар ақидаҳои олимону муҳақиқони 
Украинаро таҳлил намудан зарур аст, ки онҳо институти 
мазкур – амалҳои тафтишии (ҷустуҷӯӣ) ғайриошкороро 
назар ба Қазоқистон ва Қирғизистон пештар дар кодекси 
мурофиаи ҷиноятиашон ворид намуданд. Онҳо қайд 
мекунанд, ки институти мазкур чунин норасоиҳо дорад: 

- танзимнамоии баъзе аз амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон 
ва шаҳрвандро ба таври ҷиддӣ поймол ва маҳдуд 
менамояд; 

- танзимнамоии онҳо бе системаи (низоми) лозима, 
бо такрорѐбии сохти меъѐрҳои ҳуқуқ сурат гирифтааст; 

- институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро шакли 
зарурӣ ва лозимаи мурофиавиро соҳиб нашудааст, чунки 

кафолати пурраи кофигии далелҳоро, ба мисли ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, намедиҳад130. 

Мушкилотҳои ҷойдоштаро олимони қазоқ низ 
мушоҳида намуда, ақидаҳои худро пешниҳод намудаанд, 
масалан А.Н. Ахпанов. Ба ақидаи ӯ роҳҳои нави 
ҷамъоварии далелҳо тавассути роҳи воситаҳои 
криминалистӣ дар замони муосир сатҳи бехатарии 
шахсони иштирокчии парвандаи ҷиноятӣ ва таъмини 
эътимоднокии исботнамоиро баланд мебардорад. 
Асосҳои овардаи А.Н.Ахпанов инҳо мебошад: 

Аввалан, танҳо амалҳои тафтишии ғайриошкорое, 
ки дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ пешбинӣ 

                                                 
130 Ниг.: Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-
розыскной деятельности в Германии // Оперативник (сыщик). 2005. № 
1. С. 50-51. 
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шудааст, ҷамъоварии маълумотҳоро бо ѐрии воситаҳои 
техникӣ ва технологияи информатсионӣ таъмин 
менамояд, ки он аз нуқтаи назари мансубият, қабулият ва 
кифоягӣ тафтиш шуда, ҳамчун асоси исботнамоӣ оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ истифода бурда мешавад; 

Дуввум, амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ягон 
ҳолат шакли исботнамоии фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯиро истифода намекунад, балки тактикаи 
гузаронидани он аз ҷониби мақомоти таҳқиқи дахлдор 
истифода мешавад; 

Сеюм, ин ки бадастоварии онҳо дар натиҷаи 
пурсиши оперативӣ, барои бадастории далелҳои нав 
сарчашма шуда метавонаду, он ҳамчун далел истифода 
карда намешавад131. 

Ниҳоят, гурӯҳи сеюми мутахасисон онҳое мебошанд, 
ки ба институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро қатъиян 
розӣ нестанд. Ҳамин тавр, ба ақидаи Б.Х. Толеубековой 

чорабиниҳои оператвӣ-ҷустуҷӯӣ дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Қазоқистон, бо номи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ворид шудааст, ки аслан он 
амали тафтишӣ ба ҳисоб намеравад. Онҳо танҳо ба 
муфаттиш асос ѐфта, баъди гузарониданашон протокол 
тартиб дода мешавад.  

Яке аз муҳаққиқони дигари ҳамин самт, ки умуман 
зидди институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
мебошад, ин олими қазоқ А.Я. Гинзбург мебошад. Ӯ 

мутахасиси машҳур дар самти мурофиаи ҷиноятӣ ва 
фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ба шумор меравад. Ӯ қайд 
мекунад, ки институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

                                                 
131 Ниг.: Ахпанов А.Н. Хан А.Л. О правовой природе и разграничении 
оперативно – розыскных мероприятий и негласных следственных 
действий // Вестник Института законадательства РК. 2018. №3 (52). С. 
45 – 53. 
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ҳам принсипҳои илми мурофиаи ҷиноятӣ ва ҳам 
принсипҳои қонунгузории мурофиаи ҷиноятиро дағалона 
вайрон мекунад132.  

Албатта, қайд кардан бамаврид аст, ки натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ 
истифода карда мешаванд. Дар ҳамин замина Р.Р. 
Юлдошев баъзе мушкилиҳои истифодабарии натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро дар мурофиаи ҷиноятӣ 
қайд намудааст. Ҳамчун баъзе дастурҳо дар моделсозии 

имкониятҳои истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ, бояд проблемаҳои шадиди амалияи ҳифзи 
ҳуқуқро қайд кард, ки бидуни ҳалли он ба намунаи 
оптималии пайвастшавӣ ва вобастагии саъю кӯшишҳои ба 
даст овардашуда ғайриимкон аст. Ба он аз ҷумла: 

- нофаҳмӣ ва нобоварӣ ба фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ дар заминаи татбиқи он ва натиҷаҳои 
бадастомада; 

- асосноккунии нодурусти заминаи далелҳо барои 
натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ; 

- сатҳи пасти саводнокии ҳуқуқии кормандоне, ки бо 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ машғуланд; 

- набудани муносибати ҳамҷоя ба ҳуҷҷатгузории 
натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ; 

- ба таври сунъӣ баланд бардоштани вазнинии 
фавқулодда ва афзалиятҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ дар ошкор ва тафтишоти ҷиноятҳо; 

- набудани созишномаи байниидоравӣ оид ба 
тартиби пешниҳод ва истифодаи натиҷаҳои фаъолияти 

                                                 
132 Ниг.: Гинзбург А.Я. О так называемых «негласных следственных 
действиях» // Юрист (Каз.). 2013. № 5 [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://journal.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-
neglasnykh.html. (санаи муроҷиат: 12.11.2020с.). 
 

https://journal.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html
https://journal.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html
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оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
суд; 

- набудани механизми ягонаи ҷудонашавандаи 
истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар 
мурофиаи ҷиноятӣ. 

Дар ҷамъбасти гуфтаҳои боло, бояд таъкид кард, ки 
бартараф кардани ин камбудиҳо, ба тартиби 
муқарраргардидаи қонунӣ мувофиқ кардани онҳо ва ба 
назар гирифтани хусусиятҳои истифодаи натиҷаҳои 

амалиѐти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ 
кӯшиши зиѐдро талаб мекунад. Бидуни ислоҳи дақиқ ба 
қонунгузории соҳавӣ натиҷаҳои хуб ба даст овардан 
мумкин нест. Фарзияҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф 
ба таҳияи ҳалли оптималии масъалаи таҳлилшаванда 
равона карда шудаанд ва худро ҳақиқати ниҳоӣ вонамуд 
намекунанд133.  

М.М. Ватанзода қайд менамояд, ки махфӣ ва 

ғайриошкоро будани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
маънои онро надорад, ки он бе назорат аст134. Аз 
гуфтаҳои муаллиф ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
тамоми чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ зери назорати 
махсус қарор дорад.  

Дар ҳамин замина Ҷ.З. Маҷидзода дуруст қайд 
менамояд, ки вазъи мавҷудаи ҷиноӣ дар Тоҷикистонро 

                                                 
133 Ниг.: Юлдошев Р.Р. Возможности использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве Рес-
публики Таджикистан // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ 
байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 182-191. 
134 Ниг.: Ватанзода М.М. Суханони ифтитоҳӣ дар Конференсияи 
илмӣ-амалӣ байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 25. 
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бешубҳа муқовимати бомуваффақият бо ҷинояткорӣ, 
алахусус шаклҳои муташаккилонаи онро, танҳо тавассути 
муттаҳидсозии ҳадди аксари саъю кӯшиш ва нерӯи 
кормандони оперативӣ ва мақомоти тафтишоти пешакӣ 
имконпазир менамояд. Аз ин рӯ, татбиқи самарабахши 
қонунгузории оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳарчи бештар 
таъхирнопазир мегардад, ки ин маҷбур аст ба равандҳои 
ҷории ҷараѐни иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ пайваста 
мутобиқ карда шавад.  

Дар ин шароит омодагии касбӣ ва психологии 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки барои 
гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
ваколатдоранд, нақши муҳим мебозад. Ба он аз ҷумла, 
тавассути “муҷаҳҳазгардонии” кормандони ин мақомот 
бо тавзеҳоти дақиқ ва тасдиқшудаи моҳият, ҳадаф, 
ҷузъиѐти дастурҳои меъѐрӣ, ки асоси фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мебошанд, ноил шудан мумкин аст. 

Дар амал, надонистани асосҳои ибтидоии қонунгузории 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ метавонад ба бесалоҳиятии шахсони 
ваколатдори судя, прокурорҳо, муфаттишон ва адвокатҳо 
табдил ѐбад. Аксар вақт, надоштани фаҳмиши ҳамаҷониба 

оид ба корҳои оперативӣ боиси он мегардад, ки натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ташкили дурусти он ба 
мақсаднок истифода бурда намешаванд135. 

Қонун бисѐр қоидаҳоро дар бар мегирад, ки имкон 
медиҳанд ҷойгоҳи судро дар таъмини қонунияти 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, аз ҷумла баррасии мавод 
дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои конститутсионии 
шаҳрвандон ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои 

                                                 
135 Ниг.: Маҷидзода Ҷ.З. Суханони ифтитоҳӣ дар Конференсияи илмӣ-
амалӣ байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 28. 
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оперативӣ-ҷустуҷӯӣ баррасӣ намоянд. Ин як намуди 
махсуси фаъолияти судӣ мебошад, ки ҳадафи он ҳимояи 
ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ҳангоми 
гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мебошад. 
Вазъияти муосири ҷиноятӣ бешубҳа, муқовимати 
бомуваффақият ба ҷинояткорӣ, алахусус шаклҳои 
муташаккилонаи онро, ба туфайли ҳадди аксар муттаҳид 
сохтани қувва ва имкониятҳои хадамоти оперативӣ ва 
тафтишӣ имконпазир менамояд136. 

Дар Ҷумҳурии Қазоқистон баъди қабули КМҶ дар 
соли 2014 ва ворид намудани институти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ҷиҳати дар амал дуруст татбиқ 
намудани институти мазкур Қарори якҷоя дар бораи 
тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз 
ҷониби вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 
12 декабри соли 2014 №892, вазири молияи Ҷумҳурии 
Қазоқистон аз 12 декабри соли 2014 №565, раиси Агентии 

Ҷумҳурии Қазоқистон оид ба хизмати давлатӣ ва 
мубориза бо коррупсия аз 12 декабри соли 2014 №62, 
сардори Хадамоти давлатии муҳофизаи Ҷумҳурии 
Қазоқистон аз 15 декабри соли 2014 №146 ва раиси 
Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 
декабри соли 2014 №18 қабул карда шуд, инчунин қарори 
мазкур дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Қазоқистон 27 
декабри соли 2014 №10027 ба қайд гирифта шудааст137.  

Тартиби мазкур масъалаҳои зеринро танзим 

мекунад: муқарароти умумии амалҳои тафтишии 

                                                 
136 Ниг.: Шоҳиѐн Ш. Суханони ифтитоҳӣ дар Конференсияи илмӣ-

амалӣ байналмилалии “Ҳолати муосири илм ва қонунгузории 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”. – Душанбе, 2016. – С. 34. 
137 Приказ об утверждении Правил проведения негласных 
следственных действий // (Захираи электронӣ). Манбаи дастрасӣ: 

https://adilet.zan.kz (санаи муроҷиат: 21.01.2020с.).  

https://adilet.zan.kz/
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ғайриошкоро; тартиби гузаронидани амалҳои мазкур; 
тартиби гирифтан ва истифодабарии натиҷаҳои амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро; инчунин тартиби пешниҳоди 
натиҷаҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо мақсади 
таҳқиқ ва баҳодиҳӣ ба онҳо.  

Тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро тибқи санади болозикр аз тайѐр ва 
муайяннамоии самти амалинамоии амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро, тартиби гирифтан ва истифодабарии 

натиҷаҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро, инчунин 
тартиби пешниҳоди натиҷаҳои амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо мақсади таҳқиқ ва баҳодиҳӣ ба онҳо 
иборат аст.  

Баъди ворид намудани падидаи мазкур ба 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон 
баҳсҳои зиѐде оид ба татбиқнамоии ин меъѐрҳо дар 
амалия ба вуҷуд омад. Зеро омехташавии аз ҳад зиѐди 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои мазкур ба 
назар мерасид. Новобаста аз ин падидаи мазкур барои 
бадастоварии далелҳо ва исботнамоии кирдори 
гунаҳкоронаи субъекти содиркунандаи ҷиноят заминаи 
хуби ҳуқуқиро ба вуҷуд овард.  

Ҳамин тавр новобаста аз он ки институти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро қисмати алоҳидаи мурофиаи 
ҷиноятӣ эътироф шудааст, мушкилотҳои зиѐдеро ба бор 
овардааст, ки барои ҳалли он байни олимони давлатҳои 

пасошӯравӣ баҳсҳои зиѐде мавҷуд аст.  
Ҳарчанд дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба назар нарасад ҳам, аммо таҳлили 
Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо 
нишон медиҳад, ки дар таҳрири нави он аз соли 2009 баъзе 
намуди амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар он ҷой дода 
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шуда, онҳо ба сифати амали тафтишӣ эътироф шудаанд, 
аз ҷумла гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ (м. 196 КМҶ ҶТ), 
ҳабси муросилоти поста, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои 
дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи 
почта интиқол мешаванд, азназаргузаронӣ ва дарѐфти 
онҳо, (м. 195 КМҶ ҶТ), гирифтани намунаҳо барои 
таҳқиқи муқоисавӣ (м.215 КМҶ ҶТ). 

Амалияи татбиқи амалҳои мазкур ба мо нишон 
медиҳад, ки тавассути гузаронидани ин амалҳо бештар 

маълумотҳо ба парвандаи ҷиноятӣ ҳамроҳ карда 
мешаванд, инчунин далелҳое ки дар натиҷаи ин амалҳо ба 
даст меоянд нисбатан назар ба натиҷаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мустаҳкамтар буда, дар 
истифодабарии онҳо мушкилот ба назар намерасад. Аммо 
новобаста аз ин баъзе мушкилоҳоро вобаста ба гӯш ва 
сабт кардани гуфтугӯ дар адабиѐтҳои илмӣ мушоҳида 
намудан мумкин аст. Масалан, Н.А. Қудратов қайд 

менамояд, ки гӯш ва сабт кардани гуфтугӯи телефонӣ дар 
боби 22 КМҶ ҶТ муқаррар карда шудааст. Дар қисмати 
танзими гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ дар боби мазкур 
ибораи “... гӯш ва сабт кардани гуфтугӯи телефонӣ” 
истифода шудааст, ки ба мазмуни м. 196 КМҶ ҶТ “гӯш ва 
сабт кардани гуфтугӯ”, мувофиқат намекунад. Зеро дар 
номи боб сухан танҳо дар бораи гӯш ва сабти гуфтугӯи 
телефонӣ меравад, вале аз ном ва мазмуни м. 196 КМҶ ҶТ 
чунин бармеояд, ки он на танҳо ба гӯш ва сабт кардани 

гуфтугӯи телефонӣ, инчунин ба гӯш ва сабти гуфтугӯ бо 
дигар воситаҳои алоқа мебошад.  

Дар шароити муосир гуфтугӯ бо истифодаи шабакаи 
интернет васеъ паҳн шудааст, ки он низ яке аз намудҳои 
гуфтугӯ бо истифода аз воситаҳои алоқа мебошад. Яъне 
номи боби 22 КМҶ ҶТ дар қисмати танзими гӯш ва сабт 
кардани гуфтугӯ аз мазмуни м. 196 КМҶ ҶТ маҳдудтар 
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аст, ки ин бояд дар оянда бартараф гардад138. Албатта, ба 
андешаи муаллиф то андозае розӣ шудан мувофиқи 
мақсад аст, зеро гӯш ва сабти гуфтугӯи телефонӣ аз гӯш ва 
сабти гуфтӯгӯ тафовут дорад. Зеро гӯш ва сабти гуфтӯгӯ 
мафҳуми васеътар дошта, дар худ метавонад гӯш ва сабти 
гуфтугӯи телефониро фаро гирад. Танзими ҳуқуқии гӯш ва 
сабти гуфтугӯҳое, ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ анҷом 
дода мешавад, зарурияти худро дар ҳоли ҳозир пайдо 
намудааст, чунки аксар ҷиноятҳои хусусияти 

коррупсионидошта, террористӣ, маводи мухаддир ва 
монанди инҳо маҳз тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ сурат 
мегирад.  

Ҳамчун институти алоҳида дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ қабул намудани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро амри муддаост, зеро солҳои охир сатҳи 
ҷинояткорӣ дар дилхоҳ самт афзуда истодааст. Аз ин 
лиҳоз, мувофиқи мақсад аст падидаи мазкур ҳамчун 

институти алоҳида дар КМҶ ҶТ эътироф карда шавад.  
Бо эътироф намудани падидаи мазкур ҳамчун 

падидаи КМҶ ҶТ рад кардани фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯиро дар назар надорем, зеро фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ҳамеша бо доштани таърих ва сиѐсати махсуси 
соҳавӣ аз дигар амалҳо фарқ дошт, дорад ва дар оянда низ 
хоҳад дошт. Эътирофи амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
чун институти мустақили мурофиаи ҷиноятӣ танҳо бо 
мақсади ҳарчӣ зудтар, пурра, ҳаматарафа, саривақт ошкор 
намудани ҷиноят, инчунин боэътимод будани далелҳои 
дар натиҷаи гузаронидани ин амал бадастомада амалӣ 
карда мешавад. 

                                                 
138 Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ. китоби дарсӣ / Зери таҳрири номзади 

илмҳои ҳуқуқ, дотсент Н.А. Қудратов. - Душанбе, 2016. - С. 297.  
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Дар баробари гуфтаҳои боло бояд як нуктаро қайд 
намуд, ки таи солҳои охир рушди қонунгузории кишвар 
дар заминаи қабули консепсия, стратегия ва барномаҳо ба 
назар мерасад. Вобаста ба ин баҳри мукаммалнамоии 
қонунгузории кишвар бо фармони Президенти ҶТ 6 
феврали соли 2018 Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии ҶТ барои 
солҳои 2018-2028 қабул карда шуд.  

Тоҷикистон бо мақсади гузаронидани ислоҳоти 
ҳуқуқии мусоидаткунанда ба рушди низоми нави ҳуқуқӣ, 

фаъолияти ҳуқуқэҷодкуниро ба марҳилаи сифатан нав, ба 
монанди банақшагирии таҳияи лоиҳаҳои санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқӣ, самтҳои афзалиятноки тадқиқоти илмию 
ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқэҷодкунӣ, гузаронидани тадқиқоти 
илмию таҳлилӣ оид ба ҳолат, раванди инкишоф ва 
амалияи истифодаи қонунгузорӣ, гузаронидани 
экспертизаҳои ҳуқуқӣ ва зиддикоррупсионии лоиҳаҳои 
қонунҳоро ворид намуд.  

Дар баробари қабул гардидани шумораи зиѐди 
санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ дар кишвар ва эътироф 
гардидани санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, инчунин дар 
ин давра як қатор консепсияҳо, стратегияҳо ва 
барномаҳои давлатӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐти ҷомеа ва 
давлат, аз ҷумла Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул карда шуданд, 
ки ба ташаккул ва рушди минбаъдаи муносибатҳои нави 
иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон мусоидат мекунанд. 

Дар натиҷа корҳо оид ба таҳия ва қабули санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои муайян, аз ҷумла 
қонунгузории конститутсионӣ, гражданӣ, соҳибкорӣ, 
молиявӣ, бонкӣ, гумрук, андоз, ҷиноятӣ, маъмурӣ, 
мурофиавии гражданӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, мурофиаи 
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судии иқтисодӣ, истеҳсолоти иҷро ва ғайра густариш 
пайдо намуданд139.  

Дар ҳамин замина бандҳои 55-57 боби 4 Консепсияи 
мазкур ба масъалаҳои мубрами мурофиавии ҷиноятӣ 
бахшида шудааст. Тибқи сархати 6 банди 57 боби 4 
Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии ҶТ ба фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ, ҳамчун фаъолияти муҳими мусоидаткунанда ба 
мурофиаи ҷиноятӣ, ки пинҳонӣ ва яктарафа анҷом меѐбад, 
муносибат намуда, дар оянда ҷанбаҳои мурофиавии ин 

фаъолият коркард шуда, натиҷаи онро тибқи қоидаи 
далеловарӣ бо қонунгузорӣ ба расмият медарорад, ки дар 
мурофиаи ҷиноятӣ мавриди истифода қарор дода шавад. 
Дар заминаи муқаррароти мазкур метавон гуфт, ки он дар 
худ чунин нишонаҳоро дарбар мегирад: 

- фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчун фаъолияти 
муҳими мусоидаткунанда ба мурофиаи ҷиноятӣ ба шумор 
меравад; 

- фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пинҳонӣ ва 
яктарафа анҷом меѐбад; 

- дар оянда ҷанбаҳои мурофиавии ин фаъолият бояд 
коркард карда шавад, зеро мушкилотҳои зиѐде дар 
масъалаи мазкур ҷой доранд; 

- натиҷаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро тибқи 
қоидаи далеловарӣ бо қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ба 
расмият дароварда шавад, ки дар оянда мурофиаи 
ҷиноятӣ ҳангоми пешбурди парвандаи ҷиноятӣ мавриди 

истифода қарор дода шавад.  
Ҷиҳати барасмият даровардани натиҷаҳои 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ 

                                                 
139 Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2018-2028 аз 6 феврали соли 2018 // Махзани мутамаркази иттилоотї 
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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бояд ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии он ба назар гирифта 
шавад, зеро таъсири он ба поймолкунии ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд ба мушоҳида расиданаш мумкин аст. 
Ба ҳар ҳол, баҳри танзими ҳамин масъала дар баъзе аз 
давлатҳои пасошӯравӣ татбирҳои мушаххас андешида 
шуд, ки ҷиҳати бартараф намудани ҳамин норасоӣ 
падидаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро мувофиқи 
мақсад аст.  

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки падидаи мазкур сирф 

хусусияти мурофиавӣ надошта, унсурҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯиро низ дар худ фаро мегирад. Бояд 
ҳангоми таҳия намудани лоиҳаи падидаи мазкур ҷиҳати 
ворид намудани он ба қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 
тамоми паҳлӯҳои он ба эътибор гирифта шавад, чунки 
қабули падидаи мазкур мусоидат ба ошкор ва бартараф 
намудани сатҳи ҷинояткорӣ намояд, на ба содир шудани 
ҷиноятҳои нав. 

Дар ҶТ 30 июни соли 2021 бо қарори Ҳукумати ҶТ 
Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҶТ 
барои солҳои 2021-2030 қабул гардид. Тибқи муқаррароти 
умумии Барномаи мазкур баланд бардоштани 
самаранокии тафтиш ва пешгирии ҷиноят дар шароити 
муосир аз мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ на танҳо равона намудани тамоми қувва ва 
имкониятҳоро дар мубориза ба ҷинояткорӣ, балки 
такмили сохтор ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

таъмини муносибати бонизом ва маҷмӯӣ ҷиҳати пешгирии 
ҳуқуқвайронкуниҳо, ҷустуҷӯи шакл ва тарзҳои нави 
ғайримуқаррарии таъсиррасонӣ ба ҷинояткориро талаб 
менамояд140.  

                                                 
140 Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 аз 30 июни соли 2021 // Махзани 
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Сархати 13 боби 3 Барномаи мазкур муқаррар 
менамояд, ки то 1 январи соли 2021 аз ҳисоби солҳои пеш 
36944 ҷиноят нокушода боқӣ монда, ҳолати мазкур дар 
фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ камбудии ҷиддӣ арзѐбӣ 
гардида, ҷиҳати амалишавии принсипи ногузирии 
ҷавобгарии ҷиноятӣ ва барқарор кардани адолати 
иҷтимоӣ таъсири манфии худро расонида, боварии 
шаҳрвандони аз ҷиноят зарардидаро ба фаъолияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ коста мегардонад. Нишондоди 

мазкур омилҳои манфиро метавонад ба вуҷуд орад, аз ин 
лиҳоз дар амал ҷорӣ намудани институти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро мувофиқи мақсад аст, зеро 
падидаи мазкур баҳри саривақт ошкор ва бартараф 
намудани ҷинояткорӣ метавонад мусоидат намояд.  

 Дар баробари ин, бо фармони Президенти ҶТ аз 19 
апрели соли 2019 Барномаи илоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар ҶТ 
барои солҳои 2019-2021 ба имзо расид. Барномаи 

ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар ҶТ барои солҳои 2019-2021 
идомаи барномаҳои пешинаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар 
Тоҷикистон мебошад, ки ба паѐми Президенти ҶТ “Дар 
бораи самтҳои асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҶТ” аз 
26 декабри соли 2018141 асос ѐфта, амалисозии тадбирҳои 
заруриро ҷиҳати боз ҳам таҳким бахшидани ҳокимияти 
судӣ ва такмили қонунгузорӣ доир ба фаъолияти судҳо, 
хадамоти иҷро, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ менамояд.  

                                                                                                            
мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи 
мурољиат: 10.04.2020). 
141 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 26 декабри соли 2018 
[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj (санаи 

муроҷиат: 16. 03. 2020с.). 

http://prezident.tj/
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Мақсад ва вазифаҳои Барнома аз такмили сохтор ва 
таҳкими фаъолияти судҳо ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилотҳо, 
қонунияту адолат, назорати иҷрои саривақтии санадҳои 
судӣ, баланд бардоштани сифат ва самаранокии кори 
судҳо, беҳтар намудани вазъи иҷтимоии судяҳо ва 
кормандони дастгоҳи судҳо, инчунин такмили 
қонунгузорӣ дар ин самт иборат мебошад142. 

Тибқи боби 2 Барномаи мазкур такмили қонунгузорӣ 

дар самтҳои гуногун муқаррар карда шудааст. Аз ҷумла, 
тибқи банди 6 боби 2 Барномаи мазкур такмили 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ муқаррар карда 
шудааст. Ҷиҳати таъмини баррасии одилона ва холисонаи 
парвандаҳои ҷиноятӣ, таъмини ѐрии ҳуқуқии тахассусӣ ба 
дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 
судшаванда, такмили асосҳои қонунии додани иҷозат 
барои татбиқ намудани чораи пешгирӣ дар намуди ба 

ҳабс гирифтан ва такмили меъѐрҳои дигари мурофиавӣ 
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба КМҶ ҶТ ба мақсад 
мувофиқ мебошад. Дар ҳамин замина Нақшаи чорабиниҳо 
оид ба иҷрои Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар ҶТ 
барои солҳои 2019-2021 такмили Кодекси мурофиавии 
ҷиноятӣ вобаста ба татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба 
ҳабс гирифтан ва танзими масъалаҳои дигари 
мурофиавиро ба зиммаи Суди Олии ҶТ, Прокуратураи 
генералии ҶТ ва ВКД ҶТ вогузор намудааст.  

Вобаста ба ин, такмили қонунгузории мурофиавии 
ҷиноятӣ дар самти истифодаи унсурҳои (элементҳои) 

                                                 
142 Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2019-2021 аз 19 апрели соли 2019 // Махзани мутамаркази 
иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. 
Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 
10.04.2020). 
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фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар КМҶ ҶТ бо мақсади 
бартараф намудани мухолифатҳои ҷойдошта, истифодаи 
самараноки натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар 
мурофиаи ҷиноятӣ, саривақт, пурра, ҳаматарафа ва 
холисона ошкор намудани ҷиноят, инчунин ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашидани содиркунандаи кирдори номатлуб ва 
монанди инҳо ба мақсад мувофиқ аст.  

Яке аз ҷиноятҳое, ки солҳои охир содиршавӣ ва 
рушди онҳо бисѐртар ба назар мерасад, ин ҷиноятҳои 

марбут ба маводи мухаддир ва нашъадор ба ҳисоб 
меравад. Ҷиҳати пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолати 
мазкур Стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи 
нашъаовар дар ҶТ барои солҳои 2021-2030 бо фармони 
Президенти ҶТ аз 20 марти соли 2021143 ба имзо 
расидааст.  

Стратегия фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 
ҳифзи ҳуқуқ, вазорату идораҳои дахлдор ва ташкилотҳои 

ҷамъиятиро дар самти муқовимат бо муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ 
ва прекурсорҳои онҳо, ҳаммонанди (аналоги) воситаҳои 
нашъадор, назорати муомилоти қонунии онҳо, пешгирии 
нашъамандӣ ва табобату офиятбахшии беморони 
нашъамандро ҳамоҳанг месозад. 

Новобаста ба тадбирҳои андешидашуда ва 
натиҷаҳои бадастомада, ҳоло ҳам дар самти муқовимат ба 
муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва пешгирии 

нашъамандӣ таҳдидҳои зерин ҷой доранд: 

                                                 
143 Стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҶТ 
барои солҳои 2021-2030 аз 20 марти соли 2021 // Махзани мутамаркази 
иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. 
Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 
10.04.2020). 
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- қочоқи маводи нашъаовар аз Афғонистон ба 
Тоҷикистон ва минбаъд интиқол ѐфтани он ба дигар 
давлатҳо; 

- васеъ гардидани савдои ғайриқонунии маводи 
нашъаовар тавассути шабакаи интернет, аз ҷумла “бидуни 
аз даст ба даст додан”; 

- қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои аз 
фурӯши ғайриқонунии маводи нашъаовар бадастомада аз 
ҷониби шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои ҷиноятӣ; 

- воридшавии ғайриқонунии намудҳои нави 
моддаҳои синтетикии нашъадор ва психотропӣ, 
ҳаммонанди (аналоги) воситаҳои нашъадор аз давлатҳои 
хориҷа; 

- тарғиби маводи нашъаовар тавассути шабакаи ин-
тернет ва дигар тарзу воситаҳо; 

- афзоиши талаботи аҳолӣ, бахусус ҷавонон ба 
моддаҳои нави психотропӣ ва дар ин замина зиѐд гар-

дидани ҳолатҳои бе таъиноти табиби соҳа истеъмол наму-
дани дорувориҳои дар таркибашон маводи нашъадордо-
шта; 

- содир шудани дигар намуди ҳуқуқвайронкуниҳо аз 
ҷониби нашъамандон; 

- эҳтимоли афзоиши оқибатҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ аз 
сӯистеъмоли маводи нашъаовар; 

- афзоиши миқдори сироят аз бемории вируси но-
расоии масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии 
масуният (ВНМО/БПНМ), гепатитҳо ва дигар бемориҳои 
сироятӣ; 

- эҳтимолияти зиѐд шудани вайроншавии оилаҳо ва 
бепарастор мондани кӯдакон; 

- норасоии теъдоди табибони нарколог дар шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ. 
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Дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии 
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 
прекурсорҳои онҳо, ҳаммонанди (аналоги) воситаҳои 
нашъадор тадбирҳои зерин тибқи Стратегияи болозикр 
алоқаманд ба амалҳои тафтишии ғайриошкоро амалӣ 
карда мешаванд: 

- пурзўр намудани фаъолияти мақомоти ваколатдор 
дар самти пешгирии қочоқи маводи нашъаовар ба 
Тоҷикистон ва минбаъд интиқол ѐфтани он ба давлатҳои 

хориҷа; 
- такмили низоми назорат дар сарҳади давлатӣ ва 

гумрукӣ бо роҳи ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, 
инчунин гузаронидани чорабиниҳои муштарак оид ба 
мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи 
нашъаовар; 

- табодули саривақтии иттилооти оперативӣ байни 
мақомоти ваколатдор; 

- гузаронидани чорабиниҳои муштараки оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ, аз ҷумла дар самти ошкор намудани маблағҳои 
аз муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар бадасто-
мада, ташкили табодули саривақтии маълумоти 
оперативӣ байни мақомоти дахлдор; 

- такмили тарзу усулҳои ошкор намудани ҷиноятҳои 
марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар, 
аз ҷумла дар шабакаи интернет. 

Бо ҳамин тартиб Стратегияи мазкур низ дар самти 
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ роҳҳои гуногунро 
муқаррар намудааст, ки амалишавии он метавонад баҳри 
сари вақт ошкор шудани ҷиноятҳои марбут ба маводи 
нашъадор ва дигар ҷиноятҳои ба он алоқаманд таъсир 
расонад.  

Дар баробари ҷиноятҳои марбут ба маводи 
нашъадор, инчунин сатҳи содиршавии кирдорҳои 
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террористиву эктремистидошта низ дар ҷомеаи имрӯза рӯ 
ба афзоиш дорад. Яке аз мақсадҳои Стратегияи миллии 
ҶТ оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои 
солҳои 2016-2020 низ ин такмил додани заминаҳои ҳуқуқӣ 
ва ниҳодӣ, инчунин амалияи муқовимат бо тундгароӣ, 
экстремизм ва терроризм ба шумор мерафт144. Такмил 
додани заминаҳои ҳуқуқӣ яъне, тарзу воситаҳоеро 
муқаррар намудан лозим аст, ки механизми амалинамоии 
он дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ пешбинӣ шуда 

бошад. Ҳамчунин такмили ниҳоди давлатӣ яъне дар 
низоми ниҳодҳои давлатӣ ташкил намудани сохторҳои 
алоҳида оид ба мубориза бар зидди терроризм ва 
экстремизмро дар назар дорад.  

Ҷузъи муҳими муқовимат бо экстремизм ва 
терроризм сари вақт ҷилавгирӣ намудан аз ташвиқоти 
экстремистию террористӣ, инчунин ошкор ва мавриди 
тафтиш қарор додани ҷиноятҳои дорои хусусияти 

экстремистӣ ва террористӣ маҳсуб меѐбанд. Комѐб шудан 
ба муваффақият дар ин самт аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
амалӣ намудани баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷиҳати муайян намудани 
манбаъҳои маҳаллии ташвиқи экстремизм ва терроризм, 
гурӯҳҳои тундрав, ҷалбкунандагони ҷавонон ба сафҳои 
ташкилотҳои экстремистию террористӣ, пешгирӣ ва рафъ 
намудани амалҳои террористӣ ва тафтиши самаранок ва 
босифати ҷиноятҳои алоқаманд ба экстремизму 
терроризм, қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

                                                 
144 Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 аз 12 ноябри соли 
2016 // Махзани мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 
7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj 
(санаи мурољиат: 10.04.2020). 
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бадастоварда ва маблағгузории терроризми 
байналмилалиро талаб менамояд. 

Бинобар сабаби он ки муҳлати Стратегияи болозикр 
ба итмом расидааст, аз ин лиҳоз 1 июни соли 2021 бо 
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи 
муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025145 қабул гардид. 
Стратегияи мазкур бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳое, 
ки дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

январи соли 2021 “Дар бораи самтҳои асосии сиѐсати 
дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон”146 ироа гардид, 
қабул карда шудааст. 

Сархати 11 банди 18 боби 2 Стратегияи болозикр 
мукаммал набудани қонунгузорӣ оид ба муқовимат ба 
терроризм, самаранокии нокифояи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ оид ба ошкор намудани ҳалқаҳои пинҳонӣ 
амалкунандаи ташкилотҳои экстремистию террористӣ ва 

шабакаҳои маблағгузории терроризм ва экстремизми 
байналмилаиро муқаррар намуда буд.  

Дар ҶТ 30 августи соли 2013 тибқи фармони 
Президенти ҶТ “Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар 
ҶТ барои солҳои 2013-2020” қабул гардид. Муқовимат ба 
коррупсия қисми таркибии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҶТ 
маҳсуб ѐфта, таҳия ва татбиқи он аз иродаи олии сиѐсии 

                                                 
145 Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 аз 1 июни соли 2021 // Махзани 
мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи 
мурољиат: 10.04.2020). 
146 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 26 январи соли 2021 
[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj (санаи 

муроҷиат: 16. 03. 2021с.). 

http://prezident.tj/
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роҳбарияти давлат оғоз мегардад. Самаранокии 
муқовимат ба коррупсия аз иштироки фаъоли тамоми 
шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
раванди амалигардии он вобастагии зич дорад.  

Мафҳуми муқовимат ба коррупсия фаъолияти 
тамоми мақомоти ҳокимияти давлатиро ҷиҳати ошкор, 
пешгирӣ ва бартараф намудани сабабу шароитҳои ба 
миѐн омадани ҳолатҳои коррупсионӣ мусоидаткунанда, 
ошкор ва мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳою ҷиноятҳои 

коррупсионӣ бартарафсозии оқибатҳои номатлуби 
кирдорҳои коррупсионӣ ва таъмин намудани ҳуқуқу 
озодиҳо, баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон, 
пешрафти иқтисодиѐт ва таъмин намудани амнияти 
кишварро дар бар мегирад.  

Коррупсия яке аз зуҳуроти хавфноки ҷомеа буда, дар 
миқѐси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти вазнин ва яке аз унсурҳои 
таҳдидкунанда ба амнияти миллӣ ва халалдоркунандаи 

рушду суботи иҷтимоию иқтисодии давлат эътироф 
гаштааст. Рӯзмарра ва мубрам будани масъалаи 
баррасишавандаро ба инобат гирифта, ҶТ иштирокчии 
фаъоли раванди ҷаҳонии муқовимат ба коррупсия гардид 
ва дар сатҳи миллию байналмилалӣ чораҳои дахлдори 
ташкилию ҳуқуқиро андешид147. 
 Яке аз принсипҳои асосии ҷорӣ намудани 
Стратегияи болозикр содда гардонидани тартиби 
мурофиавии тафтишоти коррупсия маҳсуб меѐбад.  

Такмили фаъолияти воҳидҳои хадамоти кадрӣ, баланд 
бардоштани сифати омодагии касбии мутахассисон дар 

                                                 
147 Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2020 аз 30 августи соли 2013 // Махзани 
мутамаркази иттилоотї њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи 
мурољиат: 10.04.2020). 
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соҳаи ташкили пешгирӣ ва муборизаи бевосита бар зидди 
коррупсия, тавсеаи самарабахши иштироки Тоҷикистон 
дар ҳамкориҳои ҳуқуқии байналмилалии 
зиддикоррупсионӣ, аз ҷумла коркарди асосҳои ташкилии 
ташаббусҳои минтақавии зиддикоррупсионӣ, мубодилаи 
таҷриба бо давлатҳои дигар дар ҷараѐни таълими 
мутахассисон бо роҳи ташкили таҷрибаомӯзии онҳо, 
таҳқиқоти сабабу оқибатҳои коррупсия дар рафти 
омодакунии кадрҳо, иштирок дар семинарҳо, 

конференсияҳо ва мизҳои мудаввар, омӯзиши амалия ва 
ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами хориҷӣ оид ба 
муқовимат ба коррупсия самтҳои амалигардонии сиѐсати 
зиддикоррупсионӣ дар кишвар маҳсуб меѐбанд.  

Дар ҳамин замина, қайд намудан бамаврид аст, ки 
яке аз таҷрибаи пешқадами давлатҳои хориҷӣ оид ба 
мубориза бо коррупсия ин амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро маҳсуб меѐбад. Барои амалигардонии ин 
амал зарур аст, аввалан омодагии касбии кормандон, 
такмили воҳидҳои корӣ, ташкили бозомӯзии касбии 
кормандони амалия анҷом дода шавад.  
 Ҷиҳати танзим намудани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятии ҶТ 
заминаҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст. Ҳарчанд масъалаи мазкур 
ба таври бевосита муқаррар нашуда бошад ҳам, аммо 
таҳлилҳо нишон медиҳад, ки меъѐрҳои заминавӣ оид ба 
ташкили ин падида дар кишвар ҷой дорад. Зарур аст, 

омӯзиши падидаи макзур ҳамчун институти мурофиаи 
ҷиноятӣ ба роҳ монда шавад, то аксар ҷиноятҳои вазнин 
ва махсусан вазнин, ки хусусиятҳои мушкили ошкорнамоӣ 
доранд, ошкор ва бартараф карда шаванд.  
  

3.2 Шарт ва тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дар њуќуќи мурофиаи ҷиноятӣ 
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 Дар доктринаи мурофиаи ҷиноятӣ оиди пешбурди 
амалҳои тафтишӣ натанҳо фактҳо, балки асоси расмӣ – 
ҳуқуқӣ низ пешбинӣ карда мешавад, ки он имконияти 
гузаронидани амалҳои тафтиширо пешбинӣ менамояд, аз 
қабили шартҳои умумии пешбурди амалҳои тафтишӣ, 
тартиби пешбурди ҳар як намуди алоҳидаи амали 
тафтишии ғайриошкоро, ваколатҳои аниқи субъекти онро 
анҷомдода, қабули санади мурофиавӣ (қарор) ва монанди 

инҳо. Албатта, асоси ҳуқуқии пешбурди ин ѐ он амали 
тафтишӣ бояд дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҳар 
давлат пешбинӣ шуда бошад.  

 Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки пешбурди амалҳои 
тафтишӣ бештар хусусияти мурофиавӣ дошта оиди 
парвандаи ҷиноятӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми 
пешбурд талаботи қонун ба инобат гирифта мешавад. Чи 
тавре, ки В.М. Быков қайд мекунад, пешбурди қонунии 

амали тафтиширо муфаттиш дар асоси шартҳои 
пешбининамудаи қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
Федератсияи Россия муайян менамояд.  

 Пешбурди ҳамон амали тафтишие иҷозат дода 
мешавад, ки он дар меъѐрҳои қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии ин ѐ он давлат дарҷ гардида бошад. Агар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ягон амали муфаттишро 
ҳамчун амали тафтишӣ пешбинӣ накарда бошад, пас дар 
бораи қонунӣ будани тартиби гузаронидани он ва қонунӣ 
будани бадастории далелҳои қобили қабул оиди 
парвандаи ҷиноятӣ сухан намудан тамоман нодуруст аст. 
Д.С. Хижняк низ қайд мекунад, ки асоси ҳуқуқии 
пешбурди ин ѐ он амали тафтишӣ аз шартҳои 
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пешбининамудаи кодекси мурофиаи ҷиноятӣ бармеояд ва 
муфаттиши ваколатдор ба гузаронидани он ҳақ дорад148.  

 Баъди тағйиротҳои куллие ки ба қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ ворид карда шуду институти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дар баъзе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ ба вуҷуд омад, зарурияти муайяннамоии 
тартиб, шароит ва асоси гузаронидани ин амалҳо дар 
қонунгузории баъзе давлатҳо пешбинӣ карда шуд.  

Чӣ тавре ки дар боло қайд намудем пешбурди амали 

тафтишӣ шартҳои умумии пешбурди амалҳои тафтишӣ, 
тартиби пешбурди ҳар як намуди алоҳидаи амали 
тафтишии ғайриошкоро, ваколатҳои аниқи субъекти онро 
анҷомдода, қабули санади мурофиавӣ (қарор) ва монанди 
инҳоро дарбар мегирад. Амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
низ дар боби алоҳидаи қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ мустаҳкам гардида, асос 
ва тартиби гузаронидани ҳар як амали тафтишии 

ғайриошкоро дар он мустаҳкам карда шудааст149.  
Тибқи модели доктринаи ҳуқуқи далелҳои 

Федератсияи Россия қоидаҳои умумии гузаронидани 
амалҳои тафтишӣ чунин аст: 

1. Тарафҳо ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишӣ 
бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳои 
пешбининамудаи Кодекси мазкур. Тарафҳо амалҳои 
тафтиширо тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси 

мазкур ва дар вақти муқарраршуда анҷом медиҳанд. 

                                                 
148 Ниг.: Доля Е.А. Результатам оперативно-розыскной деятельности 
нельзя придавать статус доказательств в уголовном процессе // 
Российская юстиция. 2007. № 6. С. 38-42. 
149 Ниг.: Орумбаев Н.Е. Негласные следственные действия по новому 
УПК Казахстана // Вестник Омской юридической академии. 2015. №3 
(28). С. 75-77. 
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Прокурор ҳуқуқ дорад ҳангоми иҷрои амалҳои тафтишии 
муфаттиш ҳузур дошта, оид ба иҷрои онҳо дар ҳолатҳои 
пешбининамудаи Кодекси мазкур қарор қабул кунад. 
Муфаттиш набояд амалҳои тафтиширо бидуни иштироки 
прокурор анҷом диҳад, агар инро қонунгузорӣ талаб 
кунад. Прокурор ҳуқуқ дорад дар иҷрои амали тафтишие, 
ки бо мусоидати тарафи ҳимоя гузаронида мешавад, ҳузур 
дошта бошад. 

Танҳо мақомоти давлатӣ ваколатдоранд, ки амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро анҷом диҳанд. 
2. Пеш аз оғози амали тафтишотӣ, шахси 

амалкунандаи тафтишӣ ба иштирокчиѐни он ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳо ва қоидаҳои истеҳсоли амали тафтишотиро 
мефаҳмонад. Шахсе, ки амали тафтишотиро анҷом 
медиҳад, вазифадор аст, ки имконияти татбиқи ҳуқуқҳои 
иштирокчиѐни онро таъмин намояд. 

3. Агар асоси иҷрои амали тафтишӣ қарори 
прокурор ѐ судя бошад, муфаттиш шахсеро шинос 
мекунад, ки иҷрои қарор ҳатмист, ки шахс онро бо имзо 
тасдиқ мекунад. 

4. Амали тафтишӣ бояд дар муҳлати мувофиқ анҷом 
дода шавад. Шабона иҷрои амалҳои тафтишотӣ, ба 
истиснои ҳолатҳои фаврӣ ва амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро, иҷозат дода намешавад. 

5. Ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишӣ аз 
воситаҳои илмӣ-техникӣ ва усулҳои ошкор, муайян ва 

мусодираи воситаҳои ҷиноят ва далелҳои шайъӣ истифода 
бурдан мумкин аст. 
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6. Дар сурати муқовимат ба истеҳсоли амалҳои 
тафтишӣ, истифодаи чораҳои маҷбурсозии мутаносиб 
иҷозат дода мешавад150. 

Қоидаҳои умумии гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро тибқи доктринаи болозикр чунин аст: 

1. Анҷомдиҳии амали тафтишии ғайриошкоро дар 
ҳолате иҷозат дода мешавад, ки муфаттиш гумони 
оқилона дорад, ки ҷинояти вазнин ѐ махсусан вазнин 
содир шудааст ѐ ба истиснои он ҷинояти дараҷаи миѐна, 

дар сурате ки ифшои он бо роҳи дигар ғайриимкон ѐ 
душвор аст, инчунин вақте ки маълумоти қаблан 
мавҷудбуда зарурати амалҳои пинҳонӣ ѐ махфии 
истеҳсолотро тасдиқ мекунад. 

2. Муфаттиш барои аниқ кардани ҳолатҳои 
исботшуда амали тафтишии ғайриошкороро мегузаронад, 
бидуни он ки ба шахсони таъқиби ҷиноятӣ ҷалбшуда ва 
шахсоне, ки метавонанд ин маълумотро пешниҳод кунанд, 

огоҳ карда шавад. 
3. Дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо иҷозати прокурор ѐ 
бо қарори судя анҷом дода мешаванд. 

4. Амали тафтишии ғайриошкоро набояд ба ҳаѐт, 
саломатӣ, моликияти одамон зарар расонад ва ѐ ба муҳити 
зист зарар расонад. 

4. Маълумоте, ки дар ҷараѐни тафтишоти махфӣ ба 
даст оварда шудааст, дар протокол сабт карда мешавад ѐ 
бо ѐрии воситаҳои техникӣ сабт карда мешавад ва онҳоро 
суд метавонад ҳамчун далел эътироф кунад. 

                                                 
150 Александров А.С. Ковтун, Н.Н. Грачев С.А. ва дигарон. Новая 
доктринальная модель уголовно – процессуального доказательствен-
ного права РФ http://www.iuai.net/node/1766 (санаи муроҷиат: 
20.11.2020с.). 
 



143 

 

 

5. Ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро, системаҳои иттилоотӣ, сабти видео ва 
аудио, аксҳо, инчунин дигар воситаҳои техникӣ истифода 
мешаванд151. 

Таҳлили доктринаи ҳуқуқӣ нишон медиҳад, ки ҳам 
дар мафҳумҳои асосӣ ва ҳам дар моддаи мазкур, ки 
қоидаҳои умумии амалҳои тафтишии ғайриошкоро ном 
дорад, муқаррар карда шудааст. Муқаррарнамоии як 
мафҳум дар як санади меъѐри ҳуқуқӣ дар чанд модда на он 

қадар қобили дастгирист.  
Вобаста ба тартиби гузаронидани ҳар як намуди 

алоҳидаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар параграфи 
2.2 қайд карда гузаштем, аз ин лиҳоз ҳоҷат ба такроран 
қайд кардани ин масъала вуҷуд надорад. Мо дар ин 
зермавзӯъ кӯшиш ба харҷ медиҳем, то шартҳои умумии 
тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
субъектони ваколатдори ин самт ва вобаста ба паҳлуҳои 

дигаре, ки тартиб, шароит ва асоси гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкороро муайян мекунад, мавриди 
таҳлил қарор диҳем.  

Дар баробари ин ҳастанд, санадҳои меъѐрии ҳуқуқие, 
ки дар давлатҳои хориҷӣ махсус ба ҳамин масъала, яъне 
тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
қабул шудаанд. Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Қазоқистон 4 
июли соли 2014 санади зерқонунии “Қоидаи гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро” қабул карда шуд. 

Санади мазкур дар асоси қисми 10 моддаи 232 КМҶ 
Ҷумҳурии Қазоқистон қабул карда шуд.  

                                                 
151 Александров А.С. Ковтун, Н.Н. Грачев С.А. ва дигарон. Новая 
доктринальная модель уголовно – процессуального доказательствен-
ного права РФ http://www.iuai.net/node/1766 (санаи муроҷиат: 
20.11.2020с.). 
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Қоидаи мазкур гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар асоси моддаи 232 КМҶ Ҷумҳурии 
Қазоқистон, ки аз 4 июли соли 2014 коркарл намудааст ва 
тартиби гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро, ба истиснои ҳабси махфии муросилоти 
почта ва дигар муросилотро муқаррар менамояд. Ҳабси 
махфии муросилоти почта ва дигар муросилот тибқи 
тартиби муқаррарнамудаи КМҶ амалӣ карда мешавад. 

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз ҷониби 

мақомоти ваколатдори давлатӣ тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи шакл ва методҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида мешавад, ба истиснои 
ҳабси махфии муросилоти почта ва дигар муросилот. 
Боздошти амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва тартиби 
шинос шудан бо маводҳои бадастомада тибқи Қонуни 
Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ” амалӣ карда намешавад. Фармоише, ки дар ин 

самт қабул карда мешавад махфӣ аст ва бояд ифшо карда 
нашавад. 

Фармоиш ба Қоидаҳо дар ду нусха тартиб дода 
мешавад.  

Нусхаи аввал, дар лифофаи муҳрзада бо зикри 
суроға ва нишонаи “Шахсӣ”, тавассути зерсохторе, ки 
вазифаҳои таъминоти ҳуҷҷатиро иҷро мекунад (минбаъд 
- зерсохторҳои фаръӣ номида мешавад) ба воҳиди 
иҷрокунанда фиристода мешавад. 

 Дар лифофа гузоштани маълумот дар бораи 
мансубияти парвандаи ҷиноятии мушаххас манъ аст. 

Нусхаи дуюми фармоиш дар вақти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба маводи парвандаи ҷиноӣ 
замима намешавад ва ба рӯйхати он дохил карда 
намешавад. Пас аз ба охир расидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро он аз ҷониби шахси анҷомдиҳандаи 
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тафтишоти пешакӣ дар парвандаи номенклатураи 
дахлдор нигоҳ дошта мешавад ва пас аз сирри махфӣ 
кардани натиҷаҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро, ба 
маводи парвандаи ҷиноятӣ замима карда мешавад. 
Шахсе, ки тафтишоти пешакӣ мегузаронад, инчунин 
шахсоне, ки назорати идоравии тафтишоти пешакиро 
анҷом медиҳанд, бояд махфияти далелҳои фармоишӣ оид 
ба гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро 
таъмин кунанд. 

Нусхаҳои фармоиш пеш аз ба итмом расонидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро иҷозат дода намешавад. 

Ҳангоми сабти лифофа дар воҳиди дахлдор нишон 
дода мешавад, ки ҳуҷҷатҳо бе нишон додани рақами он 
ва дигар маълумоте, ки барои муайян кардани парвандаи 
ҷиноятӣ имкон медиҳад маводи парвандаи ҷиноятӣ 
маҳсуб меѐбад152. 

Бо ҳамин тартиб дигар меъѐрҳо дар санади 
болозикр муқаррар карда шудааст.  

Асос ва шарти гузаронидани амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро 

 Амалҳои тафтишии ғайриошкоро мумкин аст, ҳам 
то оғози тафтишоти пешакӣ ва ҳам баъди оғози 
тафтишоти пешакӣ дар ҳолати мавҷуд будани маълумот 
дар бораи содиршавии ҷиноят, ки қонунгузории ҷиноятии 
давлатҳои пасошӯравӣ пешбинӣ кардааст, гузаронида 
шавад153.  

                                                 
152 Правила проведения негласных следственных действий от 4 июля 
2014г. (Электроная версия) https://adilet.zan.kz (дата обрашения: 
21.02.2020г.). 
153 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое 
пособие. – Б., 2018. – с.34.  

https://adilet.zan.kz/
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 Аз лаҳзае, ки амали тафтишии ғайриошкоро шурӯъ 
мешавад, корманди оперативӣ ҳуқуқи мустақилона 
гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро ва 
натиҷаи онро барои ҳамроҳ кардан ба парвандаи ҷиноятӣ 
надорад.  

 Амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ҳолатҳои 
зерин гузаронида мешавад: 

- агар барои маълум кардани ҳолатҳое, ки оиди 
парвандаи ҷиноятӣ бояд исбот шаванд, гирифтани 

иттилоот ба тариқи ғайриошкоро, паҳн накардани 
маълумот дар бораи субъектони пешбурди тафтишӣ ва 
манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандаи он зарур бошад; 

- вақте ки амалҳои тафтишии ошкоро имконияти 
мустаҳкамнамоӣ ва ошкор намудани ин категория 
ҷиноятҳоро ғайриимкон медонад.  

Амали тафтишии ғайриошкоро танҳо оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ ва чун қоида парвандаҳое, ки ба 
категорияи вазнин ва махсусан вазнин гузаронида 
мешавад. Гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
оиди парвандаҳои дараҷаи пасти хавфи ҷамъиятӣ дошта, 
иҷозат дода намешавад.154 

Оид ба парвандаҳои ҷиноятие, ки аз категорияи 
вазнин поѐнтар аст гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар ҳолатҳо ва намудҳои зерин гузаронида 
мешаванд: 

а) бо ворид шудани ариза, ҳамчунин асосе мавҷуд 

бошад, ки барои ҷабрдида, шоҳид ѐ дигар иштирокчиѐни 
мурофиа ѐ ба хешовандони наздики онҳо, ҳамсар (зан ѐ 
шавҳар) зӯроварӣ ѐ дигар ҳаракат ва амалҳои 

                                                 
154 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 
2014 г. № 231-V [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (санаи муроҷиат: 16.09.2020с.). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
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ғайриқонунӣ таҳдид мекунад, бо розигии хаттии онҳо 
гузаронидани ин амалҳо иҷозат дода мешавад: 

- гӯш кардани гуфтугӯ; 
- гирифтани маълумот аз шабакаҳои алоқа ва дигар 

шабакаҳо; 
- сабти аудио – видеои шахс ѐ ҷой; 
- мушоҳида (назорат) кардан ба ҷой ѐ шахс; 
б) дар ҳолати ворид шудани ариза дар бораи 

кофтукови шахси гумшуда (ғоиб) гузаронидани амалҳои 

зерин иҷозат дода мешавад: 
 - гӯш кардани гуфтугӯ; 
- гирифтани маълумот аз шабакаҳои алоқа ва дигар 

шабакаҳо; 
- сабти аудио – видеои шахс ѐ ҷой; 
- мушоҳида (назорат) кардан ба ҷой ѐ шахс; 
в) барои пайдо намудан, муайян ва ошкор намудани 

ҷиноятҳои аз категорияи вазнин поѐнтар мумкин аст, 

амалҳои тафтишии ғайриошкорои зерин гузаронида 
шавад: 

- гирифтани маълумот аз шабакаҳои алоқа ва 
шабакаҳои дигар; 

- таҳвили назоратшаванда; 
- харидории санҷишӣ155.  
Амалҳои тафтишии ғайриошкоро мумкин аст, дар 

муносибат ба шахсони сеюм гузаронида мешавад, агар 
асосе мавҷуд бошад, ки шахси сеюм маълумотро оиди 

ҳолате, ки ба парванда аҳамият дорад, гирифта ѐ дода 
метавонад.  

                                                 
155 Ниг.: Колосович М.С. Негласная деятельность по уголовному делу 
// Актуальные проблемы российского право. 2016. №2 (63). С. 138 – 
145. 
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Амалҳои тафтишии ғайриошкоро нисбати шахсони 
зерин гузаронида мешавад:  

- шахсе, ки дар ариза хабар дар хусуси кирдори 
ҷиноятӣ нисбати ӯ ҷинояти тайѐркунанда, содиршуда ѐ 
содиршаванда ҷой дорад, ѐ нисбати ӯ асосҳое мавҷуд аст, 
ки ба тафтиши тосудӣ аҳамият дорад; 

- гумонбаршуда; 
- ҷабрдида бо розигии хаттии ӯ; 
- нисбати шахсони сеюм, агар маълумоте вуҷуд 

дошта бошад, ки шахсони сеюм маълумоти ба парванда 
аҳамиятнокро гирифта ѐ дода метавонанд; 

- нисбати ҷойи муайян дар ҳолатҳое, ки аз ин ҷо 
ҳолатҳои ба парванда аҳамиятнок дарѐфт карда мешавад. 

Баъзе аз амалҳои тафтишии ғайриошкоро, ки дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ мусатаҳкам шудааст, 
ҳуқуқҳои конститутсионӣ, аз қабили ҳуқуқ ба 
дахлнопазирии ҳаѐти шахсӣ, мухобирот, гуфтугӯи 

телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо, муросилоти почта, телеграф 
ва дигар маълумотҳо ва дахлнопазирии манзил ва дигар 
объектҳоро метавонад маҳдуд намояд, ки он дар асоси 
дархости муфаттиш бо иҷозати суд гузаронида 
мешавад156.  

Барои гузаронидани амалҳои тафтиши ғайриошкоро 
аз қабили воридшавӣ ба иттиҳоди ҷиноятӣ ѐ тақлиди 
кирдори ҷиноятӣ, таҳвили назоратшаванда, харидории 
санҷишӣ иҷозати суд талаб карда намешавад.  

Дар қарор дар бораи истеҳсоли амали тафтишии 
ғайриошкоро ҳудуд, шарт, макон, объект, восита, усул (аз 
ҷумла техникӣ), муҳлати истеҳсоли амали тафтишотӣ, 

                                                 
156 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое 
пособие. – Б., 2018. – 183с.  
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шахсе (мақоме), ки қарорро иҷро мекунад ва дигар 
маълумоти зарурӣ нишон дода мешавад.  

Дар ариза дар бораи гузаронидани амали тафтишии 
ғайриошкоро ҳатман бояд асоснок бошад, ки дар натиҷаи 
амали зарурии тафтишии махфӣ маълумоте ҷамъоварӣ 
карда мешавад, ки тавассути иҷрои амалҳои дигари 
тафтишотӣ ба даст овардан ғайриимкон аст. 

Қарор дар бораи амали тафтишии ғайриошкоро 
эълон карда намешавад. 

Қарори судя дар бораи рад кардани дархост аризаи 
такрориро дар сурати дархости минбаъда бо дархости нав 
дар бораи додани чунин иҷозат манъ намекунад. 

Оғози дархост дар бораи гузаронидани амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро 

Дар ҳолатҳои гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро муфаттиш дархостро ба суд фиристода, аз 
ин амал ба прокурор хабар медиҳад.  

Дар асоси муқаррароти қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ дархост (дар 
баъзеи дигараш қарор) бояд инҳоро дарбар гирад: 

- ҷой ва вақти тартибдиҳии дархост; 
- уҳдадорӣ, насаб ва номи муфаттише, ки дархостро 

ба суд фиристодааст; 
- кӯтоҳ оид ҳолати кори ҷинояти содиршуда дар 

алоқамандӣ бо тафтишоте, ки дархост ба он тааллуқ 
дорад, нависад; 

- банду басти ҷиноят бо моддаи нишондодаи 
Кодекси ҷиноятӣ;  

- асосҳои зарурии гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва имконияти бо дигар роҳ гирифтани 
маълумот дар бораи ҷиноят ва шахсе, ки онро содир 
кардааст, номумкин бошад;  
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- маълумот дар бораи шахс, ҷой ва предмете, ки 
барои гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
нақшабандӣ карда шудааст;  

- нишон додани амали тафтишии ғайриошкорое, ки 
гузарониданаш зарур аст, мақсад, ҳамчунин вақти 
гузаронидани онро муайян кунад; 

- маълумот дар бораи мақомоте, ки нақшаи 
гузаронидани амали тафтишии ғайриошкоро ба зиммаи 
он гузошта мешавад. 

Ба дархост маводҳое пешниҳод мешаванд, ки 
дархостро асоснок менамояд. 

Дархосте, ки барои санҷиш ба суд, бо иштироки 
муфаттиш дар муддати 24 соат аз лаҳзаи гирифтани он аз 
мақомоте, ки амали тафтишии ғайриошкороро 
мегузаронад ѐ мақомоте ки дархостро дар бораи 
гузаронидани ин амал пешниҳод намудааст, баррасӣ 
мешавад. Дар ҳолатҳои зарурӣ, агар маводҳои иловагиро 
талаб намояд, баррасии дархост аз вақти нишондодашуда 
зиѐдтар карда мешавад, лекин на зиѐда аз 72 соат157.  

Оиди санҷиши натиҷаи дархост суд қарор дар бораи 
иҷозати гузаронидани амали тафтишии ғайриошкоро ѐ 
дар бораи ради гузаронидани он, бо нишон додани 
асосҳои ради гузаронидан.  

Қарори суд дар бораи гузаронидани амали тафтишии 
ғайриошкоро бояд ҳолатҳои зеринро дарбар гирад: 

- дар бораи муфаттише, ки дархости гузаронидани 
амали тафтишии ғайриошкоро кардааст; 

                                                 
157 Ниг.: Колосович М.С. Современные вопросы процессуальной 
регламентации негласного производства и взаимодействия 
следователя с сотрудниками оперативных подразделений // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 2016. №1 (23). С. 
48 – 53.  
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- қайди кӯтоҳи ҳолатҳои ҷиноят, ки дар пешбурди 
тосудӣ иҷозат дода шудааст; 

- дар бораи шахс, ҷой ѐ предмете ки гузаронидани 
амали тафтишии ғайриошкоро зарур аст; 

- намуди амали тафтишии ғайриошкорое, ки 
гузарониданаш зарур аст; 

- муҳлати амали қарор;  
Аз болои қарори суд дар бораи ради гузаронидани 

амали тафтишии ғайриошкоро шикоят карда намешавад, 

лекин муроҷиати такрориро бо дархости нав манъ 
намекунад.  

Гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро бе 

иҷозати суд 

Бе иҷозати суд дар ҳолатҳои таъхирнопазир дар 
алоқамандӣ ба наҷоти ҳаѐти одамон мумкин аст, амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро гузаронида шавад. Дар ин 
ҳолатҳо муфаттиш дар муддати 24 соат аз лаҳзаи 

гузаронидани амали тафтишии ғайриошкоро дар бораи 
кадом амали гузаронидааш ба суд хабар медиҳад. Дар 
хабарнома дархост бо аломатҳои қонунӣ ва асоснок 
гузаронидани амали тафтишии ғайриошкоро нишон дода 
мешавад158.  

Агар суд амали тафтишии ғайриошкорои 
гузаронидашударо ғайриқонунӣ дониста, қарор дар бораи 
ради чунин амал барорад, ҳамаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкорое, ки гузаронида шуда истодаанд, фавран 
қатъ мегардад ва далелҳое, ки бо ин ҳаракатҳо ба даст 
оварда шудааст, ғайри қобили қабул эътироф карда 
мешавад. 

                                                 
158 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 
июня 1999 г. № 62 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9 (санаи муроҷиат: 18.09.2020с.). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9
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Қарори суд дар бораи қонунӣ ѐ ғайриқонунӣ 
донистани гузаронидани амали тафтишии ғайриошкоро 
зери шикоят қарор дода намешавад.  

Иҷозат дар бораи гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро тибқи моддаи 11.2 модели доктринаи ҳуқуқи 
далелҳои Федератсияи Россия чунин муқаррар карда 
шудааст:  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро, ки ҳуқуқҳои 
конститутсионии инсон ва шаҳрвандро маҳдуд мекунанд, 

бо қарори судя дар асоси дархости прокурор анҷом дода 
мешаванд. Радди судя аз додани иҷозат метавонад аз 
ҷониби прокурор бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин 
Кодекс шикоят карда шавад. 

Қарор дар бораи амалҳои махфии тафтишӣ, ба 
истиснои ҳолатҳое, ки ба салоҳияти судя мансубанд, аз 
ҷониби прокурор қабул карда мешавад. 

Қарор дар бораи амали махфии тафтишӣ аз ҷониби 

прокурор ѐ судя ба муҳлати то 60 рӯз бароварда мешавад. 
Муҳлати гузаронидани амали тафтишии 

ғайриошкоро метавонад дар ҳудуди оқилона дароз карда 
шавад: 

- аз ҷониби прокурор, агар амали тафтишии 
ғайриошкоро бо қарори ӯ сурат гирифта бошад; 

- аз ҷониби судя бо дархости прокурор, агар амали 
тафтишӣ бо қарори ӯ ва бо тартиби муқаррарнамудаи 
Кодекси мазкур анҷом дода шавад. 

Қарор дар бораи гузаронидани амали тафтишии 
ғайриошкоро дар давоми 30 рӯзи баъди бароварданаш 
беэътибор мешавад, агар дар ин муддат амали тафтишӣ 
оғоз нагардида бошад. 

Шахсе (мақомоте), ки амали тафтишии 
ғайриошкороро анҷом медиҳад, бояд бо дархости онҳо ба 
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муфаттиш ва прокурор шаҳодатнома дар бораи пешрафт 
ва натиҷаи амали тафтиширо пешниҳод кунад. 

Маълумоте, ки дар натиҷаи истеҳсоли амали 
тафтишии ғайриошкоро ба даст омадааст, пас аз ба охир 
расидани ин амал, бояд ба прокурор дар шакли аввалааш 
дар сурати зарурӣ ва бо воситаҳои техникӣ, ки бо онҳо ба 
даст оварда шудаанд, пешниҳод карда шавад.  

Агар амали тафтишии ғайриошкоро аз доираи 
амалҳои бо қарори суд муқарраршуда берун барояд, 

прокурор аз ин ҳолат огоҳ шуда, ба судя (суд) бо дархост 
дар бораи муайян кардани қонунияти амали қаблан 
содиршуда, қатъ кардан муроҷиат мекунад.  

Риоя накардани ин талабот боиси эътирофи 
маълумоти қаблан гирифташуда ва берун аз ҳудуди 
муқарраркардаи суд ҷамъовардашуда, ҳамчун далели 
ғайри қобили қабул дониста мешавад. 

Амали тафтишии ғайриошкоро дар ҳолатҳои зерин 

қатъ карда мешавад: 
а) иҷрои вазифаи мушаххасе, ки дар қарор оид ба 

истеҳсоли амали тафтишии ғайриошкоро пешбинӣ 
шудааст; 

б) муқаррар кардани ҳолатҳое, ки имконнопазирии 
объективии иҷрои як вазифаи мушаххасеро, ки дар қарор 
дар бораи амали тафтишии ғайриошкоро пешбинӣ 
шудаанд, тасдиқ мекунанд; 

в) қатъ кардани тафтишоти ҷиноятӣ ва / ѐ таъқиби 

ҷиноятӣ; 
г) гузаштани муҳлати истеҳсоли амали тафтишии 

ғайриошкоро; 
д) объекти таҳқиқшаванда фавт намояд159. 

                                                 
159 Александров А.С. Ковтун, Н.Н. Грачев С.А. ва дигарон. Новая 
доктринальная модель уголовно – процессуального 
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Агар маълумоте, ки дар натиҷаи амали тафтишотии 
махфӣ ба даст оварда шудааст, ба маводи тафтиши 
ҷиноятӣ замима нашуда бошад ва манфиати минбаъдаи 
амалиѐтиро ифода накунад, пас аз қатъ ѐ ба охир расидани 
ин амал, он бояд таҳти назорати шахсӣ нобуд карда шавад 
прокурор, ки дар бораи он акт (протокол) нобудкунӣ 
тартиб дода мешавад. 

Субъектҳои анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро 

Амали тафтишии ғайриошкороро муфаттише, ки 
парвандаи ҷиноятӣ дар пешбурди тосудӣ зери тафтиши ӯ 
қарор дорад ѐ бо супориши ӯ мақомоти оперативие, ки 
ҳуқуқи гузаронидани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро 
дорад, анҷом дода мешавад.  

Субъектони анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо мақсади таъмиини гурӯҳ ва 
мавҷудияташон мумкин аз ѐрии мутахассисоне, ки 
тахассусашонро хуб дарк менамоянд ва дигар шахсони 
масъул истифода бурда, озодона ба таври махфиѐна бо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ намоянд.  

Ба ҳамкории махфиѐна ҳангоми гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ҷалби адвокатҳо, 
нотариус, коргарони тиб, журналистон манъ аст, агар ин 
ҳамкорӣ ба ошкорнамоии маълумоти махфии хусусияти 
махсус (профессионалӣ) дошта, алоқаманд бошад160.  

Ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро воситаҳои маълумотгирӣ, сабти аудио-
видео, суратгирӣ, ҳамчунин дигар воситаҳои техникиро 

                                                                                                            
доказательственного права РФ http://www.iuai.net/node/1766 (санаи 
муроҷиат: 20.11.2020с.). 
160 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое 
пособие. – Б., 2018. – с.37.  
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истифода мебаранд. Системаи намудҳои воситаҳои 
техниикии махсус аз ҷониби давлат муайян карда 
мешавад.  

Муҳлати гузаронидани амалҳои тафтишии 

ғайиошкоро 

Муҳлати умумие, ки дар як пешбурди судӣ барои 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро дароз 
карда мешавад, он дар қарори суд муайян карда мешавад. 
Дар баробари ин дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ муҳлати гузаронидани ин 
амал муқаррар карда шудааст. Масалан, ҳабси 
муросилоти почта – телеграф, азназаргузаронӣ ва 
кофтукови онҳо, гӯш кардани гуфтугӯ, гирифтани 
маълумот аз шабакаҳои алоқа ва шабакаҳои дигар, сабти 
аудио-видеои шахс ѐ ҷой, мушоҳидаи (назорати) шахс ѐ 
ҷой ва ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 
кардани кирдори ҷиноятӣ аз 2 моҳ зиѐд гузаронида 
намешавад. Муҳлати амал аз рӯзи қабули қарор ҳисоб 
карда мешавад.  

Агар муфаттиш дароз кардани муҳлати 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро зарур 
шуморад, дар ин ҳолат ӯ ҳуқуқ дорад дар асоси 
муқаррароти қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ бо дархост 
ба суд муроҷиат намояд. Муҳлат ҳар дафъа 2 моҳ дароз 
карда мешавад. Дароз кардани муҳлат аз як сола боло 
иҷозат дода намешавад.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро мумкин аст, дар 
тамоми вақт (рӯз ѐ шаб) гузаронида шавад ва анҷомдиҳии 
ин амал дар ҳамон муҳлате, ки бояд анҷом дода шавад, 
қатъ намегардад.  

Муфаттиш уҳдадор аст, қарор дар бораи қатъи 
амалҳои тафтишии ғайриошкорои ба муҳлати тӯлонӣ 
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(дуру дароз) гузаронидаро қабул намояд, агар зарурат ба 
гузаронидани ин амал дигар намонда бошад. 

Дар бораи гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ тартиб дода мешавад, 
ба монади: қарори суд, дархост ва гузориши муфаттиш, 
ҳисоботи шахси масъули ваколатдори оперативӣ ва 
протоколҳо161. 

Кафолати ҳимояи маълумоте, ки дар натиҷаи 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба даст омадааст 

Маълумот дар бораи пешбурди амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва маълумоти дигаре, ки дар натиҷаи 
гузаронидани он ба даст омадааст, то анҷомѐбии 
пешбурди тосудии парвандаи ҷиноятӣ махфӣ аст, барои 
ошкорнамоии он шахсони вазифадор ва дигар шахсони 
масъул дар асоси қонунгузории ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ 
кашида мешаванд.  

Маълумот дар бораи тактика ва методи 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз ҷониби 
шахсоне, ки онро мегузаронанд, махсусан шахсоне ки 
фаъолияти махфиѐна ва ифшо нанамудани сирри 
давлатиро ҳифз мекунанд, бояд пинҳон нигоҳ дошта 
шавад. 

Маълумот, ашѐ ва ҳуҷҷатҳое, ки дар натиҷаи 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба даст 
омадаанд ва онҳо оид ба парвандаи ҷиноятӣ ҳамчун далел 
баромад карда наметавонанд, аз ҷониби суди марҳилаи 
охире, ки ҳалли парванда ба зиммаи он аст, бо қабули 
санади судӣ нест карда мешавад.  

                                                 
161 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 
2014 г. № 231-V [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (санаи муроҷиат: 25.09.2020с.). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
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Ба тайѐр кардани нусхаҳои протоколи гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва иқтибосгирӣ аз он, 
иҷозат дода намешавад.  

Пешниҳоди натиҷаҳои амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро 

Баъди анҷомѐбии гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ҳамаи маводҳои ба парванда аҳамиятноке, 
ки дар натиҷаи амалиѐт ба даст омадааст, бо ҳамон 
талаботи махфӣ нигоҳдориаш бо мактуб ба мақомоти 

тафтиши тосудӣ фиристода мешавад.  
Мақомоти тафтиши тосудӣ ҳуқуқ дорад дар ҳар вақт 

аз мақомоти ваколатдоршудаи ҳифзи ҳуқуқ ѐ мақомоти 
махсуси давлатӣ натиҷаи амали гузаронидаашро барои 
тафтиш, баҳодиҳӣ ва ҳамроҳкунӣ ба парвандаи ҷиноятӣ 
талаб намояд162.  

Истифодаи натиҷаҳои амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро 

Муфаттиш ҳисоботи кормандаи ваколатдоршудаи 
мақомоти таҳқиқро, ки амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро мегузаронад ва иттилооте, ки бо 
пешниҳоди маводҳо ба даст омадааст, тафтиш менамояд. 
Дар бораи натиҷаи тафтиши гузаронида протокол тартиб 
медиҳад.  

Протоколҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
сабти аудио – видео, суратгирӣ, дигар натиҷаҳои 
мустаҳкамшудае, ки бо ѐрии воситаҳои техникӣ ба даст 
омадаанд, ҳуҷҷатҳо ва предметҳои гирифташуда ѐ нусхаи 
онҳо ба сифати далел, мисли натиҷаҳои дигар амалҳои 
тафтишӣ истифода бурда мешавад.  

                                                 
162 Ниг.: Доронин К.С. Понятие негласного следственного действия в 
уголовном процессе // Вестник Московского Университета. Сер. 11. 
Право. 2017. № 3. С. 120-129. 
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Шахсоне, ки амалҳои тафтишии ғайриошкороро 
гузаронидаанд ѐ ба гузаронидани он ваколатдор шудаанд 
мумкин аст, ба сифати шоҳид пурсида шаванд. Пурсиши 
ин шахсон бо пинҳон доштани шахсияти ин субъектҳо 
сурат мегирад.  

Дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст шахсоне ки нисбати 
онҳо амалҳои тафтишии ғайриошкоро гузаронида 
шудааст, пурсида шаванд. Ба ин шахсон дар бораи 
гузаронидани кадом намуди амали тафтишии 
ғайриошкоро танҳо нисбати онҳо дар ҳаҷми ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонуние, ки ба онҳо дахл дорад, фаҳмонида 
мешавад.  

Натиҷаҳое, ки ҳангоми гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба даст омадааст, ба таври 
истисно оид ба парвандаи тафтишие истифода мегардад, 
ки нисбати он қарори суд барои гузаронидани ин амал 
қабул шудааст. Дар ҳолате ки маълумоти 
бадастовардашуда оиди содиршавии ҷиноятӣ дигар ѐ 
ҳолатҳои дигаре, ки ба парвандаи ҷиноятӣ дахл дорад, 
онҳо мумкин аст ҳамчун далел ба ин парванда танҳо бо 
розигии муфаттише, ки дар ихтиѐри ӯ парванда қарор 
дорад ва роҳбари воҳиди тафтишие, ки пешбурди тосудии 
ин парвандаро назорат мекунад, истифода бурда шавад163.  

Натиҷаҳое, ки ҳангоми гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро шахси дар дигар парвандаи 
ҷинояти қарордоштаро сафед мекунад, маҳдудиятҳои 

болозикр паҳн намегардад.  
Натиҷаҳои амалҳои тафтишии ғайриошкорое, ки 

муфаттиш онро ҳамчун далел ба парвандаи ҷиноятӣ қабул 
накардааст ва ба маводҳои парванда ҳамроҳ накардааст, 

                                                 
163 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 
июня 1999 г. № 62 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9 (санаи муроҷиат: 26.09.2020с.). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9
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онҳо дар мақомоти ваколатдори ҳифзи ҳуқуқ ѐ дигар 
мақомоти махсуси давлатӣ дар шароити номумкин будани 
гирифтани маълумот оид ба он, аз ҷониби шахсони дигар 
то қабули қарори охири суд, нигоҳ дошта мешавад. Баъди 
баровардани қарор аз ҷониби суд он бо санади дахлдор 
нест карда мешавад164.  

Хабар кардани шахсоне, ки нисбати онҳо амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро анҷом дода шудааст ва шинос 

кардани онҳо бо маводҳое, ки ба протокол ҳамроҳ карда 
нашудааст165 

Шахсоне, ки ҳуқуқҳояшон дар натиҷаи гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро маҳдуд карда шудааст, 
бояд ба муфаттиши дахлдор то ирсоли парванда ба суд, 
ҷойи маҳдудшавиро дар шакли хаттӣ пешниҳод 
намоянд166.  

Шахсоне ки нисбати онҳо амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро гузаронида шудааст, ҳуқуқ доранд ба суд 

дархост оиди шиносшавӣ бо ҳолатҳое, ки ба тафтишот 
қабул нашудааст, пешниҳод намояд, ба истиснои ифшои 
сирри давлатӣ ва маълумотҳои дигари бо қонун 
ҳифзшаванда. 

Суд ба ариза аз ҳисоби маводҳои парванда ва роҳ 
додан ба маҳдудсозии ҳуқуқи инсон баҳо медиҳад. Дар ин 
ҳолат судя ҳуқуқи рад кардани дархостро дорад, агар ин 

                                                 
164 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 
4651-VI [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178 (санаи муроҷиат: 
26.09.2020с.). 
165 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 
июня 1999 г. № 62 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9 (санаи муроҷиат: 26.09.2020с.). 
166 Ниг.: Кулбаев А.К. Уголовно – процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 2017 года: новеллы. Учебно практическое 
пособие. – Б., 2018. – 183с.  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9
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ба ҳаѐт, саломатӣ ва манфиати бо қонун ҳифзшавандаи 
иштирокчии мурофиаи ҷиноятӣ зарар расонад ѐ агар он 
дахлнопазирии ҳаѐти шахси сеюмро вайрон намояд.  

Баъди шиносшавӣ ба маводҳои ҳамроҳнашуда, шахс 
метавонад, барои ҳамроҳ намудани онҳо ба парвандаи 
ҷиноятӣ бо дархост муроҷиат намояд. Дархостро 
муфаттиш, таҳқиқбаранда, прокурор ва агар парванда дар 
марҳилаи судӣ қарор дошта бошад суд дида мебарояд.  

Дархосте, ки дар бораи шиносшавӣ бо маводҳои ба 

парванда ҳамроҳнашуда, дар вақти муҳокимаи судӣ 
пешниҳод шудааст, суд ҳолатҳои мавҷударо ба инобат 
гирифта ҳуқуқ дорад иҷозат диҳад.  

Рафт ва натиҷаи амали тафтишии ғайриошкоро аз 
ҷониби шахси протокол ѐ тавассути воситаҳои техникӣ 
мутобиқи ҳамин Кодекс сабт карда мешавад. 

Шахсе, ки амалҳои тафтишии ғайриошкороро анҷом 
додааст, вазифадор аст бо қарори суд дар бораи ҳолатҳои 

гузаронидани он ва натиҷаҳои бадастомада шаҳодат 
диҳад. 

Протоколҳои амали тафтишии ғайриошкоро, 
сабтҳои аудио ва видео, аксҳои бо истифода аз воситаҳои 
техникӣ бадастомада, дигар маводҳое, ки ҳангоми 
гузаронидани онҳо мусодира карда шудаанд, метавонанд 
ҳангоми исбот бо ҳамон асосҳо бо натиҷаҳои амалҳои 
дигари тафтишӣ ҳангоми тафтишоти пешакӣ истифода 
шаванд. 

Ашхосе, ки амалҳои тафтишии ғайриошкороро 
анҷом додааст ѐ дар рафти гузаронидани он даст дорад, 
метавонад ба ҳайси шоҳид пурсида шавад. Бозпурсии ин 
ашхос метавонад бо ҳифзи сирри маълумот дар бораи 
онҳо ва истифодаи чораҳои дахлдори амниятӣ нисбат ба 
онҳо, ки қонун пешбинӣ кардааст, сурат гирад. 
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Ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро мумкин аст, агенти махфӣ истифода карда 
шавад. Истифодаи агенти махфӣ танҳо бо ризоияти 
прокурор иҷозат дода мешавад. Дар сурати бесаброна ба 
таъхир андохтан ва агар қарори прокурорро саривақт 
қабул кардан ғайриимкон бошад, пас он фавран анҷом 
дода шуда, ризоияти прокурор дертар гирифта мешавад. 
Агар прокурор дар давоми се рӯз розигӣ надиҳад, 
чорабинӣ бояд қатъ карда шавад. Ризоият дар шакли 

хаттӣ бо муҳлати муайяншудаи эътибор дода мешавад. 
Таҷдидҳо то замоне мавҷуданд, ки заминаҳои истифодаи 
онҳо мавҷуданд. Бо истифода аз агенти махфӣ субъекти 
анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро амалҳои 
зеринро анҷом дода метавонад:  

- амале, ки бар зидди айбдоршавандаи мушаххас 
равона карда шудааст; 

- амале, ки дар он агенти махфӣ ба манзиле ворид 
шавад, ки барои ҳама дастрас нест, розигии судяро талаб 
мекунад. Дар сурати мавҷудияти хатари батаъхиргузорӣ 
розигии прокурорро гирифтан кифоягӣ мекунад.  

Агар қарори судяро саривақт қабул кардан 
ғайриимкон бошад, он гоҳ фавран ба таври иловагӣ 
гирифтан лозим аст. Агар судя дар давоми се рӯз розигии 
худро надиҳад, чорабинӣ бояд қатъ карда шавад. 

3. Шахсияти муфаттиши махфӣ, агенти махфӣ, пас аз 
ба охир расидани истифода метавонад махфӣ бошад. 

Прокурор ва судя, ки барои розигӣ ба истифода 
ваколатдоранд, метавонанд талаб кунанд, ки шахсияти 
мазкур ба онҳо ошкор карда шавад. Дар акси ҳол, дар 
мурофиаи ҷиноятӣ, махфӣ нигоҳ доштани сирри шахсият 
тибқи муқаррароти ҳамин Кодекс иҷозат дода мешавад, 
алахусус дар ҳолатҳое, ки сабаби тарси он вуҷуд дорад, ки 
ифшои маълумот ҳаѐт, саломатӣ ѐ озодии агенти 
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пинҳоншуда ѐ шахси дигарро зери хатар мегузорад ѐ 
имконияти истифодаи минбаъдаи агенти пинҳон. 

Суд ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зерин дархости шахсе, 
ки нисбати ӯ амали тафтишии ғайриошкоро гузаронида 
шудааст, рад кунад ѐ ӯро шинос накунад: 

- оид ба парвандаи ҷиноятие, ки ҷинояти террористӣ 
ѐ эктремистиро дар бар мегирад; 

- оид парвандаи ҷиноятие, ки ҷинояти дар ҳайати 
иттиҳоди ҷиноят содиршударо дар бар мегирад; 

- агар хабар додан (нишон додан, фаҳмонидан) 
хатари ошкоронамоии сирри давлатиро ба вуҷуд орад; 

- агар хабар додан (нишон додан, фаҳмонидан) ба 
амнияти шахсе, ки фаъолияташ дар асоси махфиѐна ба роҳ 
монда шудааст ва шахсони дигар хатарро ба вуҷуд орад. 

 

3.3 Таносуби амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 

чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
 

Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ яке аз қисмҳои 
ѐрирасони мурофиаи ҷиноятӣ буда, барои пурра, 
ҳаматарафа ва объективона санҷидани ҳолати кор, 
ошкорнамоии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, 
натиҷаҳои асоснок хизмат мекунад. Ба ҳамагон маълум 
аст, ки тавассути амалҳои тафтишӣ, амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷиноят 
ошкор карда мешавад. Мақсади параграфи мазкур низ 

таҳлили муқоисавӣ – ҳуқуқии амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба 
ҳисоб меравад.  

Таносуби амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ на танҳо фарқияти 
байни ин ду амал, балки ягонагӣ ва алоқамандии онҳоро 
низ дарбар мегирад. Аз ин лиҳоз дар ин параграф оиди ин 
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се масъала нуқтаи назари олимон ва муайяннамоии 
маҳакҳои асосии ин тафриқагузорӣ оварда мешавад. 
Барои таҳлили ҳуқуқии функсионалӣ, ҳуқуқӣ, мурофиавӣ 
ва дигар фарқиятҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ моро зарур аст, тартиби 
муқаррарнамудаи онҳоро муайян намоем. Аз ин лиҳоз 
таҳлили мо бояд аниқ ва асоси қонунӣ дошта бошад. 

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳар ду ҳам ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии инсон ва шаҳрвандро, аз қабили ҳуқуқ 
ба дахлнопазирии шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқ ба 
муросилот, мухобирот ва дигар гуфтугӯҳо, ҳуқуқ ба 
дахлнопазирии манзилро маҳдуд менамояд.  

Ҳамаи мурофиаи ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ ба 
принсипе асос ѐфтаанд, ки барои ба даст овардани 
далелҳо дар давраи тафтишоти пешакӣ танҳо роҳу 
воситаҳои пешбининамудаи қонунгузории мурофиаи 

ҷиноятиро (аз қабили тавассути амалҳои тафтишӣ) 
истифода баранд. Ҳамин тавр, дар Асосҳои мурофиаи 
ҷиноятии ИҶШС ва давлатҳои шӯравӣ аз соли 1958, ки аз 
он кодексҳои мурофиаи ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ 
ба вуҷуд омад, яке аз амалҳои ғайриошкоро – ҳабси 
муросилоту мухобирот ва кофтукови онҳо(моддаи 35 – и 
Асосҳо) ба вуҷуд омада буд. Новобаста аз оне, ки дар 
моддаи 29 – и Асосҳо дар як вақт ба мақомоти таҳқиқ 
гузаронидани як қатор амалҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро 

ваколатдор карда буд, аммо ин чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ танзим 
нашуда буд ва натиҷаи онҳо яку якбора ба сифати 
сарчашмаи далел баромад карда наметавонист167.  

                                                 
167 Ниг.: Аналитический обзор подготовлен А.Банчуком, к.ю.н. 
(Центр политико – правовых реформ, Украина); 
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Ба ғайр аз фарқгузории назариявии амалҳои тосудӣ 
ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар асоси таснифбандии 
онҳо ба фаъолияти мурофиавӣ ва ғайримурофиавӣ, 
инчунин амалҳои мурофиаи ҷиноятӣ ба худ вазифаи 
асосии ошкорнамоии ҷиноят ва муайяннамоии шахсони 
гунаҳкорро доро мебошанд. Лекин вазифаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамавақт мутобиқи қонунгузорӣ каме 
маҳдудтар аст: гирифтани маълумот дар хусуси бехатарии 
шаҳрвандон, ҷамъият ва давлат; кофтукоб ва санҷиши 

ҷиноят ва монандаи инҳо.  
Ташакулѐбии қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ дар 

солҳои 1990 – 2000, як қатор муносибатҳои нави ҳуқуқиро 
ба вуҷуд оварда, ба тағйирдиҳии мурофиаи ҷиноятӣ ва 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ (амалҳои махфӣ) оварда 
расонид. Ва ҳамин тавр дар хусуси мурофиаи ҷиноятӣ ва 
фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ давлатҳои пасошӯравӣ ба 
ду гурӯҳ ҷудо шуданд: 

- давлатҳое, ки амалҳои ғайриошкоро қисми 
таркибии мурофиаи ҷиноятӣ эътироф гардид (Эстония, 
Литва, Латвия, Молдавия, Украина); 

- давлатҳое, ки амалҳои мурофиавӣ ва фаъолияти 
оперативӣ ҷустуҷӯиро ҷудо намуда, онҳоро дар алоҳидагӣ 
танзим намудаанд (Федератсияи Россия, Беларусия, 
Грузия168, Армения169, Озарбойҷон, Қазоқистон170, 
Қирғизистон171, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон); 

                                                 
168 Дар КМҶ Ҷумҳурии Гурҷистон, ки соли 2009 қабул шудааст, 
амалҳои махфии зеринро пешбинӣ мекард: назорати визуалӣ ва дигар; 
хариди озмоишӣ, таҳвили назоратшаванда; фиристодани корманди 

махфӣ ба гурӯҳи ҷинояткор; таъсиси ташкилоти консервативӣ; ҳама 
гуна амали дигари тафтишотии пинҳонӣ, ки ба ҷамъоварии далелҳо 
равона карда шудааст. Аммо то эътибор пайдо кардани Кодекси 
мазкур аз 1 октябри соли 2010, ҳамаи ин навовариҳо хориҷ карда 

шуданд. Ҳоло Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ намудҳои амалҳои 
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Танзимнамоии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии давлатҳои гуруҳи якум, 
маънои онро надорад, ки ин амалҳоро аз қонун дар бораи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ хориҷ намоянд.  

Соли 2012 барои аксар давлатҳои гурӯҳи якум хеле 
муҳим буд, зеро: 

- дар Эстония соли 1994 Қонун дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ қатъ гардид ва яку якбора ба КМҶ 
боби 31 алоҳида “Фаъолияти ҷустуҷӯӣ” (Розыскная 

деятельность) ворид карда шуд. Ин фаъолият қисми 
ҷудонашавандаи тафтиши ҷиноят гардид. Ҳамин тавр, 
Эстония якумин давлате буд, ки дар байни давлатҳои 
пасошӯравӣ пурра аз танзимнамоии тарзи советии ФОҶ 
даст кашида, ба усули аврупоӣ гузашт ва мурофиаи 
ҷиноятиашро ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ 
гардонид; 

- дар Литва дар баробари Қонуни фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз соли 2002, Қонуни нав дар бораи 
ҷустуҷӯи криминалӣ қабул гардид. Акнун мазмуни 
фаъолияти ҷустуҷӯӣ танҳо пешгирикунанда шуд, на 
ошкоркунандаи ҷиноят; 

                                                                                                            
пинҳониро, ки барои қонунгузории пасошӯравӣ анъанавӣ мебошанд, 
нигоҳ медорад. 
169 Дар лоиҳаи КМҶ Ҷумҳурии Арманистон ба ҳолати моҳи январи 
соли 2013 боби 31 дар бораи амалҳои махфӣ бахшида шудааст, ки 
қоидаи 6 намуди ин амал дар он муқаррар карда шудааст.  
170 Дар лоиҳаи КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон ба ҳолати 1-уми октябри 
соли 2013 боби 30 дар бораи амалҳои тафтишии ғайриошкоро, чун 
қисми таркибии давраи тосудии парвандаҳои ҷиноятӣ бахшида 

шудааст. Дар он 10 намуди ин амал муқаррар шудааст. 
171 Дар лоиҳаи КМҶ Ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳолати соли 2017 
институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро, чун қисми таркибии 

давраи тосудии парвандаҳои ҷиноятӣ муқаррар карда шудааст. 
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- дар Молдавия дар баробари Қонуни фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯиаш аз соли 1994 Қонуни нав дар бораи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ қабул гардид ва ба қ. 5 
боби 3 – юм “Фаъолияти махсуси ҷустуҷӯӣ” ворид гардид. 
Ҳамаи фаъолияти махсуси ҷустуҷӯӣ ба мисли тафтишӣ ба 
ошкор ва тафтиши ҷиноят равона шуда буд.  

- дар Украина Кодекси нави мурофиаи ҷиноятӣ 
қабул гардид, ки дар он дар боби 21 – ум “Амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро” пешбинӣ карда шуд. Қонун дар 

бораи фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯиаш, ки аз соли 1992 
қабул шуда буд, тағйир дода шуд. Мувофиқи ин тағйирот 
тафтиши ҷиноят аз вазифаи ФОҶ хориҷ карда шуд. Аммо 
ҳамаи маводҳо ва натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ мумкин аст, дар мурофиаи ҷиноятӣ истифода 
гардад.  

Ислоҳоти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
мамлакатҳои номбурда чунин натиҷаҳоро оварда 
расонид: 

- васеъкунии назорати судӣ ба бисѐр амалҳои махфӣ; 
- танзими меъѐрии амалҳои тафтишии ғайриошкоро; 
- муайянкунии ҳадди амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дар ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин; 
- маҳдуднамоии амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо 

муҳлати мушаххас; 

- вонамуд накардани иттилоот дар бораи шахсони ин 
амалро анҷомдиҳанда; 

- эътирофи протоколҳои амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба сифати далел, мисли дигар протоколҳои 
амали тафтишӣ172. 

                                                 
172 Ниг.: Банчук А. Правовое регулирование специальных (тайных) 
следственных действий в постсоветских странах, Бишкек – 2014. С. 44-
45 
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Албатта, дар адабиѐти ҳуқуқӣ оид ба фарқияти байни 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ баҳси зиѐд мавҷуд аст, аммо баъзе аз 
олимон нишонаҳои махсуси амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро пешниҳод кардаанд, ки метавон худ 
хулосабарорӣ намуд. 

Аввалан, амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба қувваи 
қонунӣ даромада, дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
намудҳои алоҳидаи он нишон дода шудааст. Ҳолатҳои 

пешбурд ва методҳои оператиҷӣ ҷустуҷӯӣ дар он истифода 
бурда мешавад173, аммо натиҷаи амалҳои тафтишии 
ғайирошкоро мустақилона худашон ба сифати далел 
баромад мекунанд. Тартиби истифодабарии онҳо низ дар 
ҷараѐни исботкунӣ мутобиқи Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ 
амалӣ карда мешавад. Аз як тараф мутобиқи қ.4 м. 7 
Қонун дар бораи ФОҶ – и Украина: тақсимкунии 
чорабиниҳои оперативӣ – ҷустуҷӯии мавҷуда, амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро ба як тартиби муайян иҷро 
мекунад, агар дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
Украина пешбинӣ шуда бошад174. Метод ва воситаҳои 
истифодашуда дар амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
охир аз ҷониби меъѐрҳои қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
баҳо дода мешавад. Аз нигоҳи дигар мувофиқи қ.2 м. 8 
Қонун дар бораи ФОҶ – и Украина: қабули қарор дар 
хусуси гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
дар қиѐс аз амалҳои тафтишии ғайриошкоро, пешниҳод ва 

                                                 
173 Ниг.: Абдуллоев П.С. Значение рузультатов оперативно – 
розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовному делу 
// Вестник Таджикского национального университета. 2012. №3 – 4. С. 
110 – 119.  
174 Ҳақиқатан ҳам иҷрои амалҳои тафтишии ғайриошкорои номбурда 
ба воситаи таснифнамоии он бо супориши муфаттиш аз ҷониби 

мақомоти дахлдор ва иҷозати суд амалӣ карда мешавад. 
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тафтиши дархости мазкур мутобиқи муқаррароти боби 21 
– уми КМҶ Украина сурат мегирад175. 

Дуввум, пешбурди амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
барои ҷамъоварии далелҳо равона карда шудааст, ки он 
ба воситаи меъѐрҳои қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
танзим мешавад. Субъекти анҷомдиҳандаи он худи 
муфаттиш ѐ бо супориши ӯ мақомоти ваколатдори 
мушаххас мебошад.  

Сеюм, ин ки дар натиҷаи амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро протокол ва иқтибосҳо тартиб дода 
мешавад, ки дар он натиҷаҳои истифодаи воситаҳои илмӣ 
техникӣ – чун сарчашмаи далел қайд карда мешавад. 
Муқаррароти мазкур барои қобили қабул будан ва қонунӣ 
будани натиҷаи бадастовардашуда пешбинӣ карда 
шудааст, ин ҳама ба мақсади исботкунӣ амалӣ карда 
мешавад176.  

Вобаста ба алоқамандии амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ баъзе аз 
нуқтаи назарҳоро таҳлил менамоем. Масалан ба ақидаи 
олимони қазоқ, меъѐрҳои дар боби 30 – юми қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон 
пешбинигардида, ба мақсади ташакулѐбии дуру дарози 
мурофиаи ҷиноятӣ ва фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ 
мусоидат менамояд. Мақсад аз ворид намудани 
чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ба мурофиаи ҷиноятӣ ва 
истифодаи васеи онҳо оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ барои 
ошкор намудани ҷинояти дар ҳайати гурӯҳҳои 

                                                 
175 Закон Украины от 18.02.1992г. №2135-Х11 «Об оперативно – 
розыскной деятельности» // Ведомости Верховной Рады (ВВР). 
1992.№22 
176 Ниг.: Ковтун Н.Н. Негласные следственные (розыскные) действия 
УПК Украины как легитимные процессуальные средства 
доказывания// Уголовное судпроизводство. 2013. №4 
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муташаккил содиршаванда ва хусусияти 
коррупсионидошта мебошад.  

Ворид намудани методҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ба мурофиаи ҷиноятӣ фаъолияти кормандони 
оперативӣ ва муфаттишро ба ҳам мувофиқа намуда, барои 
тафтиши парвандаи ҷиноятӣ методҳоеро истифода 
менамоянд, ки қонунӣ ва қобили қабул будани натиҷаҳои 
бадастомада барои парванда истифода мешавад177. Аз 
нуқтаи назари дигар, муфаттиш он вазифаҳоеро, ки барои 
тафтиши парвандаи ҷиноятӣ анҷом медод, дигар анҷом 
намедиҳад, чунки бисѐр аз амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро танҳо бо супориши муфаттиш аз ҷониби 
мақомоти ваколатдори таҳқиқ анҷом дода мешавад, чи 
тавре ки пештар анҷом дода мешуд. Аз ҳама бештар 
мувофиқи қ. 2 м. 232 КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро, ба истиснои назорати пинҳонии 
почта ва дигар муросилот бо супориши мақомоти 
ваколатдори ҳифзи ҳуқуқи пешбурди тосудии парвандаи 
ҷиноятӣ ѐ мақомоти махсуси давлатӣ бо истифодаи шакл 
ва методҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида 
мешавад178.  

Баъди он ҳама баҳсе ки дар мурофиаи ҷиноятӣ оиди 
чи тавр расмикунонии чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
ва эътирофи натиҷаҳои он ба сифати далел вуҷуд дошт 
ақидаи баъзе аз олимоне, ки мехостанд, он қисми 
таркибии мурофиаи ҷиноятӣ эътироф шавад, амалӣ шуд. 

Баъди ворид намудани тағйирот ба қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Қазоқистон дар соли 2014, институти 

                                                 
177 Ниг.: Астафьев Ю.В. Оперативно – розыскные элементы уголовно-
го процесса // Вестник ВГУ.Серия: право. 2017 №2. С. 232 – 242. 
178 Ниг.: Орумбаев Н.Е Негласные следственные действия по новому 
УПК Казахстана // Вестник Омской юридической академии.2015 . №3 
(28). С. 75 - 76 
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“Амалҳои тафтишии ғайриошкоро” ба вуҷуд омад. Ин 
институт амалҳои тафтиширо ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: 
амалҳои тафтишии ошкоро (анъанавӣ) ва амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро. Амалҳои тафтишии ошкоро 
тавасути роҳу воситаҳои умумии пешбининамудаи 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ амалӣ мешавад, амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро бошад аз ҷониби мақомоти 
дахлдори оперативӣ ѐ мақомоти махсуси давлатӣ бо 
истифода аз роҳу восита ва методҳои фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ амалӣ карда мешавад179. 
Абетанов А.С. қайд мекунад, ки агар байни амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
фарқгузорӣ мавҷуд бошад, пас мо ба таҳлили ин мавзуъ 
мегузарем. Ҳамин тавр, мутобиқи қ. 1 м. 11 Қонуни 
Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи фаъолияти оперативӣ 
ҷустуҷӯӣ” аз 15 сентябри соли 1994, чорабиниҳои 
оперативӣ ҷустуҷӯӣ ба ду гуруҳ: умумӣ ва махсус ҷудо 

мешаванд. Чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯии махсус 
инҳоянд: 1) назорати муросилоти почта ва телеграф; 2) 
ҷустуҷӯи оперативӣ дар шабакаҳои алоқа; 3) гӯш ва сабти 
пинҳонии гуфтугӯ бо ѐрии воситаҳои техникии видеоӣ – 
аудиоӣ ѐ дигар воситаҳои техникии махсус, гӯш ва сабти 
гуфтугӯе, ки аз телефон ѐ дигар воситаҳои алоқа 
бармеояд; 4) гирифтани маълумот аз каналҳои техникӣ, 
системаи компютерӣ ва дигар воситаҳои техникӣ; 5) 
даромадани оперативӣ; 

Номгӯи амалҳои тафтишии ғайриошкоро мутобиқи 
моддаи 231 – и КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон инҳоянд: 

                                                 
179 Ниг.: Ахпанов А.Н. Хан А.Л. О прававой природе и разграничении 
оперативно – розыскных мероприятий и негласных следственных 
действий // Вестник Института законодательства РК. Астана. №3 (52). 
2018. С.47  
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1. Ҳабси муросилоти почта – телеграф, 
азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардани онҳо; 

2. Гӯш кардани гуфтугӯ; 
3. Гирифтани иттилоот аз шабакаҳои алоқа; 
4. Гирифтани маълумот аз компютер, сервер ва 

шабакаҳои дигар; 
5. Сабти аудио ва видеои шахс ѐ ҷой; 
6. Мушоҳида (назорат) – и шахс ѐ ҷой; 
7. Дохил шудан ва муоинаи ҷойи ғайристиқоматӣ ѐ 

дигар мулки шахс; 
8. Гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ бо 

мақсади гузаронидани экспертиза; 
9. Ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 

кардани кирдори ҷиноятӣ; 
10. Харидории санҷишӣ; 
Чи тавре ки маълум гашт ҳамаи амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро ба чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пурра 

мувофиқат мекунанд. Аз ин бармеояд, ки ин амалҳоро хоҳ 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро хоҳ чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ номидан мумкин аст, чунки ҳарду ҳам 
як амал аст. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро бо 
пайваст намудан ба мурофиаи ҷиноятӣ ва аз ин ҳосил 
шудани ду мафҳум: чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 
мурофиаи ҷиноятӣ ғайриимкон аст. Аз ин мо ягон чизи 
ҳайратоварро намебинем. Аввалан, чорабиниҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои мурофиаи ҷиноятӣ ҳарду 
мустақиланд ва маълум аст, ки аввала барои пурра 
намудани дуюм хизмат мекунад. Дуввум ин ки мақомоте 
нест, ки ин ду амалро аз якдигар ҷудо намояд180.  

                                                 
180 Ниг.: Абетанов А.С. Основные направления модернизации 
уголовного процесса в Республике Казахстан. А.2018. с. 56 
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Олими дигари қазоқ Ахпанов А.Н. қайд мекунад, ки 
бо ворид намудани институти “Амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро” ба мурофиаи ҷиноятии Қазоқистон аз соли 
2014 як қатор саволҳоро дар назарияи далелҳо ва 
қонунгузории ташкилоти тафтишии ҷиноятҳо ба вуҷуд 
овард. Ҷавоб ба саволҳои мазкур асоси ин тағйиротро 
муайян намуда метавонад. Акнун ин гуна маълумотҳо ба 
воситаи чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ чӣ гуна 
ҷамъоварӣ мешавад? Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва 

амалҳои тафтишии ғайриошкороро дар ҷараѐни тафтиши 
тосудӣ омехта кардан мумкин аст? Оѐ натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ барои истифода намудани 
онҳо дар исботкунӣ масъалаи мубрам мемонад ѐ не?  

Кӯшиши кушодани табиати ҳуқуқӣ ва ҷудо намудани 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро бо амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро олимони қазоқ Ахпанов А.Н. ва А.Л. Хан 
кардаанд. Муаллифон қайд мекунанд, ки дар парвандаҳои 

ҷиноятии дараҷаи миѐна, вазнин ва махсусан вазнин дар 
баробари амалҳои тафтишии ғайриошкоро чорабиниҳои 
оперативӣ низ истифода мешавад, истифодаи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар ин маврид, бо мақсади пурра 
кушодани ин амали ҷиноятӣ мебошад. Онҳо ақидаи худро 
пешниҳод мекунанд, ки дар қонунгузорӣ дар масъалаи 
мазкур бояд ваколатҳо байни прокурор ва судя барои 
иҷозати гузаронидани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ181 
ва амалҳои тафтишии ғайриошкоро тақсим карда шавад.  

Чи тавре ки маълум аст, мувофиқи моддаи 2-юми 
Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ” вазифаи фаъолияти ин 

                                                 
181 Ниг.: Маҳмудов И.Т. Истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ 
– ҷустуҷӯӣ дар фаъолияти исботкунӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ // 

Қонуният. Нашри махсус. №5. 2014. С. 35 – 41. 
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ҳуқуқмуҳофизавӣ дар фазои ҷинояткорӣ “ошкор, пешгирӣ 
ва қатъи ҷинояткорӣ” ба ҳисоб меравад. Ҳамин тавр 
натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мумкин аст ба 
сифати сабаб ва асоси оғози тафтиши тосудӣ, 
муайяннамоии роҳу восита ва тактикаи гузаронидани 
амалҳои тафтишӣ бошад, инчунин барои исботнамоии 
тафтиши парвандаи ҷиноятӣ хизмат карда метавонад182.  

Дар адабиѐтҳои илмӣ саволе ба миѐн меояд, ки 
алоқамандии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва амалҳои 

тафтишӣ қайд карда шудааст, инчунин коркарди онҳо дар 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ пешбинӣ 
шудааст. Дар КМҶ баъзе аз давлатҳо ба монанди 
Фаронса, Олмон, Швейтсария, Австрия амалҳои махсуси 
ғайриошкоро муқаррар карда шудааст, ки дар натиҷаи 
анҷом додани онҳо ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии 
инсон ва шаҳрванд метавонад поймол карда шавад.  

К.С. Доронин қайд менамояд, ки дар илми муосири 

Россия барои ошкорнамоии ҷиноят илми мурофиаи 
ҷиноятӣ ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар якҷоягӣ 
фаъолият менамоянд. Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
хусусияти ғайримурофиавӣ дорад, он тибқи шакл ва 
тартиби гузаронидани амалҳои тафтишӣ анҷом дода 
намешавад, ҳамчунин кафолати дақиқи ҳуқуқу озодиҳои 
конститутсионии инсон ва шаҳрванд кафолат дода 
нашудааст183. 

                                                 
182 Ниг.: Актуальные вопросы модернизации основных начал 
казахстанского уголовного процесса. Монография / Под общей 
редакцией А.Н. Ахпанова и З.Г. Казиева. – Астана: ГУ «Институт 
законодательства Республики Казахстан», 2018. – с.76-77. 
183 Доронин К.С. Понятие негласного следственного действия в уго-
ловном процессе // Вестн. Моск. Ун-та. сер. 11. Право. 2017. № 3, - С. 
120-129.  
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Баъзе муаллифон қайд менамоянд, ки гарчанде 
амалҳои мазкур амалҳои тафтишии ғайриошкоро ном 
дошта бошанд ҳам, аммо ҳангоми гузаронидан амалҳое 
анҷом дода мешавад, ки тартиби онҳо ошкоро аст. 
Бинобар он амалҳои тафтишии ғайриошкоро номгузорӣ 
карда шудаанд, ки ахбороти дар натиҷаи он бадастомада 
бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад184.  

Дар маҷмӯъ таҳлили фикру андешаҳои олимон ва 
муҳаққиқони илми мурофиаи ҷиноятӣ моро ба хулосае 

овард, ки тафовути байни амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро дар 
намуди зерин муайян намоем:  

 Чорабиниҳои 
оперативӣ – 

ҷустуҷӯии умумӣ 
ва махсус 

Амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро 

Мақсад  Ҳифз ва ҳимояи 

манфиатҳои 
миллии ҷамъият 
ва давлат 

Мустаҳкамнамоии 

ҳақиқати объективӣ 
оид ба парвандаи 
ҷиноятии мушаххас 

Вазифа Ошкорнамоӣ, 
пешгирӣ ва қатъи 
ҷинояткорӣ; 
Таъмини 
бехатарии 
Президенти 
кишвар ва дигар 
шахсони 

 
 
 

Ошкор ва тафтиши 
ҷинояти алоҳида, 
муайяннамоии шахси 
гунаҳкор 

                                                 
184 Вагапов В. Р., Магденко С. А. Морально-этическая сторона прове-
дения отдельных следственных действий негласного характера // 
Научное и образовательное пространство: перспективы развития: Сб. 
материалов III Междунар. науч.-практ. конф.: В 2 т. М., 2016. Т. 2. С. 
188. 
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ҳимояшаванда; 
Таъмини 
бехатарии 
ҷамъият, давлат ва 
амнияти 
иқтисодии 
кишвар; 
Таъмини ҳифзи 
сирри давлатӣ ѐ 
дигар 
маълумотҳои 
ҳифзкунандаи 
қонун; 

Субъект Кормандони 
оперативии 
зертобеи 
мақомоти таҳқиқ, 
кормандони 
расмии 
ғайриошкоро; 

Мақомоти тафтиши 
тосудӣ ва шахсони 
масъули онҳо, 
Оперҳои зертобеи 
мақомоти таҳқиқ, 
кормандони расмии 
ғайриошкоро; 

Муҳлат Дар санади 
дохили мақомоти 
воҳиди оперативӣ 
муайян карда 
мешавад; 

Дар муҳлати амали 

тафтишоти пешакӣ 

Воситаи 
ҳалли вазифа 

Системаи 
фаъолияти 
ошкоро ва 
ғайриошкорои 
субъектҳои ФОҶ 
барои ҳалли 
вазифаҳои ФОҶ, 
аз қабили 

Амалҳои тафтишии 
пинҳонӣ, ки дар худ 
ҷустуҷӯ, дарѐфт ва 
боварӣ ҳосил 
намуданро дарбар 
мегирад 
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мубориза бар 
зидди ҷинояткорӣ; 

Фазои 
татбиқнамоӣ 

Назорати 
ҷинояткорӣ ва 
мубориза бо он; 
Мурофиаи 
ҷиноятӣ; 
Разведкаи берунӣ; 
Фаъолияти 
маъмурӣ; 
Фаъолияти иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ; 
Дигар муҳити 
таъмини 
манфиатҳои 
миллӣ; 

 
 

Парвандаи ҷиноятии 
мушаххас, ҳолати 
ҷинояти алоҳида 

Шакли 
мурофиавӣ 

Бо санадҳои 
зерқонунии 
мақомоти 
ваколатдори 
оперативӣ дар 
фазои ФОҶ 
муайян карда 
мешавад, онҳо дар 
шакли ҳуҷҷат дар 
намуди зерин 
маълумотнома, 
дархост, 
протокол, 
гузориш ва м.и. 
тартиб дода 
мешавад. 

 
 
 

Протоколи тафтиши 
натиҷаҳои амалҳои 
тафтишии 
ғайриошкоро 

Натиҷа 1) Хулосаи Эътирофи натиҷаҳои 
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(оқибат) маълумотҳои 
оперативии 
ғайриошкоро дар 
ҷараѐни 
исботнамоӣ ба яке 
аз сарчашмаҳои 
нишондодаи 
мурофиаи ҷиноятӣ 
мутобиқ 
гардонида шуда, 
ҳамчун далел 
эътироф мешавад; 
2) давом додани 
фаъолияти 
оперативӣ 
ҷустуҷӯӣ бо 
натиҷаҳое, ки ба 
даст омадааст, 
барои ҳалли 
вазифаҳои дигари 
ФОҶ. 

амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба 
сифати далел оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ, 
ба ғайр аз 
маълумотҳои 
бадастовардашудае, 
ки дар асоси 
қонунгузории 

мурофиаи ҷиноятӣ бо 
тартиби махсус нест 
карда шудааст 

 
Дар ҷадвали мазкур вобаста ба ҳашт асоси 

фарқгузорӣ байни ин ду амал мушаххас пешбинӣ карда 
шуд, ки ҳоҷат ба шарҳи ин фарқиятҳо вуҷуд надорад, зеро 
ҳар як фарқият аллакай аниқ асту ба табиати ҳуқуқии ин 

ду амал мувофиқ меояд.  
Таҳлили қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ва 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба мо имконият медиҳад, 
ки алоқамандӣ ва фарқияти байни ин ду амалро ҷудо 
намоем. Аввалан барои муайяннамоии онҳо ба намудҳои 
алоҳидаи он назар мекунем.  

Амалҳои тафтишии Чорабиниҳои оперативӣ-
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ғайриошкоро ҷустуҷӯӣ 

1 Сабти 
пинҳонии шахс ѐ ҷой 

1 Сабти 
пинҳонии шахс ѐ ҷой 

Ч
О

Ҷ
-и

 м
а
х
су

с 

2 Назорати 
пинҳонӣ, нигоҳ 
доштан ва 
гирифтани 
маълумоти ба 
воситаи алоқаи 
барқӣ фиристода 

2 Назорати 
пинҳонӣ, нигоҳ 
доштан ва гирифтани 
маълумоти ба 
воситаи алоқаи 
барқӣ фиристода 

3 Ба таври 
пинҳонӣ гирифтани 
маълумот аз 
шабакаҳои алоқа ва 
дигар шабакаҳо 

3 Ба таври 
пинҳонӣ гирифтани 
маълумот аз 
шабакаҳои алоқа ва 
дигар шабакаҳо 

4 Ба таври 
пинҳонӣ гирифтани 
маълумот аз 
компютер, сервер ва 
воситаҳои дигар 

4 Ба таври 
пинҳонӣ гирифтани 
маълумот аз 
компютер, сервер ва 
воситаҳои дигар 

5 Назорати 
пинҳонии почта ва 
дигар муросилот 

5 Назорати 
пинҳонии почта ва 
дигар муросилот 

6 Пинҳонӣ ворид 
шудан ва тафтиши 
ҷой 

6 Пинҳонӣ ворид 
шудан ва тафтиши 
ҷой 

7 Мушоҳидаи 
пинҳонии шахс ѐ ҷой 

7 Мушоҳида 

Ч
О

Ҷ
-и

 

у
м

у
м

ӣ
 

 

8 Харидории 
пинҳонии санҷишӣ 

8 Харидории 
оперативӣ 

9 Пинҳонӣ ворид 
шудан ва вонамуд 
кардани кирдори 

9 Воридшавӣ 

1 Рафтори 
ҷиноятӣ вонамуд 
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ҷиноятӣ кардан 

 
Тибқи муқаррароти қонунгузорӣ амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дар давраи тосудии парвандаи ҷиноятӣ 
амалӣ шуда, танҳо оид ба парвандаи ҷиноятӣ амалӣ карда 
мешавад, аммо чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо ба 
парвандаи ҷиноятӣ маҳдуд намегардад, он метавонад оид 
ба масъалаҳои дигар, ки аз ҷиноят дарак медиҳад 
гузаронида шавад185. 

Тибқи муқаррароти қонунгузорӣ амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар худ се аломат доранд: 

а) амалҳои тафтишии ғайриошкоро танҳо дар давраи 
пешбурди тосудӣ амалӣ карда мешавад; 

б) амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз шахсони 
дигар махфӣ нигоҳ дошта мешавад; 

в) амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар КМҶ-и баъзе 
аз давлатҳо мустаҳкам карда шудааст. 

Аз муқаррароти қонунгузорӣ чорабниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯии умумӣ ва махсус дар худ чунин аломатҳоро 
доро мебошанд: 

а) чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо амал аст; 
б) чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро танҳо 

мақомти ваколатдори ЧОҶ амалӣ мекунад; 
в) чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионии инсон ва шаҳрвандро маҳдуд мекунад 
(ЧОҶ – и махсус); 

г) чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо вазифаҳои 
ФОҶ – ро амалӣ менамояд.  

 

                                                 
185 Ниг.: Карл А.М. Соотношение негласных следственных действий и 
оперативно – розыскных мероприятий // Вестник Санкт – 
Петербурского университета МВД России. №3 (83). 2019с. С.149 
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ХУЛОСА 

Рушди босуръати техникаву технология дар солҳои 
охир, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ талаботҳои нав ва инкишофи 
босуръатро тақозо менамояд. Дар баробари дигар 
муносибатҳои ҷамъиятӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ низ 
ташаккул ѐфта истодааст, ки танзимнамоии онҳо маҳз 
тавассути меъѐрҳои ҳуқуқӣ сурат мегирад. Албатта, 
инкишофу ташакули ҷомеаи ҷаҳонӣ бо техникаву 
технологияи муосир ҷиҳатҳои бештар мусбӣ дорад, аммо 

ҳастанд нафароне, ки аз ин дастовардҳои истифода 
намуда онро бар зарари ҷомеа истифода менамоянд.  

Дар солҳои охир ҳарчанд мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бар 
зидди ҷиноят мубориза бурда истода бошад ҳам, пеши ин 
амали номатлубро гирифта натавониста истодааст ва сол 
то сол сатҳи ҷинояткорӣ боло рафта истодааст. Ин омил 
аз зиѐдшавии одамони курраи замин низ вобастагии зиѐд 
дорад. Ба ҳамагон маълум аст, ки ҷиноят кирдори 

номатлубест, ки ба ҷамъият, давлат ѐ шахсони алоҳида 
зарар мерасонад ѐ бо расонидани зарар таҳдид ба вуҷуд 
меорад. Ин амал ҳодисаи замони гузашта аст. Шахсони ба 
ин кирдор дастзада ҳатман ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида 
мешаванд, аммо барои ба ҷавобгарӣ кашидани ин шахсон 
бояд гуноҳи онҳо дар содир кардани ин кирдор исбот 
карда шавад. Қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
исботнамоиро танҳо дар доираи қонун ва ба воситаи 
далелҳо муқаррар кардааст ва барои бадастории далелҳо 
аз ҳама роҳи қобили қабул, амалҳои тафтиширо пешбинӣ 
намудааст. Аз ин бармеояд, ки субъектони таъқиби ҷиноӣ 
тавассути гузаронидани амалҳои тафтишӣ далелҳо ба даст 
оварда, тавассути онҳо шахсони кирдори ҷиноятӣ 
содирнамударо дастгир ва ба ҷавобгарӣ мекашанд. 

Муттаасифона дар солҳои охир сатҳи ҷиноятҳо 
хусусияти коррупсионӣ дошта, дар ҳайати гурӯҳи 
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муташаккил ѐ иттиҳоди ҷиноятӣ содиршаванда, 
терроризм, экстремизм, ҷиноятҳо дар соҳаи моликият, ба 
муқобили шахсият, муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор зиѐд шуда истодааст. Ошкорнамоии баъзе аз ин 
ҷиноятҳои содиршуда, бинобар сабаби истифода 
намудани ҷинояткорон аз техникаву технологияи муосир 
бисѐр душвор шуда истодааст. Аз ин лиҳоз дар як қатор 
давлатҳои пасошӯравӣ ислоҳот дар самти мурофиаи 
ҷиноятӣ рафта истодааст.  

Ислоҳоти наве, ки дар самти мурофиаи ҷиноятӣ дар 
баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ амалӣ шуда истодааст, 
институти нави мурофиавӣ – амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро ба вуҷуд овард. Институти амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро солҳои охир дар мамлакатҳои 
пасошӯравӣ, яке аз сохтори муҳим ва машҳури ҳуқуқӣ 
эътироф шуда истодааст. Бояд қайд кард, ки ин истилоҳро 
дар баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ шартан истифода 

бурда, дар сатҳи қонунгузорӣ онро бо номҳои гуногун 
истифода мебаранд.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин амали махфии 
субъектони мурофиаи ҷиноятӣ, шахсоне ки мақсади онҳо 
барои муайянкунии ҳолати кор, ба даст овардани 
маълумот, ҳолатҳои дигаре, ки оид ба парвандаи ҷиноятӣ 
исбот мегарданд, дар ҳолате ки амалҳои тафтишии 
ошкоро инро муайян карда наметавонад, амалӣ карда 
мешаванд. 

Асоси пешбурди амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
шарт ва тартиби гузаронидани онҳо элементи шакли 
мурофиавӣ аст ва аз ин лиҳоз он дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ ҳамчун як институти алоҳида муқаррар 
карда шудааст. Аломатҳои қонунӣ ѐ ин ки нишонаҳои 
махсуси амалҳои тафтишии ғайриошкоро инҳоянд: 
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-  қонунгузории мурофиавӣ асос ва тартиби 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро танзим 
мекунад, ҳамчунин аз болои ин амал назорати судиро 
муқаррар мекунад; 

- амалҳои тафтишии ғайриошкоро оид ба 
парвандаҳои ҷиноятии категорияи вазнин ва махсусан 
вазнин гузаронида мешавад. Дар баъзе аз қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии давлатҳо ҳолатҳое пешбинӣ шудааст, 
ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро метавонад оид ба 

парвандаҳои аз категорияи вазнин камтар низ гузаронида 
шавад; 

- муҳлати гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва тартиби дароз кардани он муқаррар 
карда шудааст;  

- ҷараѐни (протсес)-и шахсони манфиатдор вуҷуд 
дорад, дар муносибат ба шахсони гузаронандаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ва шинос кардани онҳо бо 

натиҷаи он; 
- протоколҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 

қиѐс бо протоколҳои амалҳои тафтишӣ низ метавонад ба 
сифати далел баромад кунад; 

Таҳлил ва омӯзиши мавзӯи интихобшуда дар асоси 
азхуд кардани адабиѐтҳои илмии ватанӣ ва хориҷӣ сурат 
гирифта, моро оиди ин институти нави мурофиавӣ ба 
чунин хулосаҳо овард: 

а) аввалан омӯзиш ва таҳлили адабиѐтҳои ҳуқуқӣ дар 

самти мурофиаи ҷиноятӣ моро бо як институти нави 
мурофиавӣ, ки баъди солҳои 2000-ум рушд кардааст, 
шинос намуд, ки ин институт амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро аст; 

б) амалҳои тафтишии ғайриошкоро ҳарчанд баъди 
солҳои 2000-ум ҳам дар қонунгузории баъзе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ ба вуҷуд омада бошад, ин намудҳои алоҳидаи 
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ин амал ҳанӯз дар Асосҳои мурофиаи ҷиноятии замони 
шӯравӣ пешбинӣ карда шуда буд; 

в) истифодаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
давлатҳои пасошӯравӣ ин истифодаи таҷрибаи давлатҳои 
пешрафтаи ҷаҳон, аз қабили Ҷумҳурии Олмон, Фаронса, 
Швейтсария, ИМА мебошад, инчунин истифодаи 
меъѐрҳои низоми оилаи англо -саксонӣ дар оилаи романо-
олмонӣ мебошад.  

г) дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҶТ низ 

баъзе аз элементҳои ин амали тафтишӣ дида мешавад, аз 
қабили ҳабси муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва 
хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва 
алоқаи почта интиқол мешавад; гӯш кардан ва сабти 
гуфтугӯи телефонӣ, гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи 
муқоисавӣ. 

д) амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ омезиш ѐфтааст ва баҳси зиѐдро дар 

байни олимони ин соҳа ба вуҷуд овардааст. Албатта ин ду 
амал бо якдигар бисѐр алоқамандии зич доранд, аммо 
байни инҳо тафовут низ дида мешавад. Таҳлили масъалаи 
мазкур дар як параграфи алоҳидаи мавзӯи интихобшуда 
амалӣ карда шудааст, ки дар онҷо ҳам ягонагӣ, умумият 
ва фарқияти байни ин ду амал нишон дода шудааст; 

е) гузариши элементҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ба мурофиаи ҷиноятӣ баҳси чандинсолаи 
масъалаи истифодаи натиҷаҳои ФОҶ-ро дар мурофиаи 

ҷиноятӣ то як андоза аз байн бурд, зеро бо эътироф 
кардани ин элементҳо чун қисми таркибии мурофиаи 
ҷиноятӣ онҳо ба меъѐрҳои мурофиавӣ табдил ѐфта, 
минбаъд маҳз тавассути меъѐрҳои мурофиаи ҷиноятӣ 
амалӣ карда мешаванд; 

ѐ) амалҳои тафтишии ғайриошкоро ин амалҳое 
мебошад, ки ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва 
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шаҳрвандро маҳдуд менамояд, аз ин лиҳоз тартиби 
махсуси гузаронидан ва кафолатҳои қонунӣ ҳангоми 
оқибати номусоиди ин амал дар қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст; 

ж) амалҳои тафтишии ғайриошкоро (негласные 
следственные действия) дар давлатҳои пасошӯравӣ бо 
номҳои гуногун истифода мешавад, аммо истилоҳе, ки мо 
қобили қабул донистему онро эътироф намудем – ин 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро аст. Аз он сабаб мо ин 

истилоҳро истифода менамоем, ки ин амал ба таври 
ғайриошкоро (пинҳонӣ, махфӣ) сурат мегирад ва 
натиҷаҳое, ки ба даст меояд ба ғайр аз шахсони масъул 
дигар нафарон бо он шинос шуда наметавонанд. Дар ин 
масъала вобаста ба гузаронидан, тартиби нигоҳ доштан, 
шинос шудан сирри давлатӣ амал менамояд.  

з) ворид намудани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба мурофиаи ҷиноятӣ маънои онро надорад, ки мо аз 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пурра даст кашем, чунки 
фаъолияти операвтивӣ-ҷустуҷӯӣ бо аломатҳо, хусусиятҳо 
ва таъиноти худ аз ин амали мурофиавӣ фарқ мекунад. 
Агар амалҳои мурофиавӣ оиди ҳолати як парвандаи 
ҷиноятӣ амалӣ карда шаванд, чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ таъиноти худро доранд, ки онҳо фақат бо 
мақсади ошкор, пешгирӣ ва бартараф намудани 
кирдорҳои номатлуб равона шудааст; 

и) намудҳои алоҳидаи тафтишии ғайриошкоро дар 

ҳар давлат ҳар хел аст, аммо мо 11 намуди онро интихоб 
намудем, ки ин амалҳо барои пурра, ҳаматарафа ва 
объективона санҷидани ҳолати кор басандагӣ мекунанд.  

й) мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро ин ба 
даст овардани ҳақиқати объективӣ барои исботи 
парвандаи ҷиноятӣ аст, аҳамияташ дар он ифода меѐбад, 
ки тавассути ин амал мо метавонем тамоми ҷиноятҳои 
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мураккаб ва ноаѐнро ошкор намоем, ҳамчунин барои 
таъмини принсипи пурра, ҳаматарафа ва объективона 
санҷидани ҳолати кор ба мо кумак мекунад; 

к) бо эътироф намудани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро чун институти мурофиаи ҷиноятӣ моро 
зарур аст амалҳои тафтиширо ба ду гурӯҳ: амалҳои 
тафтишии ошкоро (анъанавӣ) ва амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро (амалҳои нав) ҷудо намоем.  

л) тартиб, шароит ва асоси гузаронидани амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро танҳо қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ муқаррар мекунад, истифодаи меъѐрҳои дигар 
қонун дар хусуси гузаронидани ин амал иҷозат дода 
намешавад;  

м) амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз ҷониби 
субъектони махсус амалӣ карда мешавад, дар ин ҷо нақши 
бештарро муфаттиш дорад ва бо супориши ӯ кормандони 
мақомоти ваколатдор ин амали тафтиширо амалӣ 
менамоянд; 

н) аз сабаби он, ки ин амал ҳуқуқу озодиҳои 
конститутсионии шаҳрвандонро маҳдуд менамояд, 
назорати судӣ дар ин самт ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда 
мешавад ва барои гузаронидани кадом амали 
ғайриошкорое набошад бояд иҷозати суд гирифта шавад. 

Зимни таҳлили мавзӯи баррасишаванда ва ибрози 
хулосаҳои дар боло зикршуда инчунин нуқтаҳои муҳимро 
ҳамчун маҳсули мавзӯи зикршуда ҳамчун пешниҳод қайд 
намуданием: 

а) зимни таҳлил ва баррасии мафҳуми амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ҳам дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ ва ҳам 
дар қонунгузории баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ 
мафҳуми ин амал бояд ба таври зерин дода шавад: 
“Амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин фаъолияти 
махсуси мурофиавиест, ки аз ҷониби субъектони махсуси 
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муқаррарнамудаи қонун, ба таври пинҳонӣ сурат гирифта, 
бо мақсади ҷамъоварӣ ва тафтиши далелҳо барои исботи 
ҳақиқати воқеӣ оиди парвандаи ҷиноятӣ амалӣ карда 
мешавад”. 

б) дар масъалаи муайян намудани намудҳои амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро намудҳои дар параграфи 2. 2-и 
кори мазкур нишондода истифода карда шавад, аз қабили: 

1. Ҳабси муросилоти почта – телеграф, 
азназаргузаронӣ ва дарѐфт кардани онҳо; 

2. Гӯш кардани гуфтугӯ; 
3. Гирифтани иттилоот аз шабакаҳои алоқа; 
4. Гирифтани маълумот аз компютер, сервер ва 

шабакаҳои дигар; 
5. Сабти аудио ва видеои шахс ѐ ҷой; 
6. Мушоҳида (назорат) – и шахс ѐ ҷой; 
7. Дохил шудан ва муоинаи ҷойи ғайристиқоматӣ ѐ 

дигар мулки шахс; 
8. Гирифтани намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ бо 

мақсади гузаронидани экспертиза; 
9. Ворид шудан ба иттиҳоди ҷиноятӣ ва вонамуд 

кардани кирдори ҷиноятӣ; 
10. Таҳвили назоратшаванда; 
11. Харидории санҷишӣ; 
в) амалҳои тафтишии ғайриошкоро – чун институти 

мурофиаи ҷиноятӣ қабул карда шавад, чунки ин талаботи 
ҷомеаи муосир мебошад; 

г) дар масъалаи асос, шарт ва тартиби гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро мушкилотҳои зиѐд дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии баъзе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ ба назар мерасад, аз ин лиҳоз муҳаққиқони 
соҳаро зарур аст, то баҳри бартараф намудани ин 
камбудиҳо чораҳо андешанд ва меъѐрҳои қонунгузориро 
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дар ин соҳа ба стандартҳои байналмилалӣ ва принсипҳои 
мурофиаи ҷиноятӣ мутобиқ намоянд.  

д) байни амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ фарқият гузошта шавад, 
зеро гарчанде аз рӯи намуд онҳо ба ҳамдигар як бошанд, 
аммо аз ҷиҳати табиати ҳуқуқӣ аз якдигар фарқ доранд; 

е) дар таҳлили таҷрибаи давлатҳои хориҷа моро 
зарур омад, онро бо табиати ҳуқуқии ҶТ муқоиса намоем. 
Чи тавре ки ба ҳамагон маълум аст КМҶ ҶТ амалҳои 

тафтишии ғайриошкороро пешбинӣ накардааст ва ба ин 
нигоҳ накарда мушкилотҳои зиѐде дар хусуси амалҳои 
тафтишӣ ҷой доранд. Аз ин лиҳоз муҳаққиқони соҳаро 
зарур аст, то ба ин масъала равшанӣ андохта, баҳри 
бартараф намудани ин мушкилотҳо чораҳо андешанд ва 
дар баробари ин боби алоҳида ба қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ бо номи “Амалҳои тафтишии ғайриошкоро” 
ворид карда шавад. Дар боби мазкур мафҳум, асос ва 

тартиби гузаронидани ҳар як амали тафтишии 
ғайриошкоро, шартҳои умумии гузаронидан, муҳлати 
анҷом додани ин амал, субъектони анҷомдиҳанадаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро, ҳолатҳои гузаронидани 
ин амали тафтишӣ ва м.и. бояд пешбинӣ карда шавад.  

ѐ) назорати судӣ оиди ин масъала дар ҶТ ба таври 
ҷиддӣ ба роҳ монда шавад, то вайронкунӣ ва 
маҳдуднамоии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, то ба 
ҳадде нарасад, ки меъѐрҳои нав бар зарари ҷомеа шавад; 

ж) мақомоти махсуси анҷомдиҳандаи ин амали 
тафтишӣ дар ҶТ муқаррар карда шавад ва захираҳои 
кадрии мақомоти мазкурро бояд ҳайате ташкил намоянд, 
ки шоистаи номи худ бошанд, зеро бо қабули институти 
мазкур ба қонунгузории кишвар ва таъсиси ниҳодҳои нав 
мо бояд ба мақсадҳои воқеӣ, ки ба пешгирӣ, ошкор ва 



189 

 

 

бартараф намудани ҷиноят равона шудааст бирасем, на ба 
пайдошавӣ ва рушди кирдорҳои номатлуб; 

з) ҳамаи маълумотҳое, ки дар натиҷаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба даст меояд, бояд махфӣ нигоҳ 
дошта шаванд, тарзи шиносоӣ бо онро дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ ба таври махсус пешбинӣ намоянд. 
Ҳамчунин пешниҳод мешавад, ки дар масъалаи мазкур 
ҳуқуқи шиносшавиро ба ин маводҳо бояд шахсоне дошта 
бошанд, ки ин маводҳо ба онҳо аҳамият доранд ва 

иҷозати шиносоӣ бо онҳо танҳо аз ҷониби суд дода шавад;  
и) чи тавре ки ба ҳамагон маълум аст, омӯзиши 

амалҳои тафтишӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
кишвар дар доираи фанни мурофиаи ҷиноятӣ, 
барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ, 
криминалистика сурат мегирад. Дар аксар давлатҳои 
хориҷ омӯзиши амалҳои тафтишӣ дар доираи фанни 
махсус омӯхта мешавад ва адабиѐтҳои ҳуқуқӣ оиди ин 

масъала низ хеле зиѐд аст. Аз ин лиҳоз пешниҳод карда 
мешавад, ки омӯзиши амалҳои тафтишӣ дар доираи фанни 
махсус ба роҳ монда шавад ва дар доираи ҳамин фан 
омӯзиш оид ба институти амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро низ сурат гирад. Зарурияти омӯзиши ин 
амал дар доираи фанни алоҳида бештар хусусияти 
амалиявӣ дошта, ҳамчун манбаи асосии ҷамъоварии 
далелҳо ба ҳисоб меравад. Дар ҳамин замина зарур аст, 
ҷиҳати таълими фанни мазкур кормандони амалия бештар 

ҷалб карда шаванд.  
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ЗАМИМА 
 

КОНСЕПСИЯИ 

АМАЛҲОИ ТАФТИШИИ ҒАЙРИОШКОРО ДАР 

ДОИРАИ ҚОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ 

ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

1.1. Муќаддима 
 

Инкишоф ва рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ на 
танҳо ба пайдоиши омилҳои мусбат, балки ба пайдоиши 
омилҳои манфӣ низ сабаб гардид, ки ин дар содиршавии 
ҷинояту ҷинояткорӣ ифодаи худро меѐбад. Дар баробари 
он, ки амалҳои тафтишӣ, чорабиниҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ва дигар амалҳои мурофиавӣ баҳри 
ошкорнамоии ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони 
ҷиноятсодирнамуда равона шудаанд, инчунин, дар илми 
мурофиаи ҷиноятӣ амали нав, бо номи амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро ба вуҷуд омад. 
Мазмуну муҳтавои амалҳои тафтишии 

ғайриошкороро чунин унсурҳо ташкил медиҳанд: 
- амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин амали 

махсуси мурофиавиест, ки ба таври махфӣ сурат мегирад; 
- амали мазкур аз ҷониби субъектони махсуси 

мурофиаи ҷиноятӣ ба амал бароварда мешавад; 
- мақсади гузаронидани амали мазкур барои 

муайянкунии ҳолати кор, ба даст овардани маълумот ва 
ҳолатҳои дигари барои парванда аҳамиятнок мебошад. 

- амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар сурате 
гузаронида мешавад, ки ба даст овардани маълумот оид 
ба ҷиноят ва шахси ҷиноятсодирнамуда ба воситаи 
амалҳои тафтишӣ ғайриимкон аст. 
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Тибқи сархати 6 банди 57 боби 4 Консепсияи сиѐсати 
ҳуқуқии ҶТ “ба фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчун 
фаъолияти муҳими мусоидаткунанда ба мурофиаи 
ҷиноятӣ, ки пинҳонӣ ва яктарафа анҷом меѐбад, 

муносибат намуда, дар оянда ҷанбаҳои мурофиавии ин 

фаъолият коркард шуда, натиҷаи онро тибқи қоидаи 
далеловарӣ бо қонунгузорӣ ба расмият медарорад, ки дар 
мурофиаи ҷиноятӣ мавриди истифода қарор дода шавад”. 

Консепсияи амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 

доираи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маводи илмие мебошад, ки љињати такмили 
ќонунгузории соња тањия гардидааст. Ќобили зикр аст, ки 
дар шакли маводи илмии мушаххас омода кардани 
Консепсияи болозикр, яке аз аввалин кўшишњое мебошад, 
ки аз љониби корманди Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањия карда 
шудааст ва тамоми эроду дархостҳоро оид ба ин масъала 
бо камоли эҳтиром қабул менамояд. 

Тибќи банди 6, сархати 1 Низомномаи Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 27 ноябри соли 2014, № 288 тасдиќ 
шудааст, яке аз вазифањои асосии Марказ «Тањияи 
консепсияњои такмили ќонунгузорї, консепсияи лоињањои 
ќонунњо, пешнињод намудани онњо тибќи тартиби 
муќарраргардида барои баррасї ба Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон» 
пешбинї гардидааст, ки тањияи консепсияи мазкур љињати 
дар амал татбиќ гардидани ин вазифаи асосии Марказ 
мусоидат мекунад. 

Консепсияи мазкур хусусияти илмї дорад, яъне дар 
он маљмўи андеша ѐ аќидањои асосии муаллиф оид ба 
такмили муќаррароти Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

vfp://rgn=123031/
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро љамъ оварда шудааст. Истилоњи 
«консепсия» дорои мазмуни гуногун буда, он якчанд 
шаклњои эътирофшудаи муайян кардани истилоњи 
мазкурро дорро мебошад, ба монанди «низоми нуќтањои 
назар оид ба ягон њодиса», «аќидањои асосї», «муайян 
кардани воситаи фањмиш, шарњи ягон падида, нуќтањои 
назари асосї, ѓояи роњбарикунанда барои возењ намудани 
он», «фикрњои роњбарикунанда, принсипњои бунѐдии 
намудњои гуногуни фаъолият». 
 Консепсияи такмили Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ 
ҳуҷҷате маҳсуб меѐбад, ки асосан масъалаҳои зерин 
мавриди баррасӣ қарор дода мешавад:  

- таҳлили меъѐрҳои амалкунандаи КМҶ; 
- таҳлили имконияти ҷавобгӯ будани меъѐрҳои 

амалкунандаи қонунгузорӣ ба талаботи воқеӣ 
(мутобиқати “қонуни ҳуқуқӣ” ба шароити воқеӣ), яъне 
тибқи талаботи қонунгузорӣ пурра танзим гардидани 

муносибатҳо; 
- асосноккунии такмили муқаррароти қонунгузорӣ 

бо дарназардошти ворид намудани тағйирот ѐ илова бар 
он; 

- сабаб ва моҳияти пайдоиши меъѐри алоҳида ва ѐ 
ворид намудани тағйирот ба қонунгузорӣ; 

- таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ 
бо баъзе аз давлатҳои хориҷӣ; 

- пешниҳод намудани тавсияҳо оид ба такмили 
муқаррароти қонунгузорӣ ҷиҳати танзими пурра ва 
самараноки муносибатҳо. 

Консепсияи такмили Кодекси мурофиавии ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро зимни тањлили ќонунгузории мурофиавии 
ҷиноятӣ, таљрибаи ќонунгузории мамлакатњои хориљї, 
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адабиѐти илмї пешнињод гардидааст. Ќайд кардан зарур 
аст, ки тавсияњое, ки дар маводи илмии мазкур пешбинї 
шудаанд, дар натиљаи тањлили ќонунгузории миллї, 
адабиѐти илмї ва омўзиши амиќи таљрибаи ќонунгузории 
мамлакатњои хориљї бо ба инобат гирифтани талаботи 
объективии муносибатњои љамъиятї, шароити воќеї, 
хусусиятњои муносибат ба ошкор, пешгирӣ ва бартараф 
намудани ҷинояткорӣ пешнињод карда шудааст. 

 
1.2. Вазъи кунунии танзими њуќуќии амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дар қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ва 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро мумкин аст, 
амалҳои махсуси мурофиавиро ифода кунад, ки ба тарзи 
ғайриошкоро (пинҳонӣ, махфӣ) бадастоварии далелҳо бо 
ѐрии роҳу воситаҳои ба ҳамагон ѐ баъзе аз субъектҳои 
мурофиаи ҷиноятӣ номаълум, аз қабили иштирокчиѐни 
худи мурофиаи амали тафтишии ғайриошкоро, ба 
истиснои шахсоне ки пешбурди парвандаро роҳбарӣ 
мекунанд, равона шудааст.  

Саршавии асри ХХ1 кофтукови роҳҳои нави ҷараѐни 
ошкорнамоӣ ва тафтиши ҷиноятҳо дар баъзе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ эътироф шуд. Иҷозати ҷойгирнамоии ин 
мушкилот дар қонунгузории чунин давлатҳои ИДМ ба 
монанди Украина, Қазоқистон, Қирғизистон ба роҳ монда 

шуд. Ин давлатҳо чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро бо 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро омехта намуда, ба 
муфаттиш ҳуқуқи гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкороро доданд.  

Дар ҷомеаи имрӯза бунѐди давлати ҳуқуқбунѐд дар 
давлатҳои пасошӯравӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳуқуқу 
манфиатҳои шаҳрвандон, беҳтар намудани фаъолияти 
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мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вазифаи асосӣ ба шумор рафта, 
диққати асосӣ ба ҳалли мушкилотҳои танзими ҳуқуқии 
фаъолияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар давраи 
тосудии пешбурди парвандаи ҷиноятӣ равона шудааст. 
Аслан дар ҳамин давра ҷараѐни асосии исботнамоӣ оиди 
парвандаи ҷиноятӣ мустаҳкам мешавад, ки дар асоси он 
суд ҳолатҳои содиршавии ҷиноятро муайян ва дарк 
намуда, ҳукми боадолатона қабул менамояд. Ошкорнамоӣ 
ва тафтиши босифати ҷиноятро қонунгузории мурофиаи 

ҷиноятӣ ва бисѐр доктринаҳои фаъолияти оперативӣ-
ҷустуҷӯии замони муосир, ки ҳамчун санади ҳуқуқӣ дар 
танзими ин муносибатҳо ба ҳисоб мераванд, пешбинӣ 
кардаанд. 

Дар ќонунгузории давлатҳои хориҷӣ ва Ҷумҳурии 
Тоҷикистон якчанд санадњои меъѐрии њуќуќї бањри 
танзими бевосита ва ѐ бавоситаи муносибатњо оид ба 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ќабул гардидаанд, аммо 
таљрибаи њуќуќтатбиќкунї дар самти мазкур нишон 
медињад, ки имрўз зарурати ќабул намудани падидаи 
мазкур дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
институти мустақил љой дорад. Ќобили зикр аст, ки дар 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой намудани 
падидаи мазкур на бо мақсади бартараф намудани 
холигињо ва ѐ бидуни танзими њуќуќї мондани чунин 
муносибатњо дида мешавад, балки вобаста ба таќозои 
замон ва рушду мураккаб гардидани ошкорнамоии 
ҷинояткорӣ ва мушкилиҳоти истифодабарии натиҷаҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, зарурати коркард кардани 
механизмњои нав ва бо нигоњи муосир танзим кардани 
онњо љой дорад. 

Танзими ҳуқуқии амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
дар қонунгузории хориҷӣ ва Љумњурии Тољикистон бо 
чунин санадњои меъѐрии њуќуќї ба роњ монда шудааст, аз 
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љумла: Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ; Ќонун «Дар бораи 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ”; “Қоидаи гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро”; барнома, консепсия ва 
стратегияҳо оид ба муқовимат бо ҷинояткорӣ, инчунин 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии ба самти мазкур 
бевосита ва ѐ бавосита тааллуќдошта. 

Аслан институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз 
таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз қабили Ҷумҳурии 
Федеративии Олмон ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ба 

ҳисоб меравад. Мушкилотҳои зиѐде оиди ошкорнамоӣ ва 
тафтиши баъзе аз ҷиноятҳое, ки маълумоти зиѐди 
махфиро фарогир буда, ошкорнамоии онҳо хеле душвор 
аст, дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии давлатҳои 
пасошӯравӣ ба вуҷуд омад. Дар алоқамандӣ бо ҳамин 
зарурат пеш омад, ки оиди ин масъала таҳлили муқоисавӣ 
– ҳуқуқии қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро бо давлатҳои пасошӯравӣ гузаронид. 

Ҳамин тавр, дар аксар давлатҳои пасошӯравӣ 
институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро муқаррар 
карда шудааст ва он тибқи қонунгузории мурофиавии 
ҷиноятӣ ба танзим дароварда мешавад. Моҳияти асосии 
падидаи мазкурро истифодабарии унсурҳо ѐ элементҳои 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар қонунгузории мурофиавии 
ҷиноятӣ ташкил медиҳад.  

 
1.3. Сабаб ва асосњои тањияи Консепсияи амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро дар доираи қонунгузории 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
  

Яке аз пешравиҳои муҳим дар роҳи тараққиѐт ва 
ташаккули системаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар давлатҳои 
пасошӯравӣ, ин ба танзим даровардани меъѐрҳои нави 
мурофиаи ҷиноятӣ дар қонунгузории ҳар як давлати 
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пасошӯравӣ мебошад. Ташаккул ва тараққиѐте, ки дар ин 
давлатҳо ба вуҷуд омад, инчунин тағйиротҳое, ки дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии бархе аз давлатҳо 
ворид карда шуд, ягон хел тасодуфӣ набуда, балки 
тақозои ҷомеаи имрӯза буд.  

Албатта, барои истифодаи таҷрибаи давлатҳои 
дигар, мутобиқ гардонидани меъѐрҳо ба стандарти 
байналмилалӣ зарурат ба миѐн омад, ки дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии бархе аз давлатҳо дар самти тафтиши 

ҷиноят тағйиротҳои куллӣ ворид гардид. Одатан 
тағйироти наве, ки дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ 
ворид шуд, пешакӣ муфассал зарурати гузаронидани 
тафтишотро муқаррар намуда, барои гузаронидани он 
институтҳои нави мурофиавии босифатро аз қабили 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ворид намуд, ки диққати 
асосиро ба худ ҷалб менамояд.  

Ба оне, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 

давлатҳои пасошӯравӣ ҳоло дар марҳилаи ташаккул 
қарор дорад, нигоҳ накарда, масъалаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро аллакай ҳалли худро ѐфта, то кадом андоза 
мубрам ва зарурати ҷойгиркунии он дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ, дар байни олимон баҳсҳои зиѐд вуҷуд 
дорад. 

Дар қонунгузории аксар давлатҳои пасошӯравӣ, 
институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар боби 
алоҳида танзими худро ѐфтааст, ки он меъѐрҳоеро дарбар 

мегирад, ки асоси гузаронидани онҳо, муҳлат, тартиби 
баррасии дархост дар хусуси иҷозати гузаронидани 
онҳоро муайян мекунад.  

Дар сатҳи қонунгузорӣ гузоштани тафовут байни 
амалҳои тафтишии ошкоро ва амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро моро маҷбур мекунад, то фарқияти асосии 
ин ду институти мурофиавиро муайян намуд. Албатта, 
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фарқияти асосие, ки дар амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ҷой дорад, ин махфӣ будани маълумот дар бораи ҳодиса 
ва тарзу воситаҳои анҷом додани ин амал ифода меѐбад, 
ки он бе ризоияти прокурор ва иҷозати суд гузаронида 
намешавад.  

Диққати алоҳидаро тартиби гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба худ ҷалб мекунад, ки онро 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии бархе аз давлатҳои 
пасошӯравӣ пешбинӣ кардаанд. Қарор дар хусуси 

гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро 
муфаттиш ва прокурор қабул мекунад, аммо дар ҳолатҳое 
ки ин амали тафтишӣ ба маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои 
конститутсионии шаҳрвандон вобаста аст, он бо дархости 
прокурор бо иҷозати суд ѐ бо дархости муфаттиш, 
ризоияти прокурор ва иҷозати суд гузаронида мешавад. 
Ба гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
муфаттише, ки пешбурди тафтиши ҷиноят дар давраи 

тосудӣ дар ихтиѐри ӯ аст ѐ бо супориши ӯ корманди 
оперативии мақомоти таҳқиқи дахлдор ҳуқуқ дорад.  

Мубрамияти дигари институти амалҳои тафтиши 
ғайриошкоро дар мурофиаи ҷиноятӣ, ин дар омезишѐбии 
амалҳои тафтишӣ бо чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
мебошад, ки ин дар масъалаи кафолати конститутсионии 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд хатари зиѐдро ба 
вуҷуд меорад. Албатта мақсади таҳлили ин институт дар 
кори мазкур – ин муайяннамоии масъалаи 
мустаҳкамкунии амалҳои тафтишии ғайриошкоро чун 
институти мурофиаи ҷиноятӣ дар мувофиқа бо санадҳои 
байналмилаллӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ мебошад. Барои 
ѐфтани роҳи ошкорнамоии ҷиноят, истифодаи техникаву 
технологияи замони муосир бисѐр манфиатовар аст ва он 
метавонад, барои мубориза бо ҷинояткорӣ ва 
ошкорнамоии ҷиноятҳои махсусан вазнин саҳм дошта 
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бошад. Барои ҳалли ин масъала баъзе аз давлатҳои ҷаҳон 
технологияи навро коркард кардаанд. 

Аз сабаби оне, ки дар солҳои охир сатҳи ҷинояту 
ҷинояткорӣ афзуда истодааст ва ҷиноятҳои характери 
коррупсионидошта, дар ҳайати гурӯҳи мустақил, 
иттиҳоди ҷиноятӣ, терроризм, экстремизм, маводи 
нашъадор хеле зиѐд шуда истодааст, тавасути амалҳои 
тафтишие, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ пешбинӣ 
намудааст, ошкорнамоии онҳо мушкил ва ғайриимкон 

гардида истодааст. Аз ин лиҳоз дар асоси ислоҳотҳои 
наве, ки дар баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ дар самти 
мурофиаи ҷиноятӣ гузаронида шуда истодааст, институти 
нави мурофиавӣ – амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба 
вуҷуд омад. 

Сабаби дигаре, ки оид ба пешниҳоди амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ҳамчун институти алоҳида ҷой 
дорад, ин ҷой доштани мушкилот дар истифодабарии 

натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳангоми 
тафтиши пешакии парванда ба шумор меравад. Ҳангоми 
ворид намудани падидаи мазкур ба қонунгузории 
мурофиавии ҷиноятӣ мушкилоти мазкур ҳалли худро 
меѐбад. 

Дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии баъзе аз 
давлатҳои пасошӯравӣ чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
бо сабабҳои зерин чун амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
мустаҳкам шудааст: 

- қонунгузории мурофиавӣ асос ва тартиби 
гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкороро танзим 
мекунад, ҳамчунин аз болои ин амал назорати судиро 
муқаррар мекунад; 

- амалҳои тафтишии ғайриошкоро оид ба 
парвандаҳои ҷиноятии категорияи вазнин ва махсусан 
вазнин гузаронида мешавад. Дар баъзе аз қонунгузории 
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мурофиаи ҷиноятии давлатҳо ҳолатҳое пешбинӣ шудааст, 
ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро метавонад оид ба 
парвандаҳои ҷиноятии категорияи начандон вазнин ва 
дараҷаи миѐна низ гузаронида шавад; 

- муҳлати гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва тартиби дароз кардани он муқаррар 
карда шудааст;  

- ҷараѐни (протсес)-и фаъолияти шахсони 
манфиатдор вуҷуд дорад, дар муносибат ба шахсони 

гузаронандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва шинос 
кардани онҳо бо натиҷаи он; 

- протоколҳои амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
қиѐс бо протоколҳои амалҳои тафтишӣ низ метавонад ба 
сифати далел баромад кунад. 

Зарурияти гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо он асоснок карда мешавад, ки пешгирӣ 
ва кушодани баъзе ҷиноятҳои вазнин тавассути танҳо 

амалҳои тафтишотӣ ва чораҳои ошкорои хусусияти 
маъмуридошта воқеан имконнопазиранд. Дар чунин 
ҳолат барои пешгирӣ ва кушодани ҷиноятҳои вазнин ва 
махсусан вазнин гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро зарур аст. Ҳамзамон агар ошкорнамоӣ оид 
ба ҷиноятҳои хусусияти террористиву экстремистидошта, 
коррупсионӣ, маводи мухаддир, силоҳи ғайриқонунӣ ба 
вуҷуд ояд, бе истифодаи тарзу усулҳои оперативӣ-
ҷустуҷӯӣ ғайриимкон аст. 

 
1.4. Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории 

мурофиавии ҷиноятӣ дар мисоли амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро 
 
Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ яке аз тарзҳои маъмули 

бадастории маърифат, омӯзиши низоми ҳуқуқии хориҷӣ 
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ва шиносоӣ бо он, ҳамчунин воситаи муҳимми такмили 
қонунгузории миллӣ бо истифода аз таҷрибаи ғании 
мамлакатҳои хориҷӣ мебошад. Аслан, мақсади чунин 
таҳқиқот пеш аз ҳама ин муайян кардани қонуниятҳои 
инкишофи низомҳои ҳуқуқӣ ва мукаммалгардонии 
қонунгузори миллӣ мебошад. Аҳамияти омӯзиши 
падидаҳои ҳуқуқӣ дар асоси муқоиса истифода бурдани 
таҷрибаи пешқадами низомҳои ҳуқуқии дигар маҳсуб 
меѐбад. 

Таҷрибаи пешқадами танзими ҳуқуқӣ амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро дар мамлакатҳои хориҷӣ мумкин 
аст, ки дар раванди такмили қонунгузории амалкунанда 
ба назар гирифта шавад. Ғайр аз ин, омили дигари 
зарурати омӯзиши қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ аз 
он иборат аст, ки солҳои охир дар ҷаҳон фазои умумии 
ҳуқуқӣ ташаккул ѐфта истодааст.  

Тањлили таљриба ва ќонунгузории мамлакатњои 
хориљї дар самти амалҳои тафтишии ғайриошкоро аз 
њама љињат, аз љумла омўзиши ќонунгузории мамлакатњои 
хориљї, иттилоъ пайдо кардан оид ба механизмњои нави 
танзими њуќуќии муносибатњои мазкур, муќоисаи 
ќонунгузории ватанї бо ќонунгузории мамлакатњои 
хориљї ва дар заминаи он муайян кардани мушкилот дар 
ќонунгузории ватанї, дар натиљаи омўзиши ќонунгузории 
мамлакатњои хориљї коркард кардани механизмњои нави 
танзими њуќуќї ва ѐ сайќал додани механизмњои 
љойдошта, андўхтани таљрибаи хориљї ва амсоли инњо аз 
манфиат холї намебошад.  

Дар самти танзими њуќуќии муносибатњои 
баррасишаванда дар аксари давлатњои пасошўравї 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба таври гуногун 
номгузорӣ шудааст, аз љумла: 
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- дар КМҶ Ҷумҳурии Молдавия (қ. 5) “чорабиниҳои 
махсуси ҷустуҷӯӣ” («специальных розыскных 
мероприятиях» (“măsurile speciale de investigaţii”)); 

- дар КМҶ Ҷумҳурии Эстония (боби 3.1) – “амалҳои 
ҷустуҷӯӣ” («розыскных действиях» (“jälitustoimingud”)); 

- дар КМҶ Ҷумҳурии Латва (боби. 11), КМҶ 
Ҷумҳурии Қирғизистон с.2017 (боби 31) – “амалҳои 
махсуси тафтишӣ” («специальных следственных 
действиях» (“speciālās izmeklēšanas darbības”)); 

- дар КМҶ Ҷумҳурии Гурҷистон (боби 16.1) – дар 
бораи “амалҳои тафтишии пинҳонӣ” («тайных 

следственных действиях» (“ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებები”)); 

- дар КМҶ Ҷумҳурии Украина (боби 21) – дар бораи 
“амалҳои тафтишии (ҷустуҷӯи) ғайриошкоро” «негласных 
следственных (розыскных) действиях» (“негласні слідчі 
(розшукові) дії”); 

- дар КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон (боби 30) – дар 
бораи “амалҳои тафтишии ғайриошкоро” («негласных 
следственных действиях»); 

- қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Литва (боби 12 
КМҶ) истилоҳи махсусро пешбинӣ намекунад, ин 
амалҳоро ҷудо намуда ба сифати дигар амалҳои 
мурофиавӣ ворид мекунад (“procesinės prievartos 
priemonės”). 

Мафҳуми амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 

мамлакатҳои пасошӯравӣ дар шакливазкунӣ бо 
фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ифода ѐфта, ба худ 
хусусияти бо шакли мурофиавӣ ҷамъоварӣ ва тафтиши 
далелҳоро соҳиб мегардад. Намудҳои амали тафтишии 
ғайриошкоро дар қиѐс бо чорабиниҳои оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ монандии зиѐд дорад.  
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Умуман, дар ҳоли ҳозир давлатҳои пасошӯравӣ дар 
танзими ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва 
амалҳои мурофиавии ҷиноятӣ дар шакли нав ба се гурӯҳ 
ҷудо шудаанд: 

- муқаррароти меъѐрии чорабиниҳои ғайриошкороро 
берун аз кодекси мурофиаи ҷиноятиашон бекор (хориҷ) 
кардаанд, масалан Эстония. 

- амалҳои тафтишии ғайриошкороро ҳам ба сифати 
амалҳои мурофиавӣ ва ҳам ба сифати чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ эътироф кардаанд (Казоқистон, 
Латвия, Литва, Қирғизистон, Украина, Молдавия); 

- фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва амалҳои 
мурофиавиро ба шакли ду амали якдигарро пурракунанда 
эътироф кардаанд (Озарбойҷон, Россия, Беларусия, 
Ӯзбекистон, Тоҷикистон).  

Ҳарчанд, қонунгузории аксар давлатҳо истилоҳҳои 
гуногунро истифода баранд ҳам, аммо аз ҷиҳати мафҳум, 
тартиб ва шароити гузаронидан як масъаларо ифода 
мекунанд. 

Мафҳуми амалҳои тафтишӣ тибқи қонунгузории 
баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ ба таври расмӣ муқаррар 
карда шудааст: қ.12 м. 7 – и КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон 
муқарар кардааст, ки амалҳои тафтишии ғайриошкоро – 
амале мебошад, ки дар давраи пешбурди тосудӣ, бидуни 
ифшо кардани шахсони пешбарандаи парвандаи ҷиноятӣ, 
ҳамчунин шахсоне, ки бо тартиб ва ҳолатҳои 

пешбининамудаи КМҶ Ҷумҳурии Қазоқистон бояд 
маълумот нисбати онҳо фош карда нашавад, гузаронида 
мешавад. 

Дар қ. 1 м. 246 КМҶ (Криминальный 
процессуальный кодекс) Ҷумҳурии Украина муқаррар 
карда шудааст, ки амалҳои тафтишии (ҷустуҷӯи) 
ғайриошкоро чун навъи амалҳои тафтишӣ мебошад, ки 
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ифшо намудани маълумот дар бораи ҳуҷҷат ва усулҳои 
гузаронидани он номумкин аст. 

Дар КМҶ Ҷумҳурии Эстония, фаъолияти ҷустуҷӯӣ 
маънои коркарди маълумотҳои шахсӣ барои иҷрои 
вазифаҳои бо қонун муқарраршуда, бо мақсади махфӣ 
нигоҳ доштани ҳуҷҷат ва мазмуни коркард аз субъектҳои 
махсус мебошад. 

Қонуни мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Латвия 
муқаррар кардааст, ки амалҳои тафтишии махсусе, ки 

барои исботи ҳолатҳои дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ 
гузаронида мешавад, маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои 
зарурии бадастомада, ба шахсони ба мурофиаи ҷиноятӣ 
ҷалбшуда ва шахсони дигар дода намешавад. 

Ҳамин тавр, маҳакҳои асосии амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро аз мафҳумҳои дар қонунгузории давлатҳои 
болозикр додашуда инҳо шуда метавонанд: 

- имконнопазирии (иҷозат надодан) фош кардани 

маълумот аз ҷониби субъектоне, ки онро мегузаронанд; 
- махфӣ будани шакл ва усули гузаронидани амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро. 
Маҳакҳои (критерия)-и номбаршуда аз мазмуни 

этимологии “ғайриошкоро” ҷудонашаванда мебошанд ва 
онҳо аз ин истилоҳ сарчашма мегиранд, чунки мазмуни ин 
истилоҳ дар забони тоҷикӣ: номаълум ба дигарон, 
пинҳонӣ, махфӣ мебошад.  

Бояд қайд кард, ки истилоҳи “ғайриошкоро” ба 
таври махсус хусусияти махфигии ин амалро ифода 
намуда, онро чун гурӯҳи мустақил муайян намуда, аз 
амалҳое ки бо қарори мурофиавӣ шинос кардани 
иштирокчиѐни парвандаи ҷиноятиро ҳатмӣ мешуморид, 
ҷудо мекунад.  

Низоми амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
давлатҳои пасошӯравӣ ба тарзҳои гуногун пешбинӣ карда 
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шудааст. Агар ба қонунгузории мурофиаи ҷиноятии баъзе 
аз давлатҳои пасошӯравӣ назар кунем, онҳо вобаста ба 
масъалаи пешбинӣ кардани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро муқаррароти гуногун доранд ва ҳамин тавр 
онҳо аз ҳамдигар фарқ доранд. Дар қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии Литва – 5 намуд, дар Эстония – 10 
намуд, дар Латвия – 11 намуд, дар Украина – 12 намуд, 
дар Молдовия – 15 намуд, дар Қирғизистон 11 – намуд, 
дар Қазоқистон - 10 намуди амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро пешбинӣ карда шудааст. 
Ҳарчанд, дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба назар нарасад ҳам, аммо таҳлили 
Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нишон медиҳад, ки дар таҳрири нави он аз соли 2009 баъзе 
намуди амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар он ҷой дода 
шуда, онҳо ба сифати амали тафтишӣ эътироф шудаанд, 

аз ҷумла гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ (м. 196 КМҶ ҶТ), 
ҳабси муросилоти поста, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои 
дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи 
почта интиқол мешаванд, азназаргузаронӣ ва дарѐфти 
онҳо, (м. 195 КМҶ ҶТ), гирифтани намунаҳо барои 
таҳқиқи муқоисавӣ (м.215 КМҶ ҶТ). 

Дар асоси таҳлили институти мазкур, инчунин зарур 
аст, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятии давлатҳои пасошӯравиро анҷом дод. Гарчанде, 

дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҶТ оид ба 
масъалаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро меъѐре вуҷуд 
надошта бошад, ҳам таҳлили КМҶ ҶТ ба мо баъзе намуди 
амалҳои тафтишии ғайриошкороро дар намуди амали 
тафтишии ошкоро муқаррар кардааст. Инкишофи соҳаи 
мурофиаи ҷиноятӣ боиси пайдоши як қатор меъѐрҳои нав 
шудааст, аз ҷумла падидаи амалҳои тафтишии 
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ғайриошкоро. Баъзе аз давлатҳои пасошӯравӣ, ки дар 
боло қайд намудем аллакай ин падидаи нави 
мурофиавиро дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятиашон 
ҷой намудаанд.  

Минбаъд, барои инкишоф ва мустаҳкамнамоии 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии ҶТ хуб мешуд, падидаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо истифода аз таҷрибаи 
давлатҳои хориҷӣ аз ҷониби олимони соҳа коркард карда 
шуда, оид ба ворид намудани ин падида дар КМҶ ҶТ 

чораҳо андешида шавад, зеро ҳангоми ворид намудани ин 
падида метавонад бисѐр ҷиноятҳое, ки дар ҳайати гурӯҳи 
муташаккил, иттиҳоди ҷиноятӣ содир шудаанд, ҷиноятҳои 
хусусияти коррупсионидошта, ҷиноятҳои марбут ба 
маводи мухадир ва монанди инҳо ошкор карда шаванд ва 
субъектони онро содиркарда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашида шаванд. 

Тањлили ќонунгузории мамлакатњои хориљї дар 
самти мазкур бешубња барои мукаммал кардани 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ќабул кардани 
ќонунњои ба талаботи замон љавобгў, дар сатњи хуб ва 
коркардшуда ќабул шудани ќонун, бењтар кардани 
шароити иќтисодї ва иљтимоии ањолї, сайќал додани 
механизмњои љойдошта дар ќонунгузорї ва дигар 
љињатњои мусбї шароит фароњам меорад. Дар раванди 
тањия намудани лоињаи ин ѐ он ќонун истифодаи 
ќонунгузории мамлакатњои хориљї бояд тарзе сурат 
гирад, ки таљрибаи љойдоштаи њуќуќтатбиќкунї, 
манфиатњои миллї, хусусиятњои дарки њуќуќ аз љониби 
ањолї ва дигар хусусиятњои хоси низоми њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон мадди назар карда нашавад. 
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1.5. Мақсад, вазифа ва аҳамияти лоиҳаи Консепсияи 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар доираи қонунгузории 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Барои ошкор намудани ҷиноят муфаттиш аз тамоми 
ваколатҳое, ки қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ба ӯ 
додааст, истифода мебарад. Баҳри ҳарчӣ зудтар ва пурра 
ошкор намудани ин ѐ он намуди ҷиноят субъекти 
мақомоти таъқиби ҷиноӣ тамоми чораҳоро андешида, 
кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ҷиноятҳо ноаѐну ноошкор ва 

пинҳон намонанд. Аз ин лиҳоз, ба амал баровардани 
амалҳои мурофиавӣ заминаи хубест, ки баҳри 
ошкорнамоии ҷиноят равона карда шудааст. Баҳри ҳарчӣ 
зудтар пешгирӣ кардани ин амалҳои номатлуб ки ҷомеаи 
ҷаҳониро зери хавфу хатар мегузоранд, мақомоти таъқиби 
ҷиноиро зарур аст, ки самти фаъолияти худро дар ин ҷода 
мустаҳкам намуда, саҳми асосии худро дар бартараф 
намудани ин амалҳо гузорад.  

Албатта, барои ошкор намудани ҷиноят роҳу 
воситаҳои гуногун истифода бурда мешавад ва барои 
исботи он лозим аст, ки далелҳое ҷамъоварӣ намуд, ки ба 
парвандаи ҷиноятӣ аҳамият дошта бошад. Чи тавре, ки 
таҷриба нишон медиҳад, аксарияти далелҳое, ки ба даст 
оварда мешаванд, маҳз тавассути амалҳои тафтишӣ сурат 
мегирад. Аз ҳамин лиҳоз, субъектони анҷомдиҳандаи 
амалҳои тафтишӣ уҳдадоранд, ки баҳри самаранок ва 
пурра анҷом додани амалҳои тафтишӣ тамоми чораҳои 
заруриро андешанд.  

Барои ошкор намудани ҷиноятҳое, ки характери 
пинҳонӣ доранд ѐ онҳо дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятии 
мустақил содир шудаанд, ки ошкор намудани онҳо 
душвор аст, гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба мақсад мувофиқ аст, чунки аксар 
ҷиноятҳое, ки ошкорнамоии онҳо бениҳоят душвор асту 
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истифодаи амалҳои тафтишии ошкоро ба мо натиҷа 
намедиҳад, баҳри ошкор ва бартараф намудани онҳо 
амалҳои тафтиши ғайриошкоро амри муддао мебошад.  

Амалҳои тафтишии ғайриошкоро мақсад, вазифа ва 
аҳамияти худро дар мурофиаи ҷиноятӣ дорост, ки инҳо 
тафовут, алоқамандӣ ва ягонагии ин намуд амали 
тафтиширо бо дигар намудҳои амали тафтишӣ муайян 
менамояд.  

Мушкилоти муайян намудани мақсад ва вазифаҳои 

амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар он аст, ки корҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ дар ин самт камтар ба мушоҳида мерасад, 
хусусан дар ҶТ. Ба мо маълум аст, ки амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро бо фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
алоқамандии зич дорад.  

Мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро – ин 
расидан ба ҳамон ҳақиқате, ки бо роҳи илман 
асоснокшуда, қонунӣ ва боадолатонае, ки ба парвандаи 

ҷиноятӣ аҳамиятнок, мебошад. Барои расидан ба ҳамон 
ҳақиқате, ки бояд дарк карда шавад, бояд чораҳои 
иҷозатдодаи қонун истифода шавад.  

Барои расидан ба мақсаде, ки дар назди амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро гузошта шудааст, бояд амалҳои 
зеринро анҷом дод: 

- гирифтан ва ҷустуҷӯи маълумотҳои нав оиди 
парвандаи ҷиноятӣ; 

- мустаҳкам намудани натиҷаҳое, ки аллакай ба даст 
омадааст; 

- муайян намудани ҳадду ҳудуде, ки маълумоти 
бадастомада, то кадом андоза ба парванда дахл дорад; 

- истифодаи малакаи хуби корӣ барои ба таври 
махфӣ расидан ба мақсадҳои гузошташуда. 

Сабаби асосии гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар қонунгузории ин ѐ он давлат пешбинӣ 
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карда шудааст. Амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
тафовут аз амалҳои тафтишии ошкоро на аз ҷониби 
дилхоҳ корманди оперативӣ, балки бо супориши хаттӣ аз 
ҷониби корманди оперативии муайян гузаронида 
мешавад.  

Мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро бо 
мақсади фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ зич алоқамандӣ 
дорад. Дар ҳамин замина, маълум аст, ки фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ таърихи дуру дароз дорад ва барои 

расидан ба ҳамин мақсадҳо таҳлилҳо анҷом додаанд  
Мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба даст 

овардани далелҳо оид ба парвандаи ҷиноятӣ мебошад. 
Дар амал, байни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид 
ба риояи қонун дар ҷараѐни анҷомдиҳии амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро, инчунин қобили қабул будани 
натиҷаҳои чунин амал ҳамчун далел баҳсҳои гуногун ба 
миѐн меоянд. Дар ниҳоят, чунин баҳсҳо боиси зарурати 

тавзеҳи расмӣ гардиданд, ки ба истифодаи ягонаи қонунҳо 
дар ин соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ равона карда 
шудааст. 

Муайяннамоии мақсади амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар элементҳои зерин зоҳир мешавад: 

- таҳлили мушкилоти баҳодиҳии далелҳое, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст омадааст; 

- муайяннамоии қабули саҳеҳии далелҳое, ки дар 

натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст омадааст; 

- муайяннамоии қабули дахлияти далелҳое, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ба даст омадааст; 
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- муайяннамоии қобили қабул будани далелҳое, ки 
дар натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба даст омадааст; 

- коркарди маҳакҳои асосии баҳодиҳии далелҳо 
ҳангоми гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро. 

Яке аз мақсадҳои дигаре, ки дар назди амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро мебошад, ин махфӣ мондани 
иттилооти бадастомада мебошад, зеро иттилооте, ки дар 
натиҷаи гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро 

ба даст меояд бештар фарогири масъалаҳои ҳаѐти шахсӣ ѐ 
хусусӣ мебошад. Ҳаѐти хусусии шахс дахлнопазир аст, аз 
ин лиҳоз он маълумотҳо бояд махфӣ нигоҳ дошта шаванд. 
Қонунгузории давлатҳо низ тартиби махсусро пешбинӣ 
кардаанд, ки натиҷаи ин амалҳо ба таври махсус 
бандубастшуда, муҳр зада, танҳо шахсони масъул аз он 
хабардор мешаванду халос. Иттилоти бадастомада дар 
кадом шакле набошад, бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад.  

Дар модели нави доктриналии ҳуқуқи далелҳои 
мурофиавии ҷиноятии Федератсияи Русия мақсади 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар намуди зерин 
муқаррар карда шудааст: муфаттиш барои аниқ кардани 
ҳолатҳои исботшаванда бидуни огоҳ кардани шахсони ба 
таъқиби ҷиноятӣ ва онҳое, ки ин маълумотро пешниҳод 
карда метавонанд амали махфии тафтиширо анҷом 
медиҳад. 

Дар шакли умумӣ агар қайд намоем, амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро системаи фаъолияти махсус, ки 
дорои хусусияти пинҳонӣ дошта, асосан дар паси парда аз 
ҷониби воҳидҳои оперативӣ бо мақсади мубориза бо 
ҷинояткорӣ амалӣ карда мешавад. 

Аҳамияти мустақили амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар илм ба наздикӣ муайян карда шуд. 
Пештар чунин мешумориданд, ки амалҳои тафтишии 
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ғайриошкоро замимаи илмҳои дигар буда, сирф масъалаи 
мурофиавӣ маҳсуб намеѐфт. Аммо, таҷрибаи давлатҳои 
хориҷа нишон медиҳад, ки дар солҳои охир падидаи 
мазкур ба худ аҳамияти хоса пайдо карда истодааст. 
Омӯзиши ҳамаҷонибаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
дар давлатҳои хориҷа имкон дод, ки хулосаи бечунучаро 
бароварда шавад, ки он самти мустақили фаъолият бо 
тамоми аломатҳои хоси худ мебошад.  

Вазифаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ин пеш аз 

ҳама он вазифаҳое мебошанд, ки қонунгузории мурофиаи 
ҷиноятӣ пешбинӣ кардааст. Аслан, вазифаи амалҳои 
тафтишии ғайриошкороро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо 
намуд. Аввалан вазифаҳое, ки аз муқаррароти 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ бармеоянд, дуввум 
вазифаҳое, ки махсус ба ин институт, яъне ба амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро хос аст.  

- ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд.  

- ҳимояи манфиати ҷамъият, давлат ва ташкилотҳо, 
ки аз ҷиноят зарар дидаанд.  

- сари вақт ва пурра ошкор намудани ҷиноят.  
- риоя намудани меъѐрҳои мурофиаивӣ ҳангоми 

гузаронидани амалҳои тафтишии ғайриошкоро.  
- ошкор намудани ҷиноят; 
- огоҳонидани ҷиноят.  
- пешгирӣ кардани ҷиноят; 
- саривақт анҷом додани амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро.  
Вазифаи дигаре, ки ба амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дахл дорад, ин пинҳон доштани маълумоти 
ба дастоварда ба ҳисоб меравад. Махфӣ нигоҳ доштани 
маълумоте, ки дар натиҷаи гузаронидани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро ба даст оварда шудааст, ҳам 
вазифа ва ҳам мақсади амалҳои тафтишии ғайриошкоро, 
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дурусттараш вазифа ва мақсади субъектони 
анҷомдиҳандаи амалҳои тафтишии ғайриошкоро ба ҳисоб 
меравад.  

Аҳамияти амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар инҳо 
ифода меѐбад: 

а) Амалҳои тафтишии ғайриошкоро ҳамчун амали 
мурофиавӣ эътироф шудаанд. Эътироф шудани амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро имконияти зиѐдеро баҳри 
мурофиаи ҷиноятӣ ба вуҷуд меорад, ки ин аз мустаҳкам ва 

пешравии илми мурофиаи ҷиноятӣ дар мамлакатҳои 
пасошӯравӣ дарак медиҳад. Гузаштани баъзе аз меъѐрҳои 
фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятӣ ин тақозои замон ба ҳисоб рафта, 
баҳри расмикунонии ин амалҳо шароити мусоидро 
фароҳам меорад. 

б) Амалҳои тафтишии ғайриошкоро - ин фаъолияти 
давлатӣ аст. Фаъолияти давлатӣ будани амалҳои 

тафтишии ғайриошкоро дар он ифода меѐбад, ки он аз 
ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ амалӣ карда 
мешавад ва он хусусияти ҳатмигиро соҳиб мегардад. 

в) Тавассути амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ҷиноятҳо вазнин ва махсусан вазнин, ба зудӣ ошкор карда 
мешаванд. Ошкор намудани баъзе намуди ҷиноятҳои 
вазнин ва махсусан вазнин, тавассути амалҳои тафтишии 
ошкоро бениҳоят душвор аст, зеро онҳо дар ҳайати 
иттиҳоди ҷиноятӣ ѐ гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ содир 
карда мешаванд, инчунин маълумотҳои зиѐди махфиро ба 
худ доро мебошад. Дар баробари ин шахсони 
содиркунандаи ҷиноятҳои мазкур кӯшиш ба харҷ 
медиҳанд, ки ҷинояти содирнамудаи онҳо ноаѐну 
норавшан бимонаду, мақомоти таъқиби ҷиноӣ онро 
ошкор карда натавонад. Барои амалӣ шудани ин 
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мақсадашон онҳо ҳамаи пайҳое, ки аз ҷинояти 
содирнамудаашон боқӣ монда буд, нест мекунанд.  

г) Аҳамияти дигари амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
дар он аст, ки он аз ҷониби субъектони мушаххаси 
пешбиникардаи қонун сурат мегирад. Ҳар як амал бо 
супориши муфаттиш аз ҷониби шахси муайяни мақомоти 
таҳқиқ анҷом дода мешавад.  

д) Яке аз аҳамиятҳое, ки бевосита ба раванди 
анҷомдиҳии амалҳои тафтишии ғайриошкоро бахшида 

шудааст, ин махфӣ мондани маълумотҳои 
бадастовардашуда ба ҳисоб меравад. Натиҷаҳои ҳама 
гуна намуди амалҳои тафтишии ғайриошкоро махфӣ 
нигоҳ дошта мешавад, новобаста аз оне ки аз ҷониби кӣ ва 
чӣ гуна анҷом дода шудааст. Бо маълумоти бадастомада, 
танҳо ҳамон субъекти ваколатдоре, ки барои ошкор 
намудани ҳолатҳои ба парванда аҳамиятнок муваззаф 
гардида буд, ҳуқуқ дорад. Ошкор намудани маълумоти 

дар натиҷаи ин амалҳо бадастомада, боиси ҷавобгарии 
пешбининамудаи қонун мегардад. Аз ин лиҳоз субъектони 
ваколатдор уҳдадоранд, ки ин маълумотҳоро махфӣ нигоҳ 
доранд.  

е) Тавассути амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ҳамагуна ҷиноят пурра, ҳаматарафа ва объективона ҳалли 
худро меѐбад. Ин амал имкон медиҳад, ки ҳамон 
нафароне, ки бевосита ба содир намудани ҷиноят даст 
доранд, ошкор шаванду ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида 
шаванд.  

 
1.6. Таносуби амалҳои тафтишии ғайриошкоро ва 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
 



213 

 

 

Дар илм оид ба тафовути амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 
андешаҳои гуногун ҷой дорад. 

Гурӯҳи аввали мутахассисон ин навовариро аз аввал 
дастгирӣ намуда, ҷонибдори нуқтаи назари ҷойгирнамоии 
он дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ ба шумор 
мерафтанд. Ҳамзамон онҳо минбаъд истифода набурдани 
чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро ба мақсад мувофиқ 
донистанд. Масалан, А. Банчук, М.А. Михайлов, Н. 
Ковалев ва дигарон.  

Дигар гурӯҳи мутахассисон мушкилоти ҷиддиеро дар 
одатнамоии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятӣ қайд мекунанд. Дар ин 
ҷо аз ҳама бештар ақидаҳои олимону муҳаққиқони 
Украинаро таҳлил намудан зарур аст, ки онҳо институти 
мазкур – амалҳои тафтишии (ҷустуҷӯӣ) ғайриошкороро 
назар ба Қазоқистон ва Қирғизистон пештар дар кодекси 

мурофиаи ҷиноятиашон ворид намуданд. Онҳо пешниҳод 
менамоянд, ки бигузор ин ду падида дар алоҳидагӣ амал 
кунанд, зеро ҳар яке бо хусусиятҳои хоси худ фарқ 
мекунанд. 

Ниҳоят, гурӯҳи сеюми мутахассисон онҳое 
мебошанд, ки ба институти амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро қатъиян розӣ нестанд. Ҳамин тавр, ба 
ақидаи Б.Х. Толеубековой чорабиниҳои оператвӣ-
ҷустуҷӯӣ дар қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 

Қазоқистон, бо номи амалҳои тафтишии ғайриошкоро 
ворид шудааст, ки аслан он амали тафтишӣ ба ҳисоб 
намеравад. Онҳо танҳо ба муфаттиш асос ѐфта, баъди 
гузарониданашон протокол тартиб дода мешавад. Яке аз 
муҳаққиқони дигари ҳамин самт, ки умуман зидди 
институти амалҳои тафтишии ғайриошкоро мебошад, ин 
олими қазоқ А.Я. Гинзбург мебошад.  
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Дар маҷмӯъ таҳлили фикру андешаҳои олимон ва 
муҳаққиқони илми мурофиаи ҷиноятӣ моро ба хулосае 
овард, ки тафовути байни амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро дар 
намуди зерин муайян намоем: 

  
 Чорабиниҳои 

оперативӣ – 
ҷустуҷӯии умумӣ 

ва махсус 

Амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро 

 
Мақсад  

Ҳифз ва ҳимояи 
манфиатҳои 
миллии ҷамъият 
ва давлат 

Мустаҳкамнамоии 
ҳақиқати объективӣ 
оид ба парвандаи 
ҷиноятии мушаххас 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вазифа 

Ошкорнамоӣ, 
пешгирӣ ва қатъи 
ҷинояткорӣ; 
Таъмини 
бехатарии 
Президенти 
кишвар ва дигар 
шахсони 
ҳимояшаванда; 
Таъмини 
бехатарии 
ҷамъият, давлат ва 
амнияти 
иқтисодии 
кишвар; 
Таъмини ҳифзи 
сирри давлатӣ ѐ 
дигар 
маълумотҳои 

 
 
 

Ошкор ва тафтиши 
ҷинояти алоҳида, 
муайяннамоии шахси 
гунаҳкор 
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ҳифзкунандаи 
қонун; 

 
 
 
Субъект 

 
 

Кормандони 
оперативии 
зертобеи 
мақомоти таҳқиқ, 
кормандони 
штатии 
ғайриошкоро; 

Мақомоти тафтиши 
тосудӣ ва шахсони 
масъули онҳо, 
Оперҳои зертобеи 
мақомоти таҳқиқ, 
кормандони расмии 
ғайриошкоро; 

 
Муҳлат 

Дар санади 
дохили мақомоти 
воҳиди оперативӣ 
муайян карда 
мешавад; 

Дар муҳлати амали 
тафтишоти пешакӣ 

 
Воситаи 

ҳалли вазифа 

Системаи 
фаъолияти 
ошкоро ва 
ғайриошкорои 
субъектҳои ФОҶ 
барои ҳалли 
вазифаҳои ФОҶ, 
аз қабили 
мубориза бар 
зидди ҷинояткорӣ; 

Амалҳои тафтишии 
пинҳонӣ, ки дар худ 

ҷустуҷӯ, дарѐфт ва 
боварӣ ҳосил 
намуданро дарбар 
мегирад 

 
 
 
 

Фазои 
татбиқнамоӣ 

Назорати 
ҷинояткорӣ ва 
мубориза бо он; 
Мурофиаи 
ҷиноятӣ; 
Разведкаи берунӣ; 
Фаъолияти 

 
 

Парвандаи ҷиноятии 
мушаххас, ҳолати 
ҷинояти алоҳида 
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маъмурӣ; 
Фаъолияти иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ; 
Дигар муҳити 
таъмини 
манфиатҳои 
миллӣ; 

 
 
 

Шакли 
мурофиавӣ 

Бо санадҳои 
зерқонунии 
мақомоти 
ваколатдори 
оперативӣ дар 
фазои ФОҶ 
муайян карда 
мешавад, онҳо дар 
шакли ҳуҷҷат дар 
намуди зерин 
маълумотнома, 
дархост, 
протокол, 
гузориш ва м.и. 
тартиб дода 
мешавад. 

 
 
 

Протоколи тафтиши 
натиҷаҳои амалҳои 
тафтишии 
ғайриошкоро 

 
 
 
 

Натиҷа 
(оқибат) 

1) Хулосаи 
маълумотҳои 
оперативии 
ғайриошкоро дар 
ҷараѐни 
исботнамоӣ ба яке 
аз сарчашмаҳои 
нишондодаи 
мурофиаи ҷиноятӣ 
мутобиқ 

Эътирофи натиҷаҳои 
амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро ба 
сифати далел оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ, 
ба ғайр аз 
маълумотҳои 
бадастовардашудае, 
ки дар асоси 
қонунгузории 
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гардонида шуда, 
ҳамчун далел 
эътироф мешавад; 
2) давом додани 
фаъолияти 
оперативӣ 
ҷустуҷӯӣ бо 
натиҷаҳое, ки ба 
даст омадааст, 
барои ҳалли 
вазифаҳои дигари 
ФОҶ. 

мурофиаи ҷиноятӣ бо 
тартиби махсус нест 
карда шудааст 

 

1.7. Сохтори лоиҳаи Консепсияи амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро дар доираи қонунгузории мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Лоиҳаи Консепсияи амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро дар доираи қонунгузории мурофиавии 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як боб ва моддаҳои 
алоҳида иборат аст. Лоиҳаи ҳамин Қонун пурра ба 
талаботи техникаи ҳуқуқэҷодкунӣ, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ” аз 30 
майи соли 2017, №1414 пешбинӣ намудааст, мутобиқ 
мебошад. 

Дар лоиҳа, мафҳуми амалҳои тафтишии 

ғайриошкоро; намудҳои он; шарт ва асоси гузаронидани 
он; қарор оид ба гузаронидани амалҳои тафтишии 
ғайриошкоро; тартиби гирифтани иҷозати суд оид ба 
гузаронидани амали мазкур; муҳлати гузаронидан; 
пешниҳод ва истифодабарии натиҷаҳои амалҳои 
тафтишии ғайриошкоро; таҳқиқи иттилооти дар натиҷаи 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро бадастомада ва 
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истифодабарии онҳо ба сифати далел; баҳодиҳии 
натиҷаҳои амали мазкур; тартиби шинос намудан бо 
натиҷаҳои ин амал; чорабиниҳо оид ба махфӣ нигоҳ 
доштани иттилооти бадастомада; тартиби гузаронидани 
амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар намуди алоҳида ва 
ғайра ҷой дода шудааст. 
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