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МУЌАДДИМА
30 соли Истиќлолияти давлатї њарчанд муњлати кўтоњи
таърихиеро бозгў намояд њам барои Љумњурии Тољикистон ва
миллати шарифи тољик солњои нињоят арзишманд ва пур аз
дастоварду муваффаќиятњо мебошанд.
Воќеан дар љањони муосир кам нестанд миллату
халќиятњое, ки солњост барои ташкили давлати миллии худ талош
доранд, аммо муаяссарашон намегардад. Њазорон шукр, ки
Худованд миллати тољикро аз ин неъмати бебањо бонасиб
гардонидааст ва шањду самараи онро имрўз њар як тољику
тољикистонї чашида истодааст.
Њарчанд солњои аввали истиќлолияти давлатї баъзе аз
нафарони носипос ба ќадри ин неъмати илоњї нарасида,
мехостанд манофеи ѓаразноки худро дар ин хоки муќаддас амалї
намоянд, аммо фарзандони бонангу номуси ин диёр зери
роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон муттањид
гашта, тавонистанд истиќлолияти давлатиро њифз намояд ва
давлати мустаќили Тољикистонро аз хатари парокандашавї
нигоњ доранд.
Дарвоќеъ, таљрибаи талхи баъзе аз давлатњои љањон нишон
медињад, ки аксари ихтилофу нофањмињои миллї аз сањлангории
роњбарияти аввал ва нобоварии халќ ба онњо сар мезанад, вале аз
саодати миллати тољик аст, ки роњбари хирадманду сиёсатмадоре
чун Эмомалї Рањмон умури муњими дохиливу хориљии онро бар
уњда дорад.
Имрўз Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалї
њамчун давлати демократї, њуќуќбунёд ва сулњдўст пазируфта
шудааст, ки на танњо бањри некуањволии халќи худ балки барои
њалли проблемањои глобалии сатњи минтаќавї ва љањонї
пайваста талош мекунад ва дар ин самт пешгом аст.
Истиќлолияти давлатї ба Тољикистон даст дод то дар
тамоми бахшњои њаёти хољагии халќ дигаргунї ва навоварињоро
рўйи кор оварад. Таъсиси ќуввањои мусаллањи љавобгўй ба њама
гуна тањдиду хатарњои муосир, низоми мукаммали маќомоти
њокимияти давлатї ва маќомоти њифзи њуќуќ ва дар ин замина
таъмин намудани амнияти саросарии кишвар аз љумлаи
музаффариятњои соњибистиќлолист.
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Аз
љумлаи
муваффаќиятњои
дигари
Тољикистони
соњибистиќлол таъсиси Парлумони касбї аст, ки имрўз бахусус
бо саъю талошњои Раиси Маљлиси Миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, Раиси шањри Душанбе муњтарам Рустами
Эмомалї ќонунњои љавобгў ба талаботи љомеаи муосири
Тољикистон ќабул ва дар њаёт татбиќ шуда истодаанд.
Низоми муосири њуќуќи Љумњурии Тољикистон бо такя ба
арзишњои умумимиллї ва умумибашарї шакл гирифта, инкишоф
ёфта истодааст, ки дар пешрафти соњањо ва институтњои алоњидаи
он марказњои алоњидаи илмию тадќиќотї наќши назаррас
доранд. Яке аз чунин боргоњњои илми њуќуќшиносї ва маркази
омоданамоии
мутахассисони
њуќуќшинос
факултети
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон буда, олимон ва
омўзгорони варзидаеро муттањид кардааст, ки дар пешрафти
љомеаи њуќуќбунёди Тољикистон њамеша пешоњанг мебошанд.
Иќдоми навбатии олимони факултет монографияи
дастаљамъонаи мазкур мебошад, ки њоло дар даст доред.
Маќолањое, ки дар маљмуъ монографияи мазкурро ташкил
додаанд бо якчанд хусусиятњо аз дигар асарњои устодони
факултет фарќ доранд. Фарќияти асосї дар он аст, ки муаллифон
дар доираи љањонбинии илмии худ, љињатњои назариявї ва
амалии рушди њуќуќи Тољикистонро дар зарфи 30 соли
Истиќлолияти давлатї тањлил намуда, хулосањои илмии худро
пешнињод намудаанд.
Яке аз бахшњои муњими тањлил дар ин монография
масъалањои
рушди
конститутсионї
ва
муносибатњои
байналмилалї мебошад. Конститутсияи Тољикистон ќонуни
асосии кишвар буда, асосњои сохтори конститутсионї, њуќуќ,
озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд, тартиби ташкил
ва таљзияи њокимияти давлатиро муайян мекунад. Њамзамон
Тољикистон субъекти њуќуќи байналмилалї буда, дар тањия,
ќабул ва риояи санадњои он масъул мебошад. Таносуби эътибори
олии њуќуќї доштани Конститутсия ва санадњои њуќуќи
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон яке аз масъалањои
калидии таъмини устувории њуќуќї мебошад.
Дар монография рушди соњањои њуќуќи гражданї,
соњибкорї, маъмурї, љиноятї, мурофиавї ва дигар соњањои
њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар замони 30 соли Истиќлолияти
давлатї мавриди тањлили њамаљониба ќарор дода шудааст.
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Умедворем, ки асари мазкур ба хонандаи азиз ѓизои
нави маънавї бахшида, руњияи миллї ва ватандўстии ўро боз њам
боло мебарад.
30 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ба њамаи мо ва Шумо муборак бошад!
Муњаррири масъул
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I. НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:
МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФ
Рањмон Д.С.
ДУРНАМОИ РУШДИ НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ ТОЉИКИСТОН
Љумњурии Тољикистон пас аз касби Истиќлоли давлатї роњи
эъмори давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимоиро
пеш гирифт ва дар арсаи байналмилалї чун кишвари соњибихтиёр
шинохта шуд. Табиист, ки дар чунин раванди таърихї яке аз
масъалањои муњим барои дилхоњ давлат ташаккул ва рушди низоми
њуќуќии миллї ба њисоб меравад. Аз рўзњои нахустини ба даст
овардани соњибихтиёрї дар кишвари мо ба ин масъала таваљљуњи
махсус зоњир гардид. Аз љумла 6-уми ноябри соли 1994 аввалин
маротиба дар таърихи давлатдории навини тољикон Конститутсия аз
тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул карда шуд. Ќабули
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќадами муњиме барои эъмори
низоми нави њуќуќї ба њисоб мерафт.
Инак, аз ба даст овардани Истиќлоли давлатї 30 сол сипарї
гардид. Шояд чунин ба назар расад, ки дар ин муддати тўлонї
раванди шаклгирии низоми миллии њуќуќии Тољикистон љамъбаст ва
унсурњои он комил шуда бошанд. Вале асли њол бозгўи он аст, ки ин
шаклгирї њанўз њам дар љараён мебошад. Шиддатёбии равандњои
љањонишавї, махсусан фаъол будани љанбањои њуќуќии он ба таври
ногузир таљдид ва такмили низомњои њуќуќии кишварњои мухталифро
масъалагузорї менамоянд. Аз ин гуна даъвату тањдидњо кишвари мо
низ дар канор нест. Зеро мављњои љањонишавї сарњад надошта,
пайомадњои он анќариб беистисно ба њамаи давлатњои муосир пањн
хоњад гардид. Кишварњое, ки ба таври сунъї низоми њуќуќї ва усули
идораи давлатдории хешро дар мањдудаи сиёсї ќарор дода, аз
истифодаи василаву падидањои нави давлативу њуќуќї худдорї
кардаанд, дар њадафашон на танњо муваффаќ нашуданд, балки ба
буњрони идорї низ рў ба рў гардиданд. Дар илми њуќуќшиносии
муќоисавї ба њайси намунаи барљастаи зуњури чунин њолат таљрибаи
њукумати сулолаи Токугава (1603-1968) дар Японияро мисол
меоваранд, ки њадафи асосии сиёсати пешгирифтаашон тавассути
манъи њама гуна робитањо, аз љумла равобити савдої нигоњ доштани
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давлат зери «пардаи оњанин» буд. Ба назари муњаќќиќон ин гуна
тасмим боиси инќирозу таназзул ва монеаи рушди давлати Япония то
ба беш аз ду дањсола гардид. Аз ин рў, ба муќобили равандњои
муосиршавї ва љањонишавї мубориза нашояд. Дар ќиболи онњо
истодагарї бояд танњо дар партави гиромидошти арзишњои миллї,
таќвияти фарњанги њуќуќии миллї, эњёи эњсоси ватандўстї, арљгузорї
ва эњтиром ба таъриху дастовардњои ниёгон сурат бигирад. Дар ин
љода мо зиёиён ва намояндагони илмро Президенти мамлакат дуруст
њидоят кардаанд, ки дар муќобили равандњои љањонї чї гуна
муносибат дошта бошем: «Вобаста ба равандњои љањонишавї ва
шиддат гирифтани муборизањои иттилоотї, њамчунин воридшавии
мафкураи бегона ба зењни љомеа институтњои илмиву тањќиќотии
Академияи илмњо, академияњои соњавї, Маркази тањќиќоти стратегї,
дигар марказњои илмї ва кафедрањои љомеашиносии муассисањои
тањсилоти олии касбиро зарур аст, ки ба тањќиќу таблиѓи масъалањои
худшиносиву худогоњї, њифзи арзишњои миллии таърихиву фарњангї,
тавсеаи љањонбинии демокративу дунявї, пойдории вањдат ва суботи
љомеа таваљљуњи бештар зоњир намоянд»1.
Тољикистон дар воќеъ тавонист, ки дар марњилањои аввали
соњибистиќлолї бо суръати шиддатнок ба эъмори низоми навини
њуќуќї замина гузорад. Пешќадамтарин падидањои њуќуќї ба низоми
њуќуќї ворид шуда, дар амал татбиќ гаштанд. Эътирофи
гуногуншаклии моликият, эълони дахлнопазирии моликияти хусусї,
дахлнопазирии муњимтарин њуќуќњои фитрї, махсусан, озодии виљдон
ва эътиќоди динї, эътирофи гуногунрангии сиёсї ва њуќуќї, таљзияи
њокимият ба шохањо ва монанди ин, аз љумлаи зуњуроти машњуре
буданд, ки ба таври конститутсионї тањким ёфтанд. Вале тарзе ишора
намудем, њолати таќвиятёбии тамоюлњои муосир дар њуќуќ ва
равандњои љањонишавї ба низомњои њуќуќии кишварњои муосир бе
асар буда наметавонад. Дар чунин њолатњо низоми њуќуќ хислати
чандирї пайдо намуда, ба њар як навгонї мутобиќ мегардад,
вазифањои танзимнамої ва муњофизавии њуќуќ васеътар шуда, такмил
меёбанд. Низомњои њуќуќї дигаргун гашта, ќонуният ва љузъњои
таркибии он ба таѓйирот рў ба рў мегарданд.
Дар чунин шароит дурнамои рушди низоми њуќуќии ЉТ-ро чї
навъ пешгўї намудан мумкин аст? Аслан посухи якранг гуфтан ба ин
суол хеле мураккаб мебошад. Бо тањлили табиат ва моњияти
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз санаи 23.01.2015 с. [Захираи электронї]. - Манбаи дастрасї:
http://www.prezident.tj/node/4318 (санаи мурољиат: 22.08.2018 с.).
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даъватњои љањонишавї ба низоми њуќуќии миллї, бо ќадри имкон
вектори эњтимолии инкишофи низоми њуќуќии Тољикистонро дар
ояндаи наздик пешгўї намудан имконпазир аст. Зимнан, ќайд
намудан лозим аст, ки дар пасманзари шиддатёбии равандњои љањонї
масъалаи мансубияти низомњои њуќуќии миллї ба ин ва ё он оилаи
баркамоли њуќуќї мубоњисавї гаштааст. Дар њоле, ки ин масъала
барои пешгўии дурнамои рушди њамин низомњо муайянкунанда
мебошад. Мувофиќан, муайян намудан лозим аст, ки низоми њуќуќии
Тољикистон ба кадом оилаи мустаќили њуќуќї (романо-олмонї,
англосаксонї, мусулмонї, сотсиалистї ва ѓ.) шомил аст, ќонуниятњои
он дар њошияи кадом оилаи њуќуќї меѓунљанд? Ё шояд мансубияти ба
ин ва ё он оилањои њуќуќї нисбї бошад ва давлатњои мутамаддин
бояд роњи эъмори низоми ба худ хоссаро пеша намоянд? Рољеъ ба ин
масъалањо дар адабиёти њуќуќї назари яксон љой надорад. Азбаски
Тољикистон дар ќатори кишварњои пасошўравї шомил аст, рољеъ ба
вазъи кунунї ва дурнамои инкишофи низоми њуќуќии кишварњои
пасошўравї дар адабиёти њуќуќї андешањои мухталиф баён шудаанд.
Чунончи, як ќатор муаллифон масъалаи зикргаштаро дар иртибот бо
њолати кунунии низоми њуќуќии пасосотсиалистї ё пасошўравї њал
карданї мешаванд, аз љумла, хислати мустаќилонаи онњоро эътироф
намуда, мансуб намудани ин низомњои њуќуќиро ба ин ё он навъи
низомњои њуќуќии дигар зарур намешуморанд. Айни замон наздикии
низомњои њуќуќии пасошўравї ба њуќуќи романиву олмонї эътироф
мешавад. Масъала оид ба вазъи низомњои њуќуќии кишварњои
пасошўравї дар заминаи мансуб намудани онњо ба навъњои дигари
низомњои њуќуќї, дар доираи таснифи оилањои њуќуќї ва ё эътирофи
мустаќилияти низомњои њуќуќии пасошўравї њал мегардад. Низомњои
њуќуќии кишварњои пасошўравї айни њол дар шароити гузариш,
бунёди давлати њуќуќбунёд ва љомеаи шањрвандї, иќтисоди
бозоргонї ќарор доранд, зери таъсири унсурњои мухталифи њуќуќи
хориљї инкишоф меёбанд. Вазъи низоми њуќуќии кишварњои
пасошўравї аз нуќтаи назари мансубияти он ба њуќуќи романиву
олмонї ё эътирофи мустаќилияти он њал мешавад...1.
Масъала оид ба мансубияти низоми њуќуќии кишварњои
пасошўравї ба њуќуќи романиву олмонї мубоњисавї буда, на њамаи
муњаќќиќон ин андешаро љонибдоранд. Як гурўњи муаллифон

Муфассал ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ: китоби
дарсї. Љилди 2. – Душанбе, 2010. – С. 503-504.
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тарафдори ин аќидаанд (С.С. Алексеев1, В.С. Нерсесянс 2 ва дигарон).
Муаллифони дигар ин андешањоро, аз љумла андешаи мансубияти
њуќуќи пасошўравиро ба романиву олмонї айни њол бармањал
мешуморанд. Чунончи, Ю.А. Тихомиров њанўз миёнањои солњои 1990ум навишта буд, ки «як ќатор њуќуќшиносони ватанї» њуќуќи
сотсиалистиро «мавриди тањлили танќидї ќарор дода, саросемавор
дар хусуси пањн шудани принсипњо, институтњо ва меъёрњои њуќуќи
хориљї, пеш аз њама њуќуќи минтаќавї дар њудуди собиќ ИЉШС
хулоса бароварданд» 3 . Оид ба ин масъала М.Н. Марченко чунин
ибрози аќида мекунад: «Оилаи њуќуќи сотсиалистї чун низоми
меъёрњо, принсипњо, тарзи тафаккур, сатњи шуури њуќуќї, нуќтањои
назари њуќуќ ва назарияњои давлат њатто пас аз барњам хўрдани сохти
ба он мувофиќи давлатї мисли пештара боќї мемонад»4. Ба андешаи
М.Н. Марченко, хулосаи муаллифон дар хусуси «ќатъи низоми
њуќуќии сотсиалистї пас аз барњам хўрдани давлати сотсиалистї»
барои муаллифоне хос аст, ки њуќуќро аз нигоњи позитивї тањлил
намуда, онро пурра бо давлат вобаста мекунанд. Ў љонибдори нуќтаи
назари дигар оид ба ин масъала буда, аз љумла ќайд мекунад, ки
њуќуќи сотсиалистї мисли њама гуна њуќуќ дар шакли танњо меъёрњои
њуќуќии давлат амал намекунад ва пас аз барњам хўрдани давлат боќї
мемонад. Муаллиф њуќуќро на танњо бо «меъёрњои њуќуќии давлат»,
балки бо «фарњанги њуќуќї, идеологияи њуќуќї, шуури њуќуќї,
менталитети њуќуќї, анъанањои њуќуќї, одатњо ва дигар унсурњо»
алоќаманд мекунад, ки «на бо давлат, балки бо њаёти иљтимої, љомеа
вобастагї доранд». Аз ин нуќтаи назар муаллиф хулоса пешкаш
мекунад, ки «аз байн рафтани давлат маънои ќатъи якбораи њуќуќ,
низоми њуќуќиро надорад». Ў таъкид мекунад, ки баъди аз байн
рафтани меъёрњои њуќуќии бо давлат алоќаманд, аз љумла пас аз
барњам хўрдани давлати сотсиалистї «шуури дар муњити сотсиалистї
ташаккулёфтаи сотсиалистии халќ, менталитети њуќуќї, назарияњои
њуќуќии ба аќидањои марксистї асосёфта, фарњанги њуќуќї, анъанаву
одатњои њуќуќї» якбора «нест намешаванд». Ў боварї дорад, ки барои
аз байн рафтани ин унсурњои низоми њуќуќї «ивазшавии якчанд
наслњои љомеаи сотсиалистї ва пасосотсиалистї зарур аст»5.
Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования.
М.: Статут, 1999. – С. 48-49.
2 Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2001. –
С. 285.
3 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. – С. 125.
4 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М.: Проспект, 2001. – С. 534.
5 Марченко М.Н. Асари ишорашуда. – С. 538-540.
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Ин нуктаро профессор Р.Ш. Сотиволдиев низ дастгирї намуда,
ќайд менамояд, ки аз байн рафтани давлат маънои якбора ќатъ
гаштани амали низоми њуќуќии онро надорад. Дар шароити нав
аќидањову назарияњои пештара, одату анъанањои њуќуќї, унсурњои
фарњанги њуќуќии љомеа муддати муайян боќї мемонанд. Шуури
њуќуќии одамон бо олами дохилии инсон алоќаманд буда, устувор аст
ва якбора таѓйир намеёбад. Унсурњои фарњангї-тамаддунии халќ аз
омилњои иќтисодиву сиёсї дида мустањкамтар буда, муддати тўлонї
амал мекунанд, заминаи ташаккули навъи тамаддун буда, якљоя бо
тамаддун ва дар дохили он муддати дароз амал мекунанд. Ин
унсурњои фарњангї-тамаддунї љузъи њаёту маънавиёти халќњои
шомили ин ё он навъи тамаддун буда, якбора аз байн намераванд.
Омилњои фарњангї-тамаддунї мураккаб ва гуногунанд. Онњо дар
тўли ташаккулу инкишофи њазорсолаи халќ, якљоя бо халќият, бино
ба хусусиятњои милливу динї ва дигари фарњангии халќ, дар њудуди
минтаќаи зисти халќият, дар ватани аљдодиаш ташаккулу инкишоф
меёбанд. Чунин унсурњои таркиби фарњангии ин ё он халќро якбора,
бо роњи инќилоб, бо амру супоришњои њокимиятї ва дигар шаклњои
фишори берунї ва «бегона» наметавон мањв намуд1.
Њамин тариќ, дар адабиёти пасошўравї ду нуќтаи назар оид ба
вазъ ва таќдири низомњои њуќуќии пасошўравї ва пасосотсиалистї
мушоњида мешаванд. Тибќи яке аз онњо, ин низомњои њуќуќї ба
оилањои њуќуќии дигар (романиву олмонї, динї, исломї) мансубият
доранд. Тибќи нуќтаи назари дигар, ин низомњои њуќуќї
мустаќилияти хешро нигоњ медоранд2.
Њангоми њалли ин масъалаи назариявї бо мансуб намудани
низомњои њуќуќии пасошўравї ба оилаи њуќуќи романиву олмонї
мањдуд шудан мумкин аст. Аммо ин роњи осони њалли масъала аст.
Дар њолати эътирофи ин андеша дучори як ќатор проблемањои
назариявї шудан мумкин аст. Ин проблемањои назариявї хислати
љањонбинї, њуќуќї, иљтимої-фарњангї доранд ва њалли онњо дар
доираи чунин андеша душвор аст. Масалан, дар њолати мансуб
намудани низомњои њуќуќии пасошўравї ба оилаи њуќуќии романиву
олмонї мустаќилияти бештари онњо, умумияти решањои таърихии
онњо, анъанањои умумии техникї-њуќуќї, хусусиятњои ба онњо хосси
тафаккури њуќуќї, фањмиши њуќуќї ва м.и. сарфи назар мешаванд.

Муфассал ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ: китоби
дарсї. Љилди 2. – Душанбе, 2010. – С. 512-517.
2 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Асари ишорашуда. – С. 525-526.
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Айни замон њар як низоми њуќуќии пасошўравї решањои ба худ
хосси таърихї, анъанањои миллї, хислатњои миллї (дохилидавлатї)
дорад. Ин омилњо низ дар ташаккули низомњои њуќуќии пасошўравї
наќши муњим мебозанд (масалан, тафаккури њуќуќї, психология,
менталитети њуќуќии ањолї, анъанањои таърихї-њуќуќї ва м.и.). Ин
хислат хосси низоми њуќуќии Тољикистон низ аст.
Дар партави мулоњизоти болозикр профессор Р.Ш. Сотиволдиев
ба хулосае меояд, ки низоми њуќуќии Тољикистон таърихи
чандњазорсолаи таърихї дорад, њанўз замони ориёї (дар фазои
тамаддуни ориёї) ташаккул ёфта, сипас замони ислом (ташаккули
низоми њуќуќии исломї, анъанањои исломї, меъёрњои исломї)
инкишоф меёбад, баъди њамроњшавї ба империяи Рус зери таъсири
њуќуќи рус ќарор мегирад, замони шўравї дар фазои ягонаи
федеролии шўравї чун љузъи њуќуќи шўравї инкишоф ёфта, бо
анъанањои аз як тараф, њуќуќи сотсиалистї, аз тарафи дигар, оилаи
њуќуќи романиву олмонї омехта мешавад (дар ин замина њуќуќи
осиёї ва аврупої дар фазои геополитикии авруосиёї омехта
мешаванд) ва нињоят дар марњилаи нави пасосотсиалистї чун њуќуќи
мустаќили миллї (дохилидавлатї), вале дар фазои њуќуќии ИДМ
инкишоф меёбад1.
Њамчунин, бояд ќайд намуд, ки низоми њуќуќии Тољикистон, ки
ба оилаи њуќуќии романию олмонї мансуб аст, њоло хислатњои
умумиро бо низоми оилаи њуќуќии англисї-америкої (англосаксонї)
дар ќисматњои муайян касб намуда истодааст. Ба низоми њуќуќи
кишвар оилањои њуќуќї дар шаклњои гуногун таъсир мерасонанд. Ин
таъсиррасонї дар кишварњои дигар низ мушоњида мешавад, масалан
таъсири њуќуќи амрикої дар кишварњои аврупої. Таъсири унсурњои
људогонаи њуќуќи амрикої дар кишварњои мо низ ба мушоњида
мерасад. Аммо таъсири њуќуќи романиву олмонї чун раванди
анъанавї баромад мекунад, чунки њуќуќи Тољикистон мисли њуќуќи
кишварњои пасошўравї дар заминаи анъанањои њамин оилаи њуќуќї
ташаккул ёфтааст. Аммо њуќуќи амрикої дар адабиёти пасошўравї,
аз љумла адабиёти Россия чун њуќуќи «бегона» бо дарназардошти
таърихан дар њуќуќи аврупої ва шўравї ягон наќш набозидан арзёбї
мегардад. Таъсири кушоду равшани њуќуќи ИМА ба фазои њуќуќии
љањонї, ки номи «вестернизатсия»-ро касб намудааст, хусусияти
муњимми инкишофи таърихиро доро мебошад. Сатњи таъсири низоми
њуќуќи ИМА ба низоми њуќуќи љањонї дар асл натиљаи унсури
интегратсияи ду оилаи асосии њуќуќи ѓарбї: оилаи њуќуќи умумї ва
1

Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Асари ишорашуда. – С. 533-534.
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њуќуќи романию германї мебошад 1 . Вобаста ба ин, равандњои
љањонишавї мавќеи низомњои њуќуќи англисї-америкої, анъанањои
њуќуќи ѓарбї ва доираи њуќуќи Иттињоди Аврупоро мустањкам
намуда, фазои ягонаи низомњои њуќуќи љањонро ба миён оварда
истодааст. Дар њаќиќат, омўзиши минбаъдаи хусусиятњои асосии
равандњои љањонишавї тасдиќ менамояд, ки таъсири оилаи њуќуќи
англо-америкої (англосаксонї) нисбат ба њуќуќи романию олмонї ба
миён омада истодааст.
Аз љумла, дар шароити имрўзаи Тољикистон баланд гардидани
наќши амсоли судї ва њатто ворид гардидани он ба низоми
сарчашмањои њуќуќї аз назар дур нест. Тавре маълум аст дар оилаи
њуќуќи романию германї амсоли (претседент) судї ба сифати
сарчашмаи њуќуќ пазируфта намешавад. Аммо тавре ки тањќиќот
нишон медињад, дар мамлакатњои оилаи њуќуќи романию германї низ
наќши амсоли (претседент) судї, бо дарназардошти таъсири оилаи
њуќуќи англо-америкої (англосаксонї) мустањќам гардида истодааст.
Инчунин, дар аксарияти мамлакатњо ќарорњои судї воќеан санади
дорои ќоидањои умумињатмии тартибот эътироф карда мешаванд.
Бо дарназардошти гуфтањои боло дар љањони муосир тамоюли
мустањкамкунии наќши њокимияти судї ва санадњои судї ањамияти
калон пайдо намуда, дар амалия истифодаи васеи санадњои
тавзењотии њокимияти судї њангоми њалли муносибатњои љамъиятї
васеъ ба инобат гирифта мешавад. Дар ин замина, њоло низоми
њуќуќии Тољикистон зери таъсири оилањои гуногуни њуќуќ инкишоф
меёбанд. Дар ин њолат табиист, ки њимояи манфиатњои миллї, аз
љумла манфиатњои низоми њуќуќии миллї, арзишњои њуќуќи миллї ба
мадди аввал мебароянд.
Мувофиќан ба гуфтањои боло, маълум мегардад, ки яке аз
пайомадњои муосири раванди љањонишавї – ѓарбї гаштани мазмуни
ќонунгузорї ва низоми њуќуќї мебошад. Воќеан, имрўз дар аксар
низомњои миллии ќонунгузорї афзудани параметрњои намунаи ѓарбї
ба назар мерасад. Аз ин рў, љањонишавии њуќуќ аз тарафи аксарияти
муњаќќиќон чун давоми раванди вестернизатсия баррасї мегардад.
Чунончи, муњаќќиќ В.Л. Иноземтсев чунин ќайд менамояд, ки:
«Амрикоињо равандњои љањонишавиро ба љањон аз рўйи диди шахсии
худ пешнињод намуда истодаанд. Онњо муътаќиданд, ки ин раванд
бояд аз идеалњои озодихоњии амрикої ва боварии ќавї асос ёбад»2.
Ниг.: Глобализация и развитие законодательства. – М., 2007. – С. 77.
Ниг.: Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как
американизация // Вопросы философии. – 2004. - № 4. – С. 41.
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Ѓарбикунонии низоми њуќуќии миллї ва ќонунгузории миллї на
хулосаи беасос, балки натиљаи тањлилњои чуќури илмии ѓояњои
њуќуќиест, ки тарѓибгарони ташкилотњои байналмилалї ба мо
пешнињод доранд. Њар нафаре, ки аз решањои таърихии миллат заррае
огоњї дорад фикр ва нияти ѓаразноки тарѓибгарони ѓарбї ва ё
исломиро хуб эњсос мекунад 1 . Муњаќќиќ К.А. Стрелников ќайд
мекунад, ки равандњои љањонишавї, аз љумла, љањонишавии њуќуќ аз
рўйи принсипњо ва арзишњои бо тамаддуни Ѓарб наздик, сурат
мегирад. Инчунин ў ќайд менамояд, ки љањонишавии њуќуќ маънои
ворид шудан ба фазои ягонаи љањонї, неъматњо ва арзишњои
тамаддуни љањониро надошта, балки он маънои ба њамаи фишангњои
рўзафзун, вобастагї аз давлатњои абарќудрат ва ба миён омадани
аќидањои фарњангї, моделњо ва тасаввуротњои бегонаро дорад2.
Бояд ќайд намуд, ки истифодаи таљрибаи мусбати низоми хориљї
ба низоми њуќуќи миллї ќаблан рўй медод ва њоло низ рўй дода
истодааст. Дар ин љода хотиррасон намудани таърихи ташаккулёбии
низоми њуќуќи хусусии Тољикистон аз оилаи њуќуќи романиву
германї мувофиќи маќсад аст. Чунончи, академик М.А. Мањмудзода
ќайд менамояд: «Назарияи буржуазии њуќуќи гражданї шираи њуќуќи
хусусии римиро љабидааст. Барои низоми њуќуќии мо низ вай
бетафовут буда наметавонад, зеро аксар категорияњои назариявї
(реститутсия, виндикатсия, уњдадорї, деликтњо ва ѓ.) моњияти худро то
кунун гум накардааст»3.
Вобаста ба ин, таъсири равандњои љањонишавиро ба анъанањои
њуќуќи миллї баррасї намуда, ба аќидаи як ќатор муаллифон,
анъанањои њуќуќии аксарияти давлатњо ва халќњо аллакай таѓйироти
муайянро дар раванди љањонишавї соњиб гардида, аксарияти
низомњои њуќуќи миллї унсурњои анъанањои њуќуќии ѓарбиро4 ќабул
намуда истодааст. Аз ин рў, ягонагии низоми њуќуќи миллї зери
таъсири бевосита ќарор мегирад. Инчунин, муњаќќиќ С.А. Шетинин
таъсири равандњои љањонишавиро ба анъанањои њуќуќї баррасї
намуда, тахмин менамояд, ки давлатњо дар давраи навсозї
(модернизатсия) таъсири анъанањои њуќуќии ба Ѓарб хосро иќтибос
намудаанд. Дар њамин замина ў ќайд менамояд, ки эътирофи он, ки
Ниг.: Холиќов А.Ѓ. Љањонишавї ва манфиатњои давлати миллї. – Душанбе, 2009. – С.
60.
2 Ниг.: Стрельников К.А. Правовая глобализация: основные тенденции // Юридический
мир. – 2008. - №10. – С. 41.
3 Ниг.: Мањмудов М.А. Њуќуќи хусусии римї. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 10.
4 Ниг.: Иванец Г.И., Червонюк В.И. Глобализация, государство, право // Государство и
право. – 2003. - № 8. – С. 91.
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равандњои љањонишавии њуќуќї ба хислати низомњои њуќуќи миллии
давлатњо таъсири љиддие расонида бошад, ба пуррагї дуруст нест1.
Муњаќќиќ А.Ѓ. Холиќзода ќайд менамояд, ки ѓарбикунонии
ќонунгузорї як роњи љањонишавии манфиатњои ѓарбиён дар Шарќ
буда, дар баробари лањзањои мусбат, он тањдиди доимо
эњсосшавандаро ба манфиатњо ва ѓояи њуќуќи миллї ба бор
овардааст. Њамчунин ў тањдидњои равандњои љањонишавиро ба ѓояи
њуќуќи миллї ва мазмуни ќонунгузорї дар самтњои зерин пешнињод
мекунад:
а) ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќие, ки њамчун санадњои
намунавї ба мо пешнињод мешаванд, на њамеша ба рўњия, ба табиати
миллї ва манфиатњои мардуми соњибихтиёри тољик љавобгў
мебошанд;
б) њангоми тањияи лоињањои ќонунњо ташкилотњои манфиатдори
байналмилалї, тањти таъсири дастгирии байналмилалии молиявї
кўшиш ба харљ медињанд, ки пояи таъминоти иљтимоии ањолиро суст
гардонанд;
в) эмиссарњо оид ба пањнкунии њуќуќ ва озодињои инсон диќќати
асосиро ба њуќуќ ва озодињои шахсии ѓайримолумулкї медињанд
(њуќуќ ба озодии сухан, озодии њаракат, озодии андеша, њуќуќњои
сиёсї ва ѓ);
г) – ба машваратчиён ва эмиссарони ѓарбгаро ањамият надорад,
ки аз кадом модел њуќуќи давлатњои сусттараќќикарда таљдид
мегардад, аз модели англо-америкої, романию германї ё аз модели
континенталї ва ѓ.2.
Бо дарназардошти гуфтањои боло маврид ба зикр аст, ки зери
таъсири равандњои љањонишавї дар самти «ѓарбикунонии» меъёрњои
алоњидаи њуќуќ беќурбшавии арзишњои анъанавии њуќуќї, паст
шудани мавќеи маънавии њуќуќ, ки ба ташаккулёбии нигилизми
њуќуќї оварда мерасонад, ба миён омада истодааст. Инчунин,
муњаќќиќ Р.Ш. Сотиволдиев таъсиррасонињои зерини равандњои
љањонишавиро ба низоми њуќуќи миллї пешнињод менамояд:
– тезутунд гаштани муборизаи давлатњои абарќудрат барои ашёи
хом, таъсири њуќуќи «бегона», аз љумла амрикої;

Ниг.: Щетинин С.А. Правовая глобализация: понятие и основные формы (теоретикометодологические аспекты). – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 45.
2 Ниг.: Холиќов А.Ѓ. Љањонишавї ва манфиатњои давлати миллї. – Душанбе, 2009. – С.
59.
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– зарурати њалли њар чи зудтари масоили њаётан муњимми
умумиљањонї, умумисайёравї, ки боиси ташаккули асосњои нави
муттањидгардонї, њамгирої ва наздикшавї мегардад;
– баланд шудани нуфузи њуќуќи байналмилалї, мураккаб
гаштани сохти он дар заминаи ташаккулу инкишофи сохторњои нави
таркибии он (њуќуќи аврупої, њуќуќи авруосиёї ва м.и.);
– таъсири мутаќобилаи низомњои њуќуќии навъњои гуногун1.
Дар баробари ин, даъвату тањдидњои дигаре низ њастанд, ки ба
низоми њуќуќии ЉТ ва дурнамои инкишофи он таъсиргузоранд.
Даъвату тањдидњо ба мазмуни ќонунгузорї. Боиси тазаккур аст, ки
яке аз масъалањои асосие, ки аз њалли он имрўз ва ояндаи мардуми
Тољикистон вобастагї дорад, ислоњоти ќонунгузорї мебошад.
Ќонунгузорї њамчун озмоишгоњи омодасозии фазои њуќуќии
љамъияти оянда тањти таъсири бевоситаи љањонишавї ќарор дорад2.
Дар ин замина, њимояи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї
бояд вазифаи асосии ќонунгузории ватаниро ташкил намояд. Дар
акси њол ќонунгузории ватанї хислати миллиашро ба тадриљ аз даст
дода, побанди ќонунгузории хориљ мегардад. Дар ин љода, давлат
истиќлолияти давлатиро мањз ба туфайли ќонунгузории миллї
таъмин мекунад. Ќонунгузорї бояд тобеи манфиатњои давлатї,
манфиатњои миллї, манфиатњои ватанї, манфиатњои шањрвандони
њамин давлат бошад. Агар дар ќонунгузорї таъсири унсурњои хориљї
бештар бошад, пас сатњу нуфузи манфиатњои милливу ватанї њамон
ќадар пасттар мегардад.
Њамчунин, омили асосии таъсири равандњои љањонишавї ба
низоми њуќуќи миллї ва ќонунгузории миллї ин эътирофи санадњои
њуќуќи байналмилалї ба сифати ќисми таркибии низоми њуќуќии
Тољикистон мебошад. Аз љумла, мутобиќи ќ. 3, м. 10 Конститутсияи
ЉТ «Санадњои њуќуќи байналмилалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф намудааст, ќисми таркибии низоми њуќуќи љумњуриро
ташкил медињад. Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии
байналмилалии эътирофшуда мутобиќат накунад, меъёрњои санадњои
байналмилалї амал мекунад». Дар ин асос, меъёру принсипњои њуќуќи
байналмилалї унсури низоми њуќуќи миллї эътироф шуда, ба
инкишофи минбаъдаи низоми њуќуќи миллї таъсир мерасонад. Онњо
Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ. Китоби дарсї. –
Душанбе, 2010. – С. 547. Ниг.: Щетинин С.А. Правовая глобализация: понятие и
основные формы (теоретико-методологические аспекты). – Ростов-на-Дону, 2009. – С.
45.
2 Ниг.: Холиќов А.Ѓ. Љањонишавї ва манфиатњои давлати миллї. – Душанбе, 2009. – С.
58.
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нисбат ба меъёрњои дохилидавлатї бартарї доранд ва аз ин хотир
мувофиќати
меъёрњои
дохилидавлатиро
ба
муќаррароти
байналмилалї талаб намуда, вориди њуќуќи миллї мегарданд.
Дар ин асос, ќонунгузории Тољикистон њоло дар шароити вусъати
љањонишавї инкишоф ёфта, зери таъсири бевосита ќарор мегирад.
Дар шароити афзудани иќтидори молиявию иќтисодии ширкатњои
фаромиллї табиист, ки таъсири онњо ба ќонунгузории миллї низ
меафзояд. Ин ширкату ташкилотњо аз манфиатњои хеш пуштибонї
мекунанд. Барои онњо манфиатњои миллии ин ё он давлат,
манфиатњои шањрвандони давлати алоњида нуфуз надоранд. Бањри
гирифтани фоидаи бештар, аз худ намудани захирањои нави ашёи хом,
истифодаи номањдуди ашёи хоми бегона, истифодаи ќувваи кории
арзон чунин ширкатњо ба ќонунгузории давлатњо таъсир мерасонанд,
пеш аз њам онро барои фаъолияти худ тобеъ мекунанд. Табиист, ки
дар чунин шароит ќонунгузории миллї халалдор мегардад1.
Ќонунгузории Тољикистон њоло дар шароити таъсири
ќонунгузории хориљї инкишоф меёбад. Аз як тараф, ќонунгузории
кишвар дар фазои ягонаи њуќуќии ИДМ инкишоф меёбад. Аммо, аз
тарафи дигар, ба ќонунгузории кишвар ќонунгузории хориљї таъсир
мерасонад. Ин таъсиррасонї дар шаклњои гуногун сурат мегирад,
масалан, дар шакли истифодаи мафњуму институтњои алоњидаи
њуќуќи хориљї. Чунин њолат дар баробари давлатњои дигар, инчунин
дар кишварњои пасошўравї ба чашм мерасад. Аммо агар ибтидои
солњои 1990-ум таъсири унсурњои ќонунгузории хориљ ба
ќонунгузории пасошўравї бештар ба мушоњида расад, пас њоло
суръати ин тамоюл каме пасттар гардидааст. Азбаски минбаъд
таъсири ќонунгузории хориљ боќї мемонад, пешрафти ќонунгузории
миллиро дар заминаи афзалияти манфиатњои миллї, пуштибонї аз
манфиатњои миллї, нигоњ доштани мустаќилияти ќонунгузории
ватанї таъмин бояд намуд. Њангоми истифодаи унсурњои
ќонунгузории хориљї сатњи мутобиќати онњоро ба шароитњои
мањаллї, ба фарњанги њуќуќии ањолї, ба анъанањои њуќуќи ватанї
бояд муайян намуд. Таљрибаи пешќадами кишварњои хориљї дар
бахши ќонунгузорї, бешубња, ањамияти муњим дорад. Аммо ин
таљрибаи хориљї набояд хилофи таљрибаи ватанї бошад. Истифодаи
таљрибаи ќонунгузории хориљї набояд манфиатњои миллиро

Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї. –
Душанбе, 2010. – С. 546.
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халалдор намояд, сади роњи амалї гаштани манфиатњои миллї ва
анъанањои њуќуќи ватанї гардад1.
Њамин тавр, њангоми истифодаи унсури хориљї дар ќонунгузории
миллї эњтиёткор бояд буд. Аз унсурњои ќонунгузории хуби хориљї
метавон истифода намуд, чунки ин ба манфиати пешрафти кишвар
аст. Инро раванди имрўзаи густариши равобити иќтисодиву иљтимої
ва фарњангии кишварњо талаб мекунад. Аммо истифодаи унсурњои
ќонунгузории хориљ бояд оќилона ва ба андоза бошад2.
Даъвату тањдидњо ба манфиатњои фарњангї, арзишњои миллї,
оилавї ва ахлоќї. Рољеъ ба хатару тањдидњои љањонишавї ба
манфиатњои фарњангї, арзишњои миллї, оилавї ва ахлоќї, њамчунин
василањои вокуниш алайњи онњо яке аз аввалинњо шуда, Асосгузори
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам
Эмомалї Рањмон ибрози назар намудаанд: «Тамоюли љањонишавии
фарњанг ба яке аз проблемањои глобалии асри XXI табдил ёфта,
талабот нисбат ба сатњи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули
наслњое, ки вазифањои азими бунёди љомеаи навин дар даврони
соњибистиќлолии миллати тољик ба зиммаи онњо гузошта хоњад шуд,
торафт меафзояд. Дар ин марњалаи муњим маќсаду вазифањои фарњанг
бештар ба масъалањои ташаккули маънавиёт, омўзиши амиќи таъриху
фарњанги гузаштаву муосири халќи тољик, баланд бардоштани
ифтихори миллї ва њисси ватандўстиву ватандорї, инчунин, дар
тафаккури мардум ва махсусан, наврасону љавонон густариш додани
эњсоси эњтиром ба муќаддасоти милливу рамзњои давлатї равона
мегардад. Вобаста ба вазъи имрўзаи љањон, ки ба он буњронњои
сиёсиву иќтисодї ва фарњангиву ахлоќї таъсир мерасонанд, олимони
љомеашиноси мо бояд дастовардњои таърихии халќамонро бештар
тарѓиб намоянд ва тањќиќоташонро ба таќвияти пояњои давлату
давлатдории миллиамон њамчун омили муњимтарини њифз ва тањкими
истиќлолияти давлатї равона созанд. Дар ин раванд муассисањои
илмиро зарур аст, ки љињати ба сиёсати имрўза мутобиќ намудани
мавзўъњои фармоишї чораљўї карда, тањќиќи масъалањои умдаи
давлатдории миллиамонро бо дарназардошти пешрафти иќтисоди
миллї, ояндаи кишвар ва њалли мушкилоти мубрами љомеа анљом
дињанд»3.
Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї. –
Душанбе, 2010. – С. 484
2 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Асари ишорашуда. – С. 485.
3 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз санаи 22.12.2016 с. [Захираи электронї]. - Манбаи дастрасї:
http://www.prezident.tj/node/13739 (санаи мурољиат: 22.08.2018 с.).
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Воќеан, љањонишавї дар сатњњои гуногун ва вобаста аз анъана ва
фарњанги њар як давлат, мавќеи гуногунро касб намудааст. Бо
назардошти таѓйироти рўйдодаистода тањќиќи масъалаи мазкур
амиќан мувофиќи маќсад мебошад. Вобаста ба ин муњаќќиќ О.Н.
Братусева ќайд менамояд, ки таъсири равандњои љањонї ба инкишофи
фарњанги њуќуќии миллии давлатњо то њол яке аз проблемањои
нисбатан камтар тањќиќшуда дар илми њуќуќшиносї боќї мондааст1.
Дар ин асос, низоми хуќуќии њар як давлат таъсири равандњои
љањонишавиро ба таври гуногун ќабул мекунад. Аз њама зиёд таъсири
равандњои љањонишавиро дар шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии
ањолї, афкори њуќуќї, тарбияи њуќуќї, фарњанги њуќуќї, низоми
ќонунгузорї, падидањои давлатї ва ѓайра, мушоњида намудан мумкин
аст. Бояд ќайд намуд, ки яке аз аввалин унсури њуќуќ, ки дар навбати
аввал љањонї мешавад ин шуури њуќуќї мебошад. Сатњи
љањонишавии шуури њуќуќї бевосита аз сатњи инкишофи шуури
љамъият вобастагї дорад.
Љањонишавї њамчун раванди бисёрљабња, дар баробари рушди
илму техника ва технологияњои муосир ягонагиро байни низомњои
њуќуќї ва фарњангї коста намуда, њамкории мутаќобила ва
мутобиќшавии онњоро бо навгонињои муосир дучанд менамояд. Дар
ин замина, низоми њуќуќи миллї айнияти худро дар муќоиса бо
низоми њуќуќии дигар давлатњо аз даст дода, дар омехтагї амал
менамояд 2 . Айнияти миллї, фарњангї ва њуќуќї бештар аз њолати
умумии љањон, сиёсати давлатњои дигар ва тамоюлњои умумии
инкишофи љањонї вобастагї дорад. Барои бартараф кардани ин
мураккабињо ва ташаккул додани низоми самараноки њуќуќи миллї,
инчунин барои бартараф кардани таъсири манфии равандњои
љањонишавї афкори сиёсию њуќуќї ва таълимоти њуќуќии фалсафаи
классикро барќарор намудан зарур аст. Њамчунин, рушди тамоюлњои
инкишофи низоми њуќуќи миллї мебояд бо дарназардошти арзишњои
миллию фарњангї ба роњ монда шавад ва ба омили таърихию
фарњангї диќќати махсус зоњир гардад.
Тавре ки дар боло ќайд намудем равандњои љањонишавї
низомњои њуќуќиро низ бе таъсир нагузошта, њуќуќ њамчун воситаи
татбиќи раванди мазкур баромад менамояд. Новобаста аз ин
равандњои љањонишавї таъсири худро ба рушди низоми њуќуќи миллї
1 Ниг.:

Братусева О. Н. Правовые культуры в условиях глобализации: дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2009. – С. 45.
2 Ниг.: Котковец С.П. Правовая система России в контексте тенденций глобализации. –
Краснодар, 2010. – С. 159.
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расонида, наздикшавии мутаќобила ва њамкории зичи низомњои
њуќуќии давлатњо ва танзими њуќуќии шабењи соњањои њаёти давлатию
љамъиятиро ба миён оварда, ягонагии фарњанги њуќуќиро коста
менамояд. Дар ин замина, равандњои љањонишавии њуќуќї ба
соњибихтиёрии давлатї, шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї ва ѓ. таъсир
расонида, бо маќсади нигоњ доштани хусусиятњои хосси арзишњои
миллї, фарњанги миллї, таъмини амният ва њимояи манфиатњои
миллї, андешидани чорањои маъмурї ва ќонунгузорї зарур аст.
Мисоли ин, никоњњо байни шахсони мутааллиќ ба як љинс,
никоњњои муваќќатї, равобити номашрўи љинсии бидуни никоњ,
пањннамоии фарњанги барањнагї ва нимбарањнагї, мустаќилияти
«мутлаќ»-и фарзандон аз волидайн ва ё сарпечии фарзандон аз итоати
волидайн ва ѓ. ба њисоб мераванд.
Имрўз «љомеаи мутамаддин» дар баъзе аз нуќоти љањон аз лињози
фарњангї гўйё ба як марњилаи ба истилоњ «баланд»–и рушди худ
расидааст, ки дигар дунболи нафсу ѓаризањои худ ќонунњои хилофи
табиати инсониро ќабул намуда, дар њаёт пиёда намуда истодаву аз ин
шеваи кори худ лофи эњтирому эътирофи «њуќуќ ва озодии инсон»
мезанад.
Яке аз намунањои озодии «бемаврид» ва «бесамар»-и инсон ин
иљозат ёфтан ба никоњњои якљинса мебошад. Чи тавре ки дар адабиёти
њуќуќии ватанї ибрози андеша карда шудааст: «Ба љинсњои гуногун
мансуб будани аќди никоњшавандагон яке аз шартњои асосии моддии
бастани аќди никоњ мебошад, зеро њадаф аз бастани аќди никоњ
ташкил намудани «иттифоќи муштараки марду зан» мебошад. Аммо
кишварњое низ њастанд, ки фитрати аслии инсониро нодида гирифта,
бар хилоф ва ба муќобили љараёни рушду камоли инсоният никоњро
байни шахсони мутааллиќ ба як љинс раво медонанд (аз љумла, дар
Голандия ва якчанд кишварњои дигари Аврупо ва баъзе аз штатњои
ИМА). Зимнан, њадафи афроде, ки чунин навъи аќди никоњњоро
мебанданд, танњо ќонеъ гардонидани талаботи маризонаи худи онњо
мебошад, ки берун аз табиати инсонї буда, иљозатдињї, пуштибонї ва
тарѓибу ташвиќи чунин аъмол дар љомеае амалї мегардад, ки ахлоќи
њамидаи инсонї ќурбони ѓаразњои разилона гардидааст ва бешак
чунин равиш ахиран ин љомеаро ба таназзул дучор намуда, ба коми
нестї мекашад»1.

Ниг.: Њуќуќи байналмилалии хусусї: воситаи таълимї / Муњаррирони масъул, н.и.њ.
дотсентон Раљабов М.Н. ва Мирзоев А.М. – Душанбе, ЭР-граф, 2018. – С. 217–218.
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Воќеан, андешаи мазкур ќобили дастгирист, зеро чунин зуњурот
хилофи табиати инсонї мебошад. Магар инсоният мехоњад аз љомеаи
ахлоќї ва мутамаддин ба љомеаи касифи бадахлоќї гузарад?
Кишварњое, ки дар асосњои ќонунї чунин зуњуротро иљозат
медињанд, ба љуз аз несту нобуд кардани насли башар ба њељ
муваффаќияти дигаре ноил намегарданд. Мо бояд сари масъалаи
солимии рўњонї ва ахлоќии љомеа, дар маљмўъ ва њар як оила дар
алоњидагї андеша намоем, зеро оила њамчун як љузъи хурдтарини
давлат ба шумор меравад. Агар гўем давлатро маљмўи зиёди оилањо
ташкил медињанд њам, хато намекунем. Пас дар њоле ба оилаи
анъанавии тољикон, ки он аз фарњанги бою ѓании ориёї ва баъдан
исломї об хўрдааст, чунин ангезањои манфии беруна тањдид намоянд,
бешак хатари бузурге љомеаи Тољикистонро тањдид менамояд.
Бояд ќайд кард, ки вазъи њуќуќ ба ташкили оила ва њифзи
сињатию комилии аъзои оила аз назари ахлоќї ва њуќуќї дар
Тољикистон нисбат ба мазмуни дигар алвонљњои љањонишавї дар ин
самт намунатар ва шоистатар буд ва њоло њам то њадде њаст. Зеро оила
аз назари фарњанг ва тафаккури миллии мардуми тољик таърихан
муќаддас буда, заминањои њуќуќии њимояи он дар низоми
ќонунгузории кишвар чи дар замони шўравї ва чи истиќлолият ба
таври бояду шояд њифз ва арљгузорї шудааст. Сониян, алвонљи
љањонишавии њуќуќї бо ворид намудани иддае аз озодињои бесарњад
тавонист латмаи худро ба ин пањнои муќаддаси оиладорї на танњо
дар кишвари мо, балки дар фазои њуќуќии кишварњои дигари олам
низ занад. Муњаќќиќон дуруст таъкид менамоянд, ки тањдиди
љањонишавї дар ќатори дигар арзишњо ба ин хаймаи муќаддаси
шакли њамзистї љиддї ва назаррас аст. Солисан, дар заминаи њуќуќи
инсон дар самти эътироф ва њимояи њуќуќњои оилавии шахс дар
раванди њамоњангсозї ва ягонасозии ќутби љањонишавии њуќуќ
афзалият ба њамин арзишњои њуќуќи миллии кишварњо бояд дода
шавад. Агар дар пешоњанги алвонљи љањонишавии њуќуќ зумраи
њуќуќњои шахсї ва сиёсї дар муносибат бо њуќуќи миллї афзалияти
маънавї ва сиёсї дошта бошанд, пас дар муносибат бо њуќуќњои
иљтимої ва фарњангии инсон чунин бартариро наметавон мансуби
онњо донист. Љамъбасти фикр он аст, ки дар раванди њамоњангсозии
арзишњо ва эътирофу эњтирому њуќуќи инсон дар раванди
љањонишавии њуќуќ арзишњои фарњангњои миллї ва тафаккури
њуќуќии тамаддунњои мухталиф бо мизони одилонаи ќадршиносии
арзишњо дар муќобили љанбањои мусбати алвонљи тамаддунњои
муваффаќ, бояд љойгузорї гарданд.
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Пањннамоии фарњанги барањнагї ва нимбарањнагї аз љумлаи
«миссия»-њои љањони Ѓарб аст, ки мехоњанд фарњанги пурѓановати
Шарќро бо ин роњ аз миён бардоранд. Ин бо роњи ташвиќи пайваста
бо роњу воситањои гуногун шурўъ аз шабакаи љањонии интернет то
воситањои ахбори оммаву тиљорати озод амалї гашта истодааст.
Барои занони шарќї шарму њаёи шарќиёна ва барои мардони он
виќору номуси баланд хос аст. Вале хеле мутаассифона душманони
«бебок»-и мардуми Шарќ тавонистаанд ин ахлоќи баланди
шарќиёнаро зери «тозиёна»-и фарњанги беахлоќї бикашанд. Имрўз
барои занону духтарони мо ба бар кардани либоси миллї мисли
модаркалонњои мо гўё ќафомондагиро мефањмонад. Мо набояд
суннату анъанањои миллии мардуми худро аз ёд фаромўш намоем.
Љомеаи имрўза ба ќишри осебпазири худ таваљљуњи камтар зоњир
менамояд. Шабгардии љавонон, аз илму адаб дур будан, беэњтиромї
нисбати волидайн ва калонсолон, бозињои компютерї (аз љумла,
бозињои хусусияти зўроварї ва хушунатдошта) аз љумлаи амалњое
мебошанд, ки дар натиљаи таблиѓи фарњанги мустаќилияти кўдакон
ва дорои аќида ва њуќуќи интихоб будани онњо ба вуљуд омадааст.
Албатта фарзандон њуќуќи баён намудани фикру аќида ва интихоби
роњи минбаъдаи рушду камоли худро доранд, аммо он набояд хилофи
фарњанги милливу динии тољикон бошад.
Гузашта аз ин, гаравидани наврасону љавонон ба њизбу
њаракатњои мамнўъ аз љумлаи мушкилоти доѓи рўз аст. Имрўз њар
ќадаре масоили њифз ва амниятии кишвар пурзўр карда шавад њам,
аммо мебинем, ки боз њам садњо љавони тољик ба доми фиреби
гурўњњои «ифротї», ки аксари онњо зери ливои Ислом сару садо
баланд кардаанд, меафтанд. Суоле ба миён меояд, ки чаро њаракатњои
ифротгаро бо номњои исломии «њизбуллоњ», «ансоруллоњ», «давлати
исломї» ва амсоли инњо баромад менамоянд ва љавононро барои
содир кардани амалњои террористї бар алайњи давлату миллат ва
хешу аќрабои худ бармехезонанд? Дар пушти њамаи ин албатта дасти
«ќудратњои азими Ѓарб» истодаанд, вале набояд фаромўш кунем ва
чуноне ки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мегўянд:
«Терроризм ба дини мубини Ислом њељ рабте надорад ва амали чунин
ашхос набояд њамчун амали мусулмонон эътироф карда шавад».
Гузашта аз он дар натиљаи чунин муноќишањо ќабл аз њама хонаю
дар, замину макони мардуми мусулмон зарар мебинад: «Имрўзњо дар
чандин кишвари мусулмоннишин бар асари дахолати доирањои
манфиатдори хориљї манзилњои зисти ањолї, шањрњо ва ёдгорињои
чандинњазорсола сўхтаву валангор шуда, њазорон нафар одамони
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бегуноњ ќурбон мешаванд. Яъне аксари мутлаќи ќурбониёни чунин
дахолату муноќишањо њамоно мусулмонон мебошанд. Саволе ба миён
меояд, ки магар инсон дар рўйи замин барои эљоди њамин мушкилоту
харобкорињо офарида шудааст? Албатта, чунин нест ва чунин набояд
бошад. Зеро на табиат, ки инсон љузъи људонашавандаи он аст ва на
Офаридгор, ки барои инсон сабукї, оромї, саодат ва адлу инсофро
мехоњад, љонибдори ин њолат нестанд. Пас, ин њама амалњо натиљаи
кирдори одамон мебошанд, яъне дар саргањи ин њама беназмињо
бесаводї, сатњи пасти маърифат ва њатто љањолати худи инсон ќарор
дорад. Тавре мегўянд: – «Ислом ба зоти худ надорад айбе, Њар айб, ки
њаст, дар мусулмонии мост»1.
Љанбањои мухталифи љањонишавии манфиатњо чун мављи аз
марказ пањнгардида дар пеши роњи худ њама чизи
муќовиматнишондодаро шуста мепартояд. Љањонишавї чун туфони
бузург неру дорад. Вай дар фарњанг, забон, санъат, њуќуќ ва ѓайра
таъсири худро мерасонад. Шаклњои гуногуни љањонишавї ва
ќиррањои мухталифи он ба дастовардњои љамъият, миллат ва давлат
таљовуз мекунад. Мисол дар кишвари мо љањонишавї бо воридшавии
одатњои ѓайриахлоќї, кашишњои идоранашавандаи биологї ва
танпарварињо ба яке аз падидањои ќадимтарин, баахлоќтарин ва
мањбубтарини љомеаи инсонї, ки дар асос ва заминаи он муњаббати
инсонї, мењру шафќат тавлид ва тањия шуда, њазорсолањо дар доираи
он насли фардо тарбия меёфт, яъне оила ба тањдид оѓоз кард. Тарѓиби
бешармї, кирдорњои ѓайриинсонї, зўрї ва шикастани сарњади инсонї
њамчун ќишри болоии амвољи љањонишавї на танњо бењтарин ва
муќаддастарин шакли њамзистии иљтимоъ-оиларо вайрон мекунад,
инчунин тањкурсии муносибатњои ахлоќии инсониятро вайрон
менамояд. Мо дар арафаи ибтидои љањонишавї ќарор дошта, ба
унсур ва омилњое рў ба рў шуда истодаем, ки ба азбайнравии оила
њамчун институте, ки бештар аз дањ њазор сол умр дошт, мусоидат
менамоянд. Оила, ки дар масири таърих ба шаклњои њамзистии авлод,
ќабила ва давлат кумак намуд, барои боз њам бењтар шудани мазмун
ва вањдати онњо хизмат намуда, зарурият ва ањамияти худро дар ин
муддат лањзае гум накард, акнун ба рафтору кирдоре рў ба рў
мегардад, ки вайро аз бунёдаш меканад. Љањонишавї ба тарѓиби
хиёнати оилавї, алоќаи берабти љинсї, дастгирии никоњњои
Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо намояндагони
љомеаи кишвар ба муносибати фарорасии моњи шарифи Рамазон. 12.05.2018 с. [Захираи
электронї]. – Манбаи дастрасї: // http://www.president.tj/node/17613 (санаи мурољиат:
20.08.2018 с.).
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ѓайримуќаррарї ба вањдати оила зарба мезанад. Агар дар њаќиќат ин
бенизомии љањонишавї оиларо ба вайронї орад, дар чунин сурат
оќибати онро пешгўї кардан мумкин нест. Агар оилањои иќтисодї
дар заминаи пайдоиши нахустин инсон – «њомосапиенс» санги
тањдобии бунёди мањдудиятро дар озодии мутлаќи фардњо тарњрезї
намуда, ба гузариш аз вањшоният ба љомеаи инсонї замина гузошта
бошанд, вайроншавии оила аз сари нав роњ ба ин озодии мутлаќро
дар муносибатњои љинсї боз намуда, тафовути шакли нави
њамзистиро аз олами њайвонот аз байн мебарад. Ба гумон аст, ки
инсоният барои ќабули чунин шакли озодї омода бошад1. Тавассути
тарѓиби ѓояњои дурўѓ ва бофта мо шоњиди мудохилаи
муташаккилонаи ќуввањои носолим ба њаёту зиндагии халќу миллатњо
мегардем. Ин неруњои зараровар, сохтори некусиришти оламро хароб
месозанд, њуќуќу озодињои инсонро поймол мекунанд ва ба
тамаддунњои мањаллї ва арзишњои миллї таъсири манфї мерасонанд.
Даъвату тањдидњо ба соњибихтиёрии давлат. Дар ЉТ таъмини
соњибихтиёрї ва истиќолият пурра бар уњдаи давлат буда,
таѓйирнопизир будани он дар сатњи Конститутсия муќаррар
гардидааст. Дар шароити љањонишавї таъмини соњибихтиёрии давлат
бо низоми шароитњои умумї ва кафолатњои махсуси њуќуќї таъмин
карда мешавад 2 . Тањти мафњуми кафолати соњибихтиёрии давлат
маљмўи омилњои субъективї ва объективие фањмида мешавад, ки
барои таъмини соњибихтиёрии давлат ва бартараф намудани сабабу
монеањо љињати ба амал баровардан ва њимояи он равона шудааст.
Дар пасманзари њолатњои зикршуда, давлатњои муосир, хоссатан
Тољикистонро лозим аст, ки низоми кафолатњои њуќуќии таъмини
асолати низоми њуќуќї ва соњибихтиёрии давлатњоро коркард намояд.
Ин зумра кафолатњо бояд дар сатњи санадњои дохилидавлатї таљассум
ёфта, дар муќобили њар навъи даъват, тањдид ва хатар ба низоми
давлатдорї, соњибихтиёрї ва низоми њуќуќї муќовимат нишон
дињанд. Агар мо ба фишурдаи ќонунгузории мамлакат назар андўзем,
пас собит менамоем, ки дар ин самт аллакай чораљўињо сурат
гирифтаанд. Аз љумла, барнома ва консепсияњое, ки бањри бартараф
кардани бекорї, пешгирии терроризм, ифротгарої ва дилхоњ хатари
бегона ќабул шудаанд, гувоњи њамин њолат мебошанд. Вале, азбаски
дар шароити љањонишавї ба соњибихтиёрии давлат даъват ва хавфњои
нав тањдид намуда метавонанд, бо назардошти онњо зарурати тањия ва
Холиќов А.Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 42-43.
Ниг.: Смирнов С.В. Суверенитет современного государства в условиях глобализации:
вопрос теории и практики. – Ульяновск, 2011. – С. 56.
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ќабул кардани Консепсияи њифзи соњибихтиёрї дар шароити
љањонишавї ба миён омадааст. Ин консепсия бояд нахуст номгўи
даъвату тањдидњои љањонї, эњтимолияти зуњури онњоро дар соњањои
мушаххаси њаёти љамъиятї нишон дода, сипас, маљмўи василаву
тарзњои њуќуќї ва расмиётии њимояи соњибихтиёрии давлатиро
таљассум намояд.
Соњибихтиёрї воситаи муњим ва асосии нигањдории давлатдории
миллї арзёбї гардида, бо равандњои љањонишавї дар мухолифати
оштинопазир ва таъсиррасонии байнињамдигарї ќарор доранд. Дар
баробари ин дар шароити кунунї зарур аст, ки самтњои асосии
сиёсати дохилї ва хориљї бо дарназардошти таъмини соњибихтиёрї
ва њимояи манфиатњои миллї роњандозї гардад. Давлатњо ва тамоми
љомеаи љањонї бояд раванди љањонишавї ва тамоюлњои инкишофи
онро дуруст дарк кунанд.
Дар пасманзари чунин мулоњизот, ба яке аз тамоюлњои љадиди
љањоние, ки ба соњибихтиёрии давлатњои муосир тањдиди бевосита
дошта метавонад, яъне «мудохилаи гуманитарї» ва ё «таљовузи
башардўстона» таваљљуњ намудан лозим аст. Тибќи ин консепсия
фалокати гуманитарї ва њолатњои дигари буњронї минбаъд кори
дохилии ин ё он давлат ба њисоб намеравад ва љомеаи љањонї на танњо
њуќуќ дорад, балки уњдадор аст, ки дар муќобили чунин буњронњо бо
маќсади њимояи њуќуќњои инсон вокуниш нишон дињад. Мудохилаи
поймолкунандаи соњибихтиёрии давлат, ки бо љанги шањрвандї ва
низоъњои беруна фаро гирифта шудааст, мутобиќи њуќуќи
байналмилалї, он ваќт имконпазир мегардад, ки агар ризоияти
Шўрои Амнияти СММ мављуд бошад1.
Доктринаи «мудохилаи гуманитарї» инкишофи минбаъдаи худро
пас аз амалњои террористие, ки 11 сентябри соли 2001 дар ИМА ба
миён омада буд, пайдо намуд. Њодисањои мазкур ба ИМА имконият
дод, ки амалњои њарбии навро бо суиистифода аз принсипи њуќуќ ба
худмудофиа ва мубориза бар зидди терроризм пеша намояд. Инчунин
дар асоси шиори «љанг бо терроризм» мудохилаи ИМА ба
Афѓонистон, Ироќ, Фаластин ва дигар давлатњо ошкоро мушоњида
мегардад. Дар ин маљро принсипи њуќуќ ба худмудофиакунї ва
амалњои бевоситаи таљовузкорона аз тарафи Кобул ва Баѓдод бар
зидди ИМА гузаронида нашудааст2.
Ниг.: Кузьмин Э.Л. О государственном суверенитете в современном мире // Журнал
российского права. – 2006. - № 3. – С. 90.
2 Ниг.: Кордесман Э. Война в Грузии и век «реальной силы» // Россия в глобальной
политике. – 2008. - № 5. – С. 38.
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Дар ин гуна шароит яке аз кафолатњои асосии риоя намудани
принсипи баробарии соњибихтиёрии давлат ин фаъолияти СММ,
хусусан Шўрои амнияти СММ љињати аз байн бардоштани низоъњои
њарбї мебошад. Аз ин рў, дар аксар адабиёти њуќуќшиносї
пешнињоди зиёд намудани миќдори аъзои доимии Шўрои амнияти
СММ аз љониби давлатњои имкониятњои калони иќтисодидошта бо
маќсади мустањкам кардани эътибори байналмилалии СММ, таъмини
принсипњои баробарии соњибихтиёрии давлатњо ва пешгирии
мудохилаи давлатњои абарќудрат ба давлатњои хурду вобаста барои
ба даст овардани манфиатњо, шуда истодааст.
Дар љањони муосир масъалаи муњољират низ хусусияти мубрам
касб намуда истодааст. Муњољират аз он замоне, ки инсоният пайдо
шудааст, вуљуд дошт. Лекин инкишофи наќлиёти зудњаракаткунада
дар садсолаи охир зиёдшавии босуръати љараёни муњољиратро ба
миён овард. Дар баробари ин ќувваи кории аксари давлатњои рў ба
рушд ва аќибмонда бо маќсади ба даст овардани неъматњои моддї ба
давлатњои иќтисодашон пешрафта њиљрат менамоянд. Омили мазкур
хавфи асосии тањдидкунанда ба соњибихтиёрии давлат ба њисоб
меравад. Муњољирати мењнатї бо вуљуди љињатњои мусбату
манфиатовараш барои инкишофи иќтисодиёт хатарњоеро низ дорад,
ки аз он бояд эњтиёт кард. Ин самтест, ки ба њаёти аксари сокинони
Тољикистон таъсир мерасонад. Муњољират ба замми таъмини
шароити кор ва дастгирии моддии ањолї, ба бањамоии фарњангњо,
анъанањо, одатњо, тарзи зиндагї, афкори иљтимої ва бархўрди
арзишњои миллатњои мухталиф мусоидат мекунад. Дар ин самт эњтиёт
бояд аз он кард, ки арзишњои мухолифи манфиати миллат, давлат,
љамъият вориди кишвари азизи мо нагардад. Агар кишварњои
мутараќќї аз шиддатёбии тамоюли муњољират бо асосњои воридсозии
фарњанги бегона ба ќаламравашон, афзудани љиноят ва љинояткорї,
хатари афзудани эпидемияи беморињо, коста шудани манбаи асъорї
(тибќи маълумоти омории Бонки Умумиљањонї њамасола муњољирони
мењнатї ба оилањои худ њудуди 70 млрд. доллари америкої интиќол
медињанд1) ва ѓ. хатар дошта бошанд, пас барои Тољикистон барин
кишварњои рў ба тараќќї яке аз пайомади манфии муњољирати
оммавии мењнатї «фирори маѓзњо»2 ба њисоб меравад. Яъне кадрњои
нисбатан лаёќатманд дар муњити кишвари худ ќаноат накарда, аз
1 Муфассал ниг.: Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление / А.И. Уткин. – М.:
Логос, 2002. – 254 с.
2 Дар ин бора муфассал ниг.: Ќурбонов А.Ш. Фирори маѓзњо ва амнияти миллї:
боњамалоќамандии онњо // Ќурбонов А.Ш. Илм ва маориф: тамоюлот, мушкилот,
дурнамо. – Душанбе, Ирфон, 2019. – С. 350-363 (406 с.).
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пайи дарёфти шароити бењтари корї ва рушду инкишоф мегарданд.
Ва ин албатта хатар дорад.
Дар баробари муњољирати мењнатї, ки то дараљае раванди
муътадили љомеаи сармоядорї шинохта мешавад, дар интињои асри
ХХ ва ибтидои асри ХХI муњољирати иљборї ва гурезањо ба њаракати
бузурги оммавии халалдоркунандаи оромии кишварњо баромад
менамояд. Тибќи омори расмї танњо дар соли 2017 зиёда аз 65
миллион нафар хонаву дари худро бинобар ноамнию љангњои дохилї
тарк гуфтаанд. Ин теъдоди азим хоњ нохоњ ба иќтисодиёт, иљтимоиёт,
ахлоќу фарњанги халќњои дигар таъсир расонида, амнияти кишварњои
оламро халалдор месозад. Барои Тољикистон низ фурўрезии
гурезагони Афѓонистон тањдиди бевосита мањсуб мегардад, ки имкони
пасомадњои манфии дигарро овардан дорад. Гузашта аз он, агар
муносибати ИМА бо Эрон тезутунд шавад ва рафту ба ноамнии
кишвар оварда расонад, эњтимоли мављи муњољирати иљборї ба
кишварњои њамзабон дучанд хоњад шуд. Ин њама дар пасманзари
инќилобњои ранга ва интиќоли иљбории арзишњое чун демократия,
њуќуќу озодињои инсон боз тобишњои бештар хоњад гирифт.
Яке аз омилњои асосии тањдидкунанда ба соњибихтиёрии давлатї
ин терроризм мебошад. Терроризм њамчун зуњуроти номатлуб ќаблан
њам мављуд буд, вале љањонишавї бо хислатњои хосси сифатї якчанд
маротиба имконияти террористонро бо таъсири манфї ба
соњибихтиёрии давлатї, зиёд намуд. Ба шарофати рушди равандњои
љањонишавї, террористон Интернетро барои љалб ва тайёр кардани
пайравон; низоми бонкии байналмилалиро барои интиќоли маблаѓњо;
низоми наќлиётии байналмилалиро барои аз як љой ба љойи дигар
интиќол додани террористон ва таљњизот, истифода мебаранд. Ѓайр аз
он воситањои нави иртиботиву иттилооти оммавї амали пањн
намудани иттилоотро оид ба амалиёти террористии иљрошуда осон
гардонида, имкониятњои номбурда барои расидан ба маќсади онњо
мусоидат мекунад. Мубориза бо терроризм дар шароити љањонишавї
на танњо вазифаи асосии дохилии давлатњо, балки вазифаи тамоми
љомеаи љањонї мебошад. Дар ин замина, дар стратегияи глобалии
зиддитеррористии СММ, ки дар Ассамблеяи Генералии СММ 8
сентябри соли 2006 ќабул карда шудааст, терроризм яке аз хатарњои
љиддитарини сулњи байналмилалї ва бехатарї номбар карда
шудааст1.
Ниг.: Глобальная контртеррористическая стратегия ООН от 08.09.2006 г. (принята
резолюцией 60/288 Генеральной Ассамблеи ООН) // Сомонаи расмии СММ //
https://www.un.org
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Бо назардошти тањлили таъсири љањонишавї ба низоми њуќуќи
миллї, метавон чорањои зерини инкишофи низоми њуќуќи миллиро
пешнињод намуд:
1. Ба таври аниќ муайян намудани љой, ањамият ва наќши давлати
миллї дар соњаи сиёсат, фарњанг, њуќуќ, иќтисод ва дигар соњањо.
2. Андешидани чорабинињо оид ба нигоњ доштан ва тањкими
давлатњои миллї ва низомњои њуќуќї љињати таъмин ва њимояи
манфиатњои давлатию њуќуќї ва арзишњои маънавию фарњангї. Дар
ин замина зарур аст, ки бо љанбањои манфии љањонишавї муќовимат
намуд ва онро бо дарназардошти арзишњои миллї ба манфиати
низоми њуќуќи миллї истифода бурд. Низоми њуќуќї набояд
вобастагии кишварњои рў ба рушдро нисбат ба давлатњои абарќудрат
ба миён орад.
3. Омўзиши маљмўи дарки њамаљонибаи равандњои љањонишавї
чун зуњуроти бисёрљанба. Дарки равандњои љањонишавї на танњо аз
нуќтаи назари молиявию иќтисодї, балки аз љониби дигар соњањо низ
омўзиши махсусро талаб менамояд.
4. Муайян намудани стратегияи воридшавии ЉТ бо равандњои
љањонишавї бо дарназардошти манфиатњои миллї ва дигар
бартарињои миллї. Дар баробари ин муайян намудани мавќеи
геосиёсии кишвар дар раванди љањонишавї ва омилњои мусбат ва
манфии он. Ин тасмим шояд дар чањорчўбаи њамон Консепсияи њифзи
соњибихтиёрие, ки тањия ва ќабулашро дар боло масъалагузорї
намудем, мувофиќи маќсад сурат гирад.
5. Ташкили иттињодияњои минтаќавї дар доираи минтаќањои
муайян. Яке аз усулњои муќобилият бо равандњои љањонишавї ин
ташкил намудани иттињодияњои минтаќавї (мисол ИДМ, СЊШ) дар
асоси умумияти халќњо, хусусиятњои хосси фарњангию таърихї ва
љуѓрофии минтаќавї шуда метавонад. Дар ин замина коркарди илмї
ва њуќуќии рањоии давлатњои пасошўравї аз фишори амвољи
љањонишавии нобаробар ва рафъи буњрони раванди ќонунгузории
кишварњои собиќ шўравї дар мисоли таљрибаи пешќадами љањонї
(Канада, Сингапур, АМА) ногузир буда, иќдом оид ба коркарди
тањлили муќоисавї-њуќуќии танзими воситањои зиддибуњронї ва
омода намудани «Консепсияи рушди устувор ва бехатар барои
давлатњои иштирокчии ИДМ»1 бояд њамаљониба дастгирї ёбад.
Ниг.: МПА СНГ Постановление «О Проекте Сравнительно-правового анализа
инструментария антикризисного регулирования» и Постановление «О проекте
Концепции устойчивого и безопаасного развития для государств-участников СНГ» от
30 мая 2019 года. - №9; - №7.
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6. Такмили босифати сиёсати њуќуќии давлатї ва инкишофи
фаъолияти илмї. Дар асоси иќтидори илмњои назариявї ва соњавии
њуќуќшиносї назарияњо ва консепсияњои зиёди миллиро дар соњаи
њуќуќ бидуни истифодаи консепсияњои ѓарбї муттањид карда, манбаи
аќлонии рушди њуќуќ ва давлат дар заминаи коркарди консепсияњои
миллї ба роњ монда шавад.
7. Бо назардошти арзишњои фарњангию таърихии гузашта, баланд
бардоштани шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии шањрвандон. Дар
раванди љањонишавї баланд бардоштани шуури њуќуќии ањолї
ањамияти аввалиндараља дошта, андешидани чорањои заруриро талаб
менамояд.
8. Ташкил
намудани
василаи
њуќуќии
самараноки
таъминкунандаи аксуламали комилан мувофиќи давлат аз таъсири
љањонишавї. Бо дарназардошти ин коркарди чунин механизмњо њам
дар сатњи амалї ва њам дар илмњои мушаххаси назариявии соњавї
маќсаднок ба назар мерасад.
9. Пешгўйињои илман асоснок дар хусуси пешгирї ва барќарор
намудани таъсири манфї ва мусбати љањонишавї ба низоми њуќуќи
миллї. Илмњои муосири њуќуќшиносї бояд пешгўйињои илман
асоснокро дар хусуси пешгирї ва барќарор намудани таъсири манфї
ва мусбати љањонишавї ба низоми њуќуќи миллиро таъмин намояд.
Барои ин тањлили объективии таъсири равандњои љањонишавї, ки
таќрибан ба њамаи фаъолияти њаётии давлат ва љамъият таъсир
расонидааст, зарур аст. Дар ин самт бе тањќиќоти амиќи соњавии
мушаххасшуда ва маљмўии илмњои муосири њуќуќшиносї ба маќсад
расидан ѓайриимкон аст.
10. Дар санадњои меъёрии њуќуќї њимоя намудани фарњанг, урфу
одат ва дигар арзишњои миллї. Дар ин замина аллакай якчанд
санадњои меъёрии њуќуќї ќабул гардидааст. Аз љумла, Ќонуни ЉТ
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»,
Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар ЉТ» ва
дигар намунањои ќонуни миллї дар даврони гузариш ба одати
рўзмарра табдил ёфта, љињати таъсири мусбати онњо ба шаклгирии
урфу одат ва анъанањои мутобиќ ба манфиатњои миллї чорабинињои
пайвастаи амалї ва назарї бояд дид. Дар раванди љањонишавї
санадњои мазкур ва ќабул гардидани дигар санадњои меъёрии њуќуќии
хусусияти миллидошта дар њимояи фарњанги миллї ва арзишњои
миллї наќши муњим мебозад.
Масъалаи дигаре, ки аз шиддатёбии он дурнамои инкишофи
низоми њуќуќии ЉТ вобастагии амиќ дорад, фарогиршавии
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(универсализатсияи) њуќуќи башар ба шумор меравад. Дар назарияи
муосири њуќуќи инсон фањмиши фарогири њуќуќи инсон (яъне
бархўрдории яксони њамаи сокинони сайёра аз ин имкониятњои
субъективї, новобаста аз аломатњои гуногуни иљтимої) бештар нуфуз
дорад. Таълимоти (консепсияи) муосири њуќуќи инсон низ, дар
заминаи авлавияти њамин андеша тањким ёфта истодааст. Нуфузу
эътибори фањмиши фарогири њуќуќњои инсонро пеш аз њама санадњои
байналмилалї оид ба њуќуќи башар, хоссатан ЭУЊБ, паймонњо ва
конвенсияњои људогона дар бахши њуќуќњои инсон ва њифзи њуќуќии
аќалиятњову табаќоти ба њимоя эњтиёљманд таќвият медињанд.
Муќаррарот доир ба фарогир будани стандартњои байналмилалї дар
самти њуќуќњои инсон тасдиќи иловагии худро дар Эъломияи Вена ва
Барномаи амалиёт, ки соли 1993 дар Конференсияи умумиљањонї оид
ба њуќуќњои инсон ќабул гардида буд, дарёфт. Дар он, аз љумла,
омадааст, ки «њамаи њуќуќњои инсон универсалї, људонопазир, ба
њамдигар вобаста ва алоќаманд мебошанд. Љомеаи љањонї дар асоси
ѓояњои адолат ва баробарї бояд ба њуќуќњои инсон дар њама љо якранг
муносибат намояд…»1.
Дар чунин шароит, «мусаллањмандии» универсализми њуќуќи
инсон таълимоти дигар – нисбияти (релятивизми) фарњангиро,
новобаста аз нуктањои муњимму асоснокаш то андозае ољиз
мегардонад. Зимни тањлили андешањои бањсбарангез миёни
муќобилину мувофиќини ин ду таълимот, рољеъ ба дурнамои таѓйиру
таљдиди эњтимолии фањмиши фарогири њуќуќи инсон ва стандартњои
мављудаи байналмилалї дар ин бахш пешгўйињои зиёде доштем 2 .
Эњтимолияти таљдиди консепсияи фарогири њуќуќи инсонро аз фаъол
шудани пайомадњои консепсияи нисбияти (релятивизми) фарњангї
бештар интизор будем. Њаргиз гумон надоштем, ки тамоюлњои
муосири љањонї ва даъватњои љањонишавї ба таѓйиру таљдиди
фањмиши фарогири њуќуќи инсон тањдид карда метавонанд. Зеро
њуќуќи инсон ба фањмиши муосираш (универсализми он) зодаи
глобализатсия ва равандњои љањонист. Мањз вусъатёбии равандњои
љањонї – њамгироии байнидавлатї, зарурати содагардонии санад ва
Международные пакты о правах человека. – М.: Норма, 2002. – С. 79.
Перомуни ин масъалањо муфассал ниг.: Сафаров Д.С. Баъзе масъалањо доир ба
эътирофи консепсияи ягонаи њуќуќи инсон // Давлат ва њуќуќ. – Душанбе, 2008. - № 2. –
С. 83-90; Сафаров Д.С. Проблемы универсализации прав человека в условиях
глобализации // Вестник Таджикского национального университета. Серия:
Гуманитарные науки. – Душанбе, 2011. - № 8 (72) – С. 196-200; Сафаров Д.С.
Универсализация прав человека и культурный релятивизм в условиях глобализации:
проблемы соотношения концепции прав человека с традиционными правовыми
культурами // Њаёти њуќуќї (Правовая жизнь). – Душанбе, 2013. - № 4 (4) – С. 11-22. ва ѓ.
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арзишњои њуќуќї, таъмини мувофиќсозии онњо ва монанди ин
тамоюлњо барои зуњури фањмиши муосири њуќуќи инсон ва
консепсияи фарогири он боис гардида буданд. Дар пасманзари чунин
мулоњизот дар мисоли яке аз пайомадњои муосири љањонишавї
эњтимолияти таљдиди фањмиши универсалии њуќуќи инсонро баррасї
хоњем намуд.
Ќобили тазаккур аст, ки пешрафти инсоният дар тамоми
љабњањои илму техника беназир аст. Аммо ваќти он расидааст, ки сари
масъалаи он, ки ин пешрафт чї гуна ба нафъ ё зарари инсоният аст ва
ё ба таври дигар ба њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ў чї гуна бархўрд
менамояд, андеша намоем. Яке аз он соњањое, ки бо суръати кайњонї
рушд намуда истода, дар назди љомеаи инсонї масъалањои нав ба
нави ањамияти иљтимоию њуќуќидоштаро рўйи кор оварда истодааст,
илми тиб мебошад. Чуноне ки онкологи амрикої Ван Ренселлер
Поттер ќайд менамояд, љањду талоши намояндагони илмњои
љамъиятшиносї ва табиатшиносї (пеш аз њама биологњо ва духтурон)
мебояд бањри таъмини шароити арзандаи њаёти одамон муттањид
карда шавад. Ў аввалин шуда, истилоњи «биоэтика»1-ро, ки њамчун
падидаи мураккаби тамаддуни муосир дар охири солњои 60-ум ва
аввали солњои 70-уми асри гузашта дар ИМА ба вуљуд омадааст,
пешнињод намудааст. Ба андешаи ў «илми зинда мондан бояд на танњо
илм, балки њикмати нав бошад, ки ду унсури нисбатан муњим ва
зарурї – дониши биологї ва арзишњои умумиинсониро муттањид
намояд»2.
Санаи 3-юми декабри соли 1967 љарроњи Африќои љанубї
Кристиан Барнард аввалин маротиба дар љањон ќалбро аз як инсон ба
инсони дигар шинонд. Ў њаёти бемори табобатнашавандаро бо
гирифтани ќалби зане, ки майнаи сараш дар натиљаи садамаи
наќлиётї аз кор монда буд, наљот дод. Эњсосоти љомеа ба ин њодисаи
инќилобї бо тобишњои мухталифу тазодманд рў зад. Як гурўњ ўро
њамчун ќањрамон ќабул карданд, ки усули наљот додани садњо њазор
беморони табобатнашавандаро ихтироъ кард ва дигарон баръакс ўро
ба ќатл гунањкор намуданд: зеро ў ќалби њанўз тапандаро аз инсон
гирифта буд. Ба таври дигар њаёти як инсонро ќатъ кард, то ин ки
дигариро наљот бидињад.
Биоэтика (аз калимаи юнонии ќадима βιός «њаёт» + ἠθική «рафтор, кирдор» гирифта
шуда, таълимот дар бораи љанбањои ахлоќии фаъолияти инсон дар тиб ва биология
мебошад.
2 Ниг.: П.Д. Тищенко. Что такое биоэтика? Биоэтика: вопросы и ответы. – М.:
ЮНЕСКО,
2005.
–
С.
1.
[Захираи
электронї].
Манбаи
дастрасї:
https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/tish_bioeth.html (санаи мурољиат: 01.12.2018 с.).
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Њадафи асосии биоэтика дар ошкор намудани мавќеъњои гуногун
оид ба мушкилоти мураккаби ахлоќї, ки пешрафти илми биотиббї ва
таљриба таъмин намудааст, ифода меёбад. Дар ин љо суолњои зиёде
вуљуд дорад: Оё мумкин аст, ки инсонро дар шароити сунъї ба вуљуд
овард (клонсозї кард)? Оё кўшишњои ба вуљуд овардани «насли» нави
одамон бо ёрии усулњои наслшиносї, ки дорои сифатњои баланди
љисмонї ва аќлї бошанд, иљозат дода мешавад? Оё иљозати
хешовандони фавтида барои гирифтани бофтањои ў бо маќсади ба
одамони дигар шинондан лозим аст? Мумкин аст ё зарур аст, ки ба
бемор њаќиќатро оид ба табобатнашаванда будани бемориаш ошкор
намуд? Оё эвтаназия љиноят аст ё амали хайрхоњї? Аз кадом лањза
марги воќеии инсон ба вуљуд меояд: аз лањзаи аз кор мондани низоми
дилу рагњо ва нафаскашї ё аз лањзаи аз кор мондани майнаи сари
инсон? Биоэтика мањз барои посух додан ба масоили мазкур
нигаронида шудааст.
Дар тамаддуни муосири инсонї диќќати асосї ба арзишњои
маънавии инсонии фард њамчун шахсияти ягона ва такрорнашаванда
нигаронида шудааст. Дар маркази шуури маънавї мухторияти инсон
љињати ќабули ќарорњои нисбатан муњимми марбут ба њаёти шахсиаш
њамчун њуќуќи људонашавандаи ў, ки дар ќонунгузории миллї ва
санадњои њуќуќии байналмилалї мустањкам гардидааст, меистад1.
Мувофиќи Конвенсияи Шўрои Аврупо оид ба њимояи њуќуќ ва
шарафи инсонї дар робита бо истифодабарии дастовардњои биология
ва тиб аз соли 1996 гуфта мешавад, ки тарафњо бояд оид ба он, ки
масоили асосии марбут ба инкишоф дар соњаи биология ва тиб
(махсусан љабњањои њуќуќї, ахлоќї ва иљтимої-иќтисодї) ба
муњокимаи васеи љамъиятї бароварда шаванд ва предмети
машваратњои дахлдор гарданд, чораандешї намоянд (м. 28).
Биоэтика аз рўйи се принсипи асосї амал менамояд:
1. Принсипи њаќиќат – чунин муќаррар менамояд, ки дар
муносибат бо беморон бояд аз рўйи њаќиќат рафтор карда шавад. Оид
ба ташхис ва пешгўии беморї, усулњои дастраси табобат, имконияти
таъсиррасонии он ба тарз ва сифати зиндагии бемор, оид ба њуќуќњои
ў бояд дар шакли дастрас барояш маълумот манзур карда шавад;
2. Принсипи дахлнопазирии њаёти шахсї – муќаррар менамояд, ки
бе розигии бемор духтур наметавонад иттилооти марбут ба њаёти
хусусии ўро љамъоварї, нигоњдорї ва ё пањн намояд. Унсурњои њаёти
шахсї, њолати мурољиат ба духтур, иттилоот дар бораи њолати
Ниг.: П.Д. Тищенко. Что такое биоэтика? Биоэтика: вопросы и ответы. – М.:
ЮНЕСКО, 2005. – С. 3.
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саломатї, хусусиятњои љисмонї, равонї, усулњои табобат, одатњо,
тарзи њаёт ва амсоли инњо дахлнопазиранд;
3. Принсипи ризоият – муќаррар менамояд, ки дилхоњ дахолати
тиббї бояд бо розигии бемор сурат гирад, ки он ихтиёрона дар асоси
иттилоотонии кофї оид ба ташхиси беморї бо назардошти усулњои
гуногуни табобат ба даст омада бошад.
Чи тавре ки мутахассисон ќайд менамоянд, чунин таљњизоте
ихтироъ гардидааст, ки метавонанд њатто ба ќатраи насл (ДНК)-и
организмњои зинда таѓйирот ворид намоянд. Њарчанд њадафи онњо
мањв кардани беморињои дар оянда ба инсон тањдидкунанда бошад
њам, аммо кї кафолат медињад, ки воќеан ин кор ба фоидаи шахси
муњтољ ва мубталои беморї амалї карда мешавад?
Аз ин рў, олимон аз Шўрои Нюлфилд оид ба биоэтика дар
Британияи Кабир маљбуран даромадан ба ќатраи насл (ДНК)-и
инсонро њамчун яроќи ќатли ом њисобиданд. Инкишофи босуръати
технологияњои сириштї ва биологияи низомнок дар ду дањсолаи охир
имкон дод то ќадами муњимме дар фањмиши ташкили сиришти инсон
ва наќши таѓйири пайдарњамии ДНК дар пайдоиши беморињои ирсї
бардорем1.
Дар робита бо ин саволе ба миён меояд, ки оё зарурати санљиши
љанин, навзод ва беморони калонсол ба доштани генњои бадзод вуљуд
дорад? Тасаввур кардем, агар санљиши љанин ба мављуд будани
сиришти (гени) барангезандаи бемории хореяи Гентингтон нишон
дињад.
Бемории мазкур одатан дар синну соли 40-45 шурўъ гардида,
дегенератсияи бофтањои асабро ба миён меорад, ки он ба
вайроншавии функсияњои љисмонї ва равонии фард оварда
мерасонад ва бо оќибатњои марговар ба анљом мерасад. Баъзан
беморї дар синну соли барваќттар сар мезанад ва баъзан дар
пиронсолї пас аз 60-солагї.
Акнун дар назди волидайн ва духтурон дуроњае ба вуљуд меояд –
исќоти њамл карда шавад ё бо вуљуди набудани технологияи табобат
њомиладорї нигоњ дошта шавад?
Дар ин радиф бояд дар назар дошт, ки донишњое, ки хусусияти
имконпазири беморињои ирсиро фаро мегиранд, бо донишњои амалии
марбут ба ин беморї аз њамдигар фарќ менамояд. Аксари беморон
Ниг.: В.К. Савченко. Биобанки, геномная ДНК и биоэтика. Вестник национальной
академии Беларуси. - №1, 2016. – С. 4. Серия гуманитарных наук. [Захираи электронї].
Манбаи дастрасї: https://vestihum.belnauka.by/jour/article/view/149 (санаи мурољиат:
01.12.2018 с.)
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новобаста ба вазнинии беморї ва ё имкониятњои мањдуди худ, боз њам
ќаноатманд мебошанд, ки дар љомеа вуљуд доранд ва аз ин рў, њаётро
бо њама зуњуроташ ќабул менамоянд. Аз фањмиши мазкур
уњдадорињои маънавии љомеа дар назди шахсони камтавон
(имконияташон мањдуд) ва беморињои ирсї ба вуљуд меоянд. Зеро мо
аз лињози генетикї фарќ мекунем ва аз њамин сабаб њар яке нотакрор
мебошем, ин омили биологї аст ва ин воќеият иттилооти сириштии
моро аз рўйи моњияташ муаллаќ мегардонад. Дилхоњ шакли
истифодабарии ѓайрињуќуќии ин иттилоот аз мавќеи муайяннамоии
генетикї бо маќсадњои ѓайриинсонї, худкомагї ва ѓаразнокї аз
љониби љомеаи инсонї роњ дода намешавад.
Иттилооти генетикї оид ба мубтало гардидан ба ин ё он беморї
њарчанд маълумоти сирф шахсии инсон њам бошад, аммо љанбаи
зараровари худро низ дорад: ба даст овардани чунин дониш аз љониби
шахс метавонад ба оќибатњои ногувори њаёт ва саломатии ў оварда
расонад. Аз ин љо њуќуќи шахс ба надонистани чунин иттилоот ба
вуљуд меояд. Табиати њуќуќњои инсон дар пасманзари тобишњои
биологї ва бархўрди манфиатњои миллї, минтаќавї ва байналмилалї
зери таъсири ахлоќ моро рў ба рўйи воќеиятњои нави њуќуќу озодињои
инсон гузошта истодааст, ки на танњо зарурати мањдудиятро барои
њуќуќ ва озодињо ногузир ва мантиќї муаррифї менамояд (ин масъала
бањси марказии интињои асри ХХ ва ибтидои асри ХХI дар омўзиши
илми њуќуќи инсон мањсуб мешуд), ин раванд акнун дар дурнамои худ
њуќуќро маљбур намуда истодааст, ки дар масъалањои мушаххас аз
муњимтарин ќисмати худ «донистани њаќиќат нисбат ба табиати худ»
(Офаридгор низ замоне инсонро офарид ўро аз дарки таќдири ояндаи
худ барканор кард, акнун инсон дар масири тамаддун ва шаклгирии
аќлу рушди имконияташ, ки ба сўи ин њаќиќат устуворона ќадам
мезад, бо рў ба рў шудан бо оддитарин њаќиќати фардояш зарурати
пўшида будани асрори зиндагиро эътироф менамояд) даст кашад. Ин
њолат на мањдудкунист, балки рад кардани љавњар ва калиди њуќуќи
инсон «њуќуќи донистан» аст.
Мулоњизот дар робита ба ин љабњаи фаъолияти инсонї
доманадор аст. Вале њамин нуќта воќеият дорад, ки фањмиши
нуфузманди универсалии њуќуќи башар дар вазъи кунуниаш иќтидори
посух гуфтан ба ин даъватњо, нигањдории аслияти худро надорад. Ба
дастовардњои нави технологї консепсияи њукмрони њуќуќи башар дар
ояндаи наздик посухи оќилона дода тавонад њам, масъалаи ояндаи
башариятро аз вартаи њалокат наљот додан ва њам барои зуњури
наслњои навбатии њуќуќи инсон замина эљод намудан, њанўз њам назди
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инсоният ва мафкураи ў бо љиддияти том истодааст, ки як рукни
муњимми њалќаи сарбастаи он бидуни шак дар гардишњо ва
печидагињои илми њуќуќшиносї дар раванди љањонишавї дар њалќа
афтидааст. Пажўњиши мазкур кўшише дар кушоишњои ин њалќа аст.
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Правовая система РТ имеет самостоятельный статус, отражает
национальные духовно-культурные ценности, развивается на основе
собственной нормативно-правовой базы, обеспечивает правовые
основу государственного суверенитета. Правовая система суверенного
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таджикского
государства
обладает
ярко
выраженными
национальными особенностями, развивается на основе собственных
духовно-культурных, нормативных, доктринальных начал.
Вместе с тем, она развивается под воздействием интеграционных
и глобализационных процессов, в рамках единого постсоветского
правового пространства (СНГ), испытывает влияние других правовых
систем. Процессы унификации и гармонизации законодательства,
вхождение РТ в различные геополитические и геоэкономические
объединения не могут не отразиться на развитии правовой системы
Таджикистана. Правовая система Таджикистана развивается в рамках
СНГ,
ШОС,
на
фоне
активизации
региональных
и
транснациональных
экономических,
социально-политических,
культурно-духовных, информационных процессов. Глобальное
информационное общество, мировой рынок, трудовая миграция и
иные процессы оказывают непосредственное воздействие на состояние
и развитие правовой системы Таджикистана.
Правовая система РТ не может развиваться изолированно в
отрыве от региональных и международных процессов. Она
представляет собой правовую систему «открытого» типа, отражает
достижения современного права как духовно-культурного,
цивилизационного явления.
На развитие правовой системы РТ оказывают влияние
глобализационные и интеграционные процессы, новые глобальные
(экономические, информационные, террористические и др.) вызовы и
угрозы. Рамки данной научной статьи не позволяют анализировать
весь комплекс факторов, влияющих на развитие правовой системы.
Тем не менее, среди них наибольшее влияние на перспективы развития
национальной правовой системы Таджикистана оказывает единое
постсоветское правовое пространство. Это вызвано, во-первых,
сохранившимися устойчивыми правовыми традициями постсоветских
стран,
во-вторых,
активизацией
унифицированных
и
гармонизированных
процессов,
в-третьих,
необходимостью
объединения общих интеграционных начал на фоне усиления
региональных и глобальных вызовов и угроз.
В развитии правовых систем постсоветских государств ныне
прослеживаются новые тенденции и перспективы их дальнейшего
эволюции. Они предопределяются, прежде всего, трансформацией
общества, становлением нового типа государственно-правовой
системы в постсоветских странах. На развитие постсоветских
правовых систем существенное влияние оказывают также
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глобализация, правовая интеграция в рамках как международного
права, так и различных межгосударственных объединений.
В целом тенденции развития постсоветских правовых систем
предопределяются как внутренними, так и внешними факторами. С
одной стороны, общественные преобразования, экономическая,
социальная, политическая, правовая реформы, развитие юридической
доктрины, системы национального права, формирование новых
политико-юридических институтов, качественно новый уровень
правового регулирования, особенности правосознания и правовой
культуры и многие другие внутренние (внутригосударственные,
национальные) факторы и условия оказывают влияние на развитие
национальной правовой системы. С другой стороны, процесс
интеграции и сближения правовых систем, унификация и
гармонизация законодательства, признание верховенства норм и
принципов международного права, формирование новых типов
правового пространства в рамках различных межгосударственных
(международных и региональных) объединений (СНГ, ШОС и др.)
также влияют на развитие национальных правовых систем.
При этом внутренние и внешние факторы развития правовых
систем взаимосвязаны и в этом качестве оказывают комплексное
воздействие на развитие национальных правовых систем.
Неоднозначна также роль тех или иных факторов. Так,
международно-правовая интеграция, т.е. сближение национальных
правовых систем и их включение в международное правовое
пространство в условиях конституционного провозглашения
приоритета норм и принципов международного права и
международных договоров оказывает решающее влияние на процесс
дальнейшего, интегрированного развития национальных правовых
систем на базе выработанных мировым сообществом единых,
общепризнанных юридических стандартов. В таких условиях, в
частности, в процессе приведения национальных законодательных
актов в соответствие с нормами и принципами международного
права,
имплементации
международно-правовых
норм
во
внутригосударственное право происходит подчинение ряда факторов
внутригосударственного значения международным стандартам.
В последние годы в научной литературе происходит поиск
некоего глобального (универсального) права, стоящего над
национальным и международным правом и служащим первоосновой
глобальной (национальной и международной) правовой системы. По
словам Е. Т. Байльдинова, «нормы всеобщего (универ-сального) права
41

должны являть собой некий всеобщий правовой первоисточник для
любых национальных и международной правовых систем, всемирную
правовую первооснову, своего рода мировую конституцию, в
соответствие с которой строилось бы не только международное право,
но и национальное право суверенных государств»1.
При этом всеобщее (универсальное) право трактуется как
условие «устойчивого развития общественной системы», в качестве
которого выступает все человечество. Достижение данной цели
обеспечивается следующими условиями: признание императива
«всеобщего (универсального) права, в основе которого лежат
общечеловеческие моральные ценности»; достаточность «ресурсного
потенциала для обеспечения реализации норм всеобщего права»;
«построение всех отношений в мире в соответствие с нормами
всеобщего (универсального) права»; «достижение человечеством
желаемых результатов в процессе реализации норм всеобщего
(универсального) права при соблюдении первых трех условий» 2.
Однако трудно согласиться с таким мнением. Суждение Е.Т.
Байльдинова было высказано в начале 2000-х годов. На данном этапе
мир существенно переменился. Современные тенденции развития
мирового сообщества, особенно санкционная односторонняя
практика сверхдержав, усиление конфронтации Запада и Востока,
одностороннее решение международных проблем в угоду интересам
отдельных государств, односторонни выход из международных
соглашений, политический подтекст многих экономических и
торговых проблем, нерешенность вооруженных конфликтов (пример
Ирака, Ливии, Афганистан) и др. ставят под сомнение сам факт
жизнеспособности «мирового права», «мирового правительства»,
возвышающихся над национальным и международным правом. Не
способствуют этому также углубляющийся меж цивилизационный
конфликт, стремление подавляющего числа государств к
национальной идентичности, стремление к защите государственного
суверенитета.
Не выдерживает критики также мнение Е.Т. Байльдинова о том,
что якобы в основе «всеобщего (универсального) права» лежат некие
«общечеловеческие моральные ценности». Культурно-нравственные, в
частности, моральные ценности не могут иметь универсальный
(глобальный) характер. Именно данные ценности в большей мере
Байльдинов Е.Т. Всеобщее (универсальное) право как
устойчивого развития // Современное право. № 2. 2001. С. 20.
2Там же. С. 19 – 20.
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фактор

глобального

отражают национальную идентичность. В них кроется «культурный
код» той или иной нации. Формирование неких единых, глобальных
моральных ценностей – задача трудновыполнимая, особенно в
условиях усиления культурно-цивилизационных различий, нарастания
конфронтационных процессов по всем возможным вопросам и
проблемам.
Стремление ряда исследователей к популяризации идей
универсального, глобального права, к замене международного права
«транснациональным правом», «мировым правом», «глобальным
правом» оценивается многими авторами тоже критически. Так, И.И.
Лукашук
подчеркивает,
что
подобные
тенденции
носят
1
схоластический характер и не воспринимаются практикой .
К тому же процесс подчинения национального права
международным стандартам вызывает дискуссии о верховенстве
национальной
Конституции,
обеспечении
национального
(государственного) суверенитета в условиях проникновения «чужого»
иностранного права, копирования «чужого» права в ущерб
национальным интересам. В данной сфере все вопросы, связанные с
международно-правовой интеграцией, упираются на проблему
влияния правовой глобализации на развитие национальных правовых
систем.
С.М. Шахрай отмечает, что современный мессианский
глобализм США и их союзников отказывает подавляющему числу
стран мира в праве на собственную политическую и социокультурную
самобытность. В таких условиях таким странам принципиально
важным представляется сохранить свою самобытность и защитить
национальные интересы в условиях интеграции в мировые процессы.
Автор приходит к выводу, что глобализация (культурная,
территориальная, экономическая, информационная) в целом «не
является абсолютным благом для общества и государства», и
основную часть «преимуществ получают от нее богатые страны или
индивиды»2.
Ряд авторов подвергает сомнению сам тезис о приоритете норм
международного права и международного договора над
национальным правом. В качестве аргумента приводятся различные
основания и суждения. Так, Б.А. Осипян констатирует, что
«несерьезно, абстрактно и однозначно говорить об обязательном
приоритете норм международного права над нормами национальных
1Лукашук
2

И.И. Международное право. Общая часть.- М., 2001.- С. 11 – 12.
Шахрай С.М. Глобализация и правовая система России.- СПб., 2003.- С. 79.
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законодательств, поскольку вся система международного права, как
представляется, сама нуждается в существенных поправках и
дополнениях, призванных восстановить полноту и надлежащую
иерархию правомерных ценностей, целей, принципов, должную меру
свободы и ответственности перед высшим Сувереном, а не перед
аморфным понятийным идолом человечества или международного
сообщества»1.
Е. С. Смирнова выход из создавшегося положения, вызванного
глобализационными процессами, видит в укреплении государства,
сохранении понятий «уважение государственного суверенитета»,
«соблюдение национального интереса», «реализация концепции
национальной безопасности», которые «являются краеугольными во
всей системе как национального, так и международного права» 2. По
мнению автора, вопрос «о признании международного права (а также
и самих идей о его верховенстве над национальным
законодательством государства, но не конституции) в качестве
глобализирующего фактора, … следует оставить в качестве
дискуссионного»3.
Сотрудничество государств в экономической, социальной,
политической, культурной, в том числе правовой сферах, а также
формирование
международного,
регионального,
межгосударственного правового пространства происходит на фоне и
под решающим влиянием глобализации. Глобализационные процессы
в экономической, социальной, политической, доктринальной и иных
сферах охватывают также область взаимодействия национальных
правовых
систем.
По мнению
ряда
авторов,
влияние
глобализационных процессов на национальные правовые системы
проявляется
в
росте
многообразия
источников
права,
интернационализации и стандартизации правовых норм, расширении
сферы правового регулирования и т.д.4.
В научной литературе обращают внимание на различные уровни
влияния глобализационных процессов на развитие национальной
правовой системы, включая законодательство и иные компоненты
правовой системы. К примеру, в качестве форм проявления влияния
Осипян Б.А. Перспективы глобального развития права // Современное право.- № 2.2004.- С. 44 – 45.
2 Смирнова Е.С. Глобализация как правовое понятие // Современное право. - № 3.2009.- С. 26.
3 Смирнова Е.С. Указ. соч.. С. 21.
4 Правовая система России в условиях глобализации. // Сборник материалов «круглого
стола» // Под ред. Н.П. Колдаевой, Е.Г. Лукьяновой.- М., 2005. – С. 32.
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глобализационных процессов на законодательство выступают:
внедрение во всех государствах идей, принципов, стандартов
западных стран, в частности, идеи правового государства с его
принципами верховенства закона, разделения властей, защиты прав
человека; включение в национальную правовую систему норм и
принципов международного права и международных договоров в
качестве приоритетных по сравнению с нормами национального
законодательства; сближение англосаксонской и романо-германской
правовых систем, в частности, в сфере расширения круга источников
права; унифицирующее влияние международного права на
правореализацию, правовую культуру, правосознание граждан;
глобализация в сфере технико-юридических составляющих
законотворчества1.
Одним из ярких проявлений сближения национальных правовых
систем признают унификацию права, в процессе которой
разрабатываются и вводятся в действие единообразные в применении
юридические правила и нормы. При этом унификация может быть
двусторонней и многосторонней, охватывать одну или несколько
отраслей права, проводиться на уровне международного и
внутригосударственного (национального) права, осуществляться в
форме международных договоров и соглашений, модельных
законодательных актов, посредством деятельности международных
судов и т.д.2.
В литературе указывают на уже сложившуюся практику
унификации международного права, в частности, в сфере
международного экономического и культурного сотрудничества. Так,
в целях устранения различий в нормах национальных правовых
систем
формируется
альтернативное
унифицированное
регулирование, которое проявляется в разработке Принципов
международных
коммерческих
договоров
УНИДРУА
(Международного института по унификации частного права),

Поленина С.В., Баранов В.М. Формирование правового пространства России в
условиях
глобализации:
состояние
и
технико-юридические
проблемы
совершенствования законодательства // Правотворчество и технико-юридические
проблемы формирования системы российского законодательства в условиях
глобализации: Сборник статей / Под общ. ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В.
Скурко. М.; Н. Новгород, 2007. С. 6 – 11.
2 Проблемы теории государства и права: учебник // Под ред. В.М. Сырых.- М.: Эксмо,
2008.- С. 114 – 115.
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кодексов поведения, правовых руководств, типовых законов и иных
инструментов в сфере международного частного права1.
Исследуя тенденции и перспективы развития постсоветских
правовых систем, многие авторы не упускают из своего поля зрения
вопрос об их принадлежности к определенной правовой семье. Ведь
принадлежность национальной правовой системы к той или иной
правовой семье предопределяет перспективы ее дальнейшего развития
под влиянием проникновения идей, норм, принципов, юридической
практики иных типов правовых систем, а также интегрирования в
правовые системы иного уровня.
Так, в научной литературе бурную дискуссию вызывает вопрос о
принадлежности постсоциалистических правовых систем к романогерманскому праву. В частности, С.С. Алексеев, различая право
континентальной Европы, англосаксонское общее право, религиозные
традиционные и заидеологизированные правовые системы,
утверждает, что «современное право России (Российской Федерации)
принадлежит к романо-германскому праву»2.
В учебнике «Проблемы общей теории права и государства» (под
ред. В.С. Нерсесянца) в семью романо-германского права включены
«страны Латинской Америки, значительное число стран Африки,
Ближнего, Среднего, а также Дальнего Востока, республики бывшего
СССР» 3.
Однако ряд авторов подтверждает преждевременность решение
вопроса о принадлежности постсоветских и постсоциалистических
правовых систем к определенной правовой семье. Так, озвучена мысль
о том, что процесс становления нового права в постсоциалистических
странах «займет довольно длительный исторический период, по
окончании которого можно будет сделать вывод о чертах и
особенностях новых правовых систем государств социальнодемократической ориентации»4.
Еще в середине 1990-х годов Ю.А. Тихомировым была высказана
мыль
о том, что «ряд отечественных юристов, оценивая ее
(социалистическое право – Р.Ш.) в критическом плане, поспешили
вести речь о стремительном распространении на территории бывшего
Матвеева Т.В. Роль международного договора в международном частном праве:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2006.- С. 11.
2 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного
исследования.- М., 1999.- С. 48 – 49.
3 Проблемы общей теории права и государства // Под общ. ред. В.С. Нерсесянца.- М.,
2001.- С. 285.
4 Общая теория права // Под общ. ред. А.С. Пиголкина.- М., 1997.- С. 353.
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Союза ССР принципов, институтов и норм зарубежного права,
прежде всего, континентальной системы»1.
Р. Давид и К. Жоффре-Спинози, в целом признавая факт
сходства советского и романо-германского права, тем не менее,
отмечали
«фундаментальные
различия
между
структурой,
институтами, образом жизни и мышления социалистических и
несоциалистических стран»2.
По словам М.Н. Марченко, в научной литературе «происходит
подмена тезисов и понятий, касающихся «сходства» и «сближения» с
тезисами и понятиями, ассоциирующимися с «тождеством» и
«вхождением». На этом основании утверждается следующее: «О
принадлежности российской правовой системы к романо-германской
правовой семье нельзя тем более говорить, что у нее в настоящее
время, как и раньше, гораздо больше своих, собственных,
свойственных только ей одной специфических черт, чем общих
признаков с романо-германским правом»3.
Большинство исследователей склоняется к тому, что правовые
системы стран Центральной и Восточной Европы тяготеют ныне к
континентальной правовой семье. По мнению западных
исследователей, бывшие европейские социалистические страны
«возвращаются обратно в Западную Европу» на базе сохранившегося
там «большого престижа права», а также «демократического
сознания»4.
Такого же мнения придерживается ряд российских
исследователей. Так, по словам И.Н. Барцица, «вполне естественным
было бы предположить возвращение стран Восточной Европы в
романо-германскую правовую семью»5.
Ю.А.
Тихомиров,
прогнозируя
тенденции
развития
постсоциалистических правовых систем, указывает на три возможных
варианта. Первый вариант предполагает «возвращение традиционных
правовых семей и прежде всего континентального права», когда
«многие правовые идеи и принципы реально становятся общими и
охотно воспринимаются в России, Чехии, Польше и других странах,
«копируются законодательные акты». Второй вариант предполагает
Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения.- М., 1996.- С. 125.
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с
фран. В.А. Туманова. -М., 1998.- С. 113.
3 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник.- М., 2005.- С. 552.
4 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч.- С. 147.
5 Барциц И.Н. Правовое пространство: основные признаки и закономерности развития
// Ежегодник российского права.- 2000.- С. 115.
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возможность формирования «общего славянского права с
приоритетным влиянием российской правовой идеологии и
законотворческих новелл». Вариант третий – это, по словам автора,
«постепенное формирование на постсоциалистическом пространстве
двух-трех правовых семей: прибалтийской с тяготением к северной
(скандинавской) правовой семье, славянской правовой семьи в
сочетании с азиатско-мусульманской правовой семьей, центральноевропейской с тяготением к романо-германской семье»1.
Сближению национальных правовых систем способствует также
формирование новых типов правового пространства. В научной
литературе в последние годы предпринимаются попытки определения
признаков правового пространства. В качестве последних, в
частности, выступают: непрерывность, однородность, целостность,
территориальная ограниченность, системность, структурность,
внутреннее и внешнее единство, преемственность2.
Понятие «правовое пространство» стали исследовать не только в
контексте границ действия нормативных правовых актов, но и более
широко – в плане его соотношения с правовой системой. В частности,
правовое пространство внешне выступает «как целостное явление за
пределами
государства»,
и
подвержено
воздействию
3
«международного публичного права» .
Перспективным представляется интеграция национальных
правовых систем постсоветских государств в условиях формирования
и укрепления единого, евразийского правового пространства.
Актуальным ныне является обеспечение единства постсоветского
правового пространства в рамках СНГ, согласованного правового
развития
государств-участников
Содружества,
сближение,
гармонизация и унификация их законодательства на основе общих
нормативных, согласительных и рекомендательных актов органов
постсоветского сообщества.
На нынешнем этапе развитии постсоветских государственноправовых систем усиливаются объединительные начала под влиянием
угрозы терроризма, политического и религиозного терроризма,
комплекса проблем в сфере экономики, энергетики, обороны,
трудовой миграции, охраны границ Содружества и др.,
затрагивающих общие интересы народов СНГ. Последние события в
соседнем Афганистане, связанные с необходимостью активизации
Тихомиров Ю.А. Указ. соч.- С. 129.
Барциц И.Н. Указ. соч.- С. 110 – 120.
3 Там же.- С.113, 116.
1
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деятельности государств-участников Содружества по охране
государственных границ стран Центральной Азии с Афганистаном на
фоне новой террористической угрозы, в очередной раз подтверждают
актуальность проблемы защиты постсоветского политического,
экономического, информационного, оборонного и правового
пространства1.
Правовые системы постсоветских государств будут развиваться в
ближайшей перспективе в условиях продолжающейся переоценки
социально-политических, в том числе правовых ценностей, на фоне
динамичности общемировых, планетарных процессов, усиления
экономической,
социально-политической,
культурной,
информационной глобализации, передела сфер влияния мировых
держав, образования новых геополитических объединений,
взаимовлияния различных правовых семей.
Сближению
постсоветских
правовых
систем
будут
способствовать следующие факторы: евразийское геополитическое,
культурно-духовное объединение; общие интересы, правовые корни и
традиции; гармонизация и унификация законодательства, разработка
общих правовых принципов и модельных законодательных актов;
формирование таможенного союза, единого экономического, научнокультурного
пространства;
совместные
усилия
с
целью
предотвращения глобальных вызовов и угроз (терроризм, экстремизм,
незаконный оборот наркотиков, прогнозируемая дестабилизация
обстановки в Афганистане после вывода сил НАТО и др.).
Помимо этого следует констатировать, что интеграция
постсоветских правовых систем не ограничивается ныне правовым
пространством СНГ. Сфера экономического, политического,
О влиянии глобальных вызовов и угроз на правовую систему более подр. см.:
Сотиволдиев Р.Ш. Международные, региональные и национальные аспекты правовой
политики в сфере прав человека: монография / Р.Ш. Сотивалдиев, И.К. Миралиев; под
ред. д.ю.н., профессора Р.Ш. Сотиволдиева. - Душанбе: Изд-во Таджикского
национального университета, 2017. - 530с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуальные направления
функциональной деятельности современного государства на фоне глобальных вызовов
и угроз // Вестник ТНУ. - 2018. - № 2/7.- С. 88-96.; Сотиволдиев Р.Ш. Информационный
суверенитет Республики Таджикистан и его обеспечение в условиях глобальных
информационных вызовов и угроз // Вестник Конституционного суда Республики
Таджикистан. - 2019. - №1. - С. 52-68; Шарофзода Р.Ш. Таъсири љањонишавї ба
инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон // Ќонунгузорї. Маљаллаи Маркази
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2020. - № 2 (38). - С.
14-22.
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социального, культурного сотрудничества постсоветских государств
вышла за рамки традиционно сложившегося в рамках бывшего СССР
социально-экономического,
политического
пространства.
Происходит интеграция постсоветских государств в иные
межгосударственные объединения. Расширяются границы и степень
влияния Международного Банка, Международного Валютного
Фонда, иных финансовых и банковских структур, а также
политическое влияние США и их союзников в Центральной Азии и
иных регионах. Вовлечение ряда постсоветских стран в ВТО тоже
окажет влияние на правовое развитие постсоветских стран. Все это не
может не отразиться на перспективах дальнейшего развития
экономической, политической, социальной, правовой системах
постсоветских стран.
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Назарова З. А., Афзали М.К.
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА ПРАВА В
АСПЕКТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Развитие гражданского общества является важнейшей
предпосылкой построения правового государства. Это своего рода
рычаг, поддерживающий общество в политической системе. Одним из
элементов, регулирующих гражданские правоотношения является
язык права. Процесс развития общества стимулирует развитие языка:
ускоряет или тормозит темпы языковых изменений, механизм
которых обусловлен внутренними и внешними закономерностями. В
качестве собственно социальных факторов, влияющих на развитие
языка, рассматривают такие изменения как: изменение круга
носителей языка, распространение просвещения, развитие науки,
перемещение народных масс, создание новой государственности,
изменение форм законодательства, делопроизводства и другие.
Воздействие этих факторов на язык различно и по форме, и по силе. В
этом смысле язык, как гуманистическая ценность, представляет
интерес в качестве правового фактора, который оказывает
существенное влияние на нормативную регуляцию общества.
Прикладные знания о языке сводятся к изучению языка в фокусе
его основной функции. Нисколько не умаляя значение роли языка как
средства общения между людьми, следует подчеркнуть, что
содержание и социальная роль языка гораздо глубже. Исследования
языка не имело бы большего субъективного значения для науки, если
бы не решало проблемы современности, связанные с раскрытием его
авторитарной роли в формировании социального, политического и
правового контекстов в демократическом обществе 1 . В этой связи,
прежде всего, необходимо определить понятие «гуманизм». Главным
фактором гуманизма является образ теоретического мышления,
познание философии, науки, религии, искусства, технологии, и
конечно, же мировоззрение и идеология2. Впервые понятие гуманизма


Заведующая кафедрой иностранных языков юридического факультета ТНУ, к.ф.н.,
дотсент.
 К.ф.н., дотсент кафедры иностранных языков юридического факультета ТНУ.
1 Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: психологический подход.//
Мир политики и социологии, №9. –М., 2000.-С.78-81
2 Альберти Л. Рок и Фортуна. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (
XV век): под ред. Л.М. Брагиной. –М.,1985. - С.30-31
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возникло в Древнем Риме и Греции. В основе римского гуманизма
лежала идея гармоничного развития человека.
Эта идея сводилась не только к телесному и духовному
формированию человека, а также к развитию его языковых
способностей. Язык был признан высшей гуманистической
ценностью, способствующей нормализации общества. Так, «все виды
гуманизма, возникшие с тех пор вплоть до современности,
предполагают максимально обобщенную сущность человека как
нечто самопонятийное. Человек считается единственным разумным
живым существом (animal rationale), владеющим языком» 1 . Смысл
«гармоничного человека» античности уже тогда указывал на
правильном сочетании этих двух начал.
Исходя из сказанного,
следует остановиться на одной из распространенных точек зрения,
согласно которой в эпоху Античности делается первый шаг к
гуманизму. Речь идет о принятии человечеством определенного языка,
о пригодности его не только для выполнения коммуникативных
функций, но и государственной сплоченности территорий с
населением, говорящем на определенном языке, при устранении
всяких препятствий развитию этого языка и закреплении его в
литературе и
в правовой системе. Правовые трансформации,
возникающие в обществе в результате глобальных преобразований
касаются переосмыслению роли гуманизма в широком смысле этого
понятия.
В правоведении принцип гуманизма основан на
интерпретации права в свете социокультурной эволюции. Сущность
гуманистического правопонимания заключается в осознании свободы
в праве. Такая концепция лежит в основе правовых систем
большинства
Европейских
стран.
Тенденции
правовых
трансформаций должны быть изучены в контексте изучением языка
права.
Развитие правовой системы в любом обществе сопровождается
созданием новых понятий, изменением объемов существующих,
появлением новых терминов. В этом плане особое место занимает
правовая терминология, которая получила заметное развитие и стала
одним из значительных слагающих языка права. Словари,
энциклопедии, переводная литература, пресса во многом содействуют
развитию
абстрактного
мышления,
гибкости,
большей
компетентности, усилению самобытных основ, национальной
культуры. Вот почему в обществе еще более возросли роль и значение
терминологических исследований, составление энциклопедий,
1

Альберти Л. Рок и Фортуна. Указ. соч. - С.43.
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толковых и двуязычных словарей и стандартизация правовой
терминологии. Обновление терминологии является показателем
продвижения науки 1 .
За период становления и укрепления
независимости в РТ особое значение приобрело развитие отраслевой
терминологии.
Основоположник мира и единства - Лидер нации, уважаемый
Президент республики Эмомали Рахмон неоднократно обращал
внимание на важность развития языка и совершенствования
таджикской терминологии в данной отрасли, подготовки
терминологических словарей2.
Юридическая терминология в современном таджикском языке
нашла отражение в работах Т. С. Шокирова, Л.М. Мамаджановой и
др. Разработаны словари с русского на таджикский и с таджикского
на русский. Под редакцией М. А. Махмудзода – доктора юридических
наук, профессора, академика Национальной академии наук
Таджикистана был составлен словарь юридических терминов.
Главное требование, предъявляемое к терминологии – обеспечить
взаимопонимание среди специалистов в рамках соответствующих
разделов науки. Терминологические исследования, выдвигаемые в
связи с задачами подготовки научных кадров, развитие и
стандартизация терминологии на таджикском языке поставила задачу
разработки принципов и методов построения терминологии в его
сравнительно - сопоставительном спектре. По мнению многих
лингвистов «термин – это слово, являющееся единством звукового
знака и соотнесенного с ним понятия общей системе определений в
данной области науки и техники»3.
В процессе упорядочения терминологии выявляется сама
организация плана содержания языка права. А так как в качестве
действительных значений научно-технических терминов выступают
научные понятия, необходимо обязательное выявление связей с
такими понятиями. Учитывая важность ситуаций общения в
юридической сфере, Ю.П.Боруленков акцентирует внимание на
необходимости тщательного отбора инструментов профессиональной
коммуникации в сфере права, к которым относятся, в частности,

Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация.-М., 1998.-71-73.
Обращение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 20.04.2011 http//www.president/tj/
3 Савицкий В.М. Язык процессуального закона (Вопросы терминологии).- М.,1987.С.54.
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юридические термины и юридические дефиниции 1 . Под
юридическими терминами принято считать «словесные обозначения
государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и
закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний
государства».
Эта дефиниция с определенными вариациями фигурирует и в других
словарно-справочных
юридических
изданиях.
«Юридические
термины –элемент юридической техники, словесные обозначения
государственно- правовых понятий, с помощью которых выражается
и закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний
государства»2 . Такие правовые акты представляют собой правовые
понятия. Правовые понятия образуют системы, в которых каждое
понятие имеет своё, логически обоснованное место. В связи с этим
требует изучения вопрос о соотношении «системы понятий»,
«терминологии» и «системы действительных значений».
Содержание правовой терминологии представляет собой систему
сложившихся в результате становления
государственности
специальных понятий. Логическая структура терминологических
систем, воссоздающая отношения между понятиями (род–вид, целое–
часть, процесс–сила, его осуществляющая, и т. д.), непременно должна
учитываться в лингвистических исследованиях, но объектом их в
строгом смысле она не является, так же, как и все логические
характеристики термина3.
Упорядочение правовой терминологии – прежде всего процесс
понятийной классификации, установления логических отношений
между понятиями, соответственно, создания юридических дефиниций.
Практически это ставит проблему приведения в логические
соответствия не только плана содержания терминологических систем,
но и плана языкового выражения. Об этом свидетельствует появление
множества терминов-словосочетаний, составные части которых
отражают понятийные связи, потребность в применении условных
приемов однотипного выражения аналогических связей в пределах
системы и, соответственно, в закреплении определенных моделей за
определенным типом логических отношений, которые определяют
языковую политику.
Боруленков Ю.П. Методология юридического познания: психологический подход.
Мир политики и социологии, №9. –М., 2000.-C.109-111.
2 Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. -Саратов, 1997. стр.62-64
3 Там же.
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Языковая политика может касаться самых разных сторон
языковой жизни общества. Например, в многоязычных странах выбор
языка или диалекта, который должен стать государственным,
осуществляется не стихийно, а сознательно, при непосредственном
участии и направляющих усилий власти, и других социальных
институтов. При таком подходе вполне ясна большая роль языка в
формировании его гуманистической ценности.
Процесс изучения
языка права направлен на определение его существенной функции, а
именно, осуществление его информационного воздействия на
субъектов с целью соблюдения правовых норм. Иными словами, язык
права предназначен для того, чтобы языковыми средствами
воздействовать на сознание и поведение людей. Особенно это
актуально на современном этапе, так как необходимо проведение
научных исследований, направленных на изучение проблемных
вопросов в сфере юридической терминологии.
Язык права
является центральным композиционным элементом правовой системы
общества. Понятие «язык права» определяется сложностью структуры
юридической практики в словесности, многомерности самого
юридического процесса, который включает в себя процесс
правообразования и процесс правореализации. Кроме того, язык
права выполняет сложную функцию постижения социальных явлений.
Юридический язык регулирует гражданско – правовые отношения в
различных сферах делового общения1.
Сопоставительное исследование юридической терминологии
имеет большое значение не только в теоретическом, но и в
практическом плане. В центре внимания социолингвистики лежит
коммуникативная деятельность человека в определенных социальных
условиях и ее влияние на формирования гражданского сознания
социума. Использование определенных языковых средств может
существенно влиять на коммуникативную активность индивида.
Взаимоотношения языка и права вылилось в отдельную
юрислингвистическую и лингвоюридическую область исследования.
На первый взгляд кажется, что нет особой разницы в двух этих
терминах. Однако, юристлингвистика изучает отношение языка к
закону, а лингвоюристика изучает отношение закона к языку. Перевод
как прикладная дисциплина относится больше к лингвоюристике.
Язык права является не только семиотической системой, но и
неотделимой частью правовой системы.
1

Ахманова А.С. Социокультурные проблемы языка и коммуникации. -М., 2010.-С.21.
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Правовые средства выражения языка права выполнят свое
регулирующее предназначение, если наряду с другими будут обладать
психологическим свойствам, что предполагает на стадии подготовки
правовых установлений и норм необходимость определить, как они
будут восприняты теми, кому адресуются, какой психологический
отклик вызовут 1 . Любой нормативно – правовой акт будет
исполняться и что-то изменит к лучшему, если он не только
рассматривается как чисто правовое орудие, но по своему содержанию
и оформлению обеспечивает психологическое и гуманистическое
воздействие на массы.
Язык права представляет собой некий результат социально –
юридической деятельности, выраженный в правовых нормах,
гуманистических ценностях, социально – правовой ориентации людей
в процессах правотворчества и реализации права. Психологическое
определение законопослушного поведения граждан гораздо глубже и
действеннее императивов государственной власти. Гуманистическое
воздействие в силу своей древности и позволяет людям иметь
интуитивные представления о справедливости как ключевой
категории права. Субъекты юридического познания систематически
осуществляют психологическую и гуманистическую интерпретацию
событий своей деятельности, которые должны быть документально
изложены. В свою очередь, психологические аспекты юридического
языка в значительной степени влияют на эффективность его
воздействия.
Как известно, две мировые правовые системы – Англо саксонская и Романо - германская (континентальная) сформировались
в XVIII-XIX вв. Английское право было создано судами, которые
регулировали узкий спектр социальных отношений. Континентальная
система создана на основе кодексов, охватывающий широкий круг
общественных отношений. Обе эти системы имеют свои собственные
формулировки и, соответственно, свою определенную терминологию.
Сравнительный анализ терминологии различных правовых систем
выявил несовпадение значение юридических терминов. Слова в
официально-деловом стиле употребляются, исключительно, в своих
прямых значениях, поэтому в них нет места образности. Стиль
юридического
текста
отличается
высокой
степенью
клишированностью. Существуют шаблоны основных документов
(контрактов, договоров, справок, свидетельств и т. к.) Например:
Афзали М. К. Сложности перевода функционально-документального стиля речи.//
Государство и право -Душанбе, ТНУ, 2017. №4. -С.16.
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соблюдать меры (to keep within limits //observe measures); в связи с
отсутствием состава преступления (due to the lack of corpus delicti).
Так, Г.Я. Солганик указывает на то, что важным аспектом при
переводе юридического текста является выработка навыка
редактирования чужого текста 1.
Для примера приведем английское выражение “conclusion of the
contract”. Это выражение может иметь два разных значения. Первое
значение – «заключение договора», т.е. «оформление договора как
документа и вступление его в силу». Другой смысл этого
словосочетания – «завершение договорных обязательств и утрата
юридической силы договором». В английском праве, регулирующем
продажу земли, обычной практикой является, когда договор
составляется и подписывается обеими сторонами. В отличие от
практики, принятой, например, в Германии, в рамках сложившейся
практики не следует ожидать, что Стороны договора (арендатель и
съемщик) намереваются составить документ, содержанием которого
является их соглашение о том, что съемщик вселится в дом. Если
переводится как end of the term of a contract. В случае других форм
договорных заключений, таких как продажа товара в рассрочку,
эквивалентом окончания срока договора служит дата последнего
платежа (взноса). Это в английском языке можно описать именно
словами “conclusion of the contract” (завершение контракта)2.
Другой пример, court (суд) и inquisition (судилище). Эти слова
можно назвать оценочно стилистическими. Слово «суд» обозначает
данное явление нейтрально, не давая ему никакой дополнительной
оценки, тогда как слово inquisition (судилище), называя это явление,
передает еще неодобрительную оценку его, закрепленную в языке и
особо выраженную в русском языке суффиксом -ище, а в английском
абсолютно иным словом - inquisition. Сравним также: соглашение
(agreement) – сговор (collusion); наказание (punishment) – кара
(retribution). В этих примерах слова отличаются по экспрессивно
стилистической окраске (возвышенные – нейтральные – сниженные).
На первый взгляд может показаться, что стилистически сниженные и
есть слова с отрицательным эмоциональной оценкой, а слова
возвышенные передают положительное отношение говорящих к
1

Солганик Г.Я. Стилистика юридического текста. -М., 1999.-С.49-50.

2 Назарова

З.А. Лингвоюридические особенности перевода правовой терминологии.
//Матер. межд. научно-практ. конф. «Русский и иностранные языки: инновации,
перспективы исследования и преподавания в вузах Таджикистана» (22 января 2020г.). Душанбе, ДФ НИУ «МЭИ», 2020.- С.144-145
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обозначаемым явлениям. Но это не так: например, ироническую
окраску могут нести слова возвышенные - блюститель порядка (peace
officer).
Кроме того, из-за непонимания различий общего права (Public
Law) и континентального права (Continental Law) могут возникнуть
неточности при переводе. Английское право нередко называют
прецедентным правом (Case Law), которое является доминирующим.
Наряду с прецедентным правом, также
действует право
справедливости (Law of equity) и статутное право (Statute Law).
Важными
источниками
также
является
делегированное
законодательство. В английском праве встречаются такие понятия,
как
доверительная
собственность
(Trust),
наследственная
собственность (Probate), встречное удовлетворение (Proper counter
gratification), лишение права возражения (Estoppel), защита личности
и собственности
от посягательства (Trespass), которые не
соответствуют понятий других стран. Например: Priors to trespass and
attempted (привлекался за попытку ограбления и посягательства).
Английское слово damage в норме не имеет множественного
числа и эквивалентно русскому ущерб. Однако, в юридическом
контексте существует
множественное число этого слова с намного более узким значением.
Damages в английском языке означает денежную сумму, которая
по решению суда объявляется компенсацией истцу за ущерб или
убытки. Следовательно, damages, назначается судом как компенсация,
в то время как damage означает все прочие убытки.
Необходимо отметить, что при переводе юридического текста
нередко возникает такое языковое явление как межъязыковая
интерференция. Согласно У. Вайнрайха, под интерференцией
понимают «те случаи отклонения от норм любого языка, которые
происходят в речи двуязычных людей в результате того, что они
знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового контакта».
По мнению Э. Хаугена интерференция представляет собой «случаи
отклонения от норм языка в результате знакомства с другими
языками» 1 . В методике преподавания иностранных языков
интерференция рассматривается как отрицательный результат
неосознанного переноса прежнего лингвистического опыта, как
тормозящее влияние родного языка на изучаемый иностранный язык.
Главный источник интерференции – расхождение в системах
1Савицкий

В.М. Указ. соч.-С.67-70.
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взаимодействующих языков. Различные правила позиционной
реализации фонем, их сочетаемости, различная интонация, различное
соотношение дифференциальных признаков, различный состав
грамматических категорий и различные способы их выражения
приводят к неверному, а зачастую смехотворному переводу.
Например:
Personal items, including confidential legal documents, were examined in
the presence of a significant number of police officers. - Личные вещи,
включая конфиденциальные документы, были досмотрены в
присутствии выдающихся офицеров полиции (Личные вещи, включая
конфиденциальные документы, были досмотрены в присутствии
многочисленных сотрудников полиции).
At present, SCO is preparing legal documents in this connection1 . В
настоящее время ШОС готовит правовые документы в этой связи (В
настоящее время ШОС разрабатывает соответствующие правовые
документы).
Непросто в полной мере обеспечить перевод слов, образованных
от фразовых глаголов. Например, слово stowaway (stow away) –
означает безбилетный пассажир; pickpocket (to pick) – карманник;
hijacking – угон самолёта.
Таким образом, при переводе юридического текста с
иностранного на родной язык следует соблюдать
следующие
основные
принципы:
понимание
содержания
текста
на
профессиональном уровне; понимание правовой проблематики
юридического документа; умение использовать в составлении
документа точные юридические термины, не подлежащие искажению;
умение использовать специальные научные знаний в сфере составления
документа; умение распознавать то, или иное грамматические явление
при составлении документа; умение определить синтаксическую
характеристику юридического документа.
В этой связи следует отметить, что синтаксис правового стиля речи
характеризуется
полнотой,
развернутостью,
логической
последовательностью изложения.
Помимо вышеуказанных лингвистических компонентов, от
переводчика требуется соблюдение правовых норм в интерпретации
того или иного юридического термина. Каждый смысловой
компонент текста может быть представлен определенным
структурным компонентом. Такими ориентирами являются: общее
значение основных смысловых компонентов, состав структурных
1

Russell. F. Locke. CH. English law and language // Cassel Publishes Ltd, 2001.-P.109.
60

компонентов, выраженность смысловых компонентов, порядок
следования структурно – смысловых компонентов в тексте,
дифференциальные признаки по выделению каждого смыслового и
структурного компонента.
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Саидов Њ., Кодиркулов Х.Р.
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ҚОНУНГУЗОРИИ ГУМРУКИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТЇ
Дар танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятии вобаста ба
амнияти озуќаворї ва иќтисодии Тољикистон ќонунгузории гумрукї
наќши муҳимро дорад.
Табиист, ки дар давраи истиқлолияти давлатии ҶТ њадафњо,
вазифањо ва афзалиятњои ќонунгузории гумрукї бо назардошти
њадафи фаъолияти иќтисодии хориљї, танзими тарифии гумрукї,
динамикаи сарчашмањои афзоиши буљет, гардиши савдои беруна бо
кишварњои гуногун, таѓйир ёфтани афзалиятњои сиёсати давлат дигар
мешуданд. Бояд гуфт, ки қонунгузории гумрукии ИЉШС бо
назардошти фазои ягонаи умумиитифоќии гумрукї, инњисори давлат
ба фаъолияти иќтисодии хориљї, савдо ва тарифу гумрук дар њама
њудуди Тољикистони шўравї густариш меёфт ва иљро мешуд. Дар ин
марњила ќонунгузории гумрукї зери таъсири шадиди идеологияи
ЊКИШ ва Њукумати Шўравї, инњисори давлатии иќтисоди беруна,
мањдудияти хољагидории мустаќилонаи муассисањо, низоми
фармонравоии маъмурї дар идоракунии иќтисод ва савдо, набудани
фаъолияти озоди иќтисодии шахсони воќеї, авлавияти манфиатњои
умумї бар зиёни манофеи хусусї ташаккул меёфт.
Вазъият дар соњаи танзими њуќуќии гумрукї дар даврони
истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан таѓйир ёфт.
Баъди ба даст овардани истиќлолият ва дар давраи гузариш ба
иқтисоди бозорӣ қарор гирифтани ҶТ, ангеза барои дигаркуниҳои
кулли сиёсӣ ва иқтисодӣ дар кишвар гаштаанд, ки ин омилҳо
зарурати ташаккули ќонунгузории миллии гумрукиро ба миён овард.
Аз ҷониби ҶТ пеша гирифтани сиёсати дарњои кўшод ва гузариш ба
иќтисоди бозоргонӣ, ки он бо густариши фаъолияти иќтисоди берунї,
гардиши васеи савдои хориљї, моликияти хусусї, фаъолияти озоди
иќтисодї, соњибкории хусусї, шомил шудани ЉТ ба созмонњои
гуногуни байналмилалї ва минтаќавии гумрукї, тиљоратї, иќтисодї,
молиявї, густариш ёфтани равобити хориљї, ташаккули фазои
гумрукї, иќтисодию иљтимої ва тиљоратї ба инкишоф ва рушди
ќонунгузории нави Тољикистон таъсири њалкунанда гузоштанд. Тавре
ки Ф.Т. Тоҳиров зикр менамояд, “эътирофи мустақилияти Ҷумҳурии
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Тоҷикистон ба ҳаёт проблемаҳои навро дар соҳаи ҳуқуқ ба миён
гузошт, ки вазифаи асосии он ташаккули низоми нави ҳуқуқии
давлати соҳибихтиёр ва мушкилотҳои бо вай алоқаманди ворисият
дар ҳуқуқ мебошад”1.
Зимнан раванди ташаккулёбии ќонунгузории гумрукии
Тољикистон бо мурури гузаштан ба иқтисоди бозоргонӣ ва дар
заминаи рӯи кор омадани доираи корхонаву муассисањое, ки ба
тиљорати хориљї машѓул буданд, зарурати таъсиси додани Саридораи
назорати гумрукї (соли 1992) ва ташкили заминаи санадњои меъёрии
њуќуќии марбут ба танзими гумрукї, аз љумла ќабули қонунгузории
миллии гумрукиро пеш овард. Аз ин хотир 25 ноябри соли 1992 дар
иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии ҶТ дар радифи ҳаллу фасли масъалаҳои
муҳимтарини сиёсати дохилю хориҷии давлат, нахустин Кодекси
гумрукии ҶТ ва Қонуни ЉТ «Дар бораи тарифи гумрукї» қабул
гардиданд2.
Кодекси гумрукии ҶТ аз 25 ноябри соли 1992 аз 11 фасл ва 154
модда иборат буд, ки он се низоми гумрукиро муқаррар намуд: иҷозат
барои муомилоти озод; иҷозати мол барои воридот ва содироти
муваққатӣ ва иҷозати транзити мол ба воситаи қаламрави кишвар.
Бояд мутазаккир шуд, ки Кодекси гумрукии соли 1992 дар бунёд
ва ташкили системаи гумрукӣ дар ҶТ нақши калидӣ гузошт. Зеро дар
асоси он маҷмӯи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ таҳия ва қабул гардиданд,
ки ҷанбаҳои мухталифи фаъолияи гумрукӣ ва мақомоти гумрукии
ҷумҳуриро танзим намуданд. Лозим ба таъкид аст, ки қонунгузории
гумрукии ЉТ дар солњои 90-ум дар љойи холї ба вуљуд наомадааст.
Таљрибаи
шўравии
фаъолияти
њуќуќэљодкунї,
истифодаи
ќонунгузории шўравии умумииттифоќи гумрукї, фаъолият доштани
маќомоти шўравии гумрукї дар љараёни тањия намудани
ќонунгузории худии гумрукии ЉТ ва таъсиси низоми миллии
маќомоти гумрукї ба тариќи васеъ мавриди истифода ќарор дода
мешуданд. Њамон тавре ки Г.В. Швеков аќида дорад, «ягон низоми
њуќуќии ќаблан вуљуддошта ва имрўз амалкунандае нест, ки дар ин ё
он сатњу дараља таъсири гузаштаро дар соњаи њуќуќ таљриба накарда
бошад. Сухан танњо аз дараљаи таъсир ва умќи он таъсир меравад».3
Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан // Государства
и право. –Душанбе, 1997. - № 4. - С. 41.
2 Оймаҳмадов М. Асосҳои фаъолияти гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби
дарсӣ. -Душанбе, Ирфон. С. 29.
3Швеков Г.В. Преемственность в праве.- М.: Высшая школа, 1983.-С.17.
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Аз ин љињат низ омўзиши ворисият ва меросбарї дар инкишофи
ќонунгузории давраи шўравї ва пасошўравї ањамият пайдо мекунад.
Албатта, сиёсати имрӯзаи иқтисоди хориҷии ҶТ дар самти
инкишофу пешрафати худ роҳи басо мураккабу пурмонеаро паси сар
кардааст. Ин бо набудани таҷрибаи байналмилалӣ дар соҳаи савдои
хориҷӣ ва сиёсати гумрукӣ, инчунин вазъи мураккаби сиёсии дохилии
кишвар рабт дорад 1 . Сарфи назар ин, Ҳукумати ҶТ ба масоили
ташаккули фаъолияти гумрук диққати махсус дода, ҷиҳати таъмини
бехатарии иқтисодӣ ва ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ, таъмини риояи
тартиби муқарраргардидаи интиқоли молу воситаҳои нақлиёт аз
сарҳади гумрукӣ, барасмиятдароии гумрукӣ, назорати гумрукӣ,
инчунин муборизаи алайҳи қочоқ ва дигар ҳуқуқваронкуниҳои
гумрукӣ тадбирҳои зарурӣ меандешид.
Баъди эътидол гаштани авзои сиёсии кишвар, пайваста ҳамроҳ
гаштани ҶТ ба созмонҳои байналмилалию минтақавӣ дар соҳаи
молиявию иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, эътироф
санадҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ, даст кашидан аз
монополияи давлатӣ дар тиҷорати хориҷӣ ногузирии зарурати ворид
намудани тағйиротҳои куллиро ба қонунгузории гумрукӣ ба миён
овард.
Бо чунин назардошт, моҳиятан ин раванд 4 ноябри соли 1995
зарурати қабули дуюмин Кодекси гумрукї ва дар тањрири нав ќабул
шудани ҚонуниЉТ «Оид ба тарифи гумрукї» ба миён овард.
Пазириши Кодекс аз бисёр ҷиҳат барои амалан пиёд кардан ва дуруст
ба роҳ мондани сиёсати гумрукӣ дар рушди иқтисоди миллӣ, ҳифзи
ҳуқуқу манфиатҳои қонунии иштирокчиёни фаъолияти иқтисодӣ,
бозори дохилӣ, таъмини истиқлолияти иқтисодӣ ва амнияти иқтисодӣ
заминаи мусоид фароҳам овард. Бо қабули Кодекси гумрукии ҶТ аз
соли 1995 марҳилаи нави ташаккули сиёсати гумрукии кишвар оғоз
ёфт. Кодекси гумрукии соли 1995 таҷрибаи таҳияи санадҳои меъёри
ҳуқуқии шабеҳи танзимкунандаи фъолияти гумрукиро натиҷагирӣ
намуда, аз нигоҳи сохтор фарогири 14 фасл, 65 боб ва 454 модда буд.
Яъне он ба 300 модда ва 3 фасл зиёд шуд. Гузашта аз он, Кодекси
мазкур дар тафовут аз Кодекси гумрукии соли 1992, 12 низоми
гумрукиро пешбинӣ намуд.

Саидов Х.Х. Развитие таможенного законодательства в советском и постсоветском
Таджикистане. Монография.- Душанбе: Типография ТНУ, 2016.- С. 41.
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Кодекси гумрукї аз 4 ноябри соли 1995 мафҳуми фаъолияти
гумрукиро васеъ намуд ва сиёсати гумрукиро ҷузъи он баррасӣ намуд.
Воқеан мафҳуми фаъолияти гумрукӣ моҳиятан мукаммал гашту дар
чунин мазмун дар м. 1 Кодекси мазкур баррасӣ гашт: “ Фаъолияти
гумрукии давлатро сиёсати гумрукии ҶТ, инчунин тартиб ва шартҳои
аз сарҳади гумрукии ҶТ гузаронидани мол ва воситаҳои нақлиёт,
ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, баррасмиятдароии гумрукӣ,
назорати гумрукӣ ва воситаҳои дигари дар амал татбиқ намудани
сиёсат гумрукӣ ташкили медиҳанд.
Тибқи арзёбии М.Н. Раҷабов, дар ин ҷо мафҳуми фаъолияти
гумрукӣ вобаста ба мазмуну сохтори Кодекси гумрукии ҶТ аз соли
1995 фарогири на ҳама унсурҳои муҳимми сохтори фаъолияти
гумрукӣ дар ҶТ буд, чунки омори гумрукӣ, номгӯи молҳои фаъолияти
иқтисоди хориҷӣ, ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ, имтиёзҳои гумрукӣ ва
ғайра дар мафҳуми фаъолияти гумрукӣ ҷой дода нашудааст.1
Лозим ба тақъкид аст, ки он замон шароит, заминањо ва омилњое
буданд, ки зери таъсири онњо ќонунгузории гумрукї мукаммал карда
мешуд.
Ислоҳоти ҳуқуқие, ки пас аз қабули Конститутсияи кишвар сурат
гирифт, дигаргуниҳои бозорӣ, рушди иқтисод ва соҳибкорӣ ва дар ин
замина эътироф ва зарурати истифодаи меъёрҳои санадҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ боиси рушди қонунгузории гумрукї гардид. Дар
паёмади ин ниёз 3 декабри соли 2004 Кодекси нави гумрукии
Тоҷикистон қабул гардид, ки аз 1 январи соли 2005 ба қувваи амал
даромадааст.
Кодекси мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии
фаъолияти гумрукро муайян намуда, ба ҳимояи истиқлолият ва
амнияти иқтисодии давлат, фаъол сохтани муносибатҳои иқтисодии
дар системаи муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, таъмини ҳимояи
ҳуқуқи шаҳрвандон, субъектҳои хоҷагидорӣ ва мақомоти давлатӣ ва
аз ҷониби онҳо риоя намудани уҳдадориҳо дар соҳаи фаъолияти
гумрукӣ нигаронида шудааст.
Сохтори Кодекси мазкур аз 7 фасл, 62 боб ва 508 м. иборат аст,
ки танзимгари муносибатњои љамъиятие, ки бо интиќоли молу
воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукї ба вуќўъ меоянд мебошанд.
Фаслњои Кодекси гумрукї «муќаррароти умумї», «пардохти
Раҷабов М.Н. Ҳуқуқи гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Воситаи таълимӣ.- Душанбе,
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гумрукї» ва «хирољи гумрукї», «назорати гумрукї», «назорати
гумрукї дар соњаи назорати асъорї ва содиротї», «ихтиёрдории молу
воситањои наќлиёт», «маќомоти гумрук» номгузорӣ шудаанд. Тањлили
Кодекси мазкур нишон медињад, ки танзими давлатии фаъолияти
гумрукиро дар чор самти асосї људо мешавад:
- тартиби интиќоли молу воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукї;
- механизми татбиќи њуќуќу уњдадорињои субъектњои
муносибатњои гумрукї дар љараёни барасмиятдарорї ва назорати
гумрукї;
- тартиби муќаррар кардан ва ситонидани пардохти гумрукї ва
хирољи гумрукї;
- тартиби шикоят кардан аз ќарор, амали (беамалии) маќомоти
гумрук ва шахсони мансабдори онњо.
Кодекси мазкур навгонињои зерин дорад: 1) муќаррарот оид ба
ошкор ва дастрас будани иттилоот рољеъ ба санадњои њуќуќии соњаи
фаъолияти гумрук; 2) бори нахуст масъалањои марбут ба молики
њуќуќњои истисної (ба моликияти зењнї) ба объектњои њуќуќи
муаллифї ва њуќуќњои омехта, ба тамѓањои молї, аломатњои
хизматрасонї ва молики њуќуќи истифода ба номгўи мавќеи истењсоли
мол њал гардиданд; 3) кодекси мазкур бобњои махсус оид ба тартиб ва
муњлатњои пардохти андоз ва бољњои гумрукиро дар бар мегирад; 4)
интиќоли молу мањсулоти шахсони воќеиро муфассал ба танзим
медарорад; 5) навгонии муњим њамин аст, ки эъломиясозии ќаблии
молро мадди назар дорад; 6) боби алоњида ба масъалаи таъин намудан
ва баргузор кардани ташхис њангоми иљрои назорати гумрукї
бахшида шудааст; 7) дар кодекс боби махсус оид ба низоми иттилоотї
ва технологияи иттилоотї дар фаъолияти гумрукї мављуд аст; 8)
муќаррароти навро оид ба тартиби амалї намудани назорати
гумрукиро дар бар мегирад; 9) дар кодекс 18 навъи низомигумрукї
пешбинї шудааст. Яъне Кодекси гумрукї аз соли 2004 муќаррароти
Кодекси гумрукї аз соли 1995-ро инкишоф дода, 18 навъи низомњои
гумрукиро пешбинї кардааст. Аломату нишонањои ворисиятро дар
мисоли чунин институтњои ќонунгузории гумрукї, чунончи, дар
назорати гумрукї ва омори гумрукї низ дидан мумкин аст.
Бояд қайд намоем, ки дар б. 3 м. 1 Кодекси зикршуда аз 3 декабри
соли 2004 мафҳуми фаъолияти гумрукӣ бо мазмуну моҳияти нав
истифода шуд:” Фаъолияти гумрукӣ маҷмўи усулҳо ва воситаҳои
таъмини риояи тадбири танзими гумрукию тарифӣ, мамнўият ва
маҳдудиятҳоеро дар бар мегирад, ки мувофиқи қонунгузории
Тоҷикистон дар соҳаи танзими давлатии фаъолияти иқтисодии
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хориҷӣ вобаста бо интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади
гумрукӣ муқаррар шудааст.
Дар бастагӣ ба ин масъала бояд гуфт, ки дар Кодекси нави
гумрукии Тоҷикистон мазмуни меъёрҳои барасмиятдарории гумрукӣ
ва назорати гумрукӣ бо дарназдошти рушди технологӣ, пардохтҳои
гумрукӣ, ворид гаштани декларатсияи пешакии мол, ғайраҳои такмил
дода шуданд.
Ин собит месозад, ки дар Кодекси гумрук аз соли 2004 мазмуну
муњтавои низоми гумрукї, шаклњои назорати гумрукї, навъњои
пардохти гумрукї ва хирољи гумрукї, маќому наќши маќомоти
гумрукї, самту маќсади фаъолияти гумрукї, намудњои омори
гумрукї, расмиёти гумрукї бо таври мукаммал баррасї гашта ва он
дар марњилаи шомил гаштани ЉТ ба СУС тањия ва ќабул шудааст, ки
маќсадаш дар фаъол сохтани муносибатњои иќтисодї дар низоми
муносибатњои иќтисодии љањон мебошад. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки
пазириши кодекси нави гумрукӣ дохости замону амри ногузир буд.
Бо вуљуди навгонињои фавқуззикр дар кодекс як ќатор
муќаррароти муњим оид ба њифзи моликияти зењнї вуљуд надорад,
таърифи даќиќи баъзе мафњумњои муњим дода нашудааст,
номутаносибии њуќуќу уњдадорињои маќомоти гумрукї, аз як тараф,
аз сўи дигар – иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї ба
мушоњида мерасад.
Шароити таѓйирёфтаи зиндагии љомеа, дигаргунињои куллї дар
соњањои иќтисод ва иљтимоиёт, ислоњоте, ки дар марњилањои гуногуни
инкишофи љомеа амалї мешуданд, густариши бемайлони њамкорињои
Тољикистон бо кишварњои хориљї дар соњањои тиљорат ва савдо ба
инкишофи ќонунгузории гумрукї ва тиљорат таъсир доштанд ва њоло
низ таъсир мегузоранд. Ин буд, ки ҷиҳати ҳамгироӣ бо ҷомеаи
ҷаҳонӣ ва ҷиҳати мутобиқ сохтани қонунгузории гумрукӣ ҶТ як
силсила санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро дар ин самт эътироф
намуд. Бояд гуфт, ки наќши санадњои њуќуќии байналмилалї дар
инкишофи ќонунгузории гумрукии ЉТ хеле назаррас мебошад. Зеро
тибқи сархати сеюми м. 10 Конститутсияи кишвар санадҳои ҳуқуқии
байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми
таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Дар ин
робита қ. 1 м. 3 Кодекси гумрукии ҶТ муқаррар менамояд, ки
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷкистон дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ
ба Конститутсияи Тоҷикистон асос ёфта, аз ҳамин Кодекс, қонунҳо,
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санадҳои меъёрии ҳуқуқ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Тоқикистон иборат мебошад.
Айни замон санадњои њуќуќии байналмилалї дар соњаи
фаъолияти гумрукї, ки иштирокчии он Тољикистон мебошад, ба се
гуруњ људо карда мешаванд: универсалї, минтаќавї ва дуљониба. Дар
айни замон Тољикистон дар шартномањои зерини бисёрљонибаи
универсалии байналмилалї дар соњаи фаъолияти гумрукї ба таври
фаъол иштирок мекунад: Конвенсияи гумрукї оид ба боркашонии
байналмилалї бо истифодаи китобчаи боркашонии байналмилалї
тавассути роњ (Конвенсияи МДП) аз 14-уми ноябри соли 1975.
Тољикистон ба ин конвенсия 11-уми марти соли 1996 њамроњ шудааст.
Айни замон Тољикистон дар шартномањои байналмилалии
универсалии бисёрљониба дар соњаи фаъолияти гумрукї иштирок
мекунад. Њамкорињои Тољикистон бо Созмони умумиљањонии гумрук
ва СУС мавќеи муњим доранд. Созмони умумиљањонии гумрук як
зумра санадњои заруриеро ба тасвиб расонидааст, ки барои
унификатсияи меъёрњои гумрукї ва танзими муносибатњои гумрукї
наќши калон мебозанд. Мисоли ин санадњо Конвенсияи
байналмилалї оид ба содагардонї ва њамоњанг сохтани расмиёти
гумрукї аз 30-юми соли 1974 мебошад, ки дар миёни санадњои
њуќуќии байналмилалии марбут ба соњаи фаъолияти гумрук наќши
калидї дорад.
Њарчанд тањрири нави он аз соли 1999 ба ќувваи ќонунї
надаромадааст, аммо ѓояњои асосии он дар ќонунгузории миллии
гумрукии бисёре аз кишварњои дунё татбиќ карда шудаанд. Инчунин
Конвенсияи байналмилалї оид ба низоми њамоњангшудаи тавсиф ва
рамзгузории мол аз 14-уми июли соли 1983 ќабул шудааст, ки он 1-уми
январи соли 1988 ба њукми амал даромад. Ин Конвенсия бо маќсади
даровардани таѓйирот ба Конвенсияи Брюссел оид ба номенклатура
барои таснифоти молњо дар тарифњои гумрукї аз 15-уми декабри соли
1950 ќабул шуда буд. Конвенсияи гумрукї оид ба карнети АТА
(Admission Temporaire - Temporary Admission) барои муваќќатан
ворид намудани мол
аз 6уми декабри соли 1961 ва Конвенсия оид ба воридоти мол аз 26-уми
июни соли 1990 барои унификатсия ва њамоњанг сохтани расмиёти
миллии гумрукї ањамияти калон доранд.
Баъди музокироти тўлонї аз 10-уми декабри соли 2012
Тољикистон 159-умин давлати узви СУС гардид. Айни замон дар
доираи СУС як ќатор созишномањои байналмилалї, аз љумла
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Созишнома оид ба татбиќи моддаи УП ГААТ (Созишнома оид ба
арзиши гумрукї) (СТО) ва ѓайра амал мекунанд.
Тољикистон ба чандин шартномањои минтаќавї ва байналмилалї
дар соњаи фаъолияти гумрук дар доираи ИДМ њамроњ шудааст.
Миёни онњо – Созишнома оид ба принсипњои сиёсати гумрукї аз 13уми марти соли 1992, Созишнома оид ба тартиби транзит аз 8-уми
феврали соли 1992, Созишнома оид ба тартиби барасмиятдарории
гумрукии молњои транзитї аз 2-юми апрели соли 1992 ањамияти
бештар доранд.
Тољикистон
њамчун
субъекти
баробарњуќуќи
њуќуќи
байналмилалї дар татбиќи як силсила шартномањои дуљониба бо
кишварњои хориљї дар соњаи фаъолияти гумрук фаъолона иштирок
менамояд. Шартномањои дуљониба дар соњаи фаъолияти гумрук
номњои гуногун доранд: «Созишнома оид ба њамкорї ва кумаки
тарафайн дар фаъолияти гумрукї», «Созишнома оид ба тартиби
ягонаи танзими фаъолияти иќтисоди хориљї», «Созишнома оид ба
њамкорї дар таъмини сифат ва муоинаи молњои воридотию
содиротї», «Созишнома оид ба њамлу наќли транзитии молњо ва
наќлиёти автомобилї» ва ѓайра.
Дар таљрибаи Тољикистон намунањои сершумори бастани
шартномаи њамкорї бо давлатњои хориљї аз рўи масъалањои гуногуни
фаъолияти гумрукї арзӣ вуҷуд дошт. Ба ин навъи шартномањо –
«Созишнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Љумњурии Озарбойљон оид ба њамкорї ва кумаки тарафайн дар соњаи
фаъолияти гумрук» аз 15-уми марти соли 2007, «Созишнома миёни
маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон
оид ба эътирофи дуљонибаи санадњои гумрукї ва таъминоти гумрукї»
аз 4-уми феврали соли 1998 шомил мешаванд.
Дар радифи кодекси гумрукӣ, як қатор санадҳои меъёрии дигаре
қабул карда шудааст, ки ба масъалаи танзими гумрукӣ рабт дорад.
Санадњои њуќуќии зерќонунї низ ба сарчашмањои бешумори
ќонунгузории гумрукї дохил мешаванд, ки онњоро ба чор гурўњ људо
намудан мумкин аст: фармонњои Президенти ЉТ дар соњаи фаъолияти
гумрук; ќарорњои Њукумати ЉТ; санадњои якљояе, ки аз љониби
маќомоти гумруки ЉТ ва дигар идораву вазоратњои љумњурї ќабул
шудаанд; санадњои меъёрии њуќуќие, ки Хадамоти гумрукии назди
Њукумати ЉТ тањия ва ќабул мекунад.
Дар низоми ќонунњое, ки ќисматњои људогонаи фаъолияти
гумрукиро танзим менамоянд, Ќонунњои ЉТ «Дар бораи фаъолияти
иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон» (27 декабри соли 1993),
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«Дар бораи фаъолияти савдои хориљї» (3 июли соли 2012), «Дар
бораи танзими асъор ва назорати асъорї дар Љумњурии Тољикистон»
(4 ноябри соли 1995), «Дар бораи берун баровардан ва дохил
намудани сарватњои фарњангї» (6 августи соли 2001), «Дар бораи
яроќ» (1 феврали соли 1996), Кодекси љиноятии ЉТ, Кодекси
њуќуќвайронкуниимаъмурї ва ѓайра шомил мебошад.
Дар низоми сарчашмањои њуќуќи гумрукии Тољикистон Ќонуни
ЉТ «Дар бораи фаъолияти савдои хориљї» аз 3 июли соли 2012
маќоми марказиро ишѓол менамояд. Зеро ќонуни мазкур асосњои
њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии фаъолияти савдои хориљї, принсипњои
асосии фаъолияти савдоии хориљї, њуќуќу ўњдадорињои субъектњои
фаъолияти савдои хориљиро танзим намуда, барои фароњам овардани
шароити мусоид ба фаъолияти савдои хориљї ва њамгироии
самараноки он ба иќтисодиёти љањонї равона гардидааст.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи берун баровардан ва дохил кардани
сарватњои фарњангї» берун баровардани сарватњои зеринро аз ЉТ
манъ кардааст:
- сарватњои нодири ќабл аз панљоњ сол ва зиёдтар аз он
офаридашуда;
- аз љониби давлат ба рўйхат ва реестри нигоњубунї дохилшуда;
- дар осорхонањо, бойгонињо, китобхонањо ва махзанњои дигари
давлативу љамъиятии ЉТ нигоњбонишаванда.
Ќонунгузории ЉТ фурўши сарватњои фарњангиро, ки берун
бароварданаш мумкин нест манъ кардааст. Пешнињоди сарватњои
фарњангї ба фурўши оммавї бо ризояти Вазорати фарњанги
Тољикистон амалї мегардад ва шахсони воќеию њукукї, ки дар
иштироки фурўши сарватњои фарњангї иштирок мекунанд њатман
иљозати Вазорати мазкурро мегиранд.
Дар КЉ ЉТ аз 21 майи соли 1998 чунин намудњои љиноятњо дар
соњаи фаъолияти гумрукї муќаррар шудааст:
- ќочоќ (м. 289);
- ба њудуди ЉТ барнагардонидани сарватњои бадеї, таърихї ё
бостоншиносии халќњои ЉТ ва мамалакатњои хориљї (м. 290);
- саркашї аз пардохтњои гумрукї (м. 291).
Дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ аз 31 декабри соли
2008, ки аз 1 апрели соли 2009 мавриди амал ќарор гирифтааст, дар
боби 32, ки номи «њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи
ќонунгузории гумрук»-ро дорад ва моддањои 570-598 дарбар
мегирад, ки 28 намуди вайрон кардани ќоидањои гумрукиро дар худ
мустањкам кардааст. Њамин тариќ, фењристи ќонунњое, ки бахшњои
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људогонаи фаъолияти гумрукиро танзим менамоянд мањдуд нагашта
вобаста ба гузариши љомеа ба иќтисоди бозоргонї дар рушд
мебошад.
Дар баробар ин муќаррарот ва меъёрњои серушуморе, ки дар
ќонунгузории гумрукии ЉТ мављуданд, дар санадњои идоравии
њуќуќие, ки аз љониби Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ ирсол
мегарданд, инъикос меёбанд ва онњо воситаи асосии танзими маъмурї
– њуќуќии фаъолияти гумрукї дар љумњурї ба шумор мераванд. Ба ин
санадњо низомномањои Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ дохил
мешаванд.
Раванди такмили ќонунгузории гумрукї минбаъд низ идома хоњад
ёфт, зеро амалияи њуќуќтатбиќкунї проблема ва вазифањои нав ба
навро пеш мегузоранд. Чунончи, бо узвияти ЉТ дар СУС ва дигар
созмонњои байналмилалї ва минтаќавї масъалаи наздиксозии
ќонунгузории гумрукї ба ќоидањо ва расмиёти байналмилалї дар
соњаи фаъолияти гумрук ба миён меояд. Дар робита бо ин њолат,
њамоњанг сохтани институти муоинаи гумрукї зарурат дорад, чунки
Тољикистонро лозим меояд, ки маљмўи чорабинињоро љињати ба
меъёрњои сифатии маъмурисозии гумрукї, ки стандартњои СУС
муќаррар кардаанд, анљом дињад.
Дар баробари ин узвияти
Тољикистон дар СУС сатњи сифатан нави танзими тарифию гумрукии
муносибатњои савдои хориљиро таќозо мекунад. Аз ин рў,
чорандешињои зерин лозиманд: омода намудани шароити мусоид дар
ЉТ барои фаъолияти самараноки сармоягузорони хориљї; њамоњангї
ва танзими кори иштирокдорони фаъолияти иќтисоди хориљї;
такмили тарифи гумрукии молњои воридотї; дастгирии иттилоотї
њангоми њамгироии бозори дохилї ва берунї; ташаккули сохтори
пешќадами содирот тавассути бунёди низоми дастгирии давлатї, аз
љумла суѓуртакунонї. Зарур аст, ки вазифањои њамоњангсозии
методикањои иљрои муоинаи гумрукї, аккредитатсияи сохторњои
ташхисии гумрукї ва унификатсияи талабот ба натиљањои чунин
муоинањо бо назардошти талаботи СУС њал карда шаванд.
Айни замон таъмини амнияти озуќаворї дар радифи амнияти
энергетикї ва баромадан аз бунбасти коммуникатсионї њадафњои
стратегии давлат эълон гардиданд. Аз ин хотир дар таъмини амнияти
иќтисодии ЉТ њамчун шарти муњимми соњибихтиёрии давлат
қонунгузории гумрукӣ нақши калидӣ дорад.
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II. РУШДИ КОНСТИТУТСИОНЇ ВА НАЌШИ
МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ТАЊКИМИ
ИСТИЌЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН
Имомов А.И., Диноршоев А.М., Ойев Х.
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЊУЌУЌИ
КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Соҳаҳои ҳуқуқи миллӣ вобаста ба давраи рушди ҷомеа ва давлат
ҳамеша дар раванди такомул ва инкишоф мебошанд. Зеро ки
муносибатҳои ҷамъиятии онҳо танзимкунанда ба ҷараёни пешравию
тағйирёбии ҳаёти воқеии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва
робитаҳои байни давлатӣ алоқаманданд. Методҳои танзимнамоии
муносибатҳои ҳуқуқӣ низ дар ҳамин раванд қарор дошта, бо такмили
муносибатҳои ҷамъиятии соҳаи ҳуқуқи мушаххасро ташкилдиҳанда,
мунтазам такмил меёбанд.
Дар адабиёти ҳуқуқӣ ба равшан кардани ҳадди фазои
конститутсионӣ, ки он бо доираи муносибатҳои ҷамъиятии ҳуқуқии
конститутсионӣ танзимкунанда робита доранд, дар шаклу мазмуни
гуногун эътибор дода мешавад. Масалан,
С.А.Авакян чунин
мешуморад, ки оид ба ташаккули фазои конститутсионӣ бо мазмуни
васеъ ва маҳдуд андеша рондан мумкин аст. Ӯ бо мақсади ба тарзи
муфассал равшан намудани масъала қайд мекунад, ки дар таҳияи
конститутсия бояд баъзе қонуниятҳо ба эътибор гирифта шавад.
Барои ин бояд ба ҳолатҳои зерин: вазифаҳои конститутсия; лаҳзаҳои
калидии ҳаёти ҷомеа, давлат, шаҳрвандон, ки инъикоси
конститутсиониро тақозо менамоянд; усулҳои (қонуниятҳои) асосии
танзими конститутсионӣ; нақши конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати
ҳуқуқии амалкунанда эътибор дода шавад.
Фазои конститутсия хос инҳоро дарбар мегирад: сохти ҷомеа
(сохти ҷамъиятӣ, агар он дар конститутсия инъикос ёбад, сохти


Дотсенти кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади
илмњои њуќуќшиносї.

Профессори кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ,
номзади илмњои њуќуќшиносї, доктори илмњои њуќуќшиносї.
 Дотсенти кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади
илмњои њуќуќшиносї.
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конститутсионӣ); сохтори давлатӣ; ташкили ҳокимияти давлатӣ
(публичная власть) дар ҳамаи намудҳои он, яъне асоси ҳокимияти
давлатӣ, ҳокимияти ҷамъиятӣ ва ҳокимияти мунисипалӣ; моликият
дар ҳамаи шаклҳои асосӣ ва объектҳои он; шахс – ҳуқуқҳои калидӣ,
озодӣ ва вазифаҳои он, кафолати ҳаёт ва фаъолият.
Усулҳои асосии танзими конститутсионӣ ду қисм муносибатҳоро
дарбар мегирад. Якум, дар ҷанини ҳуқуқи конститутсионӣ он
муносибатҳо ё қисми онҳо, ки сатҳи болоияшон дар таркиби
конститутсия ҷой мегиранд, дарёб кардан зарур аст. Дуюм, танзими
конститутсионӣ бояд асоси рушди ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятӣ,
таҳкурсии рушди ҳамаи иҷтимоиётро дарбар гирад. Ғайр аз ин, боз ба
чандин ҳолатҳое ишора карда шудаанд, ки ба муайян намудан ва
ташаккули фазои конститутсия, аҳамият доранд.
Баробари ноил гаштан ба соҳибихтиёрии давлатӣ ва ё
тағйирёбии шаклу моҳияти давлат, давраи нави азнавсозӣ ва рушди
соҳаҳои ҳуқуқи миллӣ оғоз меёбад. Муносибатҳои нави ҷамъиятӣ
тавассути низоми қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷавобгӯи
давраи нав танзим мегарданд. Онҳо марҳилаи нави сохтмони давлатӣ
ва тағйиротҳоро дар шакл, мазмун ва моҳияти муносибатҳои
ҷамъиятӣ ифода мекунанд. Дар ҷараёни азнавсозӣ ва тағйирёбии
муносибатҳои ҷамъиятии ҳуқуқӣ (предмет) ва танзими ҳуқуқии онҳо
(метод) ногузир низоми ягонаи ҳуқуқи миллӣ ташаккул меёбад. Дар
заминаи он ва бо мурури ривоҷёбии муносибатҳои мушаххаси
ҷамъиятӣ, сатҳи танзимнамоии онҳо мукаммал ва боиси таъсисёбии
соҳаҳои нави ҳуқуқи миллӣ мегардад.
Дар раванди мазкур соҳаҳои анъанавии ҳуқуқи миллӣ ба
монанди ҳуқуқи давлатӣ (конститутсионӣ), ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи
гражданӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи мурофиавӣ, ҳуқуқи молиявӣ ва
ғайра ташаккул меёбанд. То рафт мукаммал ва устувор гардидани
онҳо заминаи пайдоиш ва мустақил шудани соҳаҳои нави ҳуқуқ
мегардад. Ин омил самтҳои гуногун дорад. Агар аз як сӯ ба то рафт
мукаммал ва рушди муносибатҳои ҷамъиятии ҳуқуқӣ алоқаманд
бошад, аз дигар сӯ ба хусусиятҳои ҷуғрофии ҷойгиршавии давлат,
хатти сарҳадҳои хушкӣ ва обии он, шуғли анъанавии аҳолӣ, сатҳи
инкишофи иқтисодиёт, илму техника робита дорад. Масалан,
пайдоиши чунин соҳаҳои ҳуқуқ ба монанди ҳуқуқи баҳрӣ, ҳуқуқи
дарёӣ ва ғайра.
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Ҳамчунин пайдоиш ва ривоҷи соҳаҳои нави мушаххаси ҳуқуқ ба
самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва
ҳуқуқӣ низ робита дорад. Масалан, пайдоиши чунин соҳаҳои нави
ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон, ба монанди ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи интихобот,
ҳуқуқи парлумонӣ, ҳуқуқи нақлиёт ва ғайра бо ҳамин омилҳо
алоқаманд аст. Дар марҳаллаи нави инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳуқуқи конститутсионӣ ҳамчун соҳаи намоёни низоми ҳуқуқии
ҷумҳурӣ мавқеи худро боз ҳам устувор намуд. Давлатдории нави
миллии тоҷик тавассути санадҳои муҳими сиёсӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ, ба
монанди Эъломия ва Қарор дар бораи соҳибихтиёрии давлатӣ, дохил
намудани тағйиру иловаҳо ба конститутсияи дар он давра
амалкунанда, қабули Конститутсияи нави давраи соҳибихтиёрӣ ва дар
заминаи он қонунҳои ба тарзи раъйпурсӣ қабул шуда, қонунҳои
конститутсионӣ ва қонунҳои ҷорӣ ба расмият дароварда шуд.
Самтҳои асосии рушди ҳуқуқи конститутсионии ҶТ вобаста ба
предмети танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян мегардад.
Пайдоиш ва камолоти муносибатҳои ҷамъиятии ҳуқуқии
конститутсионӣ, тавассути меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ ба худ
шакли хос пайдо карда, ба ҳадди татбиқи онҳо мусоидат менамояд.
Раванди қабули қонунҳои нави конститутсионӣ ва қонунҳои ҷорӣ,
мукаммал намудани онҳо беист идома ёфта, ба устувории ҳуқуқи
конститутсионӣ замина мегузоранд.
Масоили мазкур ҳамчунин бо равшанӣ андохтан ба масъалаи
вазифаҳои (функсияҳои) конститутсия, яъне таъиноти он ҳамчун
омили тағйиротҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ, мафкуравӣ ва
ғайра алоқаманд аст. Хусусиятҳои таъсиснамоӣ, ташкилнамоӣ,
муайянсозӣ ва муқаррарнамоии меъёру ҳолатҳои конститутсия низ
ҳамрадифи вазифаҳои он буда, барои муайян кардани самтҳои асосии
рушди соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ таъсири бевосита доранд.
Ҳадафи асосии ҳуқуқи конститутсионии ҶТ ҳамчун соҳаи
намоёни ҳуқуқи миллӣ аз муқаррар ва танзими чунин арзишҳо ва
муносибатҳои ҳуқуқии конститутсионӣ иборат мебошад.
1. Муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар раванди муайянсозии шакли
идоракунии давлат, шакли сохти давлатӣ ва сохтори маъмурии
ҳудудии давлат ташаккул ёфта, дар сатҳи олии ҳуқуқӣ муқаррар ва
танзим шудаанд. Шакли идоракунии Тоҷикистон ҷумҳурӣ мебошад,
ки ҳанӯз дар давраи сохтори шӯравӣ муайян гардида, дар марҳаллаи
нави инкишофи давлат дар ҳадди сиёсӣ-ҳуқуқии олӣ дар ҳуҷҷатҳои
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таъсискунанда – Эъломия ва Қарор дар бораи соҳибихтиёрии
давлатии ҶТ, Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ танзим
шудаанд.
Дар марҳиллаи ҳозира инкишофи давлатҳо дар ду шакли
идоракунии ҷумҳурӣ: ҷумҳурии парлумонӣ ва ҷумҳурии президентӣ
қарор дорад. Тоҷикистон ҷумҳурии президентӣ мебошад, ки асоси
ҳуқуқии он тавассути Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва
қонунҳо гузошта шудааст. Қайд кардан лозим аст, ки гарчи идораи
президентии ҶТ аз давраи қабули Конститутсияи с.1994 ба тарзи дефакто ҷорӣ шуда буд, аммо тарзи де-юрии он тавассути тағйиру
иловаҳои Конститутсияи ҶТ дар с. 2016 расмӣ гардид. Тамоми 26 соли
амали Конститутсияи мазкур идораи президентии Тоҷикистон
мукаммал гашта, ҳоло ба яке аз асосҳои сохтори конститутсионӣ
табдил ёфт. Заминаи ҳуқуқии конститутсионии ҳокимияти президентӣ
бо қабули қонунҳои нави конститутсионӣ – дар бораи Асосгузори
сулҳу ваҳдат – Пешвои миллат боз ҳам мукаммал гардид. Акнун
вазифаи илми ҳуқуқи конститутсионӣ аз он иборат мебошад, ки
хусусиятҳои ҳуқуқии қонунҳои нави конститутсионии номбурда, ҷой
ва мавқеи онҳоро дар низоми қонунгузории ҶТ ва мавқеи воқеии
Президенти Тоҷикистонро ҳамчун сарвари давлат ва ҳокимияти
иҷроия – Раиси Ҳукумати ҶТ ва Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои
миллат муайян намуда, таъсири онҳоро ба таҷрибаи давлатдории
Тоҷикистон асоснок нишон диҳад.
Шакли ҳудудии маъмурии ҶТ дар алоқамандӣ ба ягонагии
сохтори давлат асосан аз воҳидҳои маъмурии ҳудудӣ иборат буда,
фақат як қисми он тавассути идораи мухтории вилоятӣ – Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба роҳ монда шудааст. Тартиби таъсис
ва барҳам додани воҳидҳои маъмурии ҳудудӣ дар Конститутсия ва
Қонуни конститутсионӣ дар бораи сохтори маъмурӣ ҳудудии ҶТ
танзим ёфтааст. Бояд қайд кард, ки гарчи сохтори маъмурии ҳудудии
ҷумҳурӣ дар сатҳи баланди ҳуқуқӣ муқаррар ва танзим ёфтааст, бо
вуҷуди ин низоми воҳидҳои маъмурии ҳудудӣ мукаммал нест. Низоми
мазкур ва идоракунии он дар асоси усули муттамарказ қарор ёфта, аз
усулҳои демократии идораи мухтории маҳалҳо дар канор аст. Муҳим
аст, ки он бояд дар асоси усулҳои нави демократӣ азнавсозӣ гардад.
Барои ин таҳияи Консепсия ё Тарҳи сиёсати сохтори маъмурии
ҳудудии ҷумҳурӣ зарур аст. Дар заминаи онҳо варианти оптималии
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сохтори маъмурии ҳудудӣ муайян карда шуда, низоми ба он
мувофиқи воҳидҳои маъмурии ҳудудии таъсис ва татбиқ карда шавад.
2. Ҳуқуқи конститутсионии ҶТ дар танзими ҳуқуқии арзишҳое,
ки моҳияти давлатро ифода мекунанд, мавқеи махсус дорад.
Арзишҳои мазкур дар ҳадди асосҳои сохтори конститутсионӣ муайян
шудаанд. Ва дар ҳамин замина санадҳои ҳуқуқии конститутсионӣ
онҳоро асоснок танзим кардаанд. Моҳияти соҳибихтиёрии ҶТ қабл аз
он ки дар ҳадди Конститутсия муқаррар гардад, даставвал дар
Эъломия ва Қарорҳо дар бораи соҳибихтиёрии давлатии Тоҷикистон
эълон шуда, дар қонунҳо ва ҳуҷҷатҳои сиёсии минбаъд қабул гашта,
танзим ёфтанд. Бо қабули Конститутсияи с. 1994 ва тағйиру иловаҳои
минбаъдаи он, таҳкурсии устувори ҳуқуқии конститутсионии
соҳибихтиёрии давлатӣ гузошта шуд. Дар ҳамин замина қонунҳо ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асосҳои татбиқи сиёсати давлатии дохилӣ ва
хориҷии Тоҷикистонро муайян карданд.
Фаъолияти давлат дар арсаи робитаҳои байналмилалӣ ва амалӣ
намудани сиёсати хориҷӣ, бо кӯшишҳои Сарвари давлат хеле ривоҷ
ёфта, боиси баланд шудани эътибори байналмилалии Тоҷикистон
гардиданд. Акнун муҳим аст, ки заминаҳои ҳуқуқии ин сиёсат боз ҳам
мукаммал гардонида шуда, ба рушди минбаъдаи алоқаҳои хориҷии
давлат мусоидат намоянд.
3. Моҳияти демократии ҶТ дар сатҳи Конститутсия, қонунҳои
конститутсионӣ, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо обу ранги
гуногун эълон ва танзим ёфтааст. Усулҳои гуногуни моҳияти
демократӣ дошта, дар муайянсозии вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд,
низом ва ҳуқуқи интихобот, тарзи таъсис ва фаъолияти мақомоти
давлатӣ, низоми худидораи маҳаллӣ ва ниҳодҳои иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ муқаррар шуда, дар сатҳи ҳуқуқӣ низ танзим шудаанд.
Механизмҳои амалӣ намудани онҳо низ равшан гардидаанд.
4. Оид ба моҳияти ҳуқуқбунёдии ҶТ қайд кардан лозим аст, ки ба
монанди давлатҳои дигар таъсисёбию фаъолияти ҳокимияти давлатӣ
дар заминаи асосҳои сохтори конститутсионӣ қарор гирифтааст. Агар
ҷанини сиёсӣ ҳуқуқии бунёди ҶТ дар Эъломия ва Қарор дар бораи
соҳибихтиёрии давлатӣ гузошта шуда бошанд, Конститутсия ва
қонунҳои конститутсионӣ сатҳи олии ҳуқуқии онро муқаррар
карданд. Ин омил ба ҳамаи давлатҳо хос аст. Илова ба ин давлате, ки
дар сатҳи конститутсионӣ ҳудро ҳуқуқӣ эълон кардааст, бояд риояи
қатъии қонунҳоро дар тамоми самтҳои рушди ҷомеа ва давлат,
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хусусан, дар таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд
ҳадафи худ қарор диҳад. Дар татбиқи амалии моҳияти ҳуқуқбунёдии
Тоҷикистон нақши механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқ ва риояи
талаботҳои санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ калон аст. Вале то кадом
ҳад риоя шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва усулҳои
фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо ба ҳадафи реҷаи сиёсии
давлат вобаста аст. Ба моҳияти ҳуқуқбунёдии давлат мувофиқ сохтани
он, дар чаҳорчубаи ҳуқуқӣ қарор гирифтани онро таъмин кардан
вазифаи тамоми сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ мебошад.
5. Моҳияти дунявии давлат яке аз масъалаҳои ҳассоси робитаи
дин ва давлат мебошад. Одатан, вазъи ҳуқуқии иттиҳодияҳои динӣ
тавассути Конститутсия ва қонунҳо танзим меёбанд. Мазмун ва
таъиноти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд дар қолаби таъиноти озодии
виҷдон, таҷрибаи байналмилалии ба роҳ мондани ҳамкории
мутақобилаи давлат ва дин татбиқ карда шавад. Ин омилҳо тақозо
мекунанд, ки иттиҳодияҳои динӣ бояд ба фаъолияти мақомоти
ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба корҳои
дохилии сохторҳои динӣ мудохила нанамоянд. Дар ин самт бояд
ҳамкорию робитаи мутақобилаи давлат ва дин дар асоси эҳтироми
мавқеи тарафҳо сурат гирад.
Дар ибтидои соҳибихтиёр гаштани Тоҷикистон ва бекор шудани
маҳдудиятҳо нисбати дин ва диндорон, чунин таносуб аз тарафи
ходимони динии ҷумҳурӣ риоя нагардид, ҷомеаи атеистии шӯравӣ ва
пасошӯравӣ ба бадномсозии диндорон камар бастанд. Шиддати
муқобилистӣ тезутунд гашта, боиси дур шудани тарафҳо аз эътирофи
талаботи ҷомеи таамулпазирӣ гардид. Ин омилҳо ба тезутунд шудани
вазъи ҷомеа ва охири охирон оғози ҷанги шаҳрвандӣ ва қурбонию
талафотҳои азим гардид. Оштии миллӣ пеши идомаи фоҷиаи
миллатро гирифт. Минбаъд созиши ба даст оварда шуда, бо иқдомҳои
созанда устувор гардонида шуданд.
6. Моҳияти иҷтимоии Тоҷикистон барои ҳар як инсон шароити
зиндагии арзанда ва инкишофи озодона фароҳам оварданро ифода
мекунад. Дар ин самт меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ чандин
кафолатҳои иҷтимоиро, аз ҷумла, дар пиронсолӣ, ҳангоми бекорӣ,
маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва
мавридҳои дигар пешбинӣ кардааст. Рушди минбаъдаи сиёсати
иҷтимоӣ бояд бо муқаррар кардани механизмҳои назорат аз болои
риояи қатъии талаботи қонунҳо дар самти иҷтимоӣ пурзӯр карда
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шавад. Хислати эъломиявии меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ дар
самти кафолати ҳуқуқҳои иҷтимоӣ бо чораҳои амалӣ асоснок карда
шавад.
7. Муайян кардани тартиби таъсисёбӣ, шаклҳои фаъолият,
доираи салоҳият ва низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ масъалаҳои
сатҳи ҳуқуқии конститутсионӣ мебошанд. Дар Конститутсияи ҶТ
тартиби таъсис ва фаъолияти ҳар як намуди онҳо муқаррар карда
шудаанд. Аммо дар хусуси низоми онҳо ба таври возеҳу равшан меъёр
мавҷуд нест. Ҳоло ки ҳар як шохаи ҳокимияти давлатӣ аз низоми ба
худ хос иборат аст. Ва вобаста ба таъиноту вазифаҳояшон онҳо ба
мақомоти олӣ, марказӣ ва маҳаллӣ, тибқи шаклҳои фаъолият ба
мақомоти дастаҷамъӣ ва яккасардорӣ, вобаста ба самтҳои фаъолият
намояндагию қонунгузорӣ, идоракунию иҷроия, судию прокурорӣ,
ҳифзи ҳуқуқ ҷудо мешаванд. Азбаски Вилояти Мухтории Кӯҳистони
Бадахшон аз ҳуқуқи мухторияти маъмурӣ бархӯрдор аст, мақомоти
давлатии он вазъи ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
дорад.
Ҳар як шохаи ҳокимияти давлатӣ аз низоми ба он хоси
ҷойгиршавии қисмҳои таркибӣ иборат аст, ки дар маҷмӯъ мақомотро
бутун аз боло ба поён ё баръакс аз поён ба боло пайванд менамоянд.
Чунин ҷойгиршавӣ дар асоси муайян намудани доираи фаъолият ва
салоҳияти онҳо сурат мегирад. Меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ оид
ба муайянсозии низоми мақомоти давлатӣ мукаммал буда, тартиби
ташкил ва фаъолияти онҳоро ба танзим медароранд. Дар ин самт
норасиҳои ҷузъи ба чашм мерасанд, ки аз ҷониби мақомотҳои
салоҳиятдор бояд бартараф карда шаванд. Муайянсозии низоми
мақомоти ҳокуимияти давлатӣ масъалаи сатҳи конститутсионӣ буда,
бояд дар таркиби конститутсия ҷойи хоса дошта бошад.
8. Масъалаи ҷиддии рушди асосҳои сохтори конститутсионӣ
муносибат ба объектҳои моликияти истисноии давлат мебошад, ки
номгӯи онҳо дар моддаи 13 Конститутсия нишон дода шудааст. Дар
ҶТ қадру қиммат ва аҳамияти замину об, сарватҳои зеризаминӣ
нисбат ба кишварҳои дигар маҳдуд буда, масъалаи самаранок ва ба
манфиати тамоми халқ истифода бурдани он омили беҳбудии
некӯаҳволии мардум ва устувории ҷомеа ва давлат аст. Вале қонунҳои
ҷумҳурӣ дар хусуси вазъи ҳуқуқии замину об ва сарватҳои зеризаминӣ
мукаммал нестанд. Дар давраи гузариш аз сохтори кӯҳнаи давлатӣ ба
сохтори нав, захираҳои замину об бештар талаву тороҷ гардиданд.
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Акнун мебояд, ки асосҳои конститутсионӣ ва қонунгузории ҶТ дар
самти нигоҳдорӣ ва истифодаи захираҳои замину об аз нав танзим
карда шавад. Объектҳое, ки беасос ба истифодаи беподош ва бе
мӯҳлати шаҳрвандон гузаронида шудаанд, бояд ба ихтиёри давлат
бозгардонида шаванд. Бо ин мақсад дар ҳадди конститутсия ва
қонунҳои конститутсионӣ бояд меъёрҳои дахлдор пешбинӣ карда
шаванд.
Ба ҳамин тариқ, ҳуқуқи конститутсионӣ ҳамчун соҳаи намоёни
ҳуқуқи Тоҷикистон аз марҳаллаи таъсисёбӣ то ҳол мунтазам такмил
ва ривоҷ меёбад. Баробари ин, онро пурра такомулёфта донистан
ҳанӯз барвақт буда, дар танзими муносибатҳои ҷамъиятии дар сатҳи
меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ муайяншуда, масоилҳо мавҷуданд
ва кӯшиши бартарафсозии онҳо ба рушди ҳуқуқи конститутсионӣ
мусоидат менамояд.
Дар заминаи Конститутсияи ҶТ с.1994 қонунгузории соҳаи
ҳуқуқи конститутсионӣ ташаккул ва инкишоф меёбад. Таҷрибаи
сохтмони давлатӣ дар асоси низоми қонунгузории нав сурат гирифта,
то рафт мукаммал мегардад. Аксари қонунҳои зарурии соҳаи ҳуқуқи
конститутсионӣ ҳоло қабул шуда, амал карда истодаанд. Акнун
марҳаллаи мукаммал гардонидани онҳо идома дорад.
Бо мурури ривоҷи фаъолияти амалии мақомоти ҳокимияти
давлатӣ номгӯи қонунҳо афзуда, доираи фарогирии танзими
муносибатҳои ҳуқуқии конститутсионӣ то рафт васеъ мегардад. Аммо
бо вуҷуди ин зарурият ба идомаи танзими муносибатҳои ҳуқуқии
конститутсионӣ ҳамоно боқӣ мемонад. Ба андешаи мо, оид ба
масоилҳои зерини ҳуқуқи конститутсионӣ қабули қонунҳо ба мақсад
мувофиқ аст:1) Дар бораи раванди қонунгузорӣ дар ҶТ; 2) Дар бораи
субъектони ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ; 3) Дар бораи дархости
вакилӣ; 4) Дар бораи дахлнопазирии вакили халқ; 5) Кодекси
мурофиавии
парлумонӣ;
6)
Кодекси
мурофиавии
судии
конститутсионӣ; 7) Кодекси мурофиавии интихобот ва ғайра.
Пайдоиши илм, соҳа ва фанни таълимии ҳуқуқи
конститутсионии ҶТ ба давраи нави давлатдории миллӣ рост меояд.
Заминаҳои ҳуқуқи-сиёсии он Эъломия, Изҳорот ва қарорҳои Шӯрои
Олии ҷумҳурӣ солҳои 1990-1991 дар бораи соҳибихтиёрии давлатии
Тоҷикистон мебошад. Дар шаклии олии ҳуқуқӣ таҳкурсии бунёди
ҳуқуқи конститутсионии ҶТ тавассути тағйиру иловаҳои сершумор ба
Конститутсияи Тоҷикистон с.1978 гузошта шуда буд. То қабули
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конститутсияи давраи соҳибихтиёрии Тоҷикистон, аксари арзишҳои
давлатдории нав (ба монанди аз сарбории мафкуравӣ озод гаштани
номи давлат, муайян кардани сохтори ҳудудии давлат, моҳияти
давлат, эътирофи гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравии ҳаёти
ҷамъиятӣ, хотима гузоштан ба низоми якҳизбӣ, баробарҳуқуқии
шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ, усули таҷзияи
ҳокимияти давлатӣ ва ғайра) дар конститутсияи пешина муқаррар
шуда буданд. Ин ва ҳамаи дигар арзишҳои давлатдории нав бо роҳи
даставвал дар конститусияи пешина ба худ ҷой пайдо кардан ва амал
намудан, як навъ аз санҷиш гузашта, ба давраи нави давлатдорӣ ва
инкишофи ҷомеа мувофиқ омадани худро тасдиқ карданд. Аз низоми
иқтисодиёти давлатишуда ва хоҷагидории планӣ гузаштан ба бозори
озод ва соҳибкорӣ, тавассути тағйиру иловаҳои ба конститутсия
пешина ва қонунҳо ворид гардида, расмӣ шуданд.
Мавзӯҳои танзимнамоии ҳуқуқи конститутсионии ҶТ аз
мавзӯҳои танзимнамоии ҳуқуқи давлати шӯравӣ фарқ доранд. Дар
давраи шӯравӣ фанни ҳуқуқи давлатии шӯравӣ мавқеи мутлақ дошт
ва дар тамоми ҳудуди ИҶШС омӯхта мешуд. Дар барномаи таълимии
омӯзиши фанни мазкур фақат як боби мухтасар ба вазъи ҳуқуқии
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ бахшида шуда буд. Ва дар ҷумҳуриҳои
иттифоқӣ, аз ҷумла дар мактабҳои олии ҳуқуқӣ ба навиштани
китобҳои дарсии ҳуқуқӣ иҷозат набуд. Рисолаҳои илмӣ оид ба
мавзӯҳои ҳуқуқи давлатӣ ва чопи онҳо пас аз назорати сензураи
давлатӣ хеле кам то ба нашр мерасиданд.
Дар марҳаллаи нави соҳибихтиёр гардидани Тоҷикистон илм ва
фанни хуқуқи конститутсионӣ дар заминаи дастовардҳои илми
назарияи давлат ва ҳуқуқи миллӣ инкишоф меёбад. Аммо худи илми
назарияи давлат ва ҳуқуқ низ дар марҳаллаи нави мукаммалгардӣ ва
таҳқиқи масоилҳои нави ташаккули давлатдорӣ ва ҳуқуқӣ ҷумҳурӣ
мебошад. Бинобар ин, дастовардҳои илмҳои ҳуқуқӣ соҳавӣ, аз ҷумла
ҳуқуқи конститутсионӣ, ба пешрафти минбаъда ва чуқур гаштани
сатҳи таҳқиқотҳои илмии назарияи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон
мусоидат менамоянд.
Вале набояд сарфи назар кард, ки ҳуқуқи конститутсионии ҶТ
дар шаклу мазмуни хос бо усули идоманокии таъинот, низоми
ҷойгиршавӣ ва ҳадди танзимнамоии муносибатҳои ҳуқуқии
конститутсионӣ бо ҳуқуқи собиқ давлатӣ шӯравӣ робита дорад. Зеро
заминаҳои илмии муайянсозии меъёрҳои он, доираи мавзӯҳои
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танзимнамоӣ, яъне предмети омӯзиши он, истифодаи услубҳои
(методҳои) танзими муносибатҳои ҳуқуқии конститутсионӣ бо
заминаҳои илмии ҳуқуқи давлатӣ дар як маҷро қарор доранд. Дар
таҳқиқу омӯзиши меъёрҳо ва муносибатҳои ҳуқуқи конститутсионии
ҶТ омилҳои мазкурро ба асос гирифтан, ҳадафи қонун, сифати он,
шаклу мазмуни он, риоя шудани қоидаҳои ҳуқуқии техникӣ ва
ғайраро ба инобат гирифтанро тақозо мекунад.
Аз соли 1992 инҷониб даставвал дар факултети ҳуқуқшиносии
ДМТ, минбаъд дар факултетҳои нав таъсисёфтаи ҳуқуқии
Донишгоҳҳои ҷумҳурӣ ба омӯзиши фанни ҳуқуқи конститутсионии
ҶТ шурӯ карданд. Дар хамин давра фанни мазкур устувор гашта,
соҳаи намоёни ҳуқуқи ҷумҳурӣ будани худро исбот кард.
Сарчашмаҳои таълимию илмии он бунёд карда шуд. Аввалин китоби
дарсии соҳавии ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ, маҳз китоби ҳуқуқи
конститутсионии ҶТ бо забони тоҷикӣ (муаллиф А.И. Имомов) дар
соли 1997 нашр гардид ва нашри чоруми он соли 2017 чоп шудааст.
Соли 2017 низ китоби дарсии мазкур аз тарафи устодони кафедраи
ҳуқуқи конститутсионии ДМТ (Диноршоев А.М., Салохидинова С.М)
бо забони русӣ аз чоп бароварда шуд. Илова ба ин оид ба зерсоҳаҳои
ҳуқуқи конститутсионии ҶТ: фанҳои ҳуқуқи парлумонии ҶТ, ҳуқуқи
интихобот ва низоми интихобот дар ҶТ ва чанде дигар китобҳои
дарсӣ нашр шуданд.
Дар марҳаллаи ҳозира баробари бунёди сарчашмаҳои омӯзиши
ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳамчунин кори таҳқиқи масоилҳои актуалии
он ривоҷ меёбад.
Масоилҳои мубрами илми ҳуқуқи конститутсионӣ ҳоло дар
Донишгоҳи Русияу Тоҷикистон (славянӣ), Донишгоҳи давлатии
омӯзгорӣ, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, тиҷорат ва сиёсат, Академияи
ВКД, Донишгоҳи идоракунии назди Президенти ҶТ дар ҳадди муайян
омӯхта, таҳқиқ карда мешаванд. Дар онҳо бо тадриҷ шумораи
омӯзгорон ва кормандони соҳибунвон меафзояд.
Бо вуҷуди ин, маркази омӯзиш ва корҳои таҳқиқоти илмии
мавзӯҳои бунёдии (фундаменталии) ҳуқуқи конститутсионии ҶТ дар
ҷумҳурӣ кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии
ДМТ мебошад. Аъзоёни он баробари фаъолияти таълимию тарбиявӣ
ба кори таҳқиқотии илмӣ, таҳияи рисолаҳои илмӣ ва дифои онҳо
машғул ҳастанд. Захираи кадрҳои илмии соҳаи ҳуқуқи
конститутсионии ҶТ маҳз дар ҳамин муассисаи таълимию илмӣ
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ташаккул меёбанд. Гарчи то дирӯз дар ҷумҳурӣ Шӯрои дифои
рисолаҳои илмӣ оид ба мавзӯҳои ҳуқуқи конститутсионӣ мавҷуд
набуд, сарфи назар аз ин устодони кафедра берун аз ҷумҳурӣ
соҳибунвон мегардиданд. Ҳоло бошад дар ҷумҳурӣ Комиссияи Олии
аттестатсионӣ таъсис ёфта, аз соли 2018 Шӯрои оид ба дифои
рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар назди ДМТ ба фаъолият шурӯъ
кардааст. Аллакай дар он чандин унвонҷӯён рисолаҳои номзадӣ ва
доктории худро ҳимоя карданд. Рисолаҳои чандин устодони кафедраи
ҳуқуқи конститутсионӣ дар арафаи дифо мебошанд.
Аз ҷониби устодони кафедраи мазкур ҳар сол чандин китобҳои
дарсӣ, маводҳои таълимӣ, мақолаҳои илмӣ ва рисолаҳо оид ба
мавзӯҳои ҳуқуқи конститутсионӣ ба чоп расонида мешаванд. Чандин
рисолаҳои дастаҷамъӣ, луғатҳо ва фарҳангҳои соҳаи ҳуқуқи
конститутсионӣ нашр мегарданд. Дар назди кафедра чопи ду маҷалла:
маҷаллаи илмӣ-амалии «Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон» ва маҷаллаи
илмӣ-иттилоотии «Ҳаёти ҳуқуқӣ», ки дар як сол чор рақами нашр
мешаванд, ба роҳ монда шудааст. Дар онҳо бештар мақолаҳои илмии
устодони кафедра оид ба мавзӯҳои ҳуқуқии конститутсионӣ ва ҳуқуқи
маъмурӣ ба чоп мерасанд.
Инчунин саҳми худро дар рушди илми ҳуқуқи конститутсионӣ
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.
Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон гузоштааст.
Таъсиси шӯъбаи давлат ва ҳуқуқ дар назди Институти фалсафа дар
солҳои 90-уми асри гузашта, дар заминаи он дар солҳои 2006-2007
таъсисёбии Институти давлат ва ҳуқуқи АИ ҶТ бо чандин шӯъбаҳои
илмӣ-таҳқиқотӣ, дар инкишофи илми давлатшиносӣ ва
ҳуқуқшиносии ҷумҳурӣ ҳодисаи нодире гардид.
Гарчи соли 2014 Институти мазкур бо Институти фалсафа ва
сиёсатшиносӣ муттаҳид карда шуд, аммо шӯъбаҳои илмии он нигоҳ
дошта шуданд ва ҳатто ривоҷ ёфтанд. Чанд сол аст, ки шӯъбаи ҳуқуқ
ва қонунгузории соҳавӣ ба ду қисм – шӯъбаи ҳуқуқи давлатӣ ва чанд
шӯъбаҳои соҳавии ҳуқуқӣ ҷудо карда шуданд. Ин омил ба пешравии
кори илмӣ таҳқиқотии соҳаи ҳуқуқи давлатӣ мусоидат намуд. Ва
натиҷаи фаъолияти шӯъбаи ҳуқуқи давлатӣ дар асарҳои ходимони
илмии он, дар рисолаҳои дастаҷамъӣ, дар маводҳои конфронсҳои
илмии ба чоп расида, дар рисолаҳои номзадии унвонҷӯён инъикос
меёбанд. Солҳои охир чандин ходимони шӯъбаи мазкур рисолаҳои
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докторӣ ва рисолаҳои номзадиро ҳимоя карда, ба фаъолияти
босамараи илмӣ машғуланд.
Бо ташаббуси Институти давлат ва ҳуқуқ таъсиси маҷаллаи
илмии ҳуқуқӣ «Маҷаллаи академии ҳуқуқ» (Академический
юридический журнал), дар ба чоп расидани мақолаҳои илмии
ходимони шӯъбаҳои ҳуқуқ воситаи хеле муҳим мебошад. Ҳамчунин
нашри маҷаллаи илмии Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва
ҳуқуқи АИ ҶТ, ки дар он баробари дигар фаслҳо, фасли махсус ба
ҳуқуқи конститутсионӣ бахшида шудааст, дар таҳқиқи мавзӯҳои
актуалии давлатшиносӣ воситаи хеле муҳим гардид.
Дар солҳои соҳибихтиёрии ҶТ бисёр марказҳои илмӣ ва таълимӣ
пайдо шуда, амал мекунанд, ки дар онҳо таҳқиқи масоилҳои ҳуқуқӣ,
аз ҷумла мавзӯҳои илми ҳуқуқи конститутсионӣ ба роҳ монда
шудааст. Яке аз чунин марказҳои илмӣ - Маркази миллии
қонунгузории назди Президенти ҶТ мебошад, ки сол то сол
дастовардҳои он назаррас мегардад. Хулосаю таклифҳои сершумори
Маркази мазкур ба лоиҳаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ба
баланд шудани сифати қонунҳо, мукаммал гаштани мазмуну
мӯҳтавои онҳо мусоидат менамоянд. Гузаронидани конфронсҳои
илмии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба мавзӯҳои гуногуни
ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар бораи фаъолияти қонунгузории Маҷлиси Олии
ҶТ, низоми қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ғайра ба
ҳукми анъана даромадааст. Нашри рисолаҳо, маҷмӯаи корҳои илмии
ходимони Марказ, фарҳангҳои соҳавии ҳуқуқӣ барои инкишофи илми
ҳуқуқии ҷумҳурӣ ва баланд шудани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ хеле
муфиданд. Махсусан, чопи маҷаллаи илмӣ-амалии «Қонуният»
(Законодательство), ба яке аз минбари намоёни нашрияи ҳуқуқии
ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. Аллакай чандин кормандони илмии маркази
мазкур оид ба масоилҳои муҳими давлатшиносӣ рисолаҳои илмии
худро ба анҷом расониданд ва ё дар арафаи ба анҷомрасонӣ
мебошанд.
Назарияи давлатдорӣ дар замони муосир бе таҳлилу ташхиси
қонуниятҳои ташаккули равандҳои сиёсию ҳуқуқӣ, махсусан бе илми
ҳуқуқи конститутсионӣ вуҷуд дошта наметавонад. Зеро фаъолияти
давлатдорӣ ба асосҳои сохторие такя мекунад, ки онҳо моҳияти
пурраҳокимиятии халқӣ, комилҳуқуқии шаҳрвандон, соҳибихтиёрии
давлат, шакли давлат, шакли идоракунии он, тарзи ташкил, низом,
салоҳият ва шаклҳои фаъолияти мақомоти давлатиро муайян
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менамоянд. Ин масъалаҳоро кафедраи ҳуқуқи конститутсионии ДМТ
аз давраи ташкилёбиаш то кунун мавриди баррасӣ қарор медиҳад.
Кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ дар заминаи кафедраи назария
ва таърихи давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба
номи В.И. Ленин (имрӯза Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) соли 1962
ташкил шудааст. Нахустин мудири кафедра дотсент Григорий
Наумович Манов буданд ва онро солҳои 1962-1965 роҳбарӣ кардаанд.
Баъди ӯ роҳбарии кафедраро дотсентон Қосимов Садриддин
Маҳмудович (1966-1970, 1980-1990, 1991-1994), Мавлонов Абдуманнон
Мавлонович (1970-1980), профессор Бобоҷонов Неъматҷон
Бобоҷонович (июн-декабри соли 1991), дотсентон Имомов Ашӯрбой
Имомович (1994-2005), Холиқов Кароматулло Нарзуллоевич (октябри
2005 - феврали 2006), Ойев Холмаҳмад (феврали 2006 то апрели 2011)
ба уҳда доштанд. Аз моҳи апрели соли 2011 то кунун роҳбарии
кафедра ба уҳдаи профессор Диноршоҳ Азиз Мусо вогузор аст.
Инчунин дар пешбурд ва муваффақиятҳои кафедра саҳми
устодони зиндаёд С.Р. Раҷабов, А.А. Исмоилов, Х.К. Андрусенко ва
дигарон хеле назаррас мебошад.
Айни ҳол дар кафедра 23 устод - 3 доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ
ва 13 номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба фаъолияти илмию омӯзгорӣ
машғуланд: Диноршоҳ А.М., Гадоев Б.С. Марифхонов Р.Н.,
(докторҳои илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессорҳо), Имомов А.И., Ойев
Х.О., Яқубова С.Н., Ҷамшедзода Ҷ.Н., Салоҳиддинова С.М., Саидзода
И. Ҳ., Сулаймонов М.С. Раҳмон Д.С., Соибов З. (дотсентон,
номзадҳои илмҳои ҳуқуқшиносӣ), Қодиров Ҷ.Ш., Камолов Ш.Ҳ.
(муаллимони калон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ), Наимов Б.Ғ.,
Солеҳзода Г.Д. (ассистентҳо, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ )
Саиданваров Қ.Ҷ., Имомов Ҳ.Ш., Саидов С.А., Ғаниев Ҷ.Ш.,
Сафарзода Ш.И., Муродзода У.У. (ассистентон), Неъматова М.А.
(лаборанти калони кафедра).
Баъди аз Тоҷикистон рафтани нахустин мудири кафедра,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Г.Н. Манов соли 1965
роҳбарии кафедраро Садриддин Маҳмудович Қосимов зиёда аз 20 сол
ба уҳда доштанд. Он кас дар баробари иҷрои вазифаи мудирии
кафедра ҳамзамон факултетро солҳои 1967-1969 роҳбарӣ мекарданд.
Самтҳои асосии фаъолияти илмию эҷодии С.М. Қосимов гуногун
буда, падидаи демократия ва шакли зуҳуроти он, низом ва ҳуқуқи
интихоботӣ, тарзи ташкил ва фаъолияти мақомоти намояндагии
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ҳокимияти давлатӣ, хусусан мақомоти маҳаллии намояндагиро фаро
мегирифт. Мавсуф беш аз сад асари пурарзиш ва мақолаю тақризҳо
таълиф кардаанд: “Роли Советҳо дар мустаҳкам намудани қонунияти
сотсиалистӣ” (Душанбе, 1966); “Асосҳои демократии системаи
интихоботии советӣ” (Душанбе, 1966); «Шӯрои Олии СССР – мақоми
олии ҳокимияти давлатӣ (Душанбе, 1974); “СССР - давлати
сермиллати сотсиалистӣ” (Душанбе, 1979); «Демократияи сотсиалистӣ
дар амал” (Душанбе, 1982); “Системаи интихоботии советӣ”
(Душанбе, 1984 ва 1986); “Конститутсияи СССР – зодаи Октябр”
(Душанбе, 1987); “Интихоби мақоми олии намояндагии ҳокимияти
давлатӣ дар Тоҷикистон” (Душанбе, 1990) ва ғайра. Устод дар тӯли 60
сол дар баробари фаъолияти пурсамари омӯзгорӣ, пайваста ба кори
илмию иҷрои вазифаҳои давлатию ҷамъиятӣ ҳам шуғл варзидаанд ва
ҳамкории кафедраро бо фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ хеле
хуб бо ҳам пайвастаанд.
Баъдан ба фаъолияти кафедра дар солҳои 1971-1979 номзади
илмҳои ҳуқуқ, дотсент, шодравон Абдуманнон Мавлонович Мавлонов
роҳбарӣ намудаанд. Мавсуф низ дар радифи фаъолияти таълимӣ,
илмию методӣ, ба фаъолияти илмию тадқиқотии кафедра диққати
махсус зоҳир намуда, як силсила асарҳои илмӣ эҷод кардаанд. Соли
1972 дотсент А.М. Мавлонов асарҳои “Мақомоти намояндагии
ҳокимияти давлатии Тоҷикистон дар даврони сохтмони сотсиализм”
(Душанбе, 1971); “Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Душанбе,
1974); «Нақшаҳо оид ба ҳуқуқи давлатӣ ва сохтмони советӣ”
(Душанбе, 1976) ва садҳо мақолаҳои илмию методӣ таълиф
намудаанд, ки муҳтавои онҳо ба вазъи ҳуқуқии мақомоти давлатӣ ва
шаклҳои амалисозии фаъолияти онҳо, яъне умри худро ба илме
бахшидаанд, ки мазмуни онро рушди илми давлатдорӣ ташкил
медиҳад. Дар коркарди Конститутсияи Тоҷикистон соли 1978
бевосита иштирок намуда, илми давлатшиносиро ба фаъолияти
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон
алоқаманд кардаанд. Устод А.М. Мавлонов инсони зираку дурандеш,
одамшинос ҳам буданд. Маҳз он кас замони декан буданашон устод
Ашӯрбой Имомовро дар арафаи имтиҳони давлатии хатм рӯзе ба
назди хеш даъват намуда, бо исрор таъкид менамоянд, ки «устодони
факултет аз ҷумлаи тоҷикон хеле каманд ва ба шумо барин ҷавонони
лаёқатманд эҳтиёҷ калон аст. Аз ҳама муҳим ин аст, ки Шумо ҳам
лафзи тоҷикӣ ва ҳам русиро хуб медонед. Ҳатман ба илм машғул
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мегардед ва мо шуморо дастгирӣ менамоем». Инчунин мулоҳизаи
худро дар бораи дар факултет набудани гурӯҳи таълимӣ бо забони
тоҷикӣ ва барои ташкили чунин гурӯҳ зарур будани мутахассисони
дузабона изҳор менамояд. Ҳамин тавр, устод Имомов моҳи октябри
соли 1967 ба аспирантура дохил шуда, бо маслиҳату дастгирии
устодони кафедра ба таҳқиқи мавзӯи рисолаи номзадии хеш «Вазъи
ҳуқуқии Шӯрои вакилони меҳнаткашони ноҳия» шурӯъ мекунанд ва
онро соли 1971 ҳимоя менамоянд.
Баъди вафоти А.М. Мавлонов роҳбарии кафедраро боз
Садриддин Маҳмудович Қосимов солҳои 1980- 1994 бар уҳда мегиранд
ва аснои роҳбарии эшон кафедраи ҳуқуқи давлатӣ ва сохтмони
шӯравӣ дар соли 1992 ба кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ табдил
дода мешавад ва то имрӯз бо чунин ном арзи вуҷуд дорад. Ба рушди
илми давлатшиносӣ мудири кафедра (моҳҳои июл-декабри соли 1990)
доктори илмҳои ҳуқуқ, шодравон Неъматҷон Бобоҷонович Бобоҷонов
саҳмгузоранд. Мавсуф чандин асарҳо ва мақолаҳои илмӣ дар мавзӯи
соҳибихтиёрии ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ҳамчун субъекти федератсия
таълиф намуда, ниҳоят рисолаи докториро дар мавзӯи «Ҷумҳуриҳои
иттифоқӣ – субъекти федератсия» дар Пажӯҳишгоҳи давлат ва ҳуқуқи
Академияи илмҳои ИҶШС соли 1985 дифоъ намуданд. Мазмуну
муҳтавои таҳқиқоти шодравон Н.Б. Бобоҷоновро вазъи ҳуқуқии
ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар доираи ИҶШС ташкил медод, ки амалан ба
илми давлатшиносӣ бахшида шуда буданд ва мулоҳизоти илмии эшон
аз ҷониби олимони шинохтаи ИҶШС дар соҳаи давлатшиносӣ - М.А.
Шафир, Б. Топорнин, Л.Д. Златополский, О.Е. Кутафин, О. Чистяков
ва дигарон эътироф гардида, онҳо дар коркарди лоиҳаи шартномаи
нави ҷумҳуриҳои ИҶШС пешниҳод шуда буданд. Кафедра аз соли
1994 то ин ҷониб зери роҳбарии номзади илмҳои ҳуқуқ, устод
Ашӯрбой Имомович Имомов рушди илми давлатшиносиро вусъат
бахшидааст. Мавсуф роҳбарии кафедраро солҳои 1994-2005 ба уҳда
доштанд. Ҳанӯз моҳи феврали соли 1978 ҳангоми дар факултети
такмили ихтисоси омӯзгорони мактабҳои олӣ дар назди Донишгоҳи
давлатии Маскав таҳсил намудан устод Имомов дар таҳияи лоиҳаи
Конститутсияи РСФСР соли 1978 ширкат меварзанд ва нуктаҳои
илмии ӯ аз ҷониби соҳибкасбони соҳа профессор И.В. Ракоболская,
мудири кафедра, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Г.В. Барабашев,
Я.Н. Купритс, Л.Д. Златополский, А.А. Мишин, Л.Д. Воеводин, Р.Ф.
Василев ва дигарон пазируфта мешавад. Моҳҳои феврал-марти соли
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1989 дар ҳамкорӣ бо Шӯрои Олии Тоҷикистон дар ҷаласаҳои
комиссияи корӣ оид ба тайёр кардани лоиҳаи Қонуни ҶШС
Тоҷикистон дар бораи тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи (Қонуни
асосии) ҶШС Тоҷикистон дар ҷаласаҳои комиссияҳои доимии Шӯрои
Олии ҶШС Тоҷикистон иштирок намуда, бо қарори Раёсати Шӯрои
Олии ҶШС Тоҷикистон аз 10-уми апрели соли 1989 устод А.
Имомовро ба комиссияи корӣ оид ба тайёр кардани лоиҳаи Қонуни
ҶШС Тоҷикистон дар бораи тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи
(Қонуни асосии) ҶШС Тоҷикистон дохил мекунанд. Нақши дотсенти
кафедра А. Имомов дар рушду такомули илми ҳуқуқи конститутсионӣ
ниҳоят калон аст. Мавсуф асарҳое офаридаанд, ки онҳо дар таълифи
рисолаҳои илмии номзадӣ ва докторӣ васеъ истифода мешаванд ва
ҳатто китоби рӯимизии кормандони мақомоти давлатӣ – вакилони
парлумон, вазирон, судяҳо, комиссияҳои гуногуни ҳукуматӣ,
парлумонӣ ва дигар алоқамандони ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи
инсон ва соҳаҳои дигари ҳуқуқ ба шумор мераванд. Чунончи,
«Шахсият: ҳуқуқ ва вазифаҳои ӯ» (1985); «Ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои
асосии инсон ва шаҳрванд» (1997); «Конституционно-правовые
проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998)» (1998);
«Интихобот ва парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2001);
«Укрепление государственности и формирование гражданского
общества в Таджикистане» (2003); «Конституционно-правовой статус
некоммерческих организаций в Республике Таджикистан» (2006 ва
нашри дуюми он дар соли 2011 бо ҳаммуаллифии дотсент Х. Ойев);
«Мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2007);
«Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон»
(2011); «Конституционное право Республики Таджикистан» (2011, бо
ҳаммуаллифии Диноршоев А., Сафаров Д.); «Ҳуқуқи конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2012); «Вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд,
ҳуқуқ
ва
вазифаҳои
асосӣ»
(2013);
«Административнотерриториальное устройство Республики Таджикистан» (2013);
«Кӯшиши азнавсозии давлати иттифоқии шӯравии сотсиалистӣ ва
заволи он» (2013); «Ҳуқуқи интихобот ва низоми интихобот дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2015, нашри 2-юм соли 2017); «Ҳуқуқи
парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2016); «Такмили ҳуқуқ ва
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият» (2016
бо ҳаммуаллифӣ); «Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
(китоби дарсӣ, 1997, нашрҳои баъдӣ - 2004, 2012, 2017), «Масоили
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ҳуқуқи давлатӣ дар бунёди Тоҷикистони муосир (2018, бо
ҳаммуаллифӣ); «Масъалаҳои актуалии ҳуқуқи парлумонии
Тоҷикистон» (2019) ва садҳо мақолаи илмию методии дигар. Зери
роҳбарии мавсуф рушди илми давлатшиносиро кафедра дар мавзӯи
«Асосҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии устуворгардонии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, шаклҳои баамалбарории демократия, вазъи ҳуқуқии
инсон ва шаҳрванд, ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ» идома
дода, дар он масъалаи «Устуворгардонии давлатдорӣ, такмили шакли
баамалбарории демократия, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд,
ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ» мавриди таҳлилу таҳқиқ
қарор дода шудаанд. Аз натиҷаи таҳқиқот устод дар зиёда аз 60
конфронсу семинарҳо, мизҳои мудаввар ва муколамаҳо дар чандин
мамолики дунё иштирок ва баромадҳо намудаанд. Мавсуфро метавон
бунёдгузори илми ҳуқуқи конститутсионии муосир дар Тоҷикистон
эътироф кард. Зери роҳбарии устод дотсентони кафедра Гадоев С.Б.
ва Диноршоев А.М. рисолаҳои хешро дар шаҳри Маскав ҳимоя
намуданд ва ҳоло роҳбари аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра
мебошанд.
Шодравон Холиқов Кароматулло Нарзуллоевич соли 1996
рисолаи номзадии худро дар мавзӯи Суди конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Шӯрои диссертатсионии ДДТ ҳимоя карданд.
Мавсуф ду монографияи илмӣ, чор барномаҳои таълимӣ, ду дастури
методӣ ва беш аз 40 мақолаи илмӣ ба табъ расонидаанд. Аз ҷумла,
«Тафсири илмӣ-оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии
Тоҷикистон (Душанбе, 2009 бо ҳаммуаллифӣ). Номбурда дар даҳҳо
конференсияву семинарҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ
ширкат варзида, бо маърӯзаҳо баромад кардаанд. Масалан, бо
мавзӯъҳои «Инкишофи илми ҳуқуқшиносӣ» (ш. Москав, 15- 16 ноябри
с.2007), «Техникаи қонунгузорӣ» (ИМА, Орлианаи нав, 15-30 июни с.
2004), «Ислоҳоти мақомоти худидораи маҳаллӣ» (ш. Вена, 4-17 июли
с. 2007), «Адолати судӣ» (ш. Маскав, 4-10 ноябри с. 2009), «Ҳуқуқи
инсон» (ш. Лондон, 16-21 июли с. 2007) ва ғайра. Моҳи майи соли 2011
аз ҷониби Шӯрои диссертатсионии Донишгоҳи давлатии Маскав
диссертатсияи доктории мавсуф дар мавзӯи «Суди конститутсионӣ ва
мурофиаи Суди конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҳимоя
моҳи октябри ҳамон сол таъин шуда буд, вале афсус умр бевафоӣ кард
ва устод 14-уми июли соли 2011 аз дунё гузаштанд. Дар замони
фаъолияташон ба ҳайси декани факултет дар пешбурди ҳаёти
89

таълимӣ, илмӣ, тарбиявӣ ва рушди ҳамкориҳои кафедра корҳои
бузургеро анҷом доданд. Аз моҳи феврали соли 2006 то апрели соли
2011 роҳбарии кафедраро дотсент Ойев Холмаҳмад ба уҳда доштанд.
Мавсуф солҳои 1985- 1988 дар шуъбаи рӯзонаи аспирантураи
кафедраи асосҳои ҳуқуқи идоракунии Академияи кишоварзии ш.
Москав ба номи К.А. Тимирязев ва Мактаби олии умумииттифоқии
идоракунии комплекси агросаноатии ИҶШС, ки маркази таълимӣ,
илмӣ-таҳқиқотӣ ва ислоҳоти ҳуқуқӣ, тайёрнамоӣ ва бозомӯзии
кадрҳои роҳбарикунандаи соҳаи комплекси агросаноатӣ дар ИҶШС
ба шумор мерафт, таҳсил намуда, дар муҳлати муқарраршуда (соли
1988) рисолаи номзадии худро дар Пажӯҳишгоҳи Вазорати адлияи
ИҶШС дар шаҳри Маскав дифоъ намуданд. Саҳми ӯ низ дар рушди
илми давлатшиносӣ ва идоракунии давлатӣ назаррас мебошад.
Натиҷаҳои фаъолияти илмии Ойев Х. дар гузаронидани ислоҳоти
ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар таҳияи санадҳои
ҳуқуқӣ доир ба татбиқи ислоҳоти конститутсионии соли 2003 ва эҷоди
як силсила қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои соҳавӣ, кодексҳо ва
дигар санадҳои ҳуқуқӣ ҷолиби диққатанд. Дастовардҳои илмии ӯ
доир ба масъалаи рушди маориф бевосита дар таҳияи Қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (солҳои 1993, 2004, 2013),
«Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз
муассисаҳои олии таълимӣ» (2003, 2008, 2009), «Дар бораи хизмати
давлатӣ» (2007), инчунин дар таҳияи низомномаҳо ва дастурҳои соҳаи
маориф, хизмати давлатӣ ба таври густурда истифода шудаанд.
Инчунин натиҷаҳои илмии ӯ дар таҳияи Консепсияи рушди таҳсилоти
касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2006,
Консепсияи таҳсили хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(2008), Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои
роҳбарикунанда аз ҷумлаи духтарону занони лаёқатманд барои
солҳои 2007-2016 мусбат арзёбӣ гашта, дар амал истифода шудаанд.
Натиҷаҳои фаъолияти ӯ бо рӯйдодҳои ҳаёти сиёсию ҳуқуқии ҷумҳурӣ
низ алоқаманд мебошанд. Чунончи, дар ташкил ва гузаронидани
маъракаи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи
октябр-ноябри соли 2006 назаррас буданд. Мавсуф ҳамчун узви ҳавзаи
интихоботии «Шоҳмансур» №3 борҳо ба аъзои ҳавза ва участкаҳои
интихоботӣ ва намояндагони ҳизбу созмонҳо вохӯриҳо, конференсия
ва мизҳои мудаввар гузаронида, ду дастур – «Дастур барои раис ва
аъзои участкаҳои интихоботӣ дар бораи ташкил ва гузаронидани
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интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2006) ва
«Дастур дар бораи ташкили овоздиҳӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои
интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2006)
таълиф намудааст, ки онҳо дар маъракаи интихоботӣ ҳамчун дастури
рӯимизии аъзои комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавӣ дар маъракаи
интихоботӣ истифода шудаанд. Дотсент Х. Ойев муаллифи даҳҳо
барнома, васоити талимӣ ва китобҳои дарсӣ, 90 мақолаи илмию
методӣ мебошад, чунончи, «Хидмати давлатӣ: васоити таълимӣ»
(2005, нашри 2 - 2006); «Хидмати давлатӣ: китоби дарсӣ барои
муассисаҳои таҳсилоти олӣ» (2011); «Шаҳрвандӣ ва иштирок дар
идоракунӣ. Нақши Шумо дар ҷомеаи шаҳрвандии асри ХХ1. Дастур
барои омӯзгорон». (Душанбе, 2003, бо ҳаммуаллифӣ); «Шаҳрвандӣ ва
иштирок дар идоракунӣ. Нақши Шумо дар ҷомеаи шаҳрвандии асри
ХХ1. Дастур барои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ. Қисми якум»
(Душанбе: 2003, бо ҳам- 108 муаллифӣ); «Фарҳанги истилоҳоти
ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2004, нашри дуюм, 2009, бо ҳаммуаллифӣ);
«Асосҳои
конститутсионӣ-ҳуқуқии
ташкил
ва
фаъолияти
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ: китоби дарсӣ» (2006, нашри 2 ва 3 2011, 2014, бо ҳаммуаллифӣ); «Тафсири илмӣ-оммавии Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2009, бо ҳаммуаллифӣ); «Ҳуқуқи
мурофиавии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Воситаи таълимӣ»
(2013); «Ҳуқуқи мурофиавии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби
дарсӣ барои донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ» (2013); «Ҳуқуқи
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми 1» (2013);
«Механизмҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» (2013, бо ҳаммуаллифӣ); «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи
конститутсионӣ ва маъмурӣ (2013, нашри 2 – 2014, бо ҳаммуаллифӣ);
«Ҳуқуқи маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Воситаи таълимӣ» (2016);
«Тафсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2016, бо
ҳаммуаллифӣ) ва ғайра. Ӯ дар даҳҳо конференсияву семинарҳои
байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ ширкат ва баромадҳо
кардааст, аз ҷумла дар конференсияҳо дар мавзӯъҳои «Сохтор ва
усулҳои таълими фанни ҳуқуқи маъмурӣ дар мактабҳои таҳсилоти
олии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил» (Тошканд, 2000); «Татбиқи
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи идоракунӣ» (Алма-ато, майи
2001); «Масъалаҳои ислоҳоти ҳокимияти иҷроия дар Иттиҳоди
давлатҳои мустақил» (САҲА, Ҷумҳурии Қазоқистон, Алма-ато, 26-30
марти соли 2006); «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масоили
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ташаккули иқтисодиёти ҳуқуқӣ» (Душанбе, 25-26 сентябри соли 2009);
«Нақши Конститутсия дар устуворгардонии давлатдории миллӣ»
(Душанбе, 17 октябр).
Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Диноршоҳ Азиз Мусо
роҳбарии кафедраро аз моҳи апрели соли 2011 то ин ҷониб ба уҳда
дошта, давомдиҳандаи анъанаҳои илмӣ ва таълимии кафедра
мебошад. Мавсуф моҳи апрели соли 2006 рисолаи номзадиашро дар
мавзӯи «Асосҳои конститутсионии таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар
ҶТ» ва соли 2015 рисолаи доктории худро дар мавзӯи «Танзимнамоӣ
ва амалишавии конститутсионии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва
шаҳрванд дар ҶТ» дар Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В.
Ломоносов дифоъ намудааст. Ӯ ҳамчун муҳаққиқи соҳаи ҳуқуқи
конститутсионӣ, давлатшиносӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, афкори
ҳуқуқӣ-сиёсӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ эътироф шудааст. Муаллифи беш аз
450 асари илмист, ки дар онҳо масъалаҳои мубрами давлатдорӣ,
ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳқиқ шудаанд.
Асарҳои машҳури Диноршоҳ Азиз Мусо «Асосҳои конститутсионии
таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Ҳуқуқи
инсон», «Ҳуқуқи инсон дар таърифи афкори ҷамъиятии Ғарбу Шарқ»,
«Танзими ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар Конститутсияҳои
Тоҷикистон», «Механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон» миёни
муҳаққиқон ва устодону донишҷӯён ҳамчун сарчашмаву дастур қабул
шудаанд. Мавсуф муаллифи понздаҳ китоби дарсӣ, аз қабили «Ҳуқуқи
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Таърихи ҳуқуқи инсон»,
«Ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи гурезагон», «Ҳуқуқи занон», «Ҳуқуқи кӯдак»,
«Иҷрои ҷазои ҷиноятӣ», «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ва ғайра
мебошад. Инчунин ӯ муаллиф ва муҳаррири масъули се фарҳанг «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конститутсионӣ», «Фарҳанги
истилоҳоти ҳуқуқи инсон», «Фарҳанги ҳуқуқи байналмилалӣ»,
маҷмӯаи «Ҳуқуқи инсон: санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ» дар 8
ҷилд ва ҳаммуаллифи панҷ тафсири қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
мебошад. Диноршоҳ Азиз Мусо муаллифи як силсила мақолаҳо доир
ба рушди ҳуқуқи инсон дар афкори мутафаккирони форсу тоҷик,
инчунин масъалаҳои мубрами ҳуқуқи конститутсионӣ, давлатдорӣ ва
ҳуқуқи инсон мебошад. Хидматҳои ӯ дар пешрафти маориф ва
тарбияи кадрҳои баландихтисос низ назаррас аст. То кунун таҳти
роҳбарии бевоситаи ӯ оид ба ҳуқуқи конститутсионӣ 8 нафар рисолаи
номзадӣ ва 2 нафар рисолаи докторӣ дифоъ намуда, рисолаи
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номзадии 5 нафари дигар омода шудааст. Профессор Диноршоҳ Азиз
Мусо роҳбарии кафедраро самаранок ба роҳ мондааст. Мавсуф дар
самти корҳои илмӣ-тадқиқотии устодони кафедра «Такмили асосҳои
ҳуқуқӣ-конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи ҳуқуқии инсон
ва шаҳрванд, шаклҳои демократия, ташкил ва фаъолияти мақомоти
давлатӣ» масъалаи «Мустаҳкам намудани асосҳои сохтори
конститутсионӣ, такмили демократия, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва
шаҳрванд, ташкили фаъолияти мақомоти давлатӣ»-ро роҳбарӣ
менамояд, ки он фарогири 3 самт ва аз 19 фасл иборат буда, вобаста
ба он устодони кафедра фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии худро ба анҷом
мерасонанд. Дар давраи роҳбарии ӯ устодони кафедра зиёда аз 50
монография, 18 китоби дарсӣ, 60 васоити таълимӣ, 900 мақолаи илмӣ
ба табъ расонида, дар зиёда аз 90 конференсияи илмӣ-амалӣ
(байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ, муколамаҳои илмӣ, мизҳои мудаввар)
иштирок намуда, дар таълифи тақризу хулосаҳо ба корҳои илмӣ,
қонуну дастурҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ширкат варзидаанд.
Устодони кафедра Бурҳониддин Саймуддинович Гадоев,
Сабоҳат Нарзуллоевна Яқубова, шодравон Саид Раҷабович Раҷабов,
Исмоилов Аҳмад Аҳмадович ва Холида Қосимовна Андрусенко низ
ҷабҳаҳои гуногуни илми давлатшиносиро таҳлил намуда, ба
натиҷаҳои баланд ноил гаштаанд.
Саҳми шодравон С.Р. Раҷабов дар пешрафти илму амалияи
ҳуқуқ чашмгир буд. Ӯ дар факултет аз соли 1949 ба таҳсил оғоз
намуда, баъди хатми он чанд муддат дар Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолият кардааст. Аз соли 1972 ба кафедра гузашта, ба
аспирантураи Донишгоҳи ба номи В.В. Куйбишеви шаҳри Томск
дохил шуда, соли 1975 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи «Салоҳияти
мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо» дифоъ
кардааст. Муаллифи зиёда аз 40 номгӯй корҳои илмию таҳқиқотӣ
буда, дар ислоҳоти конститутсионии соли 1978 ширкат варзидааст.
Саҳми устод С.Р. Раҷабов дар амалияи давлатдорӣ низ калон аст.
Солҳои 1990-1994 ба сифати узви Комиссияи ҷумҳуриявии интихобот
дар ташкил ва гузаронидани интихобот фаъолона иштирок
намудааст. Барои хизматҳои содиқона устод бо 8 медали ИҶШС,
Ифтихорномаи Президиуми Шӯрои Олии Тоҷикистон, унвони
ифтихории «Ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
нишонҳои «Аълочии маорифи халқи ҶШС Тоҷикистон», «Аълочии
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мактабҳои олии ИҶШС» қадр шудааст. Зиндаёд С. Раҷабов
иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) буд.
Шодравон Исмоилов Аҳмад Аҳмадович низ дар рушди илми
давлатшиносӣ саҳмгузоранд. Мавсуф соли 1953 баъди хатми
факултети ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии шаҳри Маскав тӯли 7 сол
(1953-1960) дар мақомоти прокуратураи ИҶШС, Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва прокуратураи пойтахт фаъолият кардааст. Солҳои
1960-1963 аспиранти кафедраи ҳуқуқи давлатӣ ва сохтмони шӯравии
ДДТ буда, соли 1965 рисолаи илмии хешро дар мавзӯи «Иштироки
оммаи меҳнаткашон дар идоракунии давлат» дифоъ намудааст. Аз
соли 1964 ассистенти кафедра ва аз соли 1967 то соли 1997, яъне то
дами вопасини умр, ба сифати дотсенти кафедра адои вазифа
намудааст.
Шодравон Адрусенко Холида Қосимовна аз октябри соли 1960
то соли 2009 дар фаъолияти кафедра саҳм гирифтааст. Моҳи декабри
соли 1982 рисолаи номзадиашро ҳимоя намуда, ба гирифтани унвони
илмии дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ сазовор гаштааст.
Баробари фаъолияти пурсамар дар донишгоҳ ба ҳайси мудири
ғайриштатии кумитаи назорати халқии ноҳияи Роҳи оҳани пойтахт
(ҳозира ноҳияи Шоҳмансур), узви Ҷамъияти «Дониш» ва раиси
Шӯрои занони факултет дар корҳои ҷамъиятӣ иштироки фаъолона
мекард. Мавзӯи таҳқиқотии мавсуф ба масъалаи фаъолияти мақомоти
олии намояндагии ҶТ алоқаманд буда, натиҷаҳои он дар мақолаҳои
илмӣ ва васоити таълимӣ дарҷ гардидаанд. Бо медали «Барои меҳнати
шоён дар Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945» мукофотонида
шудаанд. Ҳарчанд миқрози аҷал риштаи умри устодони мо Абдуманнон Мавлонович Мавлонов, Садриддин Маҳмудович
Қосимов, Неъматҷон Бобоҷонович Бобоҷонов, Аҳмад Аҳмадович
Исмоилов, Холида Қосимовна Андрусенко, Раҷабов Саид Раҷабович,
Кароматулло Нарзуллоевич Холиқовро бурида бошад ҳам, ҳанӯз ёди
онҳо дар хотироти мо, ҳамкорону шогирдон, то абад боқӣ хоҳад
монд.
Дар рушди илми давлатшиносӣ профессори кафедра Гадоев
Бурҳониддин Саймуддинович низ саҳмгузоранд. Мавсуф аз соли 1998
дар вазифаи ассистент ва аз моҳи феврали соли 2004 то ба имрӯз ба
сифати дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионии ДМТ фаъолият
намуда, соли 2002 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи «Масоили
ҳуқуқии ташкил ва гузаронидани раъйпурсӣ дар Ҷумҳурии
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Тоҷикистон» дар Шӯрои диссертатсионии Донишгоҳи давлатии
Маскав ба номи М.В. Ломоносов зери роҳбарии дотсенти кафедра
Имомов А.И. бомуваффақият ҳимоя намуда, соли 2019 рисолаи
докториашро дар ДМТ дифоъ кардааст. Фаъолияти илмии олими
номбурда ба масоили раъйпурсӣ ва дигар падидаҳои ҳуқуқи
конститутсионӣ, инчунин худидораи маҳаллӣ бахшида шуда,
натиҷаҳои он дар рисолаи илмӣ бо номи «Правовые проблемы
института референдума в Республике Таджикистан» ва дастури
таълимӣ дар мавзӯи «Референдум как институт конституционного
права» ва зиёда аз 70 мақолаи илмӣ ба табъ расидаанд. Мавсуф соли
2003 барои маҷмӯи мақолаҳои илмиаш оид ба падидаи раъйпурсӣ ба
диплом ва Ҷоизаи Академияи илмҳои ҶТ барои олимони ҷавон
мушарраф гардидааст.
Дотсенти кафедра Яқубова Сабоҳат Нарзуллоевна аз соли 2002
инҷониб фаъолияти илмиро ҳамчун ассистент оғоз намуда, дар
фаъолияти илмии кафедра иштирок меварзад. Мавсуф аз рӯи
натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии худ рисолаи номзадиашро дар
мавзӯи «Вазъи конститутсионӣ-ҳуқуқии Маҷлиси Олӣ (парламент)-и
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Академияи давлатии ҳуқуқии шаҳри
Маскав соли 2008 дифоъ намуд. Муаллифи зиёда аз даҳҳо асарҳои
илмӣ, барнома ва мақолаҳои илмӣ буда, аз соли 2009 дар вазифаи
дотсенти кафедра фаъолият мекунад.
Дотсент Ҷамшедзода Ҷамшед Назаршо аз соли 2012 инҷониб дар
кафедра кор мекунад. Соли 2011 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи
«Асосҳои конститутсионии хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» ҳимоя намудааст. Аз фанҳои ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи
конститутсионии ҶТ ва курсҳои махсуси алоҳида ба донишҷӯён дарс
мегӯяд. Муаллифи якчанд кори илмию таҳқиқотӣ мебошад. Солҳои
2011– 2019 узви Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз соли 2019 ба вазифаи Судяи Суди
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гаштааст.
Дотсент Саидзода Иззатулло Ҳабибулло аз соли 2009 инҷониб
дар кафедра ба сифати муаллими ҳамкор фаъолият мекунад. Ӯ дар
Шӯрои диссертатсионии назди Донишгоҳи дӯстии халқҳои Россия
соли 2014 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи «Ҳуқуқи конститутсионии
шаҳрвандон ба муроҷиат ва амалишавии онҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» ҳимоя намудааст. Муаллифи як монография, як воситаи
таълимӣ ва зиёда аз 40 мақолаи илмӣ мебошад. Дар самти илми
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ҳуқуқи конститутсионӣ таҳқиқоти илмӣ мебарад. Номбурда 11 сол
собиқаи кори илмию омӯзгорӣ дошта, аз фанни ҳуқуқи
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва курсҳои махсус ба
донишҷӯён дарс мегӯяд. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 22 январи соли 2019 таҳти № 1185 директори Маркази
миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин
шудааст.
Дотсенти кафедра Марифхонов Расулҷон Нурматович низ аз рӯи
мавзӯи таҳқиқотии худ «Асосҳои ҳуқуқии расмиёти маъмурӣ: назария
ва амалия» дар фаъолияти илмии кафедра ширкат меварзад. Рисолаи
номзадии худро соли 2012 дар мавзӯи «Масоили танзимсозии
расмиёти маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Донишгоҳи дӯстии
халқҳои ш. Маскав дифоъ намудааст. Соли 2021 дар Шурои дифои
назди Донишгоҳи миллӣ рисолаи доктории худро дифоънамудааст.
Аз рӯи таҳқиқоташ даҳҳо мақолаҳои илмӣ, барномаҳои таълимӣ ва
васоити таълимӣ ба табъ расонидааст. Аз ҷумла, «Ҳуқуқи маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон: Курси лексияҳо» (2015 бо ҳаммуаллифӣ),
«Административно-процессуальное право Республики Таджикистан:
Учебник» (2017, бо ҳаммуаллифӣ).
Дар рушди илми ҳуқуқи конститутсионӣ дотсенти кафедра
Салоҳидинова Симо Муҳаммадиевна низ саҳм дорад. Ӯ соли 2016
рисолаи номзадиашро дар Шӯрои диссертатсионии Донишгоҳи
давлатии Москва бо номи М.В. Ломоносов дифоъ намудааст. Мавсуф
муаллифи даҳҳо кори илмию таълимӣ ва методӣ мебошад, чунончи,
«Право на предпринимательскую деятельность в системе социальноэкономических и культурных прав в Республике Таджикистан» (2015,
бо
ҳаммуаллифӣ),
«Административное
право
Республики
Таджикистан и зарубежных стран» (учебное пособие на английском
языке) (2015, бо ҳаммуаллифӣ), «Constitutional law of Republic of
Tajikistan» (2015), «Конституционное право Республики Таджикистан.
Учебник для вузов» (2017, бо ҳаммуаллифӣ), «Конституционное право
государств - участников СНГ и стран Балтии» (2017, бо ҳаммуаллифӣ)
ва ғайра.
Сулаймонов Манучеҳр Субҳоналиевич - муҳаққиқи ҷавону
умедбахш дар самти падидаи президентӣ, худидораи маҳаллӣ
таҳқиқоти илмӣ намуда, дар мавзӯи «Ваъзи ҳуқуқӣ-конститутсионии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» соли 2018 рисолаи номзадиашро
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дифоъ намуд. Муаллифи зиёда аз 60 мақолаи илмӣ, ду монография,
чор воситаи таълимӣ ва дастуру барномаҳои таълимӣ мебошад.
Соибов Зайниддин Маҳмадшарифович дар ташаккулу
инкишофи илми ҳуқуқи маъмурӣ дар кафедра саҳмгузорӣ намудааст.
Ӯ хатмкардаи ин боргоҳи маърифат буда, дар мавзӯи «Идоракунии
соҳаи гумрук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» соли 2018 рисолаи
номзадиро ҳимоя намудааст. Муаллифи 68 мақолаи илмӣ, 2
монография ва васоити таълимию барномаҳои таълимӣ мебошад.
Раҳмон Далер Сафарбек аз соли 2010 инҷониб дар кафедра
фаъолият мекунад. Зери роҳбарии профессор Диноршоҳ А.М. дар
мавзӯи «Табиати ҳуқуқии санадҳои Суди конститутсионӣ» рисолаи
номзадӣ омода намуда, соли 2019 онро ҳимоя кардааст. Доираи
таҳқиқоти ӯро масъалаҳои ҳуқуқи конститутсионӣ, аз қабили
мурофиаи Суди конститутсионӣ, адолати Суди конститутсионӣ,
ҳуқуқи интихобот ва мурофиаи интихобот ташкил медиҳад.
Номбурда аз фанҳои ҳуқуқи конститутсионии ҶТ, ҳуқуқи
конститутсионии
мамлакатҳои
хориҷӣ,
мурофиаи
Суди
конститутсионӣ дарс мегӯяд. Муаллифи зиёда аз 40 кори илмию
таҳқиқотӣ, аз қабили монографияи илмӣ, китоби дарсӣ ва васоити
таълимӣ мебошад. Солҳои 2013-2018 дар Комиссияи марказии
интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати
сармутахассис оид ба масъалаҳои кадрӣ ва коргузории махфӣ
фаъолият намудааст. Аз соли 2018 ба ҳайси коромӯз - судяи Суди олии
ҶТ ва аз соли 2020 судяи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кор карда
истодааст.
Муаллими калони кафедра Ҷӯрабек Шарифович Қодиров аз рӯи
мавзӯи таҳқиқотии худ «Асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» соли 2021 рисолаи номзадӣ
дифоъ намудааст. Даҳҳо мақолаҳои илмӣ ба табъ расонидааст. Дар
конференсияҳои байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ баромад
кардааст. Аз ҷумла, дар Қазоқистон дар мактаби ҳуқуқи инсон (ш.
Алма-ато, июл-августи соли 2000), дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон доир ба
услуби навин, сохтор ва усулҳои таълими фанни «Ҳуқуқи маъмурӣ дар
мактабҳои таҳсилоти олии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил»
(Тошканд, ноябри соли 2000) ширкат варзидааст. Дастовардҳои
илмиаш дар таҳияи лоиҳаи нави Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати
давлатӣ» истифода шудааст.
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Муаллими калони кафедра Шайхмуҳаммад Ҳамзаевич Камолов
низ аз рӯи мавзӯи таҳқиқотии худ «Кафолати конститутсионии
таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд» соли 2020 рисолаи
номзади дифоъ намудааст. Натиҷаи таҳқиқоти ӯ дар чандин
мақолаҳои илмӣ дарҷ шудаанд.
Наимов Бобочон Гоибович яке аз муҳаққиқони ҷавон ва
умедбахш мебошад. Ӯ соли 2014 ба ҳайси ассистенти кафедра ба кор
қабул шуда, солҳои 2016-2019 дар аспирантураи Донишгоҳи Дустии
халқҳои шаҳри Москва таҳсил намудааст. Самти фаъолияти илмиаш
ба омузиши масъалаҳои иҷозатномадиҳӣ мебошад. Банда соли 2021
рисолаи худро дифоъ намудааст.
Солеҳзода Гулнора Давлат яке аз устодони ҷавони кафедра буда,
дар масоили танзими конститутсионии давлати иҷтимоӣ дар
Точикистон таҳқиқиоти илмӣ бурдааст. Ӯ апрели соли 2021 дар ҳамин
мавзуъ рисолаи худро химоя намудааст. Муаллифи зиёда аз 35 мақола
мебошад.
Ассистентон Имомов Ҳ., Саиданваров Қ., Ғаниев Ҷ., Саидов С.,
Сафарзода Ш. Муродзода У. дар корҳои илмӣ-таълимии кафедра низ
фаъолона иштирок мекунанд.
Ҳуқуқи конститутсионии ҶТ ҳоло дар чандин самтҳо ривоҷ
меёбад: қонунгузории соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ дар шакл,
мазмун, ҳаҷм ва ғайра дар инкишоф аст;таҷрибаи қонунгузори
мукаммал гардида, ба ташаккули низоми нави санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ асос гузоштааст;ҳуқуқи конститутсионӣ бештар ба меъёрҳои
конститутсионӣ (конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои
тавассути раъйпурсӣ қабулшуда) асос ёфтааст;меъёрҳои ҳуқуқии
конститутсионӣ муносибатҳои ҷамъиятии сатҳи баланди сохтори
давлатӣ, ҳокимиятдории халқ, сохтори ҳудудии давлат, сохтори
ҳудудии маъмурӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, низом, тартиби
таъсис ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатиро муқаррар ва
танзим менамоянд; ҳуқуқи конститутсионӣ ҳамчун илми ҳуқуқшиносӣ
меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ ва муносибатҳои ҷамъиятии онҳо
танзим намударо дар раванди пайдоиш ва инкишофи онҳо меомӯзад
ва таҳқиқ менамояд;ҳуқуқи конститутсионӣ ҳамчун соҳаи намоёни
ҳуқуқи ҷумҳурӣ, ҳамчун фанни таълимӣ дар мактабҳои олӣ омӯхта
шуда, сарчашмаҳои ба худ хос дорад;ҳуқуқи конститутсионӣ ба
пайдоиши падидаҳои (институтҳои) ҳуқуқие асос гузоштааст, ки онҳо
дар низоми ҳуқуқи конститутсионӣ ҷойи махсусро ишғол менамоянд.
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Масалан, падидаҳои соҳибихтиёри халқ, соҳибихтиёрии миллат ва
давлат; гуногунандешии (плюрализми) сиёсӣ ва мафкуравӣ; шаклҳои
бевосита ва намояндагии ҳокимиятдории халқ; дахлнопазирӣ ва
тақсимнашаванда (бутунии) будани ҳудуди ҷумҳурӣ; шакли идораи
президентии ҷумҳурӣ, худидораи маҳаллӣ ва ғайра. Баъзеи онҳо
ҳамчун шоха ё зерсоҳаи алоҳидаи ҳуқуқи конститутсионӣ амал
мекунанд (масалан, ҳуқуқи парлумонӣ, ҳуқуқи интихоботӣ, назорати
конститутсионӣ, мақомоти худидораи маҳаллӣ ва ғайра).
Баробари ин дар низоми ҳуқуқи конститутсионӣ оид ба танзим
ва омӯзиши баъзе падидаҳо масоилҳо ҷой доранд. Масалан, дар
давраи шӯравӣ фанни таълимие таъсис ёфта, бо номи «Сохтмони
Шӯравӣ» (Советское строительство) дар факултетҳои ҳуқуқии
донишгоҳҳо омӯхта мешуд. Дар доираи он низоми қонунгузорӣ дар
бораи ташкил ва фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
таҷрибаи кори онҳо дар якҷоягӣ омӯхта мешуд. Бо таъсиси мақомоти
худидораи маҳаллӣ омӯзиши фанни мазкур қатъ ёфт. Таҷрибаи
чандинсолаи дар фанни «Низоми намояндагӣ» муттаҳид кардан ва
омӯхтани муносибатҳои мазкур дар факултети ҳуқуқшиносии ДМТ
дастгирӣ наёфт. Ҳоло ҳамон муносибатҳои ҷамъиятӣ ва меъёрҳои
ҳуқуқии онҳоро танзимкунанда дар доираи ду фан: фанни мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва фанни мақомоти худидораи маҳаллӣ
омӯхта мешаванд.
Дар солҳои бозсозии сохтори шӯравӣ ва арафаи соҳибихтиёр
гардидани ҷумҳурӣ
чандин
навигариҳои
сатҳи ҳуқуқии
конститутсионӣ пайдо шуданд, ки онҳоро дар сатҳи лозимӣ танзим
намудан ва таҳқиқ кардан муҳим буд. Аз ҷумла: интихоботи
бисёрномзадӣ;
низоми бисёрҳизбӣ, ҳамчун усули сохтори конститутсионӣ;парлумони
касбӣ; идораи президентӣ;назорати конститутсионии махсус; таҷзияи
ҳокимияти давлатӣ;худидораи маҳаллӣ; конститутсионализм;
парламентаризм, ва боз чандин падидаҳои ҳуқуқии конститутсионӣ
бо тадриҷ дар сатҳи конститутсионӣ ва қонунҳои ҷумҳурӣ танзим
ёфтаанд, ки омӯзиш ва таҳқиқи илмии онҳо ба чандин омилҳо
алоқаманд мебошанд.
Рафти инкишофи таҷрибаи сохтмони давлатӣ ва ҳалли
масоилҳои идоракунии ҷумҳурӣ ба пайдоиш ва рушди падида ва
мавзӯҳои нави ҳуқуқии конститутсионӣ сабаб мегарданд, ки омӯзиш
ва таҳқиқи онҳо вазифаи хеле масъули конститутсияшиносҳо
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мебошад. Хусусан, таъсиси падидаи ҳуқуқии конститутсионии
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, ки ба шахсияти
Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон робита дорад, дар назди илми
ҳуқуқи давлатӣ масоилҳои хеле масъулиятнок мегузорад. Муайян
кардани таъсири падидаи ҳуқуқии конститутсионии мазкур ба
таҷрибаи минбаъдаи идоракунии давлатии ҷумҳурӣ, таҳқиқи
паҳлуҳои гуногуни он имрӯз яке аз масоилҳои муҳими илми ҳуқуқи
давлатӣ мебошад. Аз ҳамин қабил мавзӯҳо дар робита бо ҳифзи
ҳуқуқи инсон таъсиси Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мебошад, ки
таҳқиқи илмии ҷойи он дар низоми механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон ва
фаъолияти он ҳанӯз оғоз наёфтааст.
Дар танзими муносибатҳои ҳуқуқии конститутсионӣ баробари
мукаммал гаштани меъёрҳои моддӣ, ҳиссаи меъёрҳои мурофиавӣ то
рафт меафзояд. Баъзеи онҳо ба тарзи кодификатсионӣ ва системанокӣ
муттаҳид карданро тақозо менамоянд. Дар баъзе самтҳои мушаххас
кушиши тавассути кодексҳои мурофиавии интихоботӣ, судии
конститутсионӣ, мурофиавии парлумонӣ, мурофиавии Маҷлисҳои
маҳаллии вакилони халқ ва ғайра танзимнамоӣ дар арафаи баҳсу
мулоҳизаҳои илмию амалӣ қарор доранд.
Дар сатҳи факултетҳои ҳуқуқии донишгоҳҳо ба роҳ мондани
омӯзиши фанни ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷӣ бо
чандин омилҳо алоқаманд гардидааст, ки роҳҳои ҳалли онҳо ҳанӯз
муайян нашудааст. Ин омил ба сатҳи омӯзиш ва таҳқиқи илмии
ҳуқуқи конститутсионии ҶТ низ таъсири муайян дорад.
Ҳолатҳои қайд ёфта дар бораи инкишофи омӯзиш ва таҳқиқи
масоилҳои илм ва фанни ҳуқуқи конститутсионӣ дар давраи
соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳанд. Баробари
ин, бояд гуфт, ки сатҳи таҳқиқи муносибатҳои ҳуқуқии
конститутсионӣ гуногун аст. Дар ин ҷо мо онҳоро шартан ба се гурӯҳи
зерин ҷудо менамоем.
1. Дар аввал он мавзӯҳоеро номбар менамоем, ки аз тарафи
олимони давлатшиноси ҷумҳурӣ нисбатан муфассал таҳқиқ гаштаанд:
- масоилҳои илмӣ оид ба ҷойи Конститутсия дар низоми ҳуқуқ ва
қонунгузорӣ, моҳият, мазмун ва давраҳои инкишофи он;
- оид ба масоилҳои ҳокимиятдории халқ ва шаклҳои амалӣ
гардидани онҳо;
- оид ба масоилҳои сохтори ҳудудии давлат ва сохтори маъмурии
ҳудудии Тоҷикистон;
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- дар бораи самтҳои гуногуни ҳуқуқи инсон ва механизмҳои
амалӣ намудани онҳо;
- масоилҳои вазъи ҳуқуқии конститутсионии Маҷлиси Олӣ –
парлумони ҷумҳурӣ, шаклҳои фаъолият, сохторҳои палатаҳо ва
салоҳияти онҳо;
- тартиби таъсис, ҳайат, шакли корӣ, ҳадди ваколат ва хусусияти
санадҳои Суди конститутсионии ҶТ.
2. Баробари ин, баъзе мавзӯҳои ҳуқуқи конститутсионӣ дар сатҳи
ибтидоӣ, яъне ҳанӯз нопурра таҳқиқ гардидаанд. Ба ин гурӯҳ таалуқ
доранд:
- дар бораи самтҳои назариявӣ ва амалии соҳибихтиёрии миллат
ва давлат, сатҳи амалӣ шудани онҳо;
- дар бораи вазъи ҳуқуқии конститутсионии Президенти ҶТ,
вазъи ҳуқуқии конститутсионии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат;
- дар бораи масъалаҳои заминаҳои ҳуқуқии пайдо кардан ва қатъ
гардидани шаҳрвандии ҶТ;
- дар бораи мазмун, таъинот ва кафолатҳои ҳуқуқу озодӣ ва
вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд;
- дар бораи масъалаҳои вазъи ҳуқуқии мақомоти худидораи
маҳаллӣ;
3. Дар илми ҳуқуқи конститутсионии ҶТ масоилҳои актуалии
ҳанӯз таҳқиқ нашуда низ хеле зиёданд. Аз ҷумла:
- оид ба асосҳои ҳуқуқии конститутсионии соҳибихтиёрӣ ва
тамомияти арзии Тоҷикистон;
- дар бораи заминаҳои ҳуқуқии конститутсионии дар асоси
равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ (плюрализми сиёсӣ) ба роҳ
мондани ҳаёти ҷамъиятӣ;
- дар бораи вазъи ҳуқуқии конститутсионии Ҳукумати ҶТ ва
ҷойи он дар низоми ҳокимияти иҷроия;
- дар бораи вазъи ҳуқуқӣ, таъсис ва фаъолияти Дастгоҳи иҷроияи
Президенти ҶТ;
- дар бораи салоҳияти давлат ва таносуби он бо салоҳияти
мақомоти ҳокимияти давлатӣ;
- дар бораи мазмун, таъинот ва кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои
мушаххаси инсон ва шаҳрванд;
- дар бораи роҳу воситаҳои иштироки шаҳрвандон дар кори
идоракунии давлатӣ;
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- дар бораи вазъи ҳуқуқии конститутсионии вакили халқ ва
кафолати дахлнопазирии он;
- дар бораи асосҳои ҳуқуқии конститутсионии масъулият ва
ҷавобгарии мансабдорони мақомоти давлатӣ;
- дар бораи низоми намояндагии мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ;
- дар бораи роҳҳои такмили низоми мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ;
- дар бораи вазъи ҳуқуқии Дастгоҳи иҷроияи Раиси вилоят, шаҳр
ва ноҳия;
- дар бораи низоми мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия.
Чи тавре, ки дида мешавад, мавзӯҳои ҳанӯз кам ва ё тамоман
таҳқиқ нашудаи илми ҳуқуқи конститутсионии ҶТ хеле бисёранд.
Бинобар ин, зарур аст, ки марказҳои илмӣ кушиши таҳқиқотчиёнро
бештар ба масоилҳои ҳанӯз беэътибор монда, равона намоянд. Барои
амалӣ шудани чунин иқдом ба марказҳои илмӣ зарур аст, ки дар
хусуси мавзӯҳои илмии аллакай дар сатҳи муайян таҳқиқшуда ва ё
ҳоло таҳқиқшаванда, ба якдигар сари вақт ахбор диҳанд.
Мирзоев А. М.
РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОЉИКИСТОН
Санаи 9 сентябри соли 1991 дар таърихи давлатдории миллати
тољик сафњаи нав бо њарфњои заррин зери унвони «Эълони
истиќлолияти давлатии Тољикистон» боз шуд, ки сарнавишти
миллати тољикро ба суйи соњибдавлатї, иззату шарафи миллї ва
бунёдгузории давлати навини Тољикистон таѓйир дод. Зеро дар ин рўз
изњороти Шўрои Олии ЉТ «Дар бораи эълон шудани истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид, ки дар он омадааст:
«Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои байналмилалї ба
сифати субъекти мустаќили њукуќи байналмилалї баромад намуда,
дар фаъолияташ барои ноил шудан ба сулњи пойдор, барњам додани
аслињаи ядрої ва дигар аслињаи ќатли ом, роњ надодан ба истифодаи
ќувва ва тањдид бо он дар њалли бањсњо ва ихтилофњои байни
давлатњои соњибихтиёр саъй намуда, њамкориро байни онњо дар њалли


Номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи байналхалќии факултети
њуќуќшиносии ДМТ.
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масъалањои њаматарафа, ки дар назди башарият истодаанд, вусъат
медињад».
Њамчунин дар Ќарори Шўрои Олии ЉТ «Дар хусуси ворид
намудани таѓйироту иловањо ба Эъломияи истиќлолияти ЉШС
Тољикистон» оварда шудааст, ки «Љумњурии Тољикистон њамчун
субъекти мустаќили њуќуќи байналмилалї бо давлатњои хориљї
равобити неку њасанаи дипломатї, консулї, тиљоратї ва дигар
робитањоро барќарор менамояд, бо онњо мубодилаи намояндагони
салоњиятдорро анљом медињад ва шартномањои байналмилалї
мебандад».
Бояд гуфт, ки ањамияти ин санадњои сиёсї-њуќуќї дар он
мебошад, ки ЉТ-ро њамчун субъекти комилњуќуќи байналмилалї ба
оламиён муаррифї намудаанд.
Заминаи њуќуќии ба вуљуд омадани соњибихтиёрии ЉТ
Эъломияи истиќлолияти ЉТ аз 24 августи соли 1990 мебошад, ки дар
Иљлосияи дуюми Шўрои Олї ќабул шудааст. Вале бояд ќайд намуд,
ки истиќлолияти кунунии Тољикистон натиљаи фаноёбии ИЉШС
мебошад. Лекин мавќеи ин санадро дар тањкими истиќлолияти аз
мадди назар дур набояд кард, зеро он як равиши муайянро дар
масоили соњибихтиёрї муќаррар намуда, якумин бор ба таври сиёсїњуќуќї соњибихтиёрии давлати Тољикистонро эълон намуд.
Дар баробари ин Конститутсияи ЉТ, ки 6 ноябри соли 1994
ќабул гардид, хусусиятњои сиёсї-њуќуќии Тољикистонро њамчун
давлати соњибихтиёр эълон кард. Мавриди ќайд аст, ки наќши
конститутсия на танњо барои расмї гардонидани бунёди давлати нав,
балки мувофиќи он асосу заминањое муќаррар шудаанд, ки барои
таъмини рушду инкишофи он муњим аст.
Баъди соњибистиќлол гардидан љараёни расмии эътирофи
истиќлолияти ЉТ сурат гирифт. То имрўз истиќлолияти ЉТ-ро дар
арсаи байналмилалї ќариб тамоми кишварњои љањон ба расмият
шинохта, ЉТ бо аксари онњо равобити дипломатї барќарор намуда,
дар ќаламрави кишварамон дањњо сафоратхонањои кишварњои љањон
аз ќабили Россия, ШМА, Олмон, Туркия, Чин, Њиндустон, Эрон,
Покистон ва ѓ. фаъолият менамоянд. Инчунин ЉТ низ дар як ќатор
давлатњо - Россия, Ќазоќистон, Эрон, Туркия, Туркманистон ва дигар
кишварњо намояндагии дипломатии хешро кушодааст.
Зикр намудан ба маврид аст, ки равобити байналмилалии
Тољикистон бо кишварњои хориљи дуру наздик ва ташкилотњои
байналмилалии сатњи гуногун дар заминаи принсипњо ва меъёрњои
њуќуќи байналмилалии муосир ба роњ монда шудааст, ки аз љониби
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Њукумати кишвар бањри омўзиш ва таълиму тадрис ва рушди илми
њуќуќи байналмилалї ањамияти хосса зоњир мегардад.
Бо чунин назардошт соли 1994 дар заминаи факултети
њуќуќшиносии ДМТ яке аз пойгоњњои асосии омоданамоии
мутахассисони соњаи њуќуќи байналмилалї – кафедраи њуќуќи
байналмилалї таъсис дода шуд, ки дар тарбияи њуќуќии
мутахассисони љавон ва рушди илми њуќуќи байналмилалї наќши
муассир ва бориз дорад.
Њуќуќи байналмилалї њамчун низоми мустаќили њуќуќ
асосан дар нимаи дуюми асри XX, яъне бо таъсиси СММ, ки
тањавуллоти азимеро дар низоми муносибатњои байналмилалї ба
вуљуд овардааст, ташаккул ёфта, аз маљмўи меъёр ва приисипњое
иборат аст, ки танзимгари муносибати байни субъектњои хуќуќи
байналмилалї мебошад. Омўзиши њуќуќи байналмилалї њамчун
фани таълимї аз ќарни XIX ибтидо мегирад, ки дар шароити имрўза
барои Тољикистони соњибистиќлол ањамияти хосса дорад.
Дар ин маврид бояд зикр кард, ки ЉТ имрўз муносибатњои
хориљии хешро бар асоси усул ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї,
ќабл аз њама баробарњуќуќии њамаи субъектњои хуќуќи байналмилалї
ва риояи соњибихтиёрии давлатњо ба роњ монда, истиќлолияти дигар
кишварњои љањонро эњтиром менамояд.
Дар ин маврид бояд зикр кард, ки санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми
таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд ва дар
баробари ин онњо муайянкунандаи муносибатњои хориљии давлат
мебошанд, ки чунин вазъ бечунучаро омўзиши њамаљонибаи њуќуќи
байналмилалиро ногузир мегардонад. Баъдан омўзиши њуќуќи
байналмилалї дар чунин шароит, ки «замони муњољират» ном дорад,
барои кулли мардуми сайёра, аз љумла шањрвандони Тољикистон аз
ањамият холї нест, зеро дар аксар мавридњо поймолшавии њуќуќу
манфиатњои ќонунин онњо аз паст будани маърифати њуќуќї ва ё аз
надонистани ќонунгузории кишвари истиќоматдошта сарчашма
мегирад.
Эътироф гардидани ЉТ њамчун ќисми људонашавандаи љомеаи
љањонї бори дигар зарурати омўзиши њатмии њуќуќи байналмилалиро
собит месозад.
«Замони мо - замони муттањид сохтани саъю талошњо ва ба
њам овардани кўшишњои муштарак дар самти њаллу фасли масоили
умдаи инсоният аст, ки созмонњои минтаќавию байналмилалї
тачассумгар ва њамоњангсози чунин фаъолиятњо мебошанд.
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Аз ин љост, ки Тољикистони соњибистиќлол дар кори ин
созмонњо ширкати фаъолона дошта, хоњони густариши њамкорї бо
Созмони Милали Муттањид, Созмони амният ва њамкории Аврупо,
Созмони конфронси исломї ва Созмони њамкорињои иќтисодї аст.
Мо равобити созандаи худро бо тамоми институтњои байналмилалии
молиявї њамоно таќвият хоњем бахшид. Мо чун узви комилњуќуќи
созмонњои байналмилалї бояд дар асосии риояи ќотеъонаи санадњои
умумибашарї ва њамоњангсозии онњо бо манфиатњои олии миллат ва
давлат амал намоем, љузъиёти мушаххаси ширкати Тољикистонро дар
фаъолияти ин созмонњо пешбинї созем».1
Тањлили воќеияти байналмилалї нишон медињад, ки хориљ
шудан аз доираи њуќуќи байналмилалї ва нодида гирифтани
принсипњои бунёдии он барои минтаќа ва кулли кишварњо сабабгори
мушкилот ва проблемањои љиддї мегардад.
Воќеан дар шароити бошиддат зиёд шудани зиддияту
раќобати абарќудратњои љањон ва коњишёбии суботи байналмилалї,
инќилобњои «ранга» ва таљовузкорињо, таъмини «њуќуќи инсон»-у
«экспорти демократия» бо маќсади тасаллут ёфтан бар кишварњои
алоњидаи аз лињози њарбї ва иќтисодї заъиф ва даст ёфтан ба
сарватњо ва боигарињои табиии онњо бори дигар моро водор
менамояд, ки худро бо донишњои мукаммали њуќуќї муљањњаз намоем
ва дар арсаи байналмилалї барои даст ёфтан ба њадафњои неки худ
гомњои устувор гузошта, ба ин васила дастовардњои истиќлолияти
давлатиро њифз ва пояњои давлатдории миллиро боз њам
мустањкамтар гардонем, зеро чуноне ки ниёгони мо фармудаанд:
Пояи давлат намонад бе маориф устувор,
Давлати љовид хоњї руй бар мактаб биёр.
Воќеан њуќуќи байналмилалї дар замони имрўза њамчун
дастоварди олии мардуми мутамаддин, арзиши умумибашарї ва
асоси њуќуќии тартиботи љањони муосир пазируфта шудааст.
Эътирофи бартарияти њуќуќи байналмилалї дар танзими
муносибатњои байналмилалї зарурати тадќиќ, омўзиш, ташфиќ ва
пањн кардани фани њуќуќи байналмилалиро ба вуљуд овардааст.
Бо дарки чунин вазъият Маљмааи умумии СММ резолютсияи
хешро тањти № 44/23 аз 17 ноябри соли 1989 ќабул кард, ки тибќи он
дањсолаи охири ќарни XX-ро «Дањсолаи њуќуќи байналмилалї» эълон
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2007 // Рўзномаи «Минбари халќ», 5 майи соли
2007, - С.З.
1
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кард, ки маќсади асосии он: а) мусоидат дар ќабул ва эњтироми
принсипњои њуќуќи байналмилалї; б) мусоидат дар истифодаи восита
ва усулњои сулњомези њалли бањсњои байни кишварњо, аз љумла
мурољиат ба Суди байналмилалии СММ ва гузоштани эњтиром ба он;
в) васеъ намудани рушди прогрессивии њуќуќи байналмилалї ва
кодификатсияи он; г) ривољ додани омўзиш, тадќиќ ва пањн кардани
њуќуќи байналмилалї иборат мебошад.
Муносибатњои байналмилалї яке аз соњањои муњимтарин ва
мураккабтарини инкишофи љамъиятї мебошад. Дар њаќиќат
муносибатњои байналмилалї дар љараёни њамкории давлатњои
гуногун ба вуљуд омада, мањз давлатњои соњибистиќлол дар он ширкат
меварзанд. Лекин ин гуфтањо маънои онро надоранд, ки дигар
субъектњо ба муносибатњои байналмилалї ягон хел таъсир
намерасонанд. Имрўз наќши созмонњои байналмилалї низ аз
давлатњои соњибихтиёр камтар намебошад.
Њамин тариќ, муносибатњои байналмилалї - ин муносибатњои
байни
давлатњоест,
ки
соњибистиќлоланд.
Муносибатњои
байналмилалї дар соњањои сиёсї, иќтисодї, илмї-техникї, иттилоотї,
њуќуќї ва ѓайра љараён мегиранд. Дар њар давраи инкишофи таърихї
муносибатњои байналмилалї бо њамкорињои гуногун ва зиддияти
байни давлатњо, инчунин иттифоќи њарбї-сиёсии онњо тавсиф
меёбанд.
Тартиботи байналмилалї дар асри XXI бояд ба механизмњои
њалли масоили гуногуни байналмилалї, волоияти њуќуќ ва
демократикунонии муносибатњои байналмилалї асос ёбад. Кафолати
самаранокии чунин иќдом дар ба инобат гирифтани манфиатњо ифода
меёбад. Яъне дар муносибатњои байналмилалї на фаќат нуфузи
давлатњои абарќудрат, балки давлатњои дигар низ бояд эътибор
дошта бошанд. Инро дар мисоли ЉТ дидан мумкин аст.
Чи тавре ки маълум аст, солњои охир ЉТ бо роњбарии
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти ЉТ
Эмомалї Рањмон бо пешнињоди чандин ташаббусњо дар самти њифзи
муњити зист ва бењдошти оби тозаи ошомиданї; ташкил намудани
коалитсияи байналмилалии мубориза бар зидди густариши маводи
мухаддир, талошњо бањри решакан намудани экстремизм ва
терроризм тавонист ба муносибатњои байналмилалї таъсири амиќ
расонида, мавќеи худро дар љомеаи љањонї мустањкам кунад.
Сиёсати беруна самти инкишоф ва роњи муайяншудаи
давлатро дар муносибатњои байналмилалї ифода мекунад, ки ин
муносибатњо бо давлатњои дигар вобаста ба принсип ва манфиатњои
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он ба воситаи шаклњо ва методњои гуногун ба амал бароварда
мешавад.
Сиёсати беруна маќсадњо, вазифањо, самтњо, инчунин шаклњо,
воситањо ва методњои фаъолияти давлатро дар соњаи муносибатњои
байналмилалї муайян менамояд. Сиёсати беруна љузъи таркибии
сиёсати дохилии давлат ба њисоб меравад. Шаклњои асосии сиёсат
(дохилї ва хориљї) ба якдигар махлут мебошанд ва њатто дар
мавридњои муайян онњоро људо намудан номумкин аст.
Сиёсати беруна маљмўи маќсад ва воситањои фаъолияти давлат
дар соњањои муносибатњои якљояи он бо дигар давлатњо, халќу
миллатњо ва созмонњои байналмилалї мебошад.
Маќсади асосии сиёсати берунаи њар як давлат дар он зоњир
мегардад, ки бехатарии онро таъмин созад, шароити мусоиди сиёсати
берунаро барои инкишофи иќтисодї, иљтимої ва мадании мамлакат
фароњам оварад, ба њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд кафолат
дода, онњоро њифз намояд.
Самтњои сиёсати берунаи љумњурии мо дар марњилаи кунунї
дар паёмњои њамасолаи Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ муайян
мегардад. Чунончи, Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон таъкид
намудаанд: «Асоси сиёсати берунаи имрўзаи кишварро сиёсати
дарњои боз, омодагї барои њамкорї бо њама субъектњои
муносибатњои байналмилалї дар заминаи эњтироми усулу меъёрњои
пазируфташудаи њуќуќи байналмилалї ташкил медињад».
Яке аз воситаи муњимми ба амал баровардани сиёсати берунаи
давлатро дипломатия ташкил медињад. Бояд тазаккур дод, ки худи
дипломатия ифодакунандаи сиёсати беруна мебошад. Мафњуми
дипломатия дар адабиёти њуќуќї таљассуми бевоситаи худро ёфтааст,
ки таърифњои гуногун дорад. Масалан, дар «Луѓатномаи дипломатї»
мафњуми дипломатия чунин шарњ дода шудааст: «Дипломатия
фаъолияти расмии сардори давлат, њукумат ва маќомоти махсуси
робитаи берунї буда, бањри амалї намудани маќсад ва вазифањои
сиёсати берунаи давлат, инчунин бањри њимояи њуќуќ ва манфиатњои
давлат дар хориља равона шудааст».1
Вале бояд ќайд намуд, ки ин мафњум мањдуд буда, дар он
масъалањои муњим, ба мисли алоќамандии дипломатия ва њуќуќи
байналмилалї, функсияњои танзимнамої ва идоракунии дипломатия
дар муносибати байни давлатњо инъикос наёфтаанд. Дипломати
машњури англис Э.Сатоу дипломатияро истифодаи хирад ва одоби
1

Дипломатический словарь. Т.1.- М., 1971. - С.479.
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муомила дар муносибатњои расмї байни давлатњои соњибистиќлол
маънидод менамояд. 1 Муаллиф танњо як љињати ин мафњум
муносибатњои расмиро зикр намудааст, ки ба аќидаи мо, нопурра
мебошад. Собиќ вазири корњои хориљии Иттињоди Шўравї
А.А.Громико ќайд менамояд, ки «мафњуми сиёсати беруна самти
умумии давлатро дар корњои байналмилалї дар бар мегирад.
Дипломатия - ќисми људонашавандаи сиёсати беруна ва фаъолияти
байналмилалии давлатњо ба њисоб меравад. Мањз сиёсати беруна
маќсад ва вазифањои дипломатияро муайян менамояд».2
Њамин тариќ, «дипломатия фаъолияти расмии сарони
давлатњо, њукуматњо ва маќомоти махсуси алоќаи беруна бањри
баамалбарории маќсад ва вазифањои сиёсати берунаи давлатњо,
инчунин оид ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои давлат дар хориљи
кишвар мебошад».
Воситаи асосии дипломатия инњо ба њисоб мераванд:
музокироти дипломатї; муносибати дипломатї; иштирок дар кори
ташкилотњо ва конфронсњои байналмилалї; тайёр намудан ва бастани
шартномањои байналмилалї; фаъолияти намояндагии доимии
давлатњо дар хориљи кишвар; нашри расмии њуљљатњои
байналмилалї.
Бояд таъкид кард, ки ба расмият шинохтани истиќлолияти ЉТ
бањри рушди мутавозии робитањои дўстонаи дипломатї ва дар ин
замина густариш додани њамкорињои байналмилалї ањамияти калон
дорад. Зеро эътироф кардани Тољикистон мавќеи байналмилалии
онро устувор намуда, ба рушди њамкорињо дар арсаи байналмилалї
мусоидат мекунад.
Далели давлати соњибихтиёри миллї будан ва эътироф шудани
ЉТ дар арсаи байналмилалї имкон дод, ки њамкорињоро вусъат дода,
кишварро узви комилњуќуќии љомеаи љањонї гардонад.
Дар баробари ин, ЉТ узви як зумра созмонњои универсалии
байналмилалии олами муосир, ба монанди СММ (2.03.1991), Бонки
байналмилалии таљдид ва рушд, Хазинаи байналмилалии асъор,
Корпоратсияи
байналмилалии
молиявї,
Ассосиатсияи
байналмилалии инкишоф (27.04.1993), Созмони умумиљањонии
тандурустї (9.09.1993), Ташкилоти байналмилалии мењнат (26.11.1993)
ва ѓ. мебошад.
Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике.- М., 1961. - С.11.
Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики. Избранные речи и
статьи.- М., 1978. - С.304.
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Њамчунин њамкорињои рушдёбанда ва босамари мо бо чунин
ташкилотњои байналмилалии минтаќавию байниминтаќавї аз ќабили
ИДМ, Созмони Њамкорињои Шанхай, Созмони њамкорињои
иќтисодї, Созмони амнияту њамкорї дар Аврупо, Созмони
конфронси исломї густариш ва таќвият меёбанд.
Зиёда аз ин, ЉТ узви дањњо ташкилотњои байналмилалии
ѓайрињукуматї, аз љумла Федератсияи байналмилалии љамъияти
Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, Табибони бидуни марз, Кумитаи
байналмилалии Салиби Сурх, Кумитаи байналмилалии наљот ва
ѓайрањо мебошад. Бояд тазаккур дод, ки густариши фаъолияти
созмонњо ва институтњои байналмилалии ѓайридавлатии иљтимої,
фарњангию хайриявї падидаи ошкор ва возењи марњилаи кунунї
мебошад ва равобити мо бо онњо созанда аст.
Рушди минбаъдаи њамкорињои ЉТ бо сохторњои номбаршуда
ба нафъи истиќлолият ва пешрафти кишварамон мебошад.
Чи тавре ки ба мо маълум аст, яке аз унсурњои муњимми
соњибњуќуќии байналмилалии давлат ин ќобилияти њуќуќдории
шартномавї мебошад. Яъне ќобилияти иштирок дар бунёд ва
амалигардонии меъёрњои байналмилалї-њуќуќї мебошад.
Имрўз ЉТ иштирокчии шартномањои зиёди байналмилалии
бисёрљониба ва дуљониба аст. Чунончи, Љумњурии Тољикистон
иштирокчии як зумра шартномањои бисёрљонибаи байналмилалї
мебошад, ба монанди Конвенсияи Вена оид ба муносибатњои
дипломатї аз 18 апрели соли 1961 (4.11.1995), Конвенсияи Вена «Дар
бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї» аз 23 маи соли 1969
(4.11.1995), Паймони байналмилалї доир ба њуќуќњои шањрвандї ва
сиёсї аз 16 декабри соли 1966 (13.11.1998) ва њоказо.
Њамчунин
ЉТ
иштирокчии
чунин
шартномањои
байналмилалии дуљониба, ба монанди Созишномаи байни Њукумати
ЉТ ва Њукумати ШМА дар бораи супоридани ашхос ба Суди
байналмилалии љиноятї аз 8.10. соли 2003, Созишномаи байни
Њукумати ЉТ ва Њукумати ФР дар бораи фаъолияти мењнатї ва њифзи
њуќуќи шањрвандони ЉТ дар ФР ва шањрвандони ФР дар ЉТ аз соли
2004, Созишнома оид ба њамкорињои техникї байни Њукумати ЉТ ва
Њукумати Япония ва ѓ. мебошад.
ЉТ чун давлати соњибихтиёр муносибатњои хешро дар асоси
сиёсати сулњљуёна дар амал татбиќ менамояд ва соњибихтиёрию
истиќлолияти дигар давлатњоро эътироф менамояд. Инчунин њангоми
ба амал баровардани муносибатњои хориљї ба меъёрњои
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байналмилалї такя намуда, вобаста ба манфиатњои халќи Тољикистон
њамкорињои муфидро ба роњ мемонад.
Принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї бевосита дар
Конститутсияи ЉТ инъикос ёфтаанд. Тибќи м. 11 асоси сиёсати
берунаи ЉТ-ро принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї ташкил
медињанд, ё ба ибораи дигар гўем, ЉТ муносибатњои њориљии хешро
бо воситаи принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї муайян
менамояд. Эњтироми њуќуќ ва озодии инсонро ЉТ муќаддас
шуморида, риоя ва њифзи онро дар ќаламрави хеш таъмин мекунад.
Баробарњуќуќї ва худмуайянкунии тамоми халќу миллатњоро
эътироф менамояд.
Зарурати таљассуми принсипњои асосии њуќуќи байналмилалї
дар Конститутсияи ЉТ дар он зоњир мешавад, ки Тољикистон ба њайси
як субъект комилњуќуќи байналмилалї аз љониби аксари давлатњои
љањон эътироф шудааст ва Конститутсия санади њуќуќиест, ки вазъи
њуќуќии давлатро дар дохилу дар хориљ муайян менамояд.
ЉТ аз дахолат кардан ба корњои дохилии дигар давлат,
истифода бурдани ќувва ва тањдиди ќувва доир ба њалли масъалањои
байналмилалї дар муносибатњои берунаи хеш худдорї менамояд.
Њамкорињои байналмилалиро дар асоси эътирофи соњибихтиёрї ва
истиќлолияти давлатњо ва дар шаклњои дуљониба ва бисёрљониба ба
роњ мемонад. Њама уњдадорињоеро, ки аз шартномањои
байналмилалии эътирофнамудаи ЉТ бар меоянд, бовиљдонона иљро
мекунад. Тољикистон чун дигар субъектњои њуќуќи байналмилалї дар
фаъолияти хеш принсипњои асосии њуќуќи байналмилалиро ба
роњбарї мегирад ва онњоро чун асоси муайянкунандаи муносибатњои
хориљии худ тибќи Конститутсияи кишвар эътироф менамояд.
Њамкорї бо ташкилотњои байналмилалї яке аз самтњои асосии
сиёсати хориљии Тољикистонро ташкил медињад. Таърихи робитањои
љумњурї бо ташкилотњои байналмилалї аз ибтидои ба даст овардани
истиќлолияти Тољикистои шурўъ шуда, минбаъд дар баробари васеъ
шудани доираи муносибатњо бо олами беруна боз њам ривољу равнаќ
ёфтааст.
Дар рушди босуръати иќтисоди миллии
Тољикистон
муносибатњои иќтисоди хориљї наќши муњим доранд. Бинобар ин
Тољикистон ќадамњои устуворро дар бобати њамгирої бо созмонњои
умумиљањонї мегузорад. Аз љумла Тољикистон узви комили яке аз
созмонњои бонуфўзи байналмилалї - СУС мебошад.
ЉТ робитањои њамаљонибаю судманди худро бо Созмони
ахдномаи амнияти дастаљамъї, Иттињоди Аврупо, Љомеаи иќтисодии
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Авруосиё, Созмони ахдномаи атлантикаи Шимолї, Созмони амният
ва њамкорї дар Аврупо, Созмони Конфронси Исломї, СММ,
ЮНЕСКО ба роњ мондааст, зеро ЉТ наќши созмонњои
байналмилалиро дар танзим ва равобити густурдаи байналмилалї
муњим медонад.
ЉТ робитаи судманду муфидро бо созмонњои низоми СММ
дар ќаламрави хеш ба роњ монда аст. Аз љумла дар ЉТ намояндагии
Раёсати Комиссариати Олии СММ оид ба гурезањо, Дафтари СММ
барои тањкими сулњ дар Тољикистон (UNТОР), Раёсати СММ оид ба
назорати маводи мухаддир (VNОDССР), Дафтари СММ оид ба
кўмаки лоињањо (VNOPS), Барномаи љањонии озуќавории СММ
(VNWEF), Дафтари СММ оид ба робитањои башардўстї (VNOCHA),
Фонди занони СММ (VNIFEM), Фонди кўдакони СММ (VNICEF),
Барномаи рушди СММ (ПРООН), Фонди халќ ва ањолии СММ
(VNFRA) фаъолияти пурсамар судмандро анљом дода истодаанд.
Дар замони њозира дар ЉТ намояндагии зиёда аз 20
ташкилотњои байналмилалии ѓайрињукуматии фаъолият мекунанд.
Созмонњои байналмилалии ѓайрињукуматї фаъолияти ахборї,
машваратї, њуќуќэљодкунї, назоратї ва тафтишотиро анљом
медињанд.
Ташкилотњои байналмилалии ѓайрињукуматї иттилоот доир
ба давлату ташкилотњои байналмилалї ва фаъолияти онњо, инчунин
донишњоро оид ба њуќуќи инсон пањн мекунанд. Фаъолияти
машваратии созмонњои байналмилалии ѓайрињукуматї дар ќонеъ
гардонидани дархости шахсон ва ташкилотњо нигаронида шудааст.
Созмонњои байналмилалии ѓайрињукуматї дар љараёни
њуќуќэљодкунї, аз љумла коркард ва тањияи лоињањои ќонунњо,
кодификатсияи ѓайрирасмї сањм мегузоранд. Фаъолияти назоратии
ташкилотњои байналмилалии ѓайрињукуматї дар таъмини риояи
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ифода мегардад.
Дар ин самт наќши Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх дар
бахши назорати иљрои меъёрњои њуќуќи байналмилалии инсондўстї
назаррас мебошад.
Фаъолияти тафтишотии ташкилотњои байналмилалии
ѓайрињукуматї дар таъсиси комиссияњои махсуси тафтишотї бањри
њалли ин ё он масоили байналмилалї дар ќаламрави кишвари алоњида
ё минтаќаи муайян ифода мегардад. Чунин фаъолиятро ташкилотњои
байналмилалии ѓайрињукуматї дар ќаламрави миллї дар асоси
талаботи ќонунгузории байналмилалї ва миллї анљом медињанд.
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Њамкорињои байналмилалии ЉТ оид ба мубориза алайњи
љинояткорї яке аз бахшњои муњимми фаъолияти давлат ба њисоб
меравад. Зеро тамоюлоти асосии љањони муосир ва равандњои ба онњо
пайванд барои давлати Тољикистон бетаъсир буда наметавонад.
Бинобар ин, шарти муњимтарин дар ин роњ ташаккул додани
њамкорињои байналмилалї љињати бартараф намудани хатарњо ва
тањдидњои асосии глобалї, аз љумла терроризм, муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љинояткории муташаккили
трансмиллї мебошад. Ин њамкорињоро ЉТ дар сатњи дуљониба ва
бисёрљониба бо дигар давлатњо ва субъектњои њуќуќи байналмилалї
ба амал меброрад, ки заминаи њуќуќии онро шартномањо
байналмилалї ташкил медињанд.
Дар замони муосир, иштироки ЉТ дар њамкорињои
байналмилалї оид ба мубориза бо љинояткорї бахусус дар сатњи
универсалї ва минтаќавї назаррас мебошад. Ќайд кардан ба маврид
аст, ки ЉТ чун субъекти комилњуќуќи байналмилалї ва љузъи љомеаи
љањонї дар бахши мубориза ба муќобили намудњои муайяни
љинояткорї, алалхусус љинояткории муташаккилонаи трансмиллї ва
пешгирии он ки на танњо ба мамлакати алоњида балки ба тамоми
љомеаи љањонї хавфи љиддї дорад, бетараф буда наметавонад.
Бинобар ин омилњои ба миён омада зарурати њамкорињои
васеи байналмилалиро барои њалли дастаљамъии ин проблемањо љалб
менамояд. Шарикии мо дар мубориза бар зидди терроризм,
экстремизм, љинояткории муташаккили трансмиллї ва хатарњои
дигари љањонї барои амният ва суботи минтаќавию љањонї
арзишманд аст.
Чунончи, 12 декабри соли 2000 дар шањри Палермои Италия
конфронси сиёсии СММ дар сатњи олї баргузор гардид, ки дар он
Конвенсияи СММ ба муќобили љинояткории муташаккилонаи
трансмиллї имзо гардид. Президенти ЉТ ва роњбарони давлатњои
Австрия, Лањистон, Италия ва мамлакатњои дигар аз љумлаи
аввалинњо шуда ба ин конвенсия имзо намуданд. Президенти
Тољикистон конвенсияи мазкурро воситаи самарабахш ва заминаи
зарурии ќонунии њамкории байналмилалї дар мубориза ба муќобили
аз худ кардани маблаѓњои калони пулї, хариду фурўши ѓайриќонунии
маводи мухаддир барин фаъолияти љинояткорон ва равобити
вусъатёбандаи љинояткории муташаккилонаи трансмиллї ва
терроризми байналмилалї номида, ба он њамчун муваффаќияти
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калони СММ дар мубориза ба муќобили љинояткории байналмилалї
бањо дод.1
Гузашта аз ин, ќобили зикр аст, ки ЉТ дар мавриди тањия ва
тезонидани (суръатбахшии) раванди ќабули ин санади муњими
байналмилалї аз љониби Ассамблеяи Генералии СММ сањми арзанда
дорад. Њанўз моњи апрели соли 1999 дар шањри Вена Президенти ЉТ
њангоми суханрониаш дар љаласаи 8-уми Комиссияи СММ оид ба
пешгирии љинояткорї ва адлияи љиної пешнињод карда буд, ки
раванди пазироии конвенсияи номбурда тезонида шавад, зеро он бояд
ба њайси механизми самарабахш ва асосии боэътимоди њуќуќии
њамкорињои байналмиллалї дар мубориза ба муќобили шаклњои
гуногуни љинояткорї хизмат намояд.
Њамзамон хотиррасон намоем, ки Президенти ЉТ соли 2000
зарурати тањия ва ќабули консепсияи ягона ва универсалии
терроризмро таъкидан зикр намуда буд, ки ќабули он метавонад
роњњо ва василањои муассири муборизаро бар зидди хатарњои глобалї
муайян ва мушаххас намояд. Дар чунин шароит зарур аст, ки дар
мубориза бо хатарњои глобалї мавќеи усулї ва мутавозї њифз шавад
ва таќвият ёбад.
Заминаи њуќуќии њамкорињоро бо давлатњои дигар њамчунин
њамроњ гаштани ЉТ ба як ќатор санадњои байналмилалї аз љумла:
Конвенсия дар бораи љиноятњо ва дигар љиноятњое, ки дар
њавопаймоњо содир мешаванд аз 14.09.1963, ки ЉТ ба он 4.11.соли 1995
њамроњ шудааст; Конвенсия оид ба мубориза алайњи муомилоти
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва моддањои психотропї аз
20.12.1998, ки ЉТ ба он 4.11.соли 1995 њамроњ шудааст ва ѓ. ташкил
медињанд.
Самти
муњимтарини
афзалиятноки
њамкорињои
байналмилалии ЉТ дар мубориза бо љинояткорї дар сатњи минтаќавї
бо давлатњои иштирокчии ИДМ мебошад, ки аз мувофиќати
манфиатњо ва хусусияти муносибати давлатњои муайяни дар ин
минтаќа љойгиршуда бармеояд.
Заминаи њуќуќии њамкорињои давлатњои иштирокчии ИДМ
дар мубориза бо љинояткорї Конвенсия дар бораи кўмаки њуќуќї ва
муносибатњои њуќуќї доир ба корњои шањрвандї, оилавї ва љиноятї
аз 1 октябри соли 2004 ташкил медињад. Дар баробари ин, дар доираи
ИДМ як силсила созишномањои бисёртарафа ба имзо расидаанд, ки аз
љумла Љумњурии Тољикистон иштирокчии онњо мебошад: ин
1Љумњурият,

16 декабри соли 2000. №104 (20.277).
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Созишнома «Дар бораи њамкорињои давлатњои иштирокчии ИДМ
дар мубориза бо љинояткорї» аз 25 ноябри соли 1998, Конвенсия «Дар
бораи супоридани мањкумшудагон ба мањрумї аз озодї барои
минбаъд адо кардани љазо», Созишнома оид ба њамкорињо дар
мубориза бо љинояткорї дар соњаи иќтисодиёт аз 12 апрели соли 1996,
Созишнома дар бораи њамкорињои Вазоратњои корњои дохилаи
давлатњои ИДМ дар соњаи мубориза бо љинояткории муташаккилона
аз 17 апрели соли 1994 (Ашхобод), Созишнома «Дар бораи
њамкорињои Вазоратњои корњои дохилаи давлатњои иштирокчии
ИДМ дар мубориза бо терроризм» аз 8 сентябри соли 2000 ва ѓ.
Њамчунин, масъалаи њамкорињои байналмилалї дар мубориза ба
муќобили хавфи пањн гардидани терроризми байналмилалї, хариду
фурўши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љинояткории
муташаккилона дар мулоќоти расмии сарони давлатњои узви
Муоњидаи «Шанхай», ки моњи августи соли 2000 дар Душанбе
баргузор гардид, диќќати махсус дода шуда буд. Дар натиљаи он ба
хотири коњиш ва рафъи чунин хатарњои асосии глобалї сарони
давлатњои Созмони њамкории Шанхай соли 2002 Конвенсия оид ба
мубориза бо терроризм, људохоњї ва ифротгароиро ќабул намуд.
Њамчунин дар мубориза бо љинояткорї ЉТ иштирокчии як
ќатор шартномањои дуљониба мебошад. Масалан: Созишнома байни
Њукумати ЉТ ва Њукумати Ќиргизистон «Дар бораи њамкорињои
маќомоти њифзи њуќуќ ва махсуси ноњияњои (минтаќањои)
наздисарњадї» аз 30 июли соли 1998, Созишнома «Дар бораи
њамкорињои байни Вазорати корњои дохилаи ЉТ ва ВКД Љумњурии
Узбекистон дар соњаи мубориза бо љинояткорї» аз 6 феврали соли
1993, Созишнома «Дар бораи њамкорињои байни ВКД ЉТ ва ВКД
Россия» аз 23 сентябри соли 1993 (Волгоград), Созишнома байни ВКД
ЉТ ва ВКД Љумњурии Узбекистон дар мубориза алайњи воситањои
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва моддањои психотропї аз 4 феврали
соли 1998 ва ѓ.
Яке аз роњњои инкишофи муносибатњои иќтисодиву тиљоратї
ва мадании байни давлатњо ин густариш додани равобити њавоии
байналмилалї мебошад.
Дар замони муосир воситаи муњимми нигоњ доштан ва
мустањкам намудани робитањои байналмилалии давлатњо авиатсияи
гражданї мебошад.
Баъди ба даст даровардани истиќлолият ЉТ бо як ќатор
давлатњои хориљї оид ба истифодаи фазои њавої ва фаъолият дар
соњаи авиатсияи гражданї њамкорињои судмандро ба роњ мондааст.
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Аз љумла, Созишномаи байни Њукумати ЉТ ва Њукумати Љумњурии
Туркия «Дар бораи робитањои њавої» аз 28 январи соли 1994;
Созишномаи байни ЉТ ва Љумњурии Узбекистон «Оид ба њамкорї ва
робитањои њавої» ва ѓ.
Дар кишвар санади асосие, ки рељаи њуќуќии фазои њавоии ЉТро ба танзим медарорад, Кодекси фазои њавоии ЉТ, инчунин як ќатор
меъёрњои асосии вобаста ба режими њуќуќии ќаламрави ЉТ, Ќонун
«Дар бораи сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон» мебошанд.
Мутобиќи Конститутсияи ЉТ фазои њавоии он моликияти
истисноии давлат мебошад (м. 13).
Дар Кодекси фазои њавої сабт шудааст, ки ЉТ истиќлолияти
пурра ва истисноиро нисбат ба фазои њавоии он дорад.
Таркиби ќаламрави њавоии ЉТ-ро фазои њавоие, ки њудуди
сарњади обї ва хушкии онро фаро гирифтааст, ташкил медињад.
Парвози байналмилалии њавопаймоњо дар фазои њавої дар
асоси шартномањои байналмилалї ё иљозатномањое, ки бо тартиби
муќаррарнамудаи Њукумати ЉТ дода мешаванд, иљро карда мешавад.
То
иљрои
парвози
байналмилалї
аз
љониби
истифодабарандагони фазои њавоии ЉТ бояд аломатњои
фарќкунандаи њавопаймоњои давлатњои хеш (хориљї) ба маќомотњои
махсуси ваколатдори соњаи мудофиа ва маќомоти махсуси
ваколатдори соњаи авиатсияи гражданї хабар дода мешавад (м. 73).
Њавопаймоњои давлатњои хориљї дар фазои њавоии ЉТ аз рўи
(вобаста) роњњои њавоии муќарраргардида бояд њаракат намоянд.
Парвоз ва фурудоии њавопаймоњои хориљї бошад дар фурудгоњњои
байналмилалї ва аэродромњое, ки барои парвози байналмилалї
кушодаанд, сурат мегирад (м.73).
Њавопаймоњои граждании давлатњои хориљї њангоми дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон фуруд омадан мумкин аст мавриди
муоина ва тафтиши санадњои њавопаймо, ки аз тарафи шахсони
ваколатдори маќомоти дахлдори махсуси ваколатдор сурат мегирад,
ќарор гиранд.
Дар њолатњое, ки агар дар борти њавопаймои граждании
давлати хориљї санадњои барои парвози байналмилалї
муќарраршуда (масалан, шањодатнома дар бораи ба ќайдгирии
давлатї; сертификати ќобилияти парвоз ё худ шањодатнома дар бораи
ќобили парвоз будан; асноди дахлдор барои њар як узви экипаж ва
ѓайрањо) мављуд набошанд ва барои ѓайрифаъол донистани
њавопаймои мазкур асосњо вуљуд дошта бошанд, маќомоти махсуси
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ваколатдори соњаи авиатсияи гражданї метавонад парвоз кардани
чунин њавопайморо боздорад (м. 74).
Ба њавопаймоњо, экипажњои онњо ва мусофирон, ки ба ЉТ
меоянд, аз ЉТ мераванд ва ба таври транзитї бо нишастан дар
ќаламрави ЉТ њаракат мекунанд, инчунин ба амвол, баѓољ, борњо ва
муросилоте, ки ба ЉТ оварда мешаванд ва аз он бурда мешаванд,
амали ќоидањои шиноснома, гумрук ва ќоидањои дигари
муќаррарнамудаи ќонунгузории ЉТ татбиќ мегарданд.
Њангоми дар ќаламрави ЉТ анљом додани интиќолоти
байналмилалї ва ё иљрои корњои авиатсионї корхонањои
авиатсионии хориљї, намоядагињои байналмилалии истифодабарї ва
соњибкорони хусусї бояд иљозатномањои дахлдор дошта бошанд.
Додани чунин иљозатномањо мутобиќи м. 10 Кодекси фазои њавоии
ЉТ сурат мегирад.
Бояд ќайд намуд, ки ба њуќуќи фазои њавої яъне ќонунгузории
фазои њавоии ЉТ, илова ба он баъзе меъёрњои соњаи гражданї,
гумрукї, љиної, ки онњоро соњањои алоњидаи њуќуќ танзим мекунанд,
инчунин асноди зериќонунї - ќарорњои Маљлиси Олии ЉТ,
фармонњои Президент, ќарорњои Њукумат ва дигар санадњои меъёрї
тааллуќ доранд.
Яке аз самтњои дигари афзалиятноки сиёсати хориљии ЉТ ин
њамкорињо дар соњаи истифодабарии захирањои обї мебошад.
ЉТ хушбахтона дорои сарчашмањои зиёди оби тоза ва умуман
саргањи захирањои обии Осиёи Марказї мебошад, вале ба ин нигоњ
накарда, аз љумлаи кишварњои пешгоме мебошад, ки диќќати љомеаи
љањониро ба масъалањои норасоии оби тозаи ошомиданї ва
масъалањои марбут ба нигањдошти он љалб намудааст.
Ба њамагон маълум аст, ки ташаббусњои љањонии Тољикистон
дар соњаи об то имрўз њамеша мавриди дастгирии љомеаи
байналмилалї ќарор гирифтаанд, ки ин амр дар болоравї ва вусъати
обрўву эътибори Тољикистон дар сатњи љањонї наќши муҳим
бозидааст. Ин аст, ки имрўз кишвари мо дар арсаи байналмилалї ба
сифати ташаббускори њалли масъалањои глобалї вобаста ба
истифодаи самараноки захирањои обї эътироф гардидааст, муњокима
ва баррасии тамоми масъалањои марбут ба мудирияти захирањои об,
тарњрезии талошњои байналмилалї барои њалли мушкилоти вобаста
ба таъмини дастрасии тамоми мардуми сайёра ба оби тозаи
ошомиданї ва роњандозии њамкорї дар њама сатњњо бо љалбу
иштироки фаъоли кишвари мо сурат мегирад, ки барои болоравии
маќоми Тољикистон сањми беандоза дорад.
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Бояд тазаккур дод, ки тўли даврони соњибистиќлолии
Тољикистон ташаббусњои зерини дорои ањамияти байналмилалї дар
соњаи њалли масоили об пешнињод шудаанд, ки аз љониби љомеаи
љањонї ҳамаҷониба ва якдилона дастгирї ёфтаанд:
Санаи 1 октябри 1999 дар Иҷлосияи 54-уми Маҷмааи Умумии
СММ бо пешнињоди ЉТ соли 2003 «Соли байналмилалии оби тоза»
эълон гардид. Дар асоси ин ташаббус аз 29 август то 1 сентябри соли
2003 дар шањри Душанбе Форуми байналмилалї оид ба оби тоза
баргузор шуд, ки дар он аз 54 кишвари ҷаҳон ходимони давлатї,
олимон ва дигар намояндагони ташкилотњои гуногуни љањон ширкат
варзиданд.
Пешнињоди дуюми ЉТ оид ба эълон намудани солњои 20052015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт»
мебошад. Санаи 23 декабри соли 2003 Маљмааи Умумии СММ дар
асоси Эъломияи Душанбе Ќатъномаи дахлдорро ќабул карда, солҳои
2005-2015-ро њамчун Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт»
эълон кард.
Њамчунин бо ташаббуси ЉТ Маљмааи Умумии СММ 20
декабри соли 2010 соли 2013-ро Соли байналмилалии њамкорї дар
соњаи об эълон кард, ки он аз љониби 190 давлати љањон дастгирї ёфт.
Пешнињоди дигар оид ба таъмин намудани кишварњои Осиёи
Марказї бо оби тоза тавассути таъсис додани Консортсиуми
байналмилалї доир ба истифодаи оби кўли Сарез мебошад. Тибқи
ташаббуси мазкур 20-21 августи 2013 Конфронси байналмилалии
сатњи баланди њамкорї дар соњаи об дар шањри Душанбе баргузор
гардид, ки як қатор санадњои ниҳої ќабул шуданд.
Ва нињоят пешнињоди Дањсолаи байналмилалии амал «Об
барои рушди устувор» барои солњои 2018-2028 аз муњимтарин
иќдомоти љањонии ЉТ ба шумор мераванд.
Ин чорумин ташаббуси ЉТ дар робита ба ин иќдом аст. Њамин
тавр 21 декабри соли 2016 Маҷмаи умумии СММ Ќатъномаро зери
унвони Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор»,
солҳои 2018-2028 бо ҷонибдории 177 кишвари узви СММ қабул
намуд.
Мутобиќи ќатъномаи ќабулшуда Дањсолаи Байналмилалии
амал «Об барои рушди устувор» аз 22 марти соли 2018 (Рӯзи
байналмилалии захираҳои об) шурўъ шуда, 22 марти 2028 ба анљом
мерасад.
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Дањсолаи мазкур дар рушди устувор ва мудирияти
њамгироёнаи захирањои об, татбиќ ва пешбарии лоињањо ва
барномањо дар соњаи об, тањкими њамкорї ва ширкат љињати татбиќи
њадафњои рушди устувори марбут ба захирањои об мусоидат намуда,
масъалањои тањкими самаранокии истифодаи захирањои об ва
њамгирої байни захирањои об, ѓизо, энергия ва муњити зистро фаро
мегирад.
Ќабули ќатъномаи мазкур сариваќтию зарурї буда, он
ањамияти умумибашарї дорад. Зеро оќибатҳои хатарњои глобалии
имрўза, аз љумла таѓйирёбии иќлим, афзоиши ањолї, норасоии оби
нўшокї, зиёд шудани офатҳои табиї, буњронњои молиявию иќтисодї,
озуќаворї ва энергетикї, беморињои сирояткунанда, хушкшавї,
зуњуроти терроризм ва экстремизм, низоъњои њарбї дар як ќатор
кишварњо ва минтаќањои олам, дигар тањдиду хатарњои муосир, ки аз
вайрон шудани низоми табиат дар тамоми љањон сар мезананд,
љомеаи љањониро бетараф гузошта наметавонанд ва аз бисёр љињат ба
комилан амалї гаштани њадафу вазифањои Даҳсолаи байналмилалї
монеъ мешаванд.
Ќабули Ќатъномаи СММ инчунин гувоњи он аст, ки
Тољикистон бо мањорати хеле ќобили таваљљуњ дар мавриди татбиќи
манфиатњои миллї дар сатњи њамкории байнамилалї пайваста кўшиш
ба харљ медиҳад. Мисоли инро метавон дар татбиќи барномањои
зикрёфта мушоњида намуд, ки аз татбиќи онњо на танњо Тољикистон,
балки дигар мамлакатњои дуру наздик метавонанд манфиатдор
бошанд. Зарурати ќабули Ќатъномаи мазкурро СММ ба он
нигаронињои умумибашарие асоснок менамояд, ки барои њамаи
кишварњои олам дахл доранд.
Аз љумла, дар Ќатънома зикр шудааст, ки «афзоиши ањолию
раванди шањрнишинї, биёбоншавї, хушксолї ва таѓйири иќлим,
инчунин набудани имкониятњо барои таъмини истифодаи маќсадноки
об ва дар оянда авҷ гирифтани мушкилоти марбут ба набудани
дастрасї ба оби нушокии бехатар, хизматрасонии асосї дар соњаи
бењдошт ва малакањои ќавии тозагї, нобаробарї ба дастрасї, офатҳои
гидрологї ва норасоии об оварда мерасонад».
Ин аст, ки дар рўзномаи глобалии муосир масъалаи об, чун
пештара, аз љумлаи масъалањои хеле мубрам боќї мемонад. Њарчанд
ки дар љодаи расидан ба Њадафњои Рушди Њазорсола оид ба оби
нўшокї натиљањои љиддї ба даст омадаанд, вале њадафҳо дар самти
бењдоштї иҷро нашудаанд. Тибќи арзёбии коршиносон, шумораи
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ањолии сайёра то соли 2050 зиёда аз 9 миллиард нафарро ташкил
хоњад дод, ки мувофиќан ба афзоиши истеъмоли об боис мегардад.
Бар асари таъсири таѓйирёбии иқлим дар давраи зикршуда
аллакай зиёда аз 50 фоизи ањолии љањон бо мушкили норасоии об рў
ба рў мегардад. Бар замми ин раванди биёбоншавї, афзудани офатњои
табиии вобаста ба об, урбанизатсия ва ѓайраҳо, ки ба захирањои обї
ва сифати он таъсири манфї мерасонанд. Омилњои мазкур аз љомеаи
љањонї татбиќи чорањои фаврї ва амалиро таќозо менамоянд.
Њамин тариќ, ЉТ њамчун кишвари соњибихтиёр бо дар амал
татбиќ намудани сиёсати сулњљўёна ва инсондўстонаи худ дар арсаи
байналмилалї омода аст дар самти њалли мушкилот марбут ба
захирањои обї бо кишварњои дуру наздик дар зарфи ин Дањсолаи
байналмилалї низ њамкорињои мутаќобилан судмандро ба роњ монад.
Ба ѓайр аз муносибатњои байналмилалї-обии сатњи универсалї
ЉТ, инчунин иштирокчии муносибатњои байналмилалї-обии сатњи
минтаќавї мебошад, аз љумла дар доираи минтаќаи Осиёи Марказї.
Дар ин минтаќа яке аз мушкилоти асосї ин бўњрони экологии
Бањри Арал ба њисоб меравад. Масъалаи истифодабарї ва таќсимоти
захирањои обї дар њавзаи Бањри Арал њанўз дар солњои аввали ба даст
овардани истиќлолият ба мушкилоти рўзмарраи кишварњои минтаќа
табдил ёфт ва аз давлатњои њавза амалигардонии чорањои дахлдорро
љињати њалли онњо талаб менамуд.
Ба њамагон маълум аст, ки 60 фисади захирањои обии љараёни
болоии дарёњои њавзаи бањри Арал дар ќаламрави ЉТ ба вуљуд
меоянд, аммо аз ин њаљм кишвари мо њамагї 13 фисади онро мавриди
танзимнамої ќарор додааст. Мушкилоти бамиёномада дар Бањри
Арал ин мушкилоти интихоби эњтиёљоти иќтисодї ва экологии
давлатњои поёноб мебошад. Истифодаи ѓайриоќилона ва
ѓайрисамарабахши захирањои обї дар солњои 1960-1990, васеъгардии
заминњои обёришаванда дар њавза ба деградатсияи Бањри Арал
оварда расонид.
Бо маќсади бартараф намудани мушкилоти экологии
бамиёномада ва бењгардонии вазъи иљтимої-иќтисодї дар њавзаи
Бањри Арал аз љониби давлатњои Осиёи Марказї Хазинаи
байналмилалии наљоти Арал (ХБНА) таъсис дода шудааст, ки ЉТ
узви фаъоли он ба њисоб меравад.
ЉТ дар амалигардонии муколамаи байнидавлатї бо маќсади
њалли мушкилоти хусусияти на танњо экологї, балки хислати хољагии
обї ва энергетикї дошта вобаста ба Бањри Арал талошњои зиёде ба
харљ додааст. Кишвари мо иштирокчии Декларатсияи Нукусси
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давлатњои Осиёи Марказї ва ташкилотњои байналмилалї оид ба
масоили рушди устувори њавзаи Бањри Арал аз 5 сентябри соли 1995
мебошад, ки он дастгирии пурраи созишномањои байналмилалї, аз
љумла оид ба њифзи захирањои обиро пешбинї менамояд.
Бо маќсади њалли мушкилоти Бањри Арал бо ташаббуси ЉТ
Декларатсияи Душанбегии сарони давлатњои Осиёи Марказї аз 6
октябри соли 2002 ќабул гардидааст, ки он самтњои асосии
Барномањои амалиёти мушаххасро оид ба бењгардонии њолати
экологї ва иљтимої-иќтисодї дар њавзаи Бањри Арал барои давраи
солњои 2003-2010 пешбинї менамуд.
Ба ѓайр аз ин, Тољикистон иштирокчии Созишнома оид ба
амалиёти якљоя љињати њалли масоили Бањри Арал ва Наздиарал,
солимгардонии экологї ва таъмини рушди иљтимої-экологии
минтаќаи Арал аз 26 марти соли 1993 мебошад, ки он вазифањои
умумиро оид ба идоракунии захирањои обии фаросарњадии минтаќа
муайян менамояд ва салоњияти Комиссияи байнидавлатии
координатсияи оби Осиёи Марказиро тасдиќ менамояд.
Дар айни замон барои ЉТ ва умуман кишварњои минтаќаи
Осиёи Марказї дар баробари масоили Бањри Арал мушкилоти Кўли
Сарез низ љой дорад. Дар робита бо ин Бонки Умумиљањонї ва
Барномаи Рушди СММ тадќиќоти махсусро гузарониданд ва вобаста
ба он њисоботи бањогузорї ва лоињаи байналмилалиро љињати кам
кардани хавфи Кўли Сарез пешнињод намуданд.
Тибќи натиљаи хулосаи байналмилалї ва инчунин мувофиќи
Декларатсияи Душанбегї, ки дар Конференсияи байналмилалї оид ба
кам кардани офатњои табиии марбут ба об соли 2008 ќабул карда шуд
ва дар конференсияи байналмилалии махсуси ташкилгардида, ки соли
2009 ба мушкилоти Кўли Сарез бахшида шуда буд, ЉТ ба таъсиси
Консорсиуми байналмилалї оид ба истифодабарии оби Кўли Сарез
барои таъмини ањолии давлатњои минтаќа бо оби тоза ташаббус
нишон дод.
Ин Консорсиум имкон медињад, ки на танњо ањолии минтаќаро
бо оби тозаи нушокї дар шароити афзоиши норасоии он таъмин
намуд, балки хавфи кандашавии эњтимолии тудаи Усойро, ки ба љони
60 млн. нафар одамон дар Тољикистон, Афѓонистон, Узбекистон ва
Туркманистон тањдид мекунад, аз байн бурд.
Ёдовар шудан ба маврид аст, ки тамоми сарватњову захирањои
обие, ки дар њудуди ЉТ вуљуд доранд, њамчун моликияти истисноии
давлат эътироф гардида, ќаламрави ягонаи обии онро ташкил
медињанд. Дар ин маврид ЉТ њуќуќи соњибмулкиро ба маънои
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конститутсионї-њуќуќї нисбати иншоотњои обии дар ќаламрави
мамлакат ќарордошта доро мебошад.
Ба тамоми обњои дохилии кишвар чи тавре ки аз рељаи
њуќуќии ќаламрави давлатї бармеояд, соњибихтиёрии ЉТ пањн
мегардад. Мутаносибан дар асоси принсипи ягонагии ќаламрав
фазоии обии давлат њамчун ќаламрави обии давлат љузъи комили
ќаламрави ягонаи Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад.
Ќаламрави обии давлат берун аз фазои бањрї ва њамчунин берун аз
рељаи њуќуќии дарёњои байналмилалї мебошад. Аз ин рў, дар онњо бе
розигии давлат озодии гузаштани киштињо, агар дарёњои киштигард
бошанд ва њамчунин зарурати танзими шартномавии онњо љињати
истифодабарї бо маќсадњои ѓайрикиштигардї бо давлатњои дигар
вуљуд надорад.
Мувофиќан сохтмони дилхоњ обанборе, ки дар ин ё он дарёи
дохилии Тољикистон сурат мегирад, бунёди неругоњњои барќии обї
дар онњо, ё ин ки амалї намудани дигар навъи фаъолият дар
ќаламрави обии давлат пурра ба ирода ва салоњдиди ЉТ вобастагї
дорад.
ЉТ рушди минбаъдаи соњаи гидроэнергетикаро њамчун кафили
таъмини базаи энергетикї ва њамчун талаботи њаётї барои рушди
минбаъда ва пешравии иќтисодиёти давлат ва дар маљмўъ тамоми
минтаќаи Осиёи Марказї пешбинї менамояд.
ЉТ бо такя ба принсипњо ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї
њуќуќ дорад тибќи салоњдиди худ дарёњои дар ќаламраваш
мављудбуда ва мувофиќан ба таври мустаќилона захираи обию
энергетикиро истифода барад ва рељаи кории обанборњоро муќаррар
намояд.
Дар охир бояд зикр намуд, ки истиќлолияти давлатї боиси он
гардид, ки ЉТ њамчун давлати фаъоли њалли мушкилоти
байналмилалї ва минтаќавї шинохта шавад, эътимоди љомеаи
байналмилалиро ба даст оварад ва манфиатњои стратегии худро
њимоя намуда, мустаќилияти худро нигоњ дорад.
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III. РУШДИ ЊУЌУЌИ МУРОФИАВЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛ
Искандаров З.Њ., Мањмудов И. Т., Абдуллоев П. С.
РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТЇ ДАР
ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ
Ба даст овардани истиќлолияти комили сиёсї ва ќабули
Конститутсияи ЉТ соли 1994 аз арзишмандтарин ва бузургтарин
дастовардњои халќи Тољикистон дар интињои садсолаи гузашта ба
њисоб рафта, љињати гузариш ба марњилаи сифатан нави давлатдории
миллї заминањои мусоиди конститутсионї-њуќуќиро фароњам
оварданд. Ќабули Ќонуни асосии кишвар боис гардид, ки дурнамои
инкишофу пешрафти Тољикистон њамчун давлати демократї,
соњибихтиёр, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона муайян карда шавад.
Ќобили ќайд аст, ки Конститутсияи ЉТ бо дарназардошти ба
назари
эътибор
гирифтани
бењтарин
арзишњои
њуќуќи
байналмиллалї, таљрибаи пешрафтаи давлатњои мутаммаддини дунё,
тањлили муќоисавї-њуќуќии низоми њуќуќии кишварњои пешрафта,
таљрибаи давлатдорї ва суннату одатњои таърихии миллии тољикон
тањия ва ќабул карда шудааст. Ќабули Конститутсия заминањои
боэътимоди њуќуќиву ташкилиро дар самти ќабули ќонунњои нави
љавобгуй ба талаботи замон рўйи кор овард1.
Бори аввал дар он арзиш ва падидањои нав, аз ќабили
соњибихтиёрии халќ, усули таљзияи њокимият, пуррањокимиятии халќ,
арзиши олї будани инсон ва њуќуку озодињои ў, шаклњои гуногуни
моликият, эътирофи моликияти хусусї, кафолати фаъолияти озоди


Профессори кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, факултети њуќуќшиносии
ДМТ, доктори илмњои њуќуќшиносї.
 Мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, факултети њуќуќшиносии
ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
Дотсенти
кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, факултети њуќуќшиносии
ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї.
1 Мањмудов И.Т., Абдуллоев Н.А. Ањамияти Иљлосияи таќдирсози Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон дар тањкими давлатдории миллї ва рушди њокимияти судї
//Маводњои конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи «Ањамияти Иљлосияи
таќдирсози 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар тањкими давлатдори миллї
ва рушди ќонунгузорї» зери тањрири н.и.њ., дотсент Рањмон Д.С. – Душанбе: Матбааи
ДМТ. 2017. – 254 сањ. С. 57-68
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иќтисодї ва соњибкорї, гуногунандешии сиёси ва ѓайра мустањкам
шуданд. Гузашта аз ин, аввалин маротиба дар бобњои алоњидаи
Конститутсия
масъалањои марбут ба асосњои сохтори
конститутсионї, њамчунин њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии инсон ва
шањрванд мустањкам гардида, кафолатњои амалишавии онњо низ
муќаррар гардиданд.
Ќобили ќайд аст, ки Конститутсияи ЉТ
муњимтарин
муносибатњои њаёти иќтисодї, иљтимої, сиёсї, њуќуќї ва фарњангии
кишварро танзим намуда, дар самти ќабули ќонунњои нави љавобгуй
ба талаботи замон ва такмили низоми њуќуќии кишвар наќши
арзишманд дорад. Аз љумла, наќши Конститутсияи мамлакат дар
танзими муносибатњои љамъиятї дар самти мурофиаи судии љиноятї
ва рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятї назаррас аст.
Дар нимаи дуюми солњои њаштодум ва ибтидои солњои навадуми
ќарни гузашта дар натиљаи роњандозї намудани «сиёсати бозсозї»
дар кишвари абарќудрати Шўравї раванду воќеа ва навгонињое рўх
доданд, ки минбаъд сабабгори куллан таѓйир ёфтани асосњои сохтори
конститутсионї, сохти давлатї ва низоми њуќуќию ќонунгузорї
гаштанд. Дар натиљаи вусъат додани равандњои демократикунонии
љомеа, густариши ошкорбаёнї, пазируфтани њуќуќњои фитрии инсон,
назарияи давлати њуќуќбунёд ва дар ин замина эътироф намудани
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамчун арзиши олї, дар сатњи
ќонунгузорї мустањкам намудани усули таљзияи њокимият зарурати аз
нигоњу мазмуни нав ба танзими ќонунї даровардани муносибатњои
љамъиятї бо назардошти арзишњои нав ба вуќўъ пайваст. Чунин
омилњо дар нињояти том ба пошхўрии Давлати Шўравї ва ба даст
овардани истиќлолияти комили сиёсї аз љониби кишварњои аъзои он
боис гаштанд. Дар баробари дигаргун гаштани низоми њуќуќии
кишвар чунин навгонињо низ дар соњаи мурофиаи судии љиноятї ба
вуќуъ пайвастанд. Дар натиљаи амалишавии ислоњотњои судї-њуќуќї
дар кишвар, тарзи маъруфи њимояи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд эътироф шудани мурофиаи љиноятї ва ба њайси
принсипњои калидии мурофиаи љиноятї
пазируфта шудани
принсипњои дар асоси мубоњиса ва баробарии тарафњо сурат
гирифтани мурофиа ва эњтимолияти бегуноњї, асосњои бунёдии
мурофиаи љиноятиро куллан таѓйир доданд. Ин омилњо беихтиёр
заминањои боэътимоди њуќукиву ташкилиро – аз воситаи муњими
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мубориза ба љинояткорї будани мурофиаи љиноятиро ба - шакли
њимояи њуќуку манфиатњои шахсият фароњам оварданд.1
Бо шарофати касби Истиќлолияти давлатї ва ќабули
Конститутсияи ЉТ дар кишвар ислоњоти судї-њуќуќї оѓоз гардид, ки
ин њолат зарурияти дар тањрири нав тањия ва ќабули ќонуну санадњои
меъёрии њуќуќии ба талаботи замон мувофиќ ва љавобгўйро рўйи кор
овард. Дар ин замина ќабули Кодекси нави мурофиавии љиноятї ва ба
талаботи рушди замон мутобиќ сохтани он ногузир буд.
Ёдрас бояд шуд, ки давоми солњои 1959-1961 њамаи Љумњурињои
Шўравї кодексњои нави мурофиаи љиноятии худро ќабул намуданд.
Аз љумла, дар Тољикистон Шуравї Кодекси мурофиаи љиноятї 17уми августи соли 1961 ќабул гардида, аз 1-уми ноябри соли 1961
мавриди амал ќарор дода шуд, ки он таљасумгари заминањои бунёдии
Асосњои мурофиаи судии љиноятии ИЉШС ва Љумњурињои Шўравї
соли 1958 ба њисоб мерафт. Кодекси мазкур аз 10 фасл, 35 боб ва 431
модда иборат буда, то 1-уми апрели соли 2010 амал намуда, таърихи
ќариб нимасраи фаъолиятро дорад.
Аз ин рў, давоми дањсолаи аввали Истиќлолияти давлатї дар
њудуди кишвар КМЉ ЉТ дар тањрири соли 1961 амал мекард. Танњо аз
1-уми апрели соли 2010 КМЉ ЉТ дар тањрири нав ба њукми амал
даромад.
Маврид ба зикр аст, ки давоми солњои соњибихтиёрии давлатї аз
љониби як зумра олимону донишмандони маъруфи тољик, аз ќабили
Абдуллоев Н.А., Искандаров З.Њ., Мањмудов И.Т., Мирзамонзода
Х.М., Абдуллоев П.С., Назиров Н.А, Рањмадљонзода Р.Р., Орипов
А.Л., Муњиддинов А.А., Шањидуллозода М., Салимзода Ш.О.,
Хољаева Н.Б., Рањимзода М.С., Љалолов Х.Ѓ., Негматов Б.С. ва
дигарон оид ба махсусияти рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятї
ва дигар падидањои илми мурофиаи љиноятї осори арзишманди илмї
таълиф шуда, дар мавриди такмили ќонунгузории мурофиавии
љиноятї таклифњои судманд ва шоиста баён шудаанд.
Назар ба андешаи донишманди ватанї аз рўзи эълон гардидани
Истиќлолияти давлатї, яъне аз 9-уми сентябри соли 1991 то 01.04.2010
дар Тољикистон ќонунгузории мурофиавии љиноятии соли 1961 амал
мекард, ки дар давоми ќариб чор дањсолаи маљудияти он ба Кодекс бо
Мањмудов И.Т., Абдуллоев Н.А. Прокурор дар мурофиаи љиноятї: проблемањои
назариявї ва танзими њуќуќї //Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти
прокурорї ва пешгирии љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон (маводи
конференсияњои илмї-назариявї). Зери тањрири мудири кафедраи њуќуќи судї ва
назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. – Душанбе: «Маориф ва фарњанг».2013.- С. 12-13.
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17 Фармонњои Шўрои Олї ва Ќонунњои ЉТ зиёда аз 500 таѓйироту
иловањо ворид карда шудаанд, ки њатто баъзе меъёрњо чанд
маротибагї иваз гардидаанд. Дар пайванди ба ин масъала мавсуф
ќайд менамояд, ки солњои 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, ва
2009 ба КМЉ соли 1961 таѓйироту иловањои зиёде ворид карда
шуданд, ки онњо асосан ба моддањои 10,23, 32,33,44,329,330,339,378,113
(маќомоти тањќиќ) ва 122 КМЉ ЉТ ( маќомоти тафтиши пешакї ва
тобеияти тафтишї) бештар таалуќ доштанд. Таѓйироти воридгардида
барои таъмину риоя ва њифзи њуќуќу озодињои иштирокчиёни
мурофиаи љиноятї кам дахолат карда, бештар барои ба танзим
даровардани тобеияти тафтишотї ва судї равона шуда буданд1.
Табиист, ки бо вуљуди ворид намудани дигаргунї ва таѓйироту
иловањои зиёд КМЉ ЉТ дар тањрири соли 1961 дигар наметавонист,
ки муносибатњои нави мурофиавии љиноятиро ба таври дахлдор
танзим намояд. Аз дигар љониб, иљрои уњдадорињои ЉТ дар назди
созмонњои байналмилалї оид ба њифз ва риояи њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд низ зарурияти такмили ќонунгузории мурофиавии
љиноятї ва ќабули кодекси навро таќозо менамуд.
Гузашта аз ин ќабули Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ
барои солњои 2007-20102, заминањои муносиби ташкилї-њуќуќиро дар
самти тањия ва ќабули Кодекси мурофиавии љиноятї фароњам овард.
Дар натиҷаи меҳнати пурмашаққати тӯлонӣ ба гурӯҳи корӣ, ки
таҳти роҳбарии олими шинохта, Вазири онвақтаи адлияи ҶТ Б. Т.
Худоёрзода фаъолият менамуд, муяссар гардид, ки сарбаландона аз
иҷрои ин кори хеле мураккаб бароянд.
Маълум аст, ки Тоҷикистон КМЉ-ро баъд аз ҳамаи давлатҳои
ИДМ қабул намуд. Чунин муносибат, ба гуруҳи корӣ имконият дод,
ки таҷрибаи давлатҳои ҳамҷаворро оид ба ин масъала ва то ҳатто
амалияи татбиқи Кодексҳои онҳоро биёмӯзанд, то ки дар мавриди
таҳияи он ба камбудиҳое, ки онҳо роҳ додаанд, роҳ надиҳанд ва
лоиҳаеро барои қабул ба парлумони кишвар пешниҳод намуданд. Аз
љониби устодони кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурории
факултети њуќуќшиносї бо гурӯҳи корї зиёда аз 100 таклифу
пешнињодњо дар ҳаҷми зиёда аз 168 саҳифа пешниҳод шуда буд.
Лоихаи КМЉ ЉТ аз љониби олимон, кормандони амалї,
кормандони ташкилотњои байналмилалї, коршиносонї хориљї омода
Назиров Н.А. Ќонунгузории мурофивии љиноятї дар солњои соњибистиќлолии
Тољикистон // Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии тољикистон. № 3, 2012. С 46-48.
2 Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ барои солњои 2007-2010
бо Фармони
Президенти ЉТ аз 23 июни соли 2007, тањти № 271 тасдиќ гардидааст.
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гардид. Њангоми омода намудани лоиња аъзоёни гурўњи кори ба
давлатњои хориљи аз он љумла ба ИМА ва Олмон сафар намуда,
таљриба андўхтанд. Дар ин росто таљрибаи давлатњои пасошўрави аз
он љумла Федератсияи Россия низ омўхта шуд. КМҶ ҶТ аз рӯи
андешаи коршиносони байналмиллалӣ, олимони маъруфи соҳаи
мурофиаи ҷиноятии хориљї профессорон Г. Абдумаљидов (ёдаш ба
хайр), Л. Головко, А. Смирнов, А. Барабаш ва дигарон аз лиҳози
мустаҳкам намудани ғояҳои демократии конститутсионӣ, ғанӣ
намудани ҳолати ҳуқуқии мурофиавии иштирокчиён, нигаҳдошти
вазифаву функсияҳои мурофиавии мақомотҳое, ки мурофиаро ба амал
мебароварданд, теъдоди кафолатҳои мурофиавӣ, нигаҳдошти
анаънаву меросият, ки барои мӯътадил ба ҳаёт татбиқ намудан
мусоидат менамоянд, Кодекси хеле мувофиқ ва фарогир бањогузорї
шудааст.
Конститутсияи соли 1994-и ҶТ баъд аз солҳои тӯлонӣ бори аввал
дар руҳияи эътирофи назарияи табии ҳуқуқи инсон таҳия гашта,
меъёрияти ҳуқуқиро ҳамчун воситаи таъмин намудани эътироф, риоя
ва ҳифзи ҳукуқи инсон сарфи назар накард. Бинобар ин, дар назди
таҳиягарони КМҶ вазифаи ниҳоят мушкил, аз як тараф эътирофи
ҳуқуқҳои табии инсон, таъмин намудани озодии инсон ва шаҳрванд,
риояи афзалияти он нисбат ба манфиати давлатӣ, аз ҷониби дигар
дарёфти механизми ба ҳаёт наздик намудани ҳуқуқҳои табии инсон ва
тарзу усули барқарор намудани ҳақиқати воқеӣ, нигаҳдошти
принсипи оммавият дар мурофиаи ҷиноятӣ (чунки бо ҷиноят на танҳо
манфиати шахсӣ зарар мебинад), ташаккул додани принсипи
диспозитивӣ дар мурофиа, коркарди механизми тавассути мурофиа
пиёда намудани асосҳои конститусионии ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқи
инсон, мутобиқати он ба Конститусия ва билоохира таҳияи шакли
мурофиавии муносиб меистод.
КМЉ ЉТ дар тањрири нав 3-юми декабри соли 2009 ќабул
гардида аз 1-уми апрели соли 2010 мавриди амал ќарор дода шудааст.
Кодекси мазкур аз 3 ќисм 12 фасл 50 боб ва 486 модда иборат аст.
Оид ба зарурат ва ањамияти ќабули КМЉ дар тањрири нав назару
андешањои созгори олимону донишмандони саршиноси ватанї иброз
шудаанд.
Ба андешаи З. Њ. Искандаров КМЉ ЉТ дар заминаи асосњои
конститутсионию
њуќуќї
(м.
1,5,9,10,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,84,87,88) тањия шуда, табиати
мурофиаи љиноятиро муайян намуда, мазмуну мундариља, принсип ва
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шакли мурофиавї ба он асосан мувофиќ гардонида шудаанд.
Мурофиаи љиноятї аз мурофиаи таъќиботї (абйдоркунї) ба
мурофиаи типи муњофизавї табдил ёфт. Маънояш аз он иборат аст, ки
дар баробари функсияи айбдоркунї функсияи њимоя дар мурофиаи
љиноятї наќши кам надошта, мурофиа тарзест, тарњи њуќуќиест, ки аз
он њама иширокчиён метавонанд барои њифзу њимоя намудани
манфиатњои худ истифода баранд1.
Назар ба андешаи М. А. Мањмудзода
бо ташаббуси
ќонунгузории Президенти ЉТ ќабул гардидани Кодекси нави
мурофиавии љиноятї дар низоми ќонунгузории љиноятии мамлакат як
такони љиддї мебошад. Дар кодекси мазкур як ќатор институтњои нав
– мурофиаи суръатнок ва мурофиаи соддакардашуда ворид карда
шудаанд, ки онњо мурофиаи љиноятиро таќвият медињанд, кафолати
амалї гардонидани њуќуќњои иштирокчиён ва дастрас будани
адолати судиро таъмин менамоянд.2
Мувофиќи нуќтаи назари ў дар ин Кодекс аввалин маротиба
принсипњои констиутсионии мубоњисавї ва баробарњуќуќии тарафњо
пурра муайян карда шуда, таъмини баробарии тарафњои мурофиаи
судии љїноятї пешбини шудаанд. Иљозат барои ба њабс гирифтани
шахс, гузаронидани экспертизаи судї-тиббї ё судї-расвонпизишкї
барои ддар беморхона ё табобатгоњи равонпизишкї љой
карданигумонбаршудава айбдршавандае, ки дар њабс намебошад,
азназаргузаронии манзил, кофтукови манзил, њабси молу мулк,
кофтуков, ёфта гирифтани ашё, хуљљатњои дорои маълумоти пасандоз
ва суратњисоби маблаѓи бонкї, њабси маблаѓњои шахсони воќеї ва
њуќуќие, и дарсруатњисобњо ва пасандозњо ё дар нигоњдории бонк
ваткшкилотњои кредитї
ќарор доранд, њабси муросилот,
азназаргузаронї, ёфта гирифтани онњо дар муассисаи алоќа, барои
муваќќатан аз вазифа дур кардани айбдоршавнада ќарор ќабул
кардан, гўш ва сабт кардани гуфтугўи телефонї ва дигар гуфтугуњо ба
салоњияти суд дода шудаанд3.

Искандаров З.Њ. Оид ба чанд ќоидае, ки мурофиаи љиноятиро дигар намуд
//Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии љинояткорї
дар Љумњурии Тољикистон (маводи конференсияњои илмї-назариявї).// Зери тањрири
мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. –
Душанбе: «Маориф ва фарњанг». 2013.- С. 21-22.
2 Мањмудов М.А. Сањми Президент Эмомалї Рањмон дар ташаккули ќонунгузорї //
Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон.- № 3, 2012.- С 11.
3 Мањмудов М.А. Сањми Президент Эмомалї Рањмон дар ташаккули ќонунгузорї //
Ахбори Суди конститутсионии Љумњурии тољикистон.- № 3, 2012.- С 10.
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Аз тањлили м. 2 КМҶ ҶТ бармеояд, ки мурофиаи ҷиноятӣ пеш аз
ҳама тартибот ва тарзи маъруфест, ки аз рӯи он на танҳо мақомоти
давлатӣ ва шахсони мансабдори он таҳқиқу тафтишот мебаранд,
балки ҳар як иштирокчии ин мурофиа метавонад барои ҳимоя
намудани ҳуқуқ ва манфиатҳояш онро истифода намоянд. Мурофиаи
ҷиноятӣ аз рӯи КМҶ дигар ба тариқи афзалиятнок танҳо барои ҳимоя
намудани манфиатҳои оммавӣ (давлатӣ) сохта нашуда, ҳимояи
манфиатҳои шахсӣ, ки тибқи м. 14 Конститутсия афзалиятнок аст, дар
фаҳмиши нави мурофиаи ҷиноятӣ бояд ба инобат гирифта шавад.
Мисол, ҷабрдида, ки чун узви ҷомеаъ ва давлат аз ҷиноят зарар
дидааст, метавонад ҳуқуқҳои худро тавассути ин тарзи қонунӣ ҳимоя
намояд, ӯ ҳақ дорад талаб намояд, ки мақомоти салоҳиятдор нисбат
ба ин аъмоли ҷинояткорона чораҷӯие намоянд. Аллбата барои он ки
манфиати ҷабрдида , ҷомеа ва давлат ҳимоя карда шавад, мақомоти
давлатӣ бояд парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд, таъқиботро шурӯъ
кунад, то ки ҳодисаи ҷиноят ошкору айби содиркунандаи он фош
карда шавад. Мурофиаи ҷиноятӣ тарзи ягонаи ба ҳаёт татбиқ
намудани қонуни ҷиноятӣ мебошад. Вале фаъолияти мурофиавие, ки
баҳри ошкор намудани ҷиноят ва фош намудани гуноҳи шахси
содиркунандаи ҷиноят равона шудааст, тибқи м. 6 КМҶ чун
таъқиботи ҷиноятӣ муайян шуда, танҳо як ҷабҳаи мурофиаи ҷиноятӣ
мебошад. Мафҳумҳои мурофиаи ҷиноятӣ ва таъқиботи ҷиноятӣ
ҳаммаъно нестанд. Гузашта аз он мурофиаи ҷиноятӣ чун чораи ягонаи
мубориза ба муқобили ҷинояткорӣ баромад намекунад.
Вале азбаски КМҶ ҶТ дар асоси қоидаҳои конститутсионӣ, ба
мисли арзиши олӣ эътироф шудани инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ,
афзалият доштани манфиати шахс нисбат ба манфиати давлатӣ таҳия
карда шудааст, мақоми иштирокчиёни тарафи ҳимоя ғанӣ гардонида
шуда, истилоҳи тарафҳои баробар кор фармуда шуд ва ҳамаи онҳо ба
ду тарафи баробарҳуқуқ ҷудо карда шуданд: маќомот ва шахсоне, ки
таъќиби љиноятиро ба амал мебароранд (пештар мурофиаро ба амал
мебароранд, ном дошт); шахсоне, ки худро аз айбдоркунї њимоя
намуда, њуќуќ ва манфиатњояшонро њимоя менамоянд. Ҳарчанд
шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ (таҳқиқкунанда, муфаттиш,
прокурор) дар марҳилаҳои гуногуни мурофиаи ҷиноятӣ қарорҳои
ҳалкунанда қабул менамоянд, ки тақдири парвандаро метавонад ҳал
намояд, вале нақши иштирокчиёни тарафи ҳимоя низ кам набуда,
онҳо субъектони комилҳуқуқи ин тарзи маъруф ҳисоб шуда, эҳтиром
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ва риояи он бо маҷмӯи кафолатҳои ҳуқуқӣ ва проседураи муносиби
ҳуқуқӣ таъмин карда шуда, ба ҷой наовардани он барои мақомоти
давлатӣ бо оқибатҳои манфӣ рӯёб мешавад. Бояд дарк намуд, ки КМҶ
ҶТ дар марҳилаи тафтиши пешакӣ нишонаҳои мубоҳисавиятро ворид
намуда, нақши тарафи ҳимояро баланд намуда, татбиқи бисёр аз
чораҳои маҷбурияти мурофиавиро бо тарзи адолати судӣ роиҷ
донист. Ин механизмҳои ҳуқуқӣ мурофиаро ба тарзи маъруфи ҳимоя
намудани ҳуқуқи инсон табдил дод, ки вазифаҳояш низ вобаста ба
муҳимияти объекти ҳимояшаванда мутобиқ гардонида шудаанд (м. 2
КМҶ ҶТ). Вазифаи мурофиаи ҷиноятӣ муносиб ба фаҳмиши нави
мафҳуми мурофиаи ҷиноятӣ бисёрҷабҳа гардид: 1) муќаррар
намудани тартиби пешбурди парвандањои љиноятї; 2) њимояи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд, манфиати љамъият, давлат ва
ташкилотњо, ки аз љиноят зарар дидаанд; 3) ҳимояи инсон ва
шаҳрванд аз беасос айбдор ва мањкум кардан, ѓайриќонунї мањдуд
кардани њуќуќу озодињои ў ва дар њолати ғайриқонунӣ гунањгор
донистан ё мањкум намудани шахси бегуноњ ўро бетаъхир сафед
намудан; 4) муҳокимаи одилонаи судӣ.
Ҳамин тариқ, мурофиаи ҷиноятӣ тарзи маъруфи ҳимояи ҳуқуқи
инсон аз таҷовузҳои ҷинояткорона ва аз ғайриқонунӣ маҳдуд
намудани ҳуқуқ ва таъқиботи беасос оид ба парвандаи ҷиноятӣ буда,
тибқи КМҶ муайян карда шуда, баҳри таъмин намудани адолат ва
осоиши ҳуқуқӣ равона карда шудааст, ки иҷроиши он барои ҳама
ҳатмист1.
КМЉ ЉТ соли 2009 дар фарќият аз КМЉ соли 1961 оид ба
масъалаи барќарор намудани њаќиќати воќеї бо назардошти
анъаноти таърихии инкишофи ќонунгузорї, шуур ва фањмиши
њуќуќї, амалияи тафтишотию судї ва самаранокї муносибат
намудааст. Мурофиаи судии љиноятиро ба ду ќисмати калон људо
намудааст: пешбурди то судї ва пешбурди судї. Пешбурди то судї, ки
даврањои оѓоз намудани парвандаи љиноятї ва тафтишотро дар бар
мегирад бо чунин хислат ва ќоидањои хос тарњрезї шудааст2.
Искандаров З.Њ. Мурофиаи љиноятї: мафњум, моњият ва маќсади он // Паёми
Донишгоњи миллии Тољикистон. -- 2016.№2/11(220). Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї
ва љамъиятї.- С.144-150.
2 Искандаров З.Њ. Оид ба чанд ќоидае, ки мурофиаи љиноятиро дигар намуд
//Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии љинояткорї
дар Љумњурии Тољикистон (маводи конференсияњои илмї-назариявї). Зери тањрири
мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. –
Душанбе: «Маориф ва фарњанг». 2013. С. 31-32.
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Мурофиаи љиноятї њарчанд дар рўњияи мубоњисавияти тарафњо
тарњрезї шуда, функсияњои сегона аз њам људову оњоро субъектони
гуногун ба иљро мерасонанд, дар фарќият аз кодексњои давлатњои
њамљавор (ФР) КМЉ ЉТ тавассути м.21 принсипи њамаљониба, пурра
ва холисона тадќиќ наудан њолатњои корро муайян намуда,
тањќиќкунанда, муфаттиш ва прокурорро вазифадор намудааст, ки
њолатњои корро пурра, њаматарафа ва холисона тадќиќ намоянд, њам
њолатњои айбдоркунанда, вазнинкунанда ва њам сабукккунандаву
сафедкунандаро барќарор намоянд. Бо муќаррар намудани њамин
ќоида КМЉ ба људо будани функсияњои мурофиавї – мубоњисавият
мухолифат намекунад, магар?Бо њамин ќоида унсури мурофиаи
инквизатсионї дар рафти тафтишоти то судї нигоњ дошта шуда,
фаъолияти маќомоти тањќиќ, тафтишот ва прокурорро ба суйи риояи
ѓояи њаќиќати воќеї њидоят намуд1.
Дар асоси гуфтањои боло, мо маќсади мурофиаи љиноятии
мубоњисавиро чун таъмин намудани адолат нисбати парвандањои
љиноятї ва созишу осойиши њуќуќї маънидод менамоем2.
Њадафњои асосии ќабули Кодекси нави мурофиавии љиноятии
ЉТ инњоянд: амалигардонии ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ;
демократкунонии минбаъдаи мурофиаи судии љиноятї ва
мутобиќгардонии ќонунгузории мурофиавии љиноятї кишвар бо
стандартњои байналмилалї; тањкими њифзи њуќуќу озодии инсону
шањрванд; тањкими маќом ва наќши њокимияти судї дар Тољикистон;
соддагардонии љараёни мурофиаи судї; таъмини баробарњуќуќии
иштирокчиёни мурофиа дар њамаи марњилањои мурофиаи љиноятї ва
ѓайра.
Дар пайванди ба масъалаи мавриди назар Ш. О. Салимзода
дастовардњои ќабули Кодекси нави мурофиавии љиноятиро чунин
шарњ додааст:
1. Он ба таври љиддї ваколатњоро байни суд ва прокуратура аз
нав таќсим намуда, њудуди иштироки судро дар мурофиаи љиноятї
васеъ мегардонад.
Искандаров З.Њ. Оид ба чанд ќоидае, ки мурофиаи љиноятиро дигар намуд
//Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии љинояткорї
дар Љумњурии Тољикистон (маводи конференсияњои илмї-назариявї). Зери тањрири
мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. –
Душанбе: «Маориф ва фарњанг». 2013. С. 32.
2 Искандаров З.Њ. Оид ба чанд ќоидае, ки мурофиаи љиноятиро дигар намуд
//Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии љинояткорї
дар Љумњурии Тољикистон (маводи конференсияњои илмї-назариявї). Зери тањрири
мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. –
Душанбе: «Маориф ва фарњанг». 2013. С. 33.
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2. Яке аз дастовардњои асосии Кодекс таъмини шароит барои
мурофиаи мубоњисавии воќеї ва баробарии тарафњо мебошад. Бо ин
маќсад Кодекс муќаррар менамояд, ки суд маќоми таъќиби љиноятї
набуда, онро аз аз исботкунии айбдоркунї озод намудааст. Суд, судя
холисона ва беѓаразона барои тарафњо љињати амалї намудани
салоњияташон дар тањлил ва тањќиќи пурраи њолатњои парванда
шароити барорбар ва зарурї фароњам меоварад. Њукми суд, судя
танњо бо он далелњое, ки дар маљлиси судї тафтиш шудаанд, асоснок
карда мешавад. (моддаи 272 ќ3 КМЉ ЉТ).
3.Бо маќсади таъмини беѓаразии маќомоти судї, раисони судњои
болої ба истиснои Раиси Суди Олї аз њуќуќи овардани эътирози
назоратї аз болои ќарори судии ба ќуваи ќонуни даромада мањрум
карда шудаанд. Пленуми Суди Олии ЉТ пурра аз баррасии
парвандањои мушаххаси љиноятї мањрум шудааст. Бо маќсади
таъмини баробарии иштирокчиёни мурофиа КМЉ-и нав ба онњо номи
«тарафњоро» татбиќ намудааст, ки аз ќонунгузории мурофиаи гражданї гирифта шудааст. Тарафњо, ки айбдоркунанда ва њимоя
мебошанд дар њамаи марњилањои мурофиа баробарњуќуќ карда
шудаанд. Аз љумла, прокурор пештар метавонист дар љаласаи судї
иштирок накунад вазифаи исботкунии гуноњи айбдор ва муайян
намудани њолатњои вазнинкунандаи љавобгариро ба зиммаи суд
гузорад. Дар асоси КМЉ –и нав прокурор уњдадор аст шахсан дар
љаласаи суди ииштирок намояд ва вазифаи исботкунии гуноњро ба
ўњда гирад.
4.Аз рўи КМЉ-и ќаблї шахсони мансабдори маќомоти
прокуратура метавонистанд эътирозњои назоратиро аз рўи њукм ва
таъноти судии ба ќувваи ќонун даромада оваранд, ки онњо дар
навбати худ њатман бояд бевосита коллегиалї баррасї гарданд.
Адвокатњо бошанд, метавонистанд танњои ба прокурори болої ва ё
раиси суди болої барои овардани эътирози назоратї, мурољиат
намоянд, ки тарањоро ба њолати нобаробар меовард. Кодекси нав
њолати тарафњоро дар ин масъала комилан баробар намуда, тартиби
ягонаи баррасии эътирози назоратии прокурор ва шикояти назоратии
адвокатро муќаррар намудааст (њоло ин њолат боз аз нав муњокима ва
баррасї гардида истодааст).
5.Имкониятњои тарафи њимоя дар љамъоварї ва пешнињоди
далелњо, аз љумла далелњо дар шакли аудио ва видео сабтњо, љиддї
васеъ карда шудаанд, инчунин ваќти иљозати дастрасї (воридшавї)-и
њимоятгар ба парванда мушаххас карда шудааст. (Аз лањзаи
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баровардани ќарор оид ба оѓоз кардани парванда, инчунин аз лањзаи
воќеан дастгир кардани айбдоршаванда.)
6.Механизмњои муосири шикоят оварданро аз болои амалњо ва
ќарорњои мурофиавии маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї ба
прокурори болоиро муќаррар намуда, ин инистутро боз њам инкишоф
додаст. Кодекси нав назорати судиро аз болои ќонунї будани
ќарорњои маќомоти таъќиби љиноятї муќарар намудааст. М. 124
КМЉ муќаррар намудааст, ки агар шикояти шахсони воќеї ё њуќуќї
аз љониби прокурор ќонеъ нашуда боша два ё дар муњлати
муайяншуда баррасї нашуда бошад, онњо њуќуќ доранд дар бораи рад
кардани ќабули аризаашон оид ба љиноят ё вайрон кардани ќонун
њангоми оѓоз ё ќатъ кардани парвандаи љиноятї ба суд шикоят
намоянд.
7.Кодекси нав масъалаи бархурди манфиатњоро дар мурофиаи
љиноятї ба таври муфассал ба тартиб дароварда, бобби алоњидаро
оид ба њолатњое, ки имконияти иштирокро дар пешбурди парвандаи
љиноятї истисно мекунанд, људо намудааст. (Боби8). Дар бобби
мазкур ба таври муфассал тартиби њалли раддияе, ки ба судья,
прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда ва дигар иштирокчиён арз
шудааст, танзим шудааст.
8.Прагматизми Кодекси нав дар ворид намудани институти
тартиби соддагардонидашудаи тафтишоти судї мебошад. Дар асоси
моддаи 310 КМЉ дар сурати ба гуноњаш иќрор шудани судшаванда,
ки аз љониби тарафњо мавриди бањс ќарор нагирифтааст ва судро низ
тањти шубња намегузорад суд, судя бо розигии тарафњо баъди аз
судшаванда муќаррар кардани он ки оё худиќрории ў маљбурї нест,
њуќуќ дорад, танњо бо тањќиќи далелњое мањдуд шавад, ки тарафњо
онњоро зикр кардаанд ё тафтиши судиро хатмшуда эълон карда, ба
музокирраи судї гузарад. Агар суд, судия муайян намояд, ки гуноњи
эътирофнамудаи судшаванда асоснок буда, бо далелњои
љамъовардашуда тасдиќ мегардад, њуќми айборкунї бароварда,
нисбати судшаванда љазо таъин мекунад. Зимнан љазои таъиннамудаи
суд аз се ду њиссаи муњлат ё андозаи љазои баландтарини барои
љиноятњои мазкур пешбини гардида зиёд буда наметавонад. Ин
муќаррарот имкон медињад, ки на танњо ваќти иштирокчиёни
мурофиа кам сарф шавад, њамчунин имконияти кам сарф намудани
харољоти давлатиро барои мурофиаи судї фароњам меорад.
9.Бар зами ин навоварии асосии Кодекс аз нав таќсимкунии
ваколатњо оид ба додани иљозат барои њабс, кофтуков, гўш кардани
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гуфтугўи телфонї, њабси муросилоти почта ва дигар амалиёти
тафтишотї, ки њуќуќњои шањрвандонро мањдуд мекунанд, мебошад1.
КМЉ ЉТ як ќатор меъёрњои нав ва падидањои нави мурофиавиро
муќарар намуд. Эътироф ва риояи њуќуќњои инсон мавќеъи хосаро
касб намуда истифода аз ёрии њимоячї ба таври васеъ кафолат дода
шуд. Мавќеи санадњои њуќуќи байналмилалї дар кодекс муайян,
намудњои нави далелњо, чорањои пеширї, амалњои тафтишї илова ва
тартиби соддакардашудаи тафтиши судї ва пешбурди суръатнок
пешбинї карда шуданд. Зиёда аз ин бори аввал дар таърихи
ќонунгузории мурофиаи љиноятї ба тариќи кодификатсиони
масъалањои њамкорињои байналмилалї дар соњаи мурофиаи љиноятї
танзим карда шуд.
Ќабули КМЉ ЉТ ба таври назаррас ба такмили падидаи далел ва
исбот дар мурофиаи љиноятї мусоидат намуд.
КМЉ ЉТ дар фарќият аз дигар кодексњои мурофиавии
Тољикистон КМЉ 1935, КМЉ 1961 дар фасли III -далелњо ва исботро
пешбинї менамояд. Бори аввал масъалаи исбот (боби 10) аз далелњо
(боби 9) дар алоњидагї танзим гардидаанд. Дар боби далелњо
масъалаи мафњуми далел (м.72), нишондоди шоњид, љабрдида,
гумонбаршуда, айбдоршаванда (м.73-76), хулоса ва нишондоди
коршинос (м.77) , оид ба далелњои шайъї (м.78-80), протоколи амали
тафтишї ва маљлиси суд. (м.81), њуљљатњои дигар (м.82), ба парванда
њамроњ кардан, нигоњ доштан ва пасгардонидани њуљљат (м.83),
истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї (м.84) ва дар
боби исбот масъалаи њолатњое ки оид ба парвандаи љиноятї бояд
исбот карда шаванд (м.85), љамъ овардани далел (м.86), тафтиши
далелњо (м.87), бањодињии далелњо (м.88), далелњои ғайри ќобили
ќабул (м.88.1), преюдитсия (м.89) ва њолатњое ки доир ба парвандаи
љиноятї нисбат ба ноболиғон бояд муќаррар карда шаванд (м.90).
Њамин тариќ, масъалањои нисбатан нав оид ба далел ва исбот ба вуљуд
омада, проблемањои нав ба вуќуъ пайвастанд, ки омўзишро таќозо
доранд.
Мавзўъњои мубрами мурофиаи љиноятиро як ќатор омўзгорони
кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории факултети
њуќуќшиносии ДМТ Искандаров З.Њ.2, Исоев М.Ш.1, Мирзамонзода
Салимзода Ш.О. Ислоњоти Кодекси мурофиавї-љиноятии Љумњурии Тољикистон дар
даврони Истиќлолият // Развитие юридической науки в современных условиях: теория и
практика: материалы 6 международный научно-практической конференции (Душанбе,
31 октября 2018 г.) – Душанбе: РТСУ, 2018 (544 с.) С.15-17.
2 Искандаров, З. Х.Конституционно-правовые основы защиты прав человека и
гражданина в уголовном процессе Республики Таджикистана. Душанбе: Эљод, 2008. –
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Х.М.2, Фозилов Н.Н.3 , Афзалов А. Х. 4 ва инчунин Нозиров Н.Х.5 ,
Муњитдинов А.6 , Бањромов И.А.7 , Алиева П.Х.8 ва дигарон тањќиќ
намудаанд, ки бе тањќиќи далел ва исбот тадќиќотњо анљом наёфтаанд
ва ин тадќиќотњо метавонанд ба таври комил наќши далел ва исботро
дар мурофиаи љиноятї ошкор намоянд.
Мавзўъњои алоњидаи исбот ва далелро Мањмудов И.Т.9, Арипов
А.10, Юлдошев Р.11 ва д. тадќиќ намудаанд, ки арзиши баландро дар
таълимот оид ба далел ва исбот дар мурофиаи љиноятї доранд.
Инчунин як ќатор муњаќќиќони ватанї дар мавзўъњои људогонаи
далел ва исбот рисолањои илмї омода намуда истодаанд. Чунончи,
Хољаева Н.Б. дар мавзўи «Далелњои шайъї дар ќонунгузории
181с; Искандаров З.Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе
Республики Таджикистан. Автореф. дисс... докт. юрид. наук. Ташкент, 2010 г.
1 Исоев М.Ш. Теоретические и правовые основы уважения личности в стадии
предварительного расследования. – Душанбе, 2005. – 95 с.
2 Гафуров Х.М. Вопросы судебной защиты в контексте реализации судебно-правовой
реформы в Республике Таджикистан.// Вестник Таджикского национального
университета.- 2015.- Т. 2. № 3-11.– С. 64-67; Гафуров Х.М. К Вопросу о понятии
судебной защиты.// Вестник Таджикского национального университета.- 2015.- Т. 2. №
3-11.– С. 97-101.
3 Ямакова З.Д., Фозилов Н.Н. Правовое регулирование проведения экспертиз в
уголовном и гражданском судопроизводствах.// Правовая жизнь.- 2016. № 4 (16). – С.
109-119.
4 Авзалов А.Х. Языковые проблемы Уголовно процессуального кодекса Республики
Таджикистан.// Правовая жизнь. 2014. № 3 (7). – С. 45-52.
5 Нозиров Н. А.Охрана прав и свобод человека и гражданина в досудебном
производстве по уголовному делу: диссертация ... кандидата юридических наук :
12.00.09. – М., 2006.– 257 с.
6 Мухиддинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на
материалах Республики Таджикистан) : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.09 .–
Ташкент, 2009. – 20 с.
7 Бахромов И. А. Обвиняемый и обеспечение его права на защиту в уголовном процессе
Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 – М.,
2014.- 151 с.
8 Алиева П. Х. Потерпевший в уголовном процессе Республики Таджикистан:
диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 . – М., 2015.– 177 с.
9 Махмудов И.Т. Нақши прокурор дар исботкунї // Наќши Конститутсия дар
инкишофи соњањои њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон маводњои конфронси илмїназариявї. 2012. С. 42-51.;Махмудов И. Т. Истифодаи натиљањои фаъолияти оперативїчустучўї дар фаъолияти исботкунй бо парвандањои љиноятї // Қонуният. Нашри
махсус. №5 2014. – С. 35-41; Махмудов И.Т. Проблемы правового регулирования
использование результатов оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам //
Вестник Таджикского национального университета. 2015. № 3-6. – С. 61-65.
10 Арипов А. Л. Деятельность следователя по собиранию и проверке доказательств на
предварительном следствии: по законодательству Республики Таджикистан:
диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09. М., 2011.- 228 с.
11
Александрова Л.А., Юлдошев Р.Р. Институт преюдиции в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации и Республики Таджикистан // Юридическая
наука и правоохранительная практика. 2016. № 1 (35). – С. 156-163
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мурофиавии љиноятї: тањќиќї муќоисавию њуќуќии ќонунгузории
Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон» 1 , Исоев К.М дар
мавзўи “Исботкунї дар мурофиаи љиноятї”2, Зарипов А. дар мавзўи
“Ќабулияти далелњо дар мурофиаи љиноятї” 3, Ғулом Б.З. дар мавзўи
“Фаъолияти исботнамоии суди марҳилаи якум” ва ғ.
Масъалаи далел ва исбот новобаста аз таърихи зиёд доштан ва
таълимоти алоњида оид ба онњо мављуд будан, яке аз мавзўъњои
бањсноктарини мурофиаи љиноятї ба њисоб меравад4. Ба назари мо
масъалаи мафњуми далел, намудњои нави далел, исботнамої, маќсади
исбот-њаќиќат, преюдитсия ва эњтимолият, истифодаи натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї, љараёни исботнамої, субъектони
исботнамої ва ғ. аз ќабили ин гуна мавзўъњост. Дар љараёни
љањонишавї далелњо низ хусусияти байналмилалї мегиранд. Аз он
љумла, далелњо ва исбот дар мурофиаи Суди байналмилалии љиноятї;
љамъ намудани далелњо дар њудуди давлатњои хориљї ва эътибори
далелнокии онњо дар Тољикистон ва амсоли онњо. Тавассути таълимот
оид ба далел ва исбот дар мурофиаи љиноятї метавон роњи
самараноки њалли ин масъалањоро бо назардошти љанбањои миллї
амалї намуд.
Ходжаева Н.Б. Проверка и оценка предметов и следов как вещественных
доказательств
по
уголовно-процессуальному
законодательству
Республики
Таджикистан // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2011. № 5 (25). С. 63-68; Ходжаева Н.Б. Понятие "вещественное доказательство" и его
источники // Вестник Таджикского национального университета. 2013. № 3-5. С. 154161; Ходжаева Н.Б. Актуальные проблемы совершенствования тактических основ
собирания вещественных доказательств в уголовном процессе // Вестник Таджикского
национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук.
2016. № 2-5 (207). – С. 210-220.
2 Исоев К.М. Некоторые вопросы субъектов доказывания в уголовном процессе //
Правовая жизнь. 2016. № 3 (15). – С. 120-125.
3 Зарипов А.Х. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве Республики
Таджикистан // Научные труды РАЮН. 2018. № 18.– С. 634 - 639
4 Абдуллоев П.С. Новеллы УПК Республика Таджикистан на понятие «доказательство
// Законодательство. Душанбе, 2012, №3 (7) – С. 21-28; Абдуллоев П.С. Понятие
доказательства в уголовно-процессуальном праве россии (актуальные вопросы) //
Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2012. № 2. С. 99-109; Абдуллоев
П.С. Истина как цель доказывания в уголовном процессе // Вестник Таджикского
национального университета. 2012. № 3-3.– С. 103-111; Абдуллоев П.С. Значение
результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по
уголовному делу // Вестник Таджикского национального университета. 2013. № 3-4. – С.
110-119; Абдуллоев П.С. Юридическая сила доказательств в сфере уголовного процесса,
полученных на территории иностранного государства // Вестник Московского
университета. Серия 11: Право. 2012. № 5.–С. 95-106; Абдуллоев П.С. Международноправовая помощь при собирании и проверке доказательств по уголовным делам (по
материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации). – М., 2016 – 224 с.
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Гузашта аз ин ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон дар тањрири соли 2009 ба мавќеи мурофиавии
иштирокчиёни мурофиа, аз љумла прокурор низ таъсир расонд.
Мавќеи мурофиавии прокурор дар мурофиаи љиноятї вобаста ба
марњилањои таърихии рушд аз љониби ќонунгузорї ба таври гуногун
танзим шудааст. Ќонунгузории мурофиавии љиноятии даврони
Шуравї њудуди назорати прокурориро бемањдуд танзим намуда,
њатто амалишавии онро дар самти баамалбарории адолати судї роиљ
медонист. Прокурор мувофиќи санадњои меъёрии њуќуќии замони
шуравї назорати иљрои ќонунњоро њангоми баррасии парвандаи
љиноятї дар суд ба амал мебаровард. Назорати прокурорї дар суд яке
аз соњањои мустаќили назорати иљрои ќонунњо ба њисоб мерафт. Аз
ин рў, њангоми иштирок дар суд мавриди баррасии парвандањои
љиноятї, прокурор на танњо андешаи худро оид ба масъалањои
баррасишаванда баён мекард, балки хулоса пешнињод менамуд ва дар
сурати норозї буданаш ба санади судї нисбати он эътироз меовард.
Андешаи прокурор дар чунин маврид афзалият дошт ва судњо, ки гуё
то андозае дар њалли масъалањои муњимтарини муњокимаи судї
мустаќил буда аз рўйи эътиќоди ботинии худ рафтор мекарданд, чун
ќоида дар аксарияти маврид мавќеи прокурорро љонибдорї
мекарданд. Яъне то андозае нуфуси прокуророн нисбат ба суд зоњир
мегашт. 1
Зимнан ќайд кардан ба маврид аст, ки мувофиќи м. 20-и асосњои
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Иттињоди Шўравї ва
љумњурињои иттифоќї аз соли 1958 прокурор уњдадор буд, ки дар
тамоми даврањои мурофиаи судии љиноятї сари ваќт чорањои
пешбининамудаи ќонунро љињати бартараф намудани тамоми намуди
ќонуншиканињо, аз љониби касе ки содир нашуда бошанд, андешад.
Мувофиќи м. 15 КМЉ РСС Тољикистон (соли 1961) суд, прокурор,
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї вазифадор буданд, ки њолатњои
корро њаматарафа, пурра ва беѓаразона тадќиќ намоянд. Исбот
кардани тамоми њолатњои кор оид ба парвандаи љиноятї тавре ки
маълум мешавад, маќсади умумии тамоми субъектони номбаршуда
буд. Ин тассавуротњо дар заминаи ќоидањои маъмули ягонагии
њокимияти давлатї, авлавияти манфиатњои оммавї нисбат ба
Мањмудов И.Т., Абдуллоев Н.А. Прокурор дар мурофиаи љиноятї: проблемањои
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манфитањои шахсї ва воситаи мубориза бо љинояткорї эътироф
шудани мурофиаи љиноятї асос ёфта буданд. Табиист, ки чунин
шароити ташкил ва ба роњ мондани мурофиа аз прокурор дар суд
чандон зарурати ба роњ мондани кушишњои иловагиро оид ба
асоснок кардани ваљњњову хулосањои худ талаб намекард. Зеро, судя
вазифадор буд, ки тамоми њолатњои корро њаматарафа ва пурра
санљида оид ба он ќарори дахлдор ќабул намояд. Суд ўњдадор буд, ки
бо ташаббуси худ тамоми њолатњои корро новобаста аз хоњишу
иродаи тарафњо ва иштироки онњо дар љаласаи судї тањќиќ намояд.
Дар ин замина чунин хулосабарорї мешуд, ки яке аз вазифањои асосии
прокурор дар мурофаи судї аз он иборат буд, ки њамчун ёвари суд дар
муќаррар намудани њаќиќати объективї мусоидат намуда, њамзамон
намояндаи маќомоти назорати иљрои ќонунњо боќї бимонад. Ба
маќсади ба амал баровардани ўњдадории худ суд на танњо соњиби
доираи номањдуди ваколатњо оид ба љамъ кардани далелњои иловагї
буд, њатто њуќуќ дошт, ки дар рафти муњокимаи судї нисбати шахсони
нав ва ё аз рўи айбдории нав парвандаи љиноятї оѓоз намояд, аз
прокурор ба роњ мондани тафтиши иловагї ва эълони айби
вазнинтарро нисбат ба айбе, ки дар хулосаи айбдоркунї пешнињод
шуда буд, талаб намояд. Дар сурати аз дастгиркунии айби давлатї
даст кашидани прокурор, суд метавонист, ба ин нигоњ накарда њукми
айбдоркуниро содир намояд. Ќонунгузории мурофиавии љиноятї
њолатњои њатмии иштироки прокурорро дар мурофиаи љиноятї ба
таври мањдуд, яъне аз руйи иродаи прокурор ва суд пешбини карда
буд, ки дар натиља аз нисф зиёди шумораи парвандањои љиноятї бе
иштироки айбдоркунандагони давлатї мавриди баррасї ќарор
мегирифтанд. Табиист, ки чунин амал барои дар шароити мубоњисавї
бо иштироки фаъоли тарафњо баррасї намудани парвандањо
мусоидат намекард.1
Мусаллам аст, ки идеологияи давлатии низоми шуравї нуфузу
таъсири худро низ ба илм гузошта буд. Олимон кушиши исботи онро
доштанд, ки «бањсу мунозираи сотсиалистї» дар фарќият аз
«буржуазї» дар бобати таќсим намудани функсияњои мурофиавї
эњтиёљ надорад. Ѓояи мурофиаи судии мубоњисавї инкор карда
мешуд. Гузашта аз ин илми шўравї
функсияњои алоњидаи
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мурофиавии љиноятї, аз ќабили функсияи айбдорї ва таќиботи
љиноятиро эътироф намекард. Мувофиќи КМЉ РСС Тољикистон
(соли 1961) прокурор назорати ба амал баровардани тафтишоти
пешакї ва дастгирии айби давлатиро дар суд анљом медод. Гузашта
аз ин, доираи васеи ваколатњои њокимиятї ба ў имкон медод, ки
рафти тањќиќ ва тафтиши пешакиро пурра зери назорат ќарор дода,
онро роњбарї намояд. Роњбарии мурофиавии тафтишот ва дастгирии
айби давлатї дар суд њамчун шаклу усулњои назорати прокурорї
мањсуб меефтанд.
Ба вуќўъ пайвастани таѓйироти куллї дар низоми давлатдорї
ва рўй овардани он ба сўйи бунёди љомеаи адолатпарвару демократї,
тањия ва ќабули ќонунњои нави љавобгўй ба талаботи давр ногузир ба
ивазшавии арзишњои илмї ва бо мазмуни замони муосир коркард
шудани онњо низ оварда расонид. Чунин њолат боис гашт, ки баъзе
мафњуму иборањо ва институтњои муњими мурофиаи љиноятї аз диди
нав ва бо назардошти арзишњои умумибашарии эътирофшуда
коркард карда шаванд. Ин амалњо дар маљмўъ боис гардиданд, ки
мавќеи мурофиавии прокурор ва муносибати ў бо суд дар мурофиаи
љиноятї таљдиди назар карда шаванд. Прокурор дигар наметавонист,
ки назорати иљрои ќонунњоро њангоми баррасии парвандањои
љиноятї дар суд ба амал барорад.1
Акнун дар мурофиаи љиноятї аз љониби маќомоти дахлдори
давлатї пурра, њаматарафа ва объективона тадќиќ намудани њолатњои
кори љиноятї њамчун усули ягонаи барќарор намудани њаќиќат ва
адолат истифода нашуда, мубоњиса чун дастоварди пешќадамтари
инсоният бањри њаллу фасли љавобгарии шахс, ки худ бањснок аст, чун
тарзи баамалбарории адолати судї ва расидан ба адолати иљтимої
истифода карда мешавад2.
Њамзамон як зумра таклифу пешнињодњои олимони тољик дар
мавриди такмили даврањои алоњидаи мурофиаи љиноятї, аз љумла
давраи оѓози парвандаи љиноятї дар миён гузошта шудаанд. Оѓоз
намудани парвандаи љиноятї чун давраи мустаќќили мурофиаи
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љиноятї аз рўи вазифа, иштирокчиён, доираи муайяни њаракатњо ва
њуљљатњои мурофиавї, расмиёт аз даврањои дигари мурофиаи љиноятї
фарќ мекунад. Њадалимкон, сариваќт, дуруст иљро намудани вазифаи
давраи оѓоз намудани парвандаи љиноятї шароит фароњам меорад, ки
таъиноти мурофиаи судии љиноятї амалї карда шавад.
Муќаррароти КМЉ ЉТ, 10 соли амал, омўзиш ва тањлили он
нишон медињад, ки оид ба оѓоз намудани парвандаи љиноятї
масъалањои њалталаб кам нестанд, чунончи: мутобиқати дохилии
қисмҳои таркибии КМЉ ЉТ (ќисм, фасл ва боб) оид ба оѓоз намудани
парвандаи љиноятї, возеҳу мухтасар ва фаҳмо будани меъёрњои он; ба
сифати асос пешбинї намудани сабаби оѓоз кардани парвандаи
љиноятї, ки ба дуруст иљро намудани вазифаи мурофиаи љиноятї
мусоидат намекунад; теъдоди
субъектоне, ки салоњияти оѓоз
намудани парвандаи љиноятиро доранд, њаљми салоњияти онњо оид ба
оѓоз намудани парвандаи љиноятї;
тартиби оѓоз кардани
парвандањои љиноятї нисбат ба намудњои алоњидаи таъќибот; оид ба
рад намудани парвандаи љиноятї ва диг.
Оид ба ин муаммоњои њуќуќї, мушкилоти татбиќ ва роњњои њал
намудани он дар мавриди оѓоз намудани парвандаи љиноятї
мутахассисони соња, аз ќабили Абдуллоев Н.А., Мањмудов И.,
Шањидуллозода М., Мирзамонзода Х.М.,
Нозиров Н.А.,
Муњиддинов А.А. ва Рањмадљонзода Р.Р. фикру андешањои худро баён
намудаанд.
Андешаву назарњои љойдошта ба он далат мекунанд, ки дар
воќеъ Кодекси мурофиавии љиноятии ЉТ дар бахши такмили падидаи
сабаб ва асоси оѓози парвандаи љиноятї ниёз ба такмилро дорад.
Давоми солњои истиќлоли давлатї яке аз самтњои афзалиятноки
фаъолияти кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурориро пешбурди
корњои илмї-тањќиќотї ташкил дода, дар ин миён аз љониби устодони
кафедра як ќатор рисолањои номзадї ва докторї дар иртибот ба
масъалањои мухталифи илми њуќуќи мурофиавии љиноятї њимоя
шудаанд. Аз љумла устоди кафедра Искандаров З.Њ соли 1996 дар
шањри Тошкенти Љумњурии Узбекистон дар мавзўи “Участие
защитника в стадии расследования преступлений: проблемы теории,
законодательного регулирования и практики” рисолаи номзадї ва
соли 2010 дар мавзўи “Правовые основы защиты прав человека в
уголовном процессе Республики Таджикистан” рисолаи докторї;
дотсент Мирзамонзода Х.М. соли 2006 дар ш. Москави ФР дар мавзўи
“Судебная система Республики Таджикистан (сравнительно-правовой
анализ)” рисолаи номзадї ва санаи чоруми июни соли 2021 дар мавзуи
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«Асосњои конститутсионї-њуќуќии ташкил ва фаъолияти њокимияти
судї дар Тољикистон: проблемањои назариявї, танзими њуќуќї ва
амалия» рисолаи докторї; дотсент Абдуллоев П.С. соли 2014 дар
шањри Москави Федератсияи Россия дар мавзўи “Международноправовая помощь при собирании и проверке доказательств по
уголовным делам (УПК Республики Таджикистан)” рисолаи номзадї
ва ассистент Рањимзода М.С. дар мавзўи «Њимояи давлатии амнияти
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї: вазъи батанзимдарории њуќуќї,
амалия ва дурнамои инкишофи он» рўзи 11 сентябри соли 2020
рисолаи номзадї њимоя намуданд.
Айни замон аз љониби як зумра омўзгорон, аспирантон ва
унвонљуёни кафедра дар мавзуњои гуногуни илми мурофиаи љиноятї
тањќиќотњои муфиди илмї анљом дода истодаанд. Аз љумла муаллими
калони кафедра Хољаева Н.Б дар мавзўи «Далелњои шайъї дар
ќонунгузории мурофиавии љиноятї: тањќиќї муќоисавию њуќуќии
ќонунгузории Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон»;
ассистентон Авзалов А.Х. дар мавзўи «Назорати прокурорї оид ба
иљрои ќонунњо дар рафти тафтиши пешакии парвандањои љиноятии
хусусияти коррупсионидошта», Сафиева М.С. дар мавзўи «Шоњид дар
мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон (проблемаҳои назариявӣ,
қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ)», Неъматов Б.С. дар
мавзўи «Тартиби соддакардашудаи пешбурди тафтишоти судї дар
мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон», Исоев К.М. дар мавзўи
«Исботкунї дар мурофиаи љиноятї», Шоќулова С.И. дар мавзўи
«Њолати њуќуќии даъвои гражданї ва даъвои гражданї дар мурофиаи
судии љиноятї», Ѓанизода У.Ѓ. дар мавзўи «Иштироки њимоятгар дар
дар давраи муњокимаи судї»; Раљабов А.Н. дар мавзўи «Боздоштан
ва аз нав сар кардани тафтиши пешакї» ва Собиров М.Ш дар мавзўи
«Эњтимолияти бегуноњї дар мурофиаи љиноятї: масъалањои
назариявї, танзими њуќуќї ва амалиявї » рисолањои номзадї омода
карда истодаанд.
Аз љониби дотсентони кафедра Мањмудов И.Т. дар мавзўи
“Иштироки прокурор дар мурофиаи љиноятї: масоили назария,
амалия ва ќонунгузорї” ва Абдуллоев П.С. дар мавзўи
“Теоретические
и
практические
подходы
международного
содтрудничество в сфере уголовного процесса в постсовестких
государств” рисолањои докторї омода шуда истодаанд.
Ассистенти кафедра Љалолов Х.Ѓ. дар мавзўи «Характеристикаи
криминологии љинояткории занон дар ЉТ» (рузи 22 сентябри соли
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2020) тањти роњбарии дотсент Бањриддинзода С.Э. рисолањои илмии
худро њимоя намуданд.
Њамзамон рисолаи номзадии унвонљўи кафедра Иброњимзода
И.С. дар мавзўи «Полномочия прокурора в судебных стадиях
уголовного процесса РТ: вопросы теории, законодательного
регулирования и практики» (роњбари илмї, профессори кафедра
Искандаров З.Њ.) аз љониби кафедра ба њимоя тавсия шудааст.
Гузашта аз ин, аз љониби аспирантону унвонљуён дар як ќатор
мавзуњои мубрами илми мурофиаи љиноятї тањќиќотњои илмї амалї
шуда истодаанд. Аз љумла, аспирант Ѓулом Б.З. дар мавзуи
«Фаъолияти исботкунии суди марњилаи якум оид ба парвандањои
љиноятї» (роњбари илмї, дотсенти кафедра Абдуллоев П.С. ); унвонљў
Завќизода С.А. дар мавзўи «Танзими ҳуқуқии интихоб, тайёр намудан
ва такмили ихтисоси судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалањои
назариявӣ, амалї ва ташкилию-ҳуқуқӣ» (роњбари илмї, дотсенти
кафедра Мањмудов И.Т.); унвонљў Пирназаров О.М. дар мавзуи
«Иштироки прокурор дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї:
масъалањои назариявї, амалия ва танзими њуќуќї» (роњбари илмї,
дотсенти кафедра Мањмудов И.Т.) ва докторанти доктори фалсафа
Ph.D., доктор аз рўйи ихтисос Ќодиров Аминљон Мирумшоевич дар
мавзўи “Обеспечение начала гласности и состязательности в стадии
судебного разбирательства по уголовному делу: теоретические и
нравственно – правовые основы, проблемы реализации» (роњбари
илмї, профессори кафедра Искандаров З.Њ.) рисолањои илмї омода
карда истодаанд.
Руй овардан ба пажуњиши минбаъдаи мавзуњои мубрами илми
њуќуќи мурофиавии љиноятї бо дарназардошти равандњои
љањонишавї дар мадди назари њамешагии олимони кафедра ќарор
дорад.
Айни замон тамоюлњои муосири рушди ќонунгузории
мурофиавии љиноятии кишварњои олам, аз љумла кишварњои
пасошуравиро масъалањои зерин ташкил медињанд: хориљ кардани
давраи оѓози парвандаи љиноятї; таќвияти принсипи бањсу мунозираи
тарафњо; аз љумла васеъ кардани амали принсипи бањсу мунозираи
тарафњо дар давраи тафтишоти пешакї бо роњи ворид намудани
падидаи “судяи тафтишотї”; тадриљан аз њам људо намудан ва
таъмини мустаќилияти функсияњои тафтишоти пешакї ва назорати
прокурорї; васеъ намудани ваколатњои њимоятгар оид ба љамъ кардан
ва пешнињоди далелњо; љорї намудани падидаи “ањдномаи мурофиавї
оид ба њамкорї”; ворид намудани асосњои иловагии ќатъи парвандаи
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љиноятї; ба сифати далел эътироф намудани натиљањои фаъолияти
оперативї-љустуљўї ва ё баъзе чорабинињои оперативї-љустуљўї;
таъмини иштироки њатмии тарафњо дар давраи таъини муњокимаи
судї ва омодагї ба он; ихтисор кардани марњилањои судї бо роњи
ворид намудани марњилаи аппелятсионї ва ѓ.
Аминем, ки аз љониби олимону кормандон ва донишмандони
кафедра бо дарназардошти махсусияти ќонунгузории миллї, тањлили
воќеияти њуќуќии кишвар ва њифзи манфиатњои миллї таклифу
пешнињодњои мушаххас дар мавриди такмили ќонунгузори
мурофиавии љиноятии ЉТ оид ба падидањои нави ишорашудаи
кишварњои љањон ва минтаќа манзур хоњанд шуд.
Адабиёт:
1.Искандаров З.Њ. Оид ба чанд ќоидае, ки мурофиаи љиноятиро дигар
намуд //Масъалањои рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва
пешгирии љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон (маводи
конференсияњои илмї-назариявї). Зери тањрири мудири кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. –
Душанбе: «Маориф ва фарњанг».- 2013.- С. 31-32.
2. Махмудов И.Т. Нақши прокурор дар исботкунї // Наќши
Конститутсия дар инкишофи соњањои њуќуќ дар Љумњурии
Тољикистон маводњои конфронси илмї-назариявї. 2012.- С. 42-51.
3. Махмудов И. Т. Истифодаи натиљањои фаъолияти оперативїчустучўї дар фаъолияти исботкунй бо парвандањои љиноятї //
Қонуният. Нашри махсус. №5 2014. – С. 35-41.
4. Махмудов И.Т. Проблемы правового регулирования использование
результатов оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам
// Вестник Таджикского национального университета. 2015. № 3-6. – С.
61-65.
5. Абдуллоев П.С. Значение результатов оперативно-розыскной
деятельности в процессе доказывания по уголовному делу // Вестник
Таджикского национального университета. 2013. № 3-4. – С. 110-119.
6.
Абдуллоев П.С. Юридическая сила доказательств в сфере
уголовного процесса, полученных на территории иностранного
государства // Вестник Московского университета. Серия 11: Право.
2012. № 5.–С. 95-106.
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Мањмудов И. Т.
РУШДИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ
МАЌОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР МАСИРИ 30-СОЛИ
ИСТИЌЛОЛИ ДАВЛАТЇ
Ба даст овардани Истиќлолияти комили сиёсї, ќабули
Конститутсияи ЉТ соли 1994 ва ба имзо расидани Созишномаи
умумии сулњ ва ризоияти миллї соли 1997 аз арзишмандтарин ва
бузургтарин дастовардњои халќи Тољикистон дар интињои садсолаи
гузашта ба њисоб рафта, як гардиши куллї ва тањаввулоти азимеро
дар самти тањким ва густариши давлатдории миллї, низоми њуќуќї ва
њаёти иќтисодиву иљтимоии љомеа ба миён оварданд. Тољикистони
соњибихтиёр њамчун ќисми таркибии љомеаи љањонї шинохта шуда,
роњи бунёди давлати демократї ва њуќуќбунёдро пеш гирифт ва
таъмини рељаи ягонаи ќонуният, волоияти ќонун ва њуќуќу озодињои
инсон ва шањрвандро аз самтњои афзалиятноки сиёсати дохилии худ
эътироф намуд.
Мањз бо шарофати Истиќлоли давлатї фаъолияти маќомоти
прокуратураи кишвар мазмунан ва моњиятан низ сатњу сифати навро
касб намуда, як марњилаи тоза ва нав дар рушду инкишофи назорати
прокурорї њамчун омили муњими таъмини ќонуният дар Тољикистон
фароњам оварда шуд.
Дар шароити бунёди давлати демократї ва њуќуќбунёд дар
Тољикистон таъмини рељаи ягонаи ќонуният ва таъмини њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд беш аз њар ваќти дигар ањамияти
аввалиндараљаро пайдо менамояд. Бояд изњор дошт, ки дар ќатори
дигар механизмњои миллї, наќши муњимро дар љодаи таъмини
низоми ќонуният ва волоияти ќонун дар кишвар маќомоти
прокуратураи ЉТ иљро менамояд.
Њар як давлат новобаста аз сохтори сиёсї ва шакли идоракунии
худ низоми кафолатњоеро муайян месозад, ки љињати таъмини
ќонуният, њимояи њуќуќу озодињои инсон, манфиатњои ќонунии
љомеаву давлат равона шудаанд. Дар ЉТ дар ин низом мавќеи
муњимро маќомоти прокуратура бо роњи амалї сохтани функсияи
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назорати прокурорї ишѓол менамояд. Прокуратура аз рўи
ваколатњои конститутсионии худ дар низоми маќомоти њокимияти
давлатї, бахусус маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи хоссае дорад.
Шањодати он, ин дар боби алоњидаи Конститутсияи Тољикистон
(боби нўњум, м. 93-97)
мустањкам намудани њолати њуќуќии
прокуратура аст. Мувофиќи м. 93-и Конститутсияи ЉТ назорати
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар њудуди ЉТ Прокурори
генералї ва прокурорњои тобеи он дар доираи ваколати худ амалї
менамоянд. Ба маќсади таъмини волоияти ќонун, ягонагї ва
мустањкам намудани рељаи ќонуният, њимояи њуќуќу озодињои инсон
ва шањрванд ва инчунин манфиатњои љомеаву давлат маќомоти
прокуратура фаъолияти худро дар соњањои алоњидаи назоратї ба роњ
мемонад. Мустаќилиятї аз маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти
худидоракунї, њизбњои сиёсї ва дигар иттињодияњои љамъиятї,
нораво будани дахолати прокурорњо ба фаъолияти хољагї аз он
муќарраротњоеанд, ки њолати давлатї-њуќуќии прокуратура ва мавќеи
махсуси онро дар низоми механизми маќомоти њокимияти давлатї
муайян намудаанд. Бояд ќайд намуд, ки прокуратура яке аз
механизмњои муњими амалишавии њокимияти давлатї буда таъмини
волоияти ќонун, ягонагї ва мустањкам намудани ќонуният, њимояи
њуќуќу озодињои инсону шахрванд, манфиати љомеаву давлатро
таъмин менамояд. Тамоми шохањои њокимият дар маљмўъ њамчун
њокимияти ягонаи давлатї барои нигоњдорї ва пойдории ќонуният,
ки асосан аз љониби прокуратура таъмин мешавад, манфиатдор
мебошанд. Бе таъмини рељаи ягонаи ќонуният дар кишвар њокимияти
давлатї наметавонад самарабахш вазифањои худро иљро намояд.
Прокуратура симои давлат буда, табиист, ки аз фаъолияти
самараноку одилонаи кормандони прокурорї боварию эътимоди
мардум ба давлат меафзояд. Дар шароити афзоиши тањдиду хатарњои
глобалї ва таъсири паёмадњои ногувори раванди љањонишавї ба
соњањои мухталифи хољагии халќи мамлакат табиист, ки масъулияти
маќомоти прокуратура дар самти таъмини мустаќилият ва
соњибихтиёрии давлат ва дахлнопазирии њудуди он меафзояд. Иљрои
бобарори вазифањои дар назди ин маќомоти масъули давлатї
гузошташуда аз њар як корманди маќомоти прокуратура дар шароити
кунунии рушди давлатдорї дар Тољикистон масъулияти баландро
таќозо карда, њалли онњо танњо дар заминаи роњандозї намудани
њамкорињои наздик, муфид ва мутаќобилан судманди маќомоти
прокуратура бо тамоми шохањои њокимияти давлатї, маќомоти
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њокимияти давлатї, сохторњои ѓайридавлатї, маќомоти њифзи њуќуќ
ва нињодњои љомеаи шањрвандї имконпазир мегардад.
Таъиноти конститутсионии маќомоти прокуратураи Тољикистон
ба амал баровардани назорати прокурорист. Назорати прокурорї
њамчун функсияи асосии маќомоти
прокуратура дар солњои
истиќлоли давлатї ба як фишанги муњими таъмини ќонуният ва фазои
ягонаи њуќуќї дар Тољикистон табдил ёфтааст. Мањз дар њамин давра,
заминањои боэътимоди њуќуќї ва ташкилї барои рушду инкишофи
фаъолияти маќомоти прокуратура фароњам оварда шудаанд1.
Танњо дар зарфи 30-соли Истиќлоли давлатї бо дарназардошти
зарурат ва таѓйирёбии муносибатњои љамъиятї се маротиба (солњои
1992,1996 ва 2005) оид ба фаъолияти маќомоти прокуратура ќонунњои
алоњида ќабул карда шудаанд.
Бори нахуст дар замони соњибистиќлолии кишвар Ќонуни ЉТ
«Дар бораи Додситонии Љумњурии Тољикистон» 30 апрели соли 1992,
№ 652 ќабул карда шуд. Аз љумла, дар пайванди ба ањамияти
таърихии аввалин Ќонуни замони соњибихтиёрии кишвар «Дар бораи
Додситонии Љумњурии Тољикистон» Ќ. А. Мирзоева ќайд менамояд,
ки ин Ќонун барои истиќрори њокимияти конститутсионї мусоидат
намуда, љомеаро аз њама гуна унсурњои љиноятпеша нигоњ дошта,
барои барќарор кардани адолати иљтимої ва њимояи њуќуќу озодињои
шањрвандон хизмати арзанда кард2. Ќонуни мазкур аз 55 модда ва 8
боб иборат буда, асосњои њуќуќї ва дигар пањлуњои муњими
фаъолияти маќомоти прокуратураро танзим менамуд. Мувофиќи ин
ќонун назорати умумї; назорати иљрои ќонунњо аз љониби
шањрвандон; назорати иљрои ќонунњо аз љониби маќомоти тањќиќ ва
тафтиши пешакї; назорат ба риояи ќонунњо њангоми аз љониби судњо
баррасї шудани парвандањо; назорати иљрои ќонунњо дар љойњои
нигоњдории дастгиршудагон, дар љойњои њабси пешакї, њангоми
иљрои љазои љиноятї; назорат ба риояи ќонунњо дар маќомоти идораи
њарбї, ќисмњои њарбї ва муассисањо; тафтиши љиноятњо ва такмилу
тавзењи ќонунњо самтњои асосии фаъолияти маќомоти прокуратура
мањсуб меёфтанд. Дар асоси ќонуни мазкур Додситони кулли ЉТ
њуќуќи ташаббуси ќонугузорї дошт ва њамзамон метавонист оид ба
масъалањои шарњталаби Ќонун ба Шўрои Олии ЉТ мурољиат намояд.
1Мањмудов

И.Т. Назорати прокурорї њамчун шакли муњим ва мустаќили фаъолияти
давлатї // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. - 2018.- № 11.- С.181.
2 Мирзоева Ќ.А. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Додситонии Љумњуриии
Тољикистон» ва ањамияти таърихии он / Ќонуният (маљаллаи илмию амалї ва
назариявии Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон).- Душанбе, № 3., 2012.-С.
50-56.
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Додситони кулли ЉТ бо пешнињоди Шўрои Олии мамлакат, ки бо
Президенти ЉТ мувофиќа карда мешуд, аз љониби Шўрои Олї ба
муњлати панљ сол ба вазифа таъин карда мешуд ва дар назди Шўрои
Олии ЉТ масъулият дошт ва ба он тобеъ буд.
Бо дарназардошти ќабули Конститутсияи ЉТ соли 1994 ва
зарурати ба он мувофиќ намудани ќонунгузории амалкунанди
кишвар, 11 марти соли 1996, № 289 аз љониби Маљлиси Олї Ќонуни
конститутсионии ЉТ «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии
Тољикистон» ќабул гардид. Ќонуни мазкур муњимтарин масъалањои
фаъолияти маќомоти прокуратура, аз ќабили вазифањои прокуратура,
самтњои асосии фаъолият, принсипњои ташкил ва фаъолияти он,
низом ва сохтори прокуратура, соњањои назорати прокурорї, мавзуи
назорат ва ваколатњои прокурор, инчунин масъалањои кадриро
танзим менамуд. Ин ќонун аз 63 модда ва 9 боб иборат буд. Дар он бо
дарназардошти таѓйирёбии муносибатњои љамъиятї ва бо маќсади ба
талаботи замон мувофиќ гардонидани мазмуну фаъолияти маќомоти
прокуратура самтњо ва соњањои нави назорати прокурорї ба миён
омаданд. Аз љумла, назорат ба риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд; назорати прокурорї оид ба иљрои ќонунњо аз љониби
маќомоти
амалисозандаи
фаъолияти
оперативї-љустуљўї;
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар мубориза бар
зидди љинояткорї ва дигар њуќуќвайронкунињо аз самтњои асосии
фаъолияти маќомоти прокуратура эътироф шуданд. Мувофиќи
ќонуни мазкур шањрвандон аз объекти назорати прокурорї хориљ
карда шуданд, њуќуќи ташаббуси ќонунгузории Прокурори генералї
низ бардошта шуд ва њамзамон соњаи назорати прокурорї ба риояи
ќонунњо њангоми аз љониби судњо баррасї шудани парвандањо ба
иштироки прокурор дар суд њангоми баррасии парвандањо табдил
ёфт. Бори нахуст масъалањои марбут ба хусусиятњои ташкил ва
таъмини фаъолияти маќомоти прокуратураи њарбї дар боби алоњида
(боби 8) мавриди танзим ќарор дода шуданд.
Зарурати ќабули Ќонуни амалкунандаи конститутсионии ЉТ
«Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон»-ро аз 25
июли соли 2005, № 107 коршиносон бо омилњои зерин асоснок
намуданд: «Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи ЉТ,
эътироф ва тасдиќ намудани дањњо санадњои байналмилалї, ќабули
зиёда аз дусад ќонунњои нав ва ворид намудани садњо таѓйиру иловањо
ба ќонунњои амалкунанда, инчунин таљриба ва амалияи андухтаи
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон, густариши
муносибатњои байналмилалии он дар ин давра омилњои асосї
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мебошанд, ки зарурати ќабули ќонуни нави маќомоти Прокуратураи
Љумњурии Тољикистонро ба миён гузоштаанд»1.
Ќонуни конститутсионии мазкур аз 10 боб ва 70 модда иборат
буда, заминањои њуќуќии фаъолияти маќомоти прокуратураро боз њам
тањким бахшида
доираи ваколату
вазифањои
маќомоти
прокуратураро дар самт ва соњањои назорати прокурорї мушаххас
гардонид. Мувофиќи ќонуни амалкунанда њифзи соњибихтиёрї,
истиќлолияти давлатї, тамомияти арзї ва дахлнопазирии њудуди ЉТ
аз вазифањои муњими прокуратура муайян гардида, назорат ба риояи
ќонунњо њангоми иљрои њалномањои судї аз љониби иљрочиёни
маќомоти иљро ва дигар маќомоти ваколатдор, инчунин мубориза бар
зидди коррупсия, терроризм, экстремизм (ифротгарої) ва дигар
њуќуќвайронкунињо аз самтњои нав ва афзалиятноки фаъолияти
маќомоти прокуратура эътироф шуданд. Њамзамон ба ќонун боби
алоњида (боби 7) ба масъалаи њамкорињои байналмилалии њуќуќии
прокуратура оид ба њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд,
мубориза бо љинояткорї, дигар њуќуќвайронкунињо илова карда шуд.
Дар ќонун инчунин масъалањои марбут ба тартиби таъин ва аз вазифа
озод кардани Прокурори генералї, муовинони ў ва дигар
прокурорњои поёнї такмил ёфта, масъулияти Прокурори генералї дар
назди Маљлиси Миллии Маљлиси Олии ЉТ ва Президенти ЉТ танзим
ёфтааст. Мувофиќи таѓйиротњое, ки бо Ќонуни конститутсионии ЉТ
аз 22-юми июли соли 2013, № 974 ба Ќонуни конститутсионии ЉТ
«Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» ворид
шуданд, дахлнопазирии прокуророн ва муфаттишон бардошта шуд.
Дар умум, бояд эътироф намуд, ки ќонунњои ќабулшуда
заминањои боэътимоди ташкиливу њуќуќии фаъолияти гуногунљабња
ва серпањлуи маќомоти прокуратураро фароњам оварда, барои
таъмини самаранокии назорати прокурорї дар њудуди мамлакат
мусоидат намуданд.
Рушд ва пешрафти муносибатњои нави љамъиятиву њуќуќї
ногузир ба пайдоиши самт ва соњањои нави назорати прокурорї дар
кишвар мусоидат намуданд. Аз љумла, иштироки прокурор дар суд
мавриди баррасии парвандањо; њамоњангсозии фаъолияти маќомоти
њифзи њуќуќ дар мубориза бо љинояткорї; назорати ба риояи њуќуќу
Баромади Раиси кумитаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
тољикистон оид ба тартиботи њуќуќї, мудофиа ва амният А.Г. Холиќов оиди лоињаи
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи
Љумњурии Тољикистон» дар Иљлосияи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, даъвати сеюм аз 15 июни соли 2005 //Ќонуният. № 2. - 2005.- С.
11.
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озодињои инсон ва шањрванд; назорат ба риояи ќонунњо њангоми
иљрои њалномањои судї аз љониби иљрочиёни суд ва дигар маќомоти
салоњиятнок; њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон,
манфиатњои давлат, шаклњои гуногуни моликияти давлатї ва
ѓайридавлатї дар мурофиаи судї; назорат ба риоя ва иљрои ќонунњо
аз тарафи маќомоте, ки фаъолияти оперативї-љустуљўиро амалї
месозанд, њамкорињои байналмилалии њуќуќии прокуратура аз он
самтњои фаъолияти маќомоти прокуратура ба њисоб мераванд, ки бо
шарофати Истиќлолияти давлатї пайдо шудаанд.
Мавриди зикри хос аст, ки давоми солњои соњибихтиёрї
фаъолияти маќомоти прокуратураи кишвар дар маркази таваљљўњи
њамешагии Роњбарияти давлат ва Њукумати Тољикистон ќарор дорад.
Иштироки бевосита ва суханронии Сарвари Давлат дар вохўрї бо
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бахшида ба љашни 80 - солагии
маќомоти прокуратураи Тољикистон аз 24-декабри соли 2004, љаласаи
васеи њайати мушовараи Прокуратураи Генералии ЉТ аз 10 июли
соли 2014, љаласаи Шўрои амнияти кишвар аз 17 феврали соли 2015
ва дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура санаи 13 марти
соли 2018 шањодати равшани ин гуфтањоянд. Зимни баргузории ин
вохурињо Президенти кишвар фаъолияти маќомоти прокуратураро
њаматарафа мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, љињати бартараф
кардани камбудињои љойдоштаи ин низом ва бењ сохтани фаъолияти
он дар самти назорати иљрои ќонунњо дар оянда дастуру супоришњои
мушаххас дода буданд.
Аз љумла, дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти ЉТ,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар арафаи таљлили иди Рўзи кормандони
прокуратура таъкид доштанд, ки мақомоти прокуратура яке аз
ниҳодҳои муҳимми давлатдорӣ мебошанд, 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. Конститутсияи ҶТ назорати риояи
дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро аз ҷониби вазорату идораҳо,
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии
маҳаллӣ, дигар мақомоти давлатӣ, иттиҳодияву созмонҳои ҷамъиятӣ
ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ ҳамчун салоҳияти истисноии
прокуратура муқаррар кардааст. Ягон мақом ё шахси мансабдори
дигар чунин салоҳиятҳои васеъро надорад. Аз ин рӯ, таъмини
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қонунияту адолат, амният, сулҳу субот ва ризоият дар ҷомеа аз
фаъолияти самараноки мақомоти прокуратура вобаста мебошад1.
Бо назардошти натиљаи баргузории њамин вохўрињо З. Њ.
Искандаров як чанд омилњои минбаъд дар оянда тањким бахшидани
волоияти ќонун ва тањкими рељаи ќонуниятро аз љониби маќомоти
прокуратура дар кишвар таъкид кардааст2.
Дар сањифањои адабиётњои њуќуќї, китобњои дарсї, маќолањои
илмї, монографияњо ва васоити таълимї нуќтањои назари мухталифи
олимон, ходимони давлатї, сиёсатмадорони маъруф, муњаќќиќон ва
кормандони амалї дар хусуси мавќеи њуќуќї ва њамчунин ба ин ва ё
он шохаи њокимияти давлатї мансуб донистани прокуратура љой
дорад. Бахусус кўшишњои донишмадони ватанї ва кормандони
амалии маќомоти прокуратура тайи солњои охир бобати тањќиќи
масоили марбут ба мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми
маќомоти давлатї, њамкории он бо дигар шохањои њокимияти давлатї
ва маќомоти њифзи њуќуќ, њамчунин наќш ва вазифањои он дар љодаи
таъмини ќонуният, њифзи хуќуќу озодињои шањрвандон мавриди
зикри хос аст3.
Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон дар мулоқот бо кормандони
мақомоти прокуратура аз 13.03.соли 2018 / www.president.tj (санаи мурољиат 13.03.соли
2018)
2 Искандаров З.Њ.Бо нияти нек, азму иродаи ќавї, садоќат ба Ватан масъулиятро иљро
намуда, ќонуниятро тањким мебахшем (дар партави иљои дастуру супоришњои Сарвари
Давлат). /Минбари њуќуќшинос. Нашрияи факултети њуќуќшиносии ДМТ. № 9-10 (2425) 12 майи соли 2015.- С.3.
3 Рањимов М.З. Инкишофи ќонунгузорї оид ба прокуратура дар даврони истиќлолият
//Ќонуният (маљаллаи илмию амалї ва назариявии Прокуратураи генералии Љумњурии
Тољикистон). - Душанбе, 2012. № 3. (нашри махсус).; Искандаров З.Х. Прокуратура и
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе //
Государство и право.- Душанбе, 2005. -№ 3; Рањмон Ю.А. Назорати прокурорї. Китоби
дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 390с.; Шермуњаммад Шоњиён. Наќши њамкорињои
њокимияти судї ва маќомоти прокуратура дар таъмини адолати судию иљтимої ва
таъмини волоияти ќонун дар љомеа.// Ќонуният.- 2017.- № 1.; Мањмудзода М.А.
Прокуратура сарчашмаи таъмини адолату ќонуният аст //Ќонуният. № 1-2017.; Ятимов
С.С. Ањамияти њамкорињои мутаќобилаи маќомоти корњои дохилї бо маќомоти
прокуратура //Ќонуният.- № 1.- 2017.- С. 27-28.; Муњаммадиев А.С. Маќоми
прокуратура дар сохтори давлатии Љумњурии Тољикистон // Ќонуният. № 1. 2017.;
Халифаев М.Н. Место и роль органов прокуратуры в современном обществе: взгляды и
тенденции // Законность. Душанбе, 2009. № 1; Олимов М.М. Место и задачи органов
прокуратуры по защите прав граждан в Республике Таджикистан // Законность. Душанбе, 2009. № 1.; Махмудов И.Т. К вопросу о месте органов прокуратуры
Республики Таджикистан в системе разделения властей // Правовая жизнь. – 2013.- № 3.
-С.83.; Махмудов И.Т. Њамкорињои прокуратура бо шохањои њокимияти давлатї дар
Љумњурии Тољикистон // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. 2017. № 2/9. С.263269.; Мањмудов И.Т. Мавќеи прокуратура дар низоми маќомоти њокимияти давлатї //
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Њамзамон хонандагони гиромї метавонанд барои пайдо
намудани маълумоти муфассал аз роњи сипаринамудаи маќомоти
прокуратураи Тољикистон аз замони таъсис, дар солњои
соњибихтиёрии давлатї ва фаъолияти рангину ибратомўзи
кормандони маќомоти прокуратура дар роњи њифзу мустањкам
намудани дастовардњои Истиќлоли давлатї ва манфиатњои миллї,
таъмини рељаи ќонуният, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
манфиатњои љомеаву давлат, мубориза бо љинояткорї аз як ќатор
сарчашмањои муътамади илмї, ки бо ќалами кормандони маќомоти
прокуратураи Тољикистон иншо шудаанд, фаровон истифода баранд1.
Хурсандибахш аст, ки бо шарофати ба даст овардани
Истиќлолияти давлатї заминањои боэътимод барои рушду пешрафти
илми њуќуќшиносии ватанї ба миён омаданд. Маврид ба зикр аст, ки
мо метавонем имрўзњо доир ба дилхоњ падидањои њуќуќї аз андешаву
назар ва таклифу пешнињодњои илман асосноки олимони тољик, ки
дар нашрияњои илмии миллї нашр шудаанд, фаровон истифода
барем. Аз љумла зимни тањќиќи мавзўи баррасишаванда, мо имкон
пайдо намудем, ки ба таври мустасно танњо аз афкори илмии олимони
Тољикистон истифода намоем.
Дар асарњои илмии зикршудаи олимону донишмадони тољик ва
ходимони давлатї оид ба мавќеи маќомоти прокуратура дар шароити
кунунии рушди давлатдорї дар сохтори давлатї, љойи он дар низоми
шохањои њокимияти давлатї, њамкорињои он бо њокимияти судї ва
дигар маќомоти њифзи њуќуќ ва дурнамои прокуратура бо
дарназардошти воќеяти њуќуќии кишвар, равандњои љањонишавї ва
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. 2017. № 2/8. С.199-204.; Имомов А.Х.
Прокуратура дар давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ягона ва
иљтимої // Ќонуният (маљаллаи илмию амалї ва назариявии Прокуратураи генералии
Љумњурии Тољикистон).- Душанбе, 2012. № 3. (нашри махсус).; Диноршоев А.М.
Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан: автореф. ...
канд. юрид. наук. Душанбе, 2006.; Исмоилзода С.А. Мавќеи конститутсионї-њуќуќии
макомоти прокуратура дар низоми маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии
Тољикиситон:
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии номзади
илмњои
њуќуќшиносї: 12.00.02.- Душанбе.- 2020 ва ѓ.
1 Кенджаев С., Мирзоева К. Очерк истории прокуратуры Таджикистана. – Душанбе:
Фонд Кенджаева, 1995.-215 с.; Бобохонов Б., Исоев М. Прокуратура дар давраи
Истиќлолияти давлатї.- Душанбе: «Сарпараст». 2007. 303 с.; Наќши маќомоти
прокуратураи Тољикистон дар давраи соњибистиќлолии кишвар.- Душанбе: «ЉДММ
Орбит». 2017. 294 с. / зери тањрири Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон,
генерал-полковники адлия Рањмон Юсуф Ањмадзод бахшида ба љашни 26-умин
солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба чоп расидааст. Дар
китобњои мазкур оид ба фаъолияти маќомоти прокуратураи Тољикистон дар даврони
Шуравї, инчунин дар давраи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон солњои
1991-2017 маълумоти мухтасар гирд оварда шудаанд.
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наздикшавии низоми њуќуќии кишварњои олам андешаву назарњои
созанда ва ќобили мулоњиза иброз шудаанд.
Дар хусуси љой ва мавќеи прокуратура дар сохтори давлатї,
инчунин мансубияти прокуратура ба ин ё он шохаи њокимияти
давлатї андешаву назарњои мухталиф љой доранд.
Дар робита ба масъалаи баррасишаванда А. Х. Имомов
(Азизмуњаммад Холмуњаммадзода) мавќеяшро чунин баён мекунад:
«Андеашњое љой доранд, ки прокуратура ба ин ё он шохаи анъанавии
њокимият дохил карда шавад, ки чунин маќеъ мутлаќо беасос ва
нодуруст мебошад. Зеро тањлилњо собит менамоянд, ки фаъолияти
прокуратура дар доираи на њокимияти иљроия ва на њокимияти судї
мањдуд намегардад. Прокуратура бешаку шубња исбот намудааст, ки
ба манфиати низоми таъмини ќонуният, метавонад бо тамоми
шохањои њокимият ва сохторњои онњо њамкорї намояд, назорати
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Тољикистон
дар доираи ваколатњои худ татбиќ намояд. Дигар шохањои њокимият,
метавонанд имкониятњои назорати прокурориро барои ноил гардидан
ба вазифањо дар самти бунёди љомеаи адолатпарвар, давлати
демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої, риояи њуќуќ ва
озодињои инсон ва шањрванд истифода баранд»1.
М. З. Рањимзода (Рањимов М.З.) дар пайвандї ба мавзўи
тањќиќшаванда таъкид менамояд, ки дар шароити Тољикистон
прокуратура ба ягон низоми њокимияти давлатї дохил нашуда, яке аз
функсияњои низоми худнигоњдорї ва бароварвазниро бо роњи татбиќ
намудани чорањои рафъсозандаи вайронкунии ќонун фаъолияти њар
яке аз шохањои њокимиятро дар доираи фазои конститутсонї таъмин
менамояд. Мавсуф прокуратураро дар шароити имрўз яке аз аввалин
ва самараноктарин ташкилоти њифзкунандаи њуќуќ эътироф
менамояд2.
Мувофиќи нуќтаи назари М. А. Мањмудзода маќомоти
прокуратура ягона маќомоти давлатие мебошад, ки самти фаъолияти
густурдаи он ба таъмини назорати иљрои даќиќ ва якхелаи ќонунњо
дар ќаламрави кишвар равона гардидааст ва дар шароити муосир

Имомов А.Х. Прокуратура дар давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї
ягона ва иљтимої //Ќонуният (маљаллаи илмию амалї ва назариявии Прокуратураи
генералии Љумњурии Тољикистон).- Душанбе, 2012. № 3. (нашри махсус).-С.37.
2 Рањимов М.З. Инкишофи ќонунгузорї оид ба прокуратура дар даврони истиќлолият
//Ќонуният (маљаллаи илмию амалї ва назариявии Прокуратураи генералии Љумњурии
Тољикистон).- Душанбе, 2012.- № 3. (нашри махсус).-С. 27.
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прокуратура њамчун низоми ягонаи марказонидашуда ќудрату
тавоноии дахлдорро бобати иљрои ин функсияи муњим дорост1.
Ба андешаи ў наќш ва мавќеи маќомоти прокуратураи ЉТ, ки
институти муњимми давлатї-њуќуќї ба шумор меравад, дар њимояи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиати давлат, мустањкам
намудани ќонуният дар кишвар ва ба њамин васила таъмини алоќаи
ногусастанї байни њуќуќу њокимият ва давлату љомеа бузург аст2.
Мувофиќи нуќтаи назари З. Њ. Искандаров прокуратура дар
масири таърих нахуст њамчун сохтори њокимияти иљроия таъсис ёфта,
бо мурури пешрафт ва таѓйирёбии асосњои конститутсионии давлат
имрўзњо ба як маќомоти мустаќили давлатї табдил ёфтааст3.
Дар китоби тозанашри хеш Прокурори генералии мамлакат
Рањмон Ю.А ба маврид таъкид менамояд, ки назорати прокурорї як
шакли мустаќили фаъолияти давлатие мебошад, ки аз љониби
Прокурори генералї ва прокурорњои тобеи он бо маќсади њифзи
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, соњибихтиёриву истиќлолияти
давлатї, асосњои сохтори демократии давлат ва љомеа тавассути
таъмин намудани волоияти ќонун, тањќими ќоуният ва тартиботи
њуќуќї бо роњи санљиши риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо,
новобаста аз таъсироту манфиатњои мањаллї ва идоравї тибќи ќонун
ба амал бароварда мешавад4.
В. Г. Мелкумов њанўз дар марњилаи рушди илму амалияи
назорати прокурорї дар даврони Шўравї назорати олии
прокурориро низ њамчун шакли мустаќили фаъолияти давлатї
эътироф намуда буд5.
Њамзамон оид ба самаранокии њамкорињои маќомоти
прокуратура бо дигар маќомоти њифзи њуќуќ дар самти таъмини
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, таќвияти мубориза бо
љинояткорї, њифзи арзишу манфиатњои миллї андешањои созгор ва
шоистаи масъулини сохторњои њифзи њуќуќ љой доранд.
Дар робита ба мавзуи мавриди назар Р. Њ. Рањимзода таъкид
менамояд, ки назорати прокурорї љињати амалигардонии фаъолияти
Мањмудзода М.А. Прокуратура сарчашмаи таъмини адолату ќонуният аст //Ќонуният.
№ 1-2017. С.11.
2 Мањмудзода М.А. Асари ишорашуда.- С.11.
3 Искандаров З.Х. Роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека в
досудебной стадии уголовного процесса Республики Таджикистан: история и
современность // Правовая жизнь (научно-информационный журнал).- Душанбе, №4
(20).2017. С.69-70.
4 Рањмон Ю.А. Назорати прокурорї. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2019. – С.8.
5 Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Автореферат на
соик. … д.ю.н.- Душанбе. 1971. С.8.
152
1

оперативї-љустуљўї имконият медињад, ки ин самт хусусияти наќшавї
пайдо намуда, ќонуншиканињои љойдошта ошкор гарданд,
такроршавии онњо пешгирї карда шуда, натиљањои чорабинињои
оперативї-љустуљўї, донишњои касбї, мањорату малакаи кормандони
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї дуруст арзёбї карда
шавад1.
Ба назари мавсуф њамкории байни маќомоти корњои дохилї ва
прокуратура сол аз сол бењтару хубтар гардида, ањамияти он дар
бунёди љомеаи демократї, њуќуќбунёду дунявї, эњтироми њуќуќ ва
озодињои инсон ва шањрванд, риояи ќонуният, таъмини амният ва
тартиботи њуќуќї хеле назаррас мебошад2.
Мувофиќи нигоштањои С. С. Ятимов имрўз, заминаи њуќуќии
фаъолияти муштараки маќомоти амнияти миллї ва прокуратура дар
самти мубориза бар зидди терроризму экстремизм, љинояткории
муташаккили байналмилалї ва фаромарзї, аз ќабили ќочоќи маводи
мухаддир, аслиња, одамрабої, њимояи тамомияти арзии кишвар,
њифзи дастовардњои истиќлолияти давлатї ва манфиатњои миллии
Тољикистон мустањкам аст. Маќомоти амнияти миллї ва прокуратура
дар њамоњангї бо дигар маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратї,
бо пешнињод кардани мавод ва далелњои раднопазир ташкилоти
экстремистї-террористї будани созмонњои «ал-Ќоида», «Њаракати
исломии Туркистони Шарќї», «Њизби исломии Туркистон»,
«Њаракати Толибон», «Бародарони мусулмон», «Лашкар-ут-Тайиба»,
«Њизб-ут-Тањрир»,
«Љамъият-ут-Таблиѓ»,
Ташкилоти
динїмиссионерии «Созмони Таблиѓот», љараёни «Салафия», «Гурўњи 24»
ва «ЊНИТ»-ро исбот намуданд. Тибќи ќарорњои Суди Олии
Љумњурии Тољикистон фаъолияти ташкилотњои мазкур дар њудуди
љумњурї манъ карда шуд3.
Ба андешаи собиќадори маќомоти прокуратура Ш. О.
Салимзода назорати прокурорї ба баланд гаштани њисси масъулияти
кормандони оперативию тафтишотї, тањкими ќонуният ва риояи
њуќуќњои шањрвандон, баланд гардидани самаранокии ошкоркунї ва
пешгирии љиноятњо ва бењтар гардидани сифати тањќиќу тафтиш дар
Агентии назорати маводи нашъаовар мусоидат менамояд4.
Рањимзода Р.Њ. Ањамияти њамкорињои мутаќобилаи маќомоти корњои дохилї бо
маќомоти прокуратура //Ќонуният. № 1. 2017.- С. 20.
2 Рањимзода Р.Њ. Асари зикршуда.- С. 20.
3 Ятимов С.С. Ањамияти њамкорињои мутаќобилаи маќомоти корњои дохилї бо
маќомоти прокуратура //Ќонуният. № 1. 2017. С. 27-28.
4 Салимзода Ш.О. Дастовардњо дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маводи
нашъаовар – натиљаи њамкорињо // Ќонуният.- № 1.- 2017.-С. 40.
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Мувофиќи андешаи С. С. Султонзода бо маќсади иљрои
уњдадорињои байналмилалї ва дар амал татбиќ намудани меъёрњои
Конвенсияи СММ зидди коррупсия дар Прокуратураи генералии ЉТ
Раёсати назорати иљрои ќонунњо дар маќомоти назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсияи ЉТ таъсис дода шуд, ки назорати
иљрои даќиќ ва якхелаи ќонунњоро аз љониби кормандони Агентї
вобаста ба баррасї намудани арзу мурољиатњои шахсони воќеї ва
њуќуќї, тафтиши пешакии парвандањои љиноятї ва дигар амалњоеро,
ки ќонунгузории ЉТ муќаррар намудаанд, амалї менамояд. Ба роњ
мондани чунин тарзи кор њамкорињои дуљонибаи
маќомоти
прокуратура ва Агентиро густариш дода, дар раванди муќовимат ба
коррупсия наќши арзанда мегузорад1.
Вобаста ба махсусияти назорати прокурорї бошад,
донишманди тољик А. С. Муњаммадиев менависад, ки назорати
прокурорї бо ваколатњои бо ќонун муќарраргашта асос ёфта,
хусусияти универсалї дорад. Бо ин хусусиятњои хоси худ он ба тариќи
принсипиалї аз дигар маќомотњои санљишї-назоратии њокимияти
иљроия, ки функсияи назоратии онњо бо соњањои алоњидаи
муносибатњои њуќуќї (бонкї, молиявї, экологї, зиддисўхторї,
тандурустї ва ѓайрањо) мањдуд мегардад, фарќ мекунад. Ва аз њама
муњим он аст, ки фаъолияти худи маќомотњои њокимияти иљроия дар
самти амалї намудани функсияњои назоратї аз љониби маќомоти
прокуратура назорат карда мешавад2.
Дар идомаи тањќиќоти хеш номбурда меафзояд, ки њамаи
маќомотњои њифзи њуќуќ чун маќомотњои идоравии назоратї
маќомоти махсусгардонидашудаи назоратї љињати таъмини риоя ва
иљрои ќонунњо дар самти муайяни муносибатњои њуќуќї мебошанд.
Ваколатњои прокуратура бошад, хусусияти умумї, универсалї дошта,
ба њамаи самтњои муносибатњои њуќуќї, ки бо ќонун ба танзим
дароварда мешаванд, пањн мегардад3.
Дар воќеъ, прокуратура бо шохањои њокимияти давлатї
њамкорињои судмандро амалї сохта дар таъмини њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният ва
тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи мустақилият ва соҳибихтиёрии кишвар,
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, пешгириву ошкоркунии
Султонзода С.С. Њамкории мутаќобила омили асосии паст намудани сатњи коррупсия.
//Ќонуният.- № 1.- 2017.- С. 32.
2 Муњаммадиев А.С. Маќоми прокуратура дар сохтори давлатии Љумњурии Тољикистон
// Ќонуният.- № 1.- 2017.- С. 43.
3 Муњаммадиев А.С. Асари ишорашуда.- С. 43.
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ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ тавассути низоми
мувозинату боздорї сањми назаррас дорад1.
Зимнан бояд ёдрас шуд, ки дар хусуси мансубияти прокуратура
ба ин ва ё он шохаи њокимияти давлатї андешањои гуногун љой
доранд.
Дар њамин њол, тарафдорони аќидаи ба шохаи њокимияти
ќонунгузор мансуб будани прокуратура мавќеи худро чунин асоснок
мекунанд: маќомоти ќонунгузор ќонун кабул менамоянд ва иљроиши
онњоро дар каламрави кишвар прокуратура назорат мебарад.
Бинобар њамин онњо ба он аќидаанд, ки назорати прокурорї њамчун
шакли мустаќили фаъолияти давлатї мањз аз љониби њокимияти
конунгузор соњиби ваколат мегардад, ташаккул меёбад ва бинобар
њамин ба он бояд тобеъ бошад.
Маврид ба зикр аст, ки то замони ќабули Конститутсияи ЉТ
прокуратура то адозае зери назорати њокимияти ќонунгузор ќарор
дошт. Дар шароити кунунї сањми њокимияти ќонунгузор дар
ташаккули сиёсати кадрї нисбат ба роњбарияти Прокуратураи
генералї назаррас аст. Зеро мувофиќи Конститутсияи ЉТ Маљлиси
Миллї барои таъин ва аз вазифа озод кардани Прокурори генералї
ва муовинони ў ризоият медињад (ќ. 4, м. 56). Њамзамон Прокурори
генералї дар назди Маљлиси Миллї масъул аст (м. 94). Бо вуљуди
сањми назарраси њокимияти ќонунгузор дар њалли баъзе аз
масъалањои ташкилї ва њамкорињои прокуратура бо он, ба назари мо
прокуратура наметавонад ќисмати шохаи њокимияти конунгузор
бошад, зеро ки функсияњои ин сохторњои муњими давлатї аз њамдигар
фарќ мекунанд. Њокимияти конунгузорро дар кишвар Маљлиси Олии
ЉТ намояндагї карда чун дигар маќомоти њокимияти давлатї
мустаќилона амалї мекунад. Њамкорињои маќомоти прокуратура бо
шохаи њокимияти ќонунгузор дар он ифода мегардад, ки Прокурори
генералии ЉТ дар иљлосияњо, љаласањои якљоя ва алоњидаи Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ иштирок карда
метавонад. Аз љумла оид ба вазъи риояи ќонунњо дар њудуди
Тољикистон ба Маљлиси Миллии Маљлиси Олии ЉТ њисобот манзур
менамояд ва метавонад дар љаласаи Маљлиси намояндагон иштирок
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карда оид ба вазъи ќонуният дар мамлакат гузориш пешнињод
намояд.
Айни замон баъзе муаллифон бо назардошти равандњои
таърихии таъсиси
маќомоти прокуратура, таљрибаи як ќатор
давлатњои хориљї ва тањлили функсияњои он бар он аќидаанд, ки
прокуратура вобаста ба табиати њуќуќии худ ба шохаи њокимияти
иљроия мансуб аст.
Ба аќидаи А.М. Диноршоев, дар ЉТ як ќатор маќомоти
давлатие арзи њастї доранд, ки дар низоми шохањои њокимият мавќеи
онњо норавшан мондааст. Ба ин маќомотњо ў прокуратура ва бонки
миллиро шомил намудааст. Аз ин рў, дар асоси тањлили ќонунгузории
амалкунанда ба хулосае омадааст, ки прокуратура ва бонки миллї ба
шохаи њокимияти иљроия мансуб мебошанд1.
Мавсуф љойи дигар таъкид менамояд, ки бояд ислоњоти
маќомоти прокуратура амалї карда шуда он ба низоми вазорати
адлия дохил карда шавад. Вазифаи асосии прокуратура зимнан бояд
муаррифї кардани манфиатњои давлат дар њама марњилањои
мурофиаи судї бошад2.
Мо бар он назарем, ки прокуратура бо шохаи њокимияти иљроия
алоќамандии зич дорад. Ба прокуратура ягон нишонаи њокимияти
иљроия хос набуда, гузашта аз ин фаъолияти ин шохаи њокимият зери
назорати прокурорї ќарор дорад. Прокурори генералї дар назди
Президенти ЉТ масъул аст. Бо дарназардошти он ки тибќи талаботи
Конститутсия дар як маврид Президент роњбари давлат ва сарвари
њокимияти иљроия аст, пас табиист, ки назорати прокурорї нисбат ба
Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон пањн намешавад.
Маќомоти прокуратура назорати иљрои
ќонунњоро ба амал
бароварда ба маќомоти њокимияти иљроия дар бобати ба амал
баровардани вазифањои онњо дар доираи ќонун мусоидат менамояд.
Фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия хислати идоракуниро дорад.
Покуратура бошад идоракунии корњои давлатиро ба роњ намонда,
карорњои идоракунии
характери њокимиятї доштаро ќабул
намекунад. Дар муносибат ба маќомоти њокимияти иљроия таъиноти
прокуратура њамчун маќомоти назоратї дар назорати риояи ќонунњо
аз љониби ин маќомот ва шахсони мансабдори онњо ва ба ќонун
мувофиќат намудани санадњои њуќуќии онхо ифода мегардад. Тамоми

Диноршоев А.М. Асари ишорашуда.- С. 7–8.
Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике
Таджикистан.- Душанбе, 2007.- С. 187.
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фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї тобеъи назорати
прокурорї мебошад.
Тарафдорони ба шохаи њокимияти судї нисбат донистани
маќомоти прокуратура аз он бар меоянд, ки прокуратура вобаста
самтњои фаъолият ва иљроиши функсияњои худ ба њокимияти судї
наздикї дорад.
Ба андешаи А. Имомов прокуратура мувофиќи усули таљзияи
њокимияти давлатї ба шохаи њокимияти судї мансуб мебошад1.
Мувофиќи нуќтаи назари Шоњиён Шермуњаммад њамкорињои
њокимияти судї ва маќомоти прокуратура дар катори дигар
механизмњои миллї, дар љодаи таъмини низоми ќонуният ва волияти
ќонун дар кишвар наќши муњим дорад2.
Воќеияти имрўзаи ќонунгузории амалкунандаи ЉТ собит
месозад, ки прокуратура бо шохаи њокимияти судї дар самти таъмини
адолати судї ва иљтимої дар кишвар њамкорињои судмандро бо
дарназардошти эњтироми принсипи мустаќилияти судњо амалї
менамояд. Яке аз самтњои асосии фаъолияти прокуратура ин иштирок
дар суд аст. Прокурорњо мувофиќи конунгузории мурофиавии ЉТ
мавриди баррасии парвандањо дар суд иштирок намуда дар ба амал
баровардани адолати судї, таъмини ќонуният, њифзи њуќуќу
манфиатњои иштирокчиёни мурофиа мусоидат намуда, нисбати
санадњои ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз меоранд. Ба ин
васила прокурорњо функсияи мурофиавии таъќиботи љиноятї,
дастгирии айби давлатї ва њифзи њукуќро амалї месозанд.
С. А. Исмоилзода дар тањќиќоти диссератсионии худ ба чунин
хулосае омадааст, ки прокуратура дар ЉТ институти мустаќили
давлативу њуќуќї ба њисоб рафта, низоми мутамаркази алоњидаву
мустаќили маќомоти њокимияти давлатиро ташкил медињад. Он ба
таври комил ба ягон шохаи њокимият давлатї шомил набуда, ба
сифати маќомоти мустаќили њокимияти давлатї баромад менамояд,
ки метавонад миёни њамаи шохањои њокимияти давлатї низоми
боздориро амалї созад3.
Тањлили меъёрњои Конститутсия дар бораи мавќеъ, функсияњо ва
љойи он дар низоми маќомоти њокимияти давлатї бозгўи онанд, ки
маќомоти прокуратура дар низоми давлатї мавќеи хосса дошта ба
Имомов А. Маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон.- Душанбе,
«Матбуот».- 2007.- С. 425.
2 Шермуњаммад Шоњиён. Наќши њамкорињои њокимияти судї ва маќомоти прокуратура
дар таъмини адолати судию иљтимої ва таъмини волоияти ќонун дар љомеа.//
Ќонуният.- 2017.- № 1.- С.15.
3 Исмоилзода С.А. Асари ишорашуда.- С. 12.
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ягон шохаи њокимияти давлатї мансуб набуда, бо онњо њамкорињои
зичро амалї менамояд.
Љой ва мавкеи маќомоти прокуратура дар он ифода меёбад, ки
он њамчун элементи низоми нигоњдорї ва мувозинат на танњо
шохањои алоњидаи њокимиятро аз амалњои ѓайриќонунї ва беасос боз
медорад, инчунин њамкорињои онњоро ба маќсади таъмини конуният
ва тартиботи њуќуќї ва њимояи њуќуќу озодињои инсон таъмин
менамояд.
Ба мавќеи макомоти прокуратура дар низоми маќомоти давлатї
Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти
кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо кормадони
маќомоти њифзи њуќуќ бахшида ба љашни 80 солагии маќомоти
прокуратураи Тољикистон бањои арзанда дода буданд: «Прокуратура
яке аз сохторњои муњимтарини низоми давлтадорї буда, ба ягон
шохаи њокимият таалуќ надорад ва иљрои њатмии ќонунњоро аз
љониби тамоми шохањои њокимият, корхонањо, ташкилоту муассисањо
ва шањрвандон назорат намуда, дар мамлакат фазои ягонаи њуќуќиро
фароњам меорад»1.
Прокуратура њамчун яке аз рукнњои муњими давлатдорї дар
шароити муосир дар самти таъмини волоияти ќонун, њифзи арзишњои
истиќлолияти давлатї, таъмини мустаќилият ва соњибихтиёрии
Љумњурии Тољикистон сањми бориз дорад2.
Ќобили зикр аст, ки дар ягон давлати љањон модели ягонаи
маќомоти прокуратура мављуд нест. Њар як давлат бо дарназардошти
низоми њуќуќї, таърих ва низоми давлатдорї, анъана ва минталитети
мардум, воќеияти њуќуќї маќомоти прокуратураро таъсис медињад.
Масъалаи хусусиятњои моделњои муосири маќомоти
прокуратура дар кишварњои љањон ва тамоюлњои рушди онњо аз
љониби М. Н. Халифазода ботафсил мавриди тањлил ќарор
гирифтаанд3.
Натиљаи тањлилњо нишон медињанд, ки дар аќсои олам моделњои
гунонуни прокуратурасозї арзи њастї менамоянд. Масалан дар
ШМА, Кирѓизистон, Эстония прокуратура ба шохаи њокимияти
иљроия мансуб буда дар Испания, Болгария, Латвия ва Грузия ба
шохаи њокимияти судї таалуќ дорад. Дар Италия, Фаронса, Руминия
он мавќеи миёнагириро дар низоми шохањои њокимияти иљроия ва
Народная газета. № 1. 5 января 2005 г.
Мањмудов И.Т. Роњњои такмили самаранокии назорати прокурорї дар Љумњурии
Тољикистон // Ќонуният.- Душанбе, 2015. С.22-29.
3 Халифав М.Н. Место и роль органов прокуратуры в современном обществе: взгляды и
тенденции // Законность. -2009. - № 1.- С. 101-106.
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судї ишѓол менамояд. Дар як ќатор давлатњои пасошўравї, аз љумла
Тољикистон он ба ягон шоњаи њокимият таалуќ надошта, маќоми
мустаќили давлатї ба њисоб меравад.
Дар шароити љањонишавї ва њамгироии минтаќавї ба маќсад
мувофиќ аст, ки Тољикистон њамчун кишвари мустаќил роњу усулњои
такмили фаъолияти самарабахши прокуратураро бо назардошти
воќеияти имрўзи низоми ќонунгузорї, таљрибаи пешрафтаи
кишварњои дунё ва сањми назарраси он дар љодаи таъмини фазои
ягонаи хуќуќии кишвар интихоб намояд. Табиист, ки гузариш ба
сохти нави давлатдорї ва низоми хољагидорї зарурияти таъсиси
нињоду сохторњои навро дар бахшњои мухталиф, аз љумла њифзи њуќуќ
ба миён меорад. Таъсиси сохторњои нав дар соњаи њифзи њуќуќи инсон,
ки мувофиќи талаботи замон сурат гирифтаанд ба њељ ваљњ боиси
мањдуд гаштани ваколатњои назоратии прокурорњо нагашта, баръакс
онњо якдигаро дар љодаи ба даст овардани вазифаву маќсадњои ягона
пурра месозанд. Чунин дигаргунї ва навоварињо, ки воќеан дар
марњилаи имрўзаи таърихї барои кишвари мо заруранд, моњияти
таъиноти конститутсионии маќомоти прокуратураро, ки дар ба амал
баровардани назорати иљрои ќонунњо дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон ифода меёбад, халалдор намесозанд.
Таъиноти конститутсионии маќомоти прокуратура, ин ба амал
баровардани назорати прокурорист. Назорати прокурорї њамчун
шакли мустаќили фаъолияти давлатї бо як ќатор нишонањои худ аз
дигар шаклњои фаъолияти давлатї фарќ мекунад:
- Назорати прокурорї аз номи давлат амалї мешавад. Ин
фаъолияти давлатиест, ки аз тарафи низоми ягона ва
марказонидашудаи маќомоти прокуратура ба маќсади назорати
иљрои аниќ ва якхелаи ќонунњо дар ќаламрави Тољикистон ба амал
бароварда мешавад.
- Назорати прокурорї аз љониби субъектони махсуси ба ин амал
ваколатдоршуда – прокурорњо
ба амал бароварда мешавад.
Прокурорњо њамчун намояндаи њокимияти давлатї ваколатњои худро
дар доираи ќонунугузории амалкунандаи кишвар амалї менамоянд.
- Махсусияти назорати прокурорї. Назорати прокурорї ин
фаъолияти расмии оммавї-њокимиятии аз љониби давлат
муќарраршудае мебошад, ки дар асоси шаклу усулњои бо ќонун
муайяншуда ба роњ монда мешавад. Ин фаъолият аз дигар шаклњои
фаъолияти давлатї бо он фарќ мекунад, ки таъмини назорати
иљроиши ќонунњо ваколати истисноии маќомоти прокуратура ба
њисоб меравад. Фаъолияти баъзе маќомотњои давлатї, ки хусусияти
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назоратиро доранд, танхо љињати таъмини назорати он ќонунњое
равона шудаанд, ки соњаи алоњидаи фаъолияти идоравиро танзим
мекунанд. Ягон маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти назорати
идоравї ва ѓайриидоравї ќудрату салоњияти назоратии
прокуратураро оид ба санљиши иљрои ќонун дар Тољикистон надорад.
- Назорати прокурорї доираи васеи таъсиррасонї дорад. Назорати
прокурорї ба доираи васеи объектњои назоратї, аз љумла вазоратњо,
кумитањои давлатї ва дигар идорањои Љумњурии Тољикистон,
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии
мањаллї, маќомоти идораи њарбї, маќомоти назорат, бонкњо,
корхонањо, муассисањо, ташкилотњои љамъиятї ва динї, њизбњои сиёсї
ва иттињодияњои дигар, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шакли
моликияти онњо, инчунин шахсони мансабдор пањн мешавад.
- Надоштани ваколатњои маъмурї аз љониби прокуророн.
Прокурорњо њуќуќи дахолат кардан ба фаъолияти дохилї-хољагии
корхона, муассиса, ташкилотњоро надоранд. Прокурорњо ба мисли
намояндагони шохаи њокимияти иљроия ваколати бевосита бекор
кардани ќарорњои ѓайриќонунї ва ё ољилан бартараф намудани
ќонуншиканињоро надоранд. Дар аксари мавридњо њангоми ошкор
намудани ќонуншиканї прокурор шахсан онњоро бартараф накарда,
танхо диќќати маќомоти дахлдори давлатї ва шахсони мансабдорро,
ки барои бартараф намудани ин ќонуншиканињо масъуланд, љалб
менамояд.
- Мустаќил будани назорати прокурорї. Назорати прокурорї
шакли махсуси фаъолияти давлатї буда бе дахолати дигар мақомоти
давлатӣ ва шахсони мансабдор мустаќилона дар асоси ќонун аз
љониби прокурорњо амалї карда мешавад1.
Њамин тариќ, дар асоси истифодаи андешањои назариявии
олимони соњаи мухталифи илми њуќуќшиносї, омўзиш ва тањлили
њамаљонибаи ќонунгузории љорї ва тањлили муќоисавии
ќонунгузории кишварњои хориљ чунин хулоса намудан мумкин аст, ки
прокуратура дар Тољикистон маќомоти мустаќили давлатї буда, дар
сохтори давлатї мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Бо назардошти
муайян намудани мавќеъ ва наќши маќомоти прокуратура дар љодаи
таъмини волоияти ќонун ва таъмини ќонуният дар кишвар, тобиши
миллї додан ба он ба маќсад мувофиќ аст, ки аз љониби маќомоти
салоњиятдори давлатї барномаи ислоњот ва ё консенсияи инкишофи
маќомоти прокуратураи ЉТ ќабул карда шуда, њамзамон бо
1Мањмудов

И.Т. Назорати прокурорї њамчун шакли муњим ва мустаќили фаъолияти
давлатї // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. 2018. № 11. С.183-184.
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дарназардошти таѓйиротњои куллї дар њаёти њуќуќии љомеа,
пайдоиши самтњои нави назорати прокурорї ва таљрибаи пешќадами
кишварњои олам Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи маќомоти
прокуратураи Љумњурии Тољикистон» такмил дода шавад. Аз лињози
дурнамо, он бояд чун маќомоти назорати иљрои ќонунњо дар давлат
нигоњ дошта шуда, фунсияњои њуќуќмуњофизавии он бояд густариш
дода шавад.
Маќомоти прокуратураи ЉТ давоми солњои соњибихтиёрии
давлатї дар самти таъмини волоияти ќонун, тањкими ќонуният ва
тартиботи њуќуќї, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
манфиати љомеа ва давлат ва мубориза бо љинояткорї ба дастовард
ва нишондодњои назаррас комёб шудааст.
Аз љумла, дар њисоботи Прокурори генералии мамлакат оид ба
вазъи риояи ќонунњо дар соли 2020 ба Маљлиси Миллии Маљлиси
Олии ЉТ зикр мешавад, ки дар ин давра прокурорњо њолати риоя ва
иљрои ќонунгузории љумњуриро дар маљмўъ 5764 (5338) маротиба
санљида, бањри бартараф намудани ќонунвайронкунињо ва сабабу
шароитњои ба содиршавии онњо мусоидаткунанда 13868 (11041) амр
дода 6785 (5680) пешнињод ва 9154 (7485) эътироз овардаанд. Бо
натиљаи баррасии санадњои эътиноии прокурорњо 10917 (9144) нафар
ба љавобгарии интизомї ва 4688 (4098) нафар ба љавобгарии моддї
кашида шудаанд Инчунин прокурорњо 27898 (23090) парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї ва 3062 (2688) парвандаи љинояї оѓоз
намудаанд. Бо дахолати прокурорњо 701,3 (597,8) млн. сомонї аз
љумла 301,4 (278,9) млн. сомонї зарари расонидашуда ба манфиати
давлат барќарор карда шудааст. Дар њамин давра назорати риояи
ќонунгузорї дар бораи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, замин, мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї, буљет,
танзими асъор ва назорати асъор, бонкњо, андоз, мубориза бо
экстремизм ва терроризм, инчунин њифзи саломатии ањолї њамчун
самтњои афзалиятноки маќомот арзёбї гардиданд1.
Самтњои афзалиятноки фаъолияти маќомоти прокуратура гуфта
аслан, соња ва самтњоеро меноманд, ки бо дарназардошти махсусияти
объекти назоратї, рушди босуръати муносибатњои љамъиятї, ба вуќуъ
пайвастани дигаргунињои куллї дар соњањои алоњидаи фаъолияти
давлатї ва љамъиятї ва омилњои дигар беш аз њар ваќти дигар

Њисоботи Прокурори генералии ЉТ «Дар бораи назорати риояи даќиќ ва иљрои
якхелаи ќонунњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон дар соли 2020» // Садои мардум.- 29
январи соли 2021.- № 12 (4274).- С.4.
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ногузир зарурати таъмини рељаи ќонуниятро дар њамин самт ба миён
меорад.
Аз ин рў, рушди босуръати муносибатњои љамъиятї, таъсири
омилњои дохилї ва равандњои љањонишавї дурнамои самтњои
афзалиятноки назорати прокурориро муайян менамоянд.
Дар шароити кунуни рушди давлатдорї ва эъмори давлати
демокративу њуќуќбунёд дар Тољикистон назорати прокурорї дар
баробари дигар механизмњои њифзи њуќуќ ба яке аз фишангњои
муњиму боэътимоди таъмини ќонуният, василаи муассири таъмини
њуќуку озодињои инсон ва шањрванд, њифзи соњибихтиёрї ва
дахлнопазирии њудуди ЉТ табдил ёфта дар таъмини фазои њуќуќии
кишвар сањми назаррас дорад.
Бо фармони Президенти ЉТ аз 6 феврали соли 2018, №1005
Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 ба
имзо расидааст. Дар консепсия ба маврид зикр мешавад, ки њифзи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳкими қонуният ва тартиботи
ҳуқуқӣ, пешгирии ҷиноятҳои фаромиллӣ, таъмини рушди устувори
иқтисодӣ ва иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат – таъмини
истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва раҳоӣ аз бунбасти
коммуникатсионӣ, бе таъмини волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ
ғайриимкон аст.
Бо вуљуди сањми назарраси маќомоти прокуратура дар таъмини
ќонуният њамоно аз лињози дурнамо зарурати љоннок намудани
назорати прокурорї дар самтњои алоњидаи фаъолияти маќомоти
прокуратура љой доранд. Ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки љињати
баланд бардоштани самаранокии назорати прокурорї дар самти
таъмини риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тањкими
ќонуният ва пурзур кардани мубориза бо љинояткорї дар њудуди
Љумњурии Тољикистон назорати прокурорї дар самтњои зерини
афзалиятнок таќвият дода шавад:
- назорати иљрои ќонунгузорї дар самти пешгирї, ошкорсозї ва
мубориза бо зуњуротњои хатарнок, аз ќабили экстремизм, терроризм,
коррупсия ва муомилоти ѓариќонунии маводи нашъавор;
- назорати иљрои ќонунгузории замин ва њифзи муњити зист;
- назорати иљрои ќонунгузорї дар самти тандурустї ва таъминоти
иљтимоии ањолї;
- назорати риояи ќонунгузории ЉТ оид ба андоз, назорати асъор,
гумрук ва дигар сохторњои молиявї бо дарназардошти наќши муњими
онњо дар ѓанї гардонидани ќисмати даромади буљети кишвар;
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- назорати иљрои ќонунњо дар самти огоњонидан ва пешгирии
љинояткорї, инчунин коњиш додани содиршавии љиноятњо;
- назорати прокурорї аз тарафи маќомоти амалисозандаи
фаъолияти оперативї-љустуљуї, тањќиќ ва тафтиши пешакї, инчунин
дар љойњои нигоњдории дастгиршудагон, љойњои њабси пешакї ва
иљрои љазои љиноятї;
- назорати иљрои ќонунњо ва ќонунї будани санадњои судї дар
мурофиањои судии љиноятї, гражданї ва иќтисодї;
- таќвияти самаранокии иштироки прокурор дар тамоми
марњилањои мурофиаи љиноятї бо дарназардошти амалисозии
принсипи мубоњисавї ва баробарии тарафњо, аз љумла коркарди
механизми њуќуќии таъмини иштироки прокурор дар марњилаи
таъини муњокимаи судї ва омодагї ба он бо роњи ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Кодекси мурофиавии љиноятии ЉТ;
- ба маќсади расидан ба њадафњои стратегии кишвар дар самти
таъмини амнияти озуќаворї, таъмини истиќлолияти энергетикї,
баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва саноатикунонии
босуръати кишвар зарур аст, ки назорати иљрои ќонунњои
танзимкунандаи соња, инчунин ќонунгузорї дар самти истифодаи
сарфакоронаи нерўи барќ, пардохти сариваќтии маблаѓи он ва сайёњї
пурзур карда шавад.
Ёддовар бояд шуд, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти ЉТ илми назорати прокурорї њамчун соњаи
мустаќили илми њукуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.0011 – фаъолияти
судї, фаъолияти прокурорї, фаъолияти њифзи њукуќ эътироф гашта
дар пайвандї ба ин ихтисоси илмї давоми солњои соњибихтиёрии
кишвар рисолањои илмї њимоя шудаанд. Аз љумла, аз љониби як зумра
олимону донишмандони тољик, аз ќабили шодравон Кенљаев
Сафаралї 1 , Мирзоева Ќутфиннисо Азизќуловна 2 , Муњаммадиев
Изатулло Сайфуллоевич3, Мањмудов Изатулло Тешаевич4 ва дигарон
Кенжаев С. Обращения как важнейший фактор деятельности прокуроров по борьбе с
нарушениями законности в сфере управления: дис. … д-ра. юрид.наук в форме научного
доклада. М., 1998. 68с.
2 Мирзоева К.А.Становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского
надзора в Таджикистане (20-е - серединва 30-х г.г.): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996.
207с.
3 Мухаммадиев С.И. Деятельность прокуратуры Таджикистана в условиях военного
времени (историко-правовое исследование на примере Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.): дис. … д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2019.
4 Махмудов
И.Т. Теоретические
основы и научно-практические проблемы
прокурорского надзора за исполнением законов в опреативно-розыскной деятельности
(по материалам Республики Таджикистан): дис. … канд.юрид.наук. – М., 2008. – 250 с.
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дар масири солњои Истиќлоли давлатї бевосита оид ба мавзуњои
алоњидаи илми назорати прокурорї рисолањои номзадї ва докторї
њимоя шудаанд, ки сањми онњо дар рушду пешрафти илми назорати
прокурорї назаррас аст.
Њамзамон љойи ифтихор аст, ки давоми солњои соњибихтиёрии
кишвар аз љониби як гурўњ устодони муътабар, олимони забардаст ва
њамкорони масъулиятшиноси кафедраи њуќуќи судї ва назорати
прокурории факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии
Тољикистон
назири Абдуллоев Н.А., Искандаров З.Њ.,
Бањриддинзода С.Э., Мирзамонзода Х.М., Фозилов Н.Н., Мањмудов
И.Т., Абдуллоев П.С., Хољаева Н.Б., Авзалов А.Х., Рањимзода М.С.,
Љалолов Х.Ѓ., Сафиева М.С., Шоќулова С.И., Раљабов А.Н., Исоев
К.М., Рањмон Ю.А., Шањидуллозода Муњаммадвалї, Мирзоева Ќ.А.,
Раупов Ф.А., Салимзода Т.Н. ва дигарон тањќиќотњои муфиди илмї
оид ба пањлуњои гуногуни фаъолияти маќомоти прокуратура анљом
дода шудаанд. Аз љониби устодони кафедра бо маќомоти прокуратура
њамкории муфид ва мутаќобилан судманд ба роњ монда шуда, сањми
онњо дар омода кардани лоињаи санадњои меъёрии њуќуќии
Прокурори генералии мамлакат, расонидани кумаки методї, иштирок
ва маъруза дар њаммоишњои илмии сатњи гуногун доир ба фаъолияти
маќомоти прокуратура назаррасанд. Як зумра омузгорони кафедра,
ба монанди профессорон Абдуллоев Н.А., Искандаров З..Њ. ва
дотсент Мањмудов И.Т. барои ба роњ мондани чунин њамкорињои
самаранок бо медали њамкорї ва Ифтихорномањои Прокурори
генералї сарфароз гаштаанд.
Њамин тариќ, прокуратура њамчун маќомоти мустаќили давлатї
дар сохтори давлатии Тољикистон мавќеи хосса ва шоистаро касб
намуда, дар масири 30-соли Истиќлоли давлатї дар њамоњангї ва
њамкорињои мутаќобилан судманд бо шохањои њокимияти давлатї ва
дигар маќомоти њифзи њуќуќ дар самти таъмини волоияти ќонун,
тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, њифзи мустаќилият ва
соњибихтиёрии кишвар, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
пешгириву ошкоркунии њуќуќвайронкунињо ва мубориза бо
љинояткорї ба нафъи пешрафти Тољикистони азиз хизматњои арзанда
ва назаррасро анљом дода истодааст.
Адабиёт:
1. Кенжаев С. Обращения как важнейший фактор деятельности
прокуроров
по борьбе с нарушениями законности в сфере
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управления: дис. … д-ра. юрид.наук в форме научного доклада.- М.,
1998.- 68с.
2. Мирзоева К.А.Становление и развитие органов прокуратуры и
прокурорского надзора в Таджикистане (20-е - серединва 30-х г.г.):
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996.- 207с.
3. Мухаммадиев С.И. Деятельность прокуратуры Таджикистана в
условиях военного времени (историко-правовое исследование на
примере Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.): дис. … д-ра.
юрид. наук. – Душанбе, 2019.
4. Махмудов И.Т. Теоретические основы и научно-практические
проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в
опреативно-розыскной деятельности (по материалам Республики
Таджикистан): дис. … канд.юрид.наук. – М., 2008. – 250 с.
Фозилов Н.Н.
РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНЇ
ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ ОН
Баъди истиќлолият ба даст овардани ЉТ дар муносибатњои сиёсї,
иќтисодї ва иљтимої таѓйироти куллї ба вуљуд омад. Конститутсияи
нави кишвар ќабул гардид, ки Тољикистонро давлати соњибистиќлол,
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона эълон намуд (м. 2 .). Дар он
муќаррароти муњим, аз љумла, арзиши олї будани њуќуќ ва озодињои
инсон, аз љониби давлат эътироф, риоя ва њифз карда шудани њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд (м. 5), маќсад, мазмун ва татбиќи
ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, мањаллї ва
маќомоти худидоракунии мањаллиро муайян намудани њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд ва ба воситаи њокимияти судї таъмин
карда шудани онњо (ќ. 2 м. 14), дар назди ќонун ва суд баробар будани
њама (м. 17), кафолати њифзи судї доштани њар кас, њуќуќи њар шахс
љињати талаб намудани баррасии парвандаи ў аз љониби суди
босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ёфтааст (ќ.1
м. 19), пешбинї шудааст. Инчунин, Конститутсия ЉТ маќсади
њокимияти судї, низоми судњои салоњияти умумї (м.84), принсипњои


Муаллими калони кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ, факултети
њуќуќшиносии ДМТ.
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асосии мурофиаи судии гражданӣ, аз ҷумла дар асоси принсипњои
мубоњисавї ва баробарии тарафњо сурат гирифтани мурофиаи
гражданиро муайян намуда (м. 87 ва 88), расонидани ёрии њуќуќиро
дар тамоми марњилањои мурофиа кафолат медињад (ќ.1 м. 92).
Њамзамон, як ќатор ќонунњои конститутсионї ва оддї, инчунин
ќонунњои кодификатсионии соњањои њуќуќи моддї (масалан, Ќонуни
конститутсионии ЉТ «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон»,
Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи маќомоти прокуратураи
Љумњурии Тољикистон», КГ ЉТ, Кодекси оилаи ЉТ, Кодекси мењнати
ЉТ ва ѓайра) ќабул гардиданд, ки таѓйироти љиддї ва навгардонии
мувофиќи ќонунгузории мурофиавии гражданиро талаб мекарданд.
Њамаи ин, тањия ва ќабули Кодекси нави мурофиавии граждании ЉТро таќозо менамуд.
Аз ин рӯ, дар банди 2 Наќшаи тадбирњо оид ба амалї намудани
Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ барои солњои 2007-2010 дарљ
шуда буд, ки гуруњи корї бояд дар солњои 2007-2008 лоињаи КМЉ ЉТро пешнињод намоянд. Мувофиќан 14 ноябри соли 2007 КМГ ЉТ
ќабул шуда, 1 апрели соли 2008 эътибори ќонунї пайдо намуд.
Бо ќабули кодекси болозикр, пеш аз ҳама, мухолифат байни
меъёрњои ҳуқуқи моддӣ ва кодекси мурофиавии граждании ќаблан
дар Тољикистон амалкунанда, асосан бартараф шуд. Масъалаи
демократикунонии минбаъдаи мурофиаи судї ва таъмини баробарии
њуќуќњои тарафҳо дар њамаи марњилањои судї бошад, дар КМГ ЉТ бо
роњи такмил ва мушаххасгардонии принсипњои мурофиаи граждании
муосир, пеш аз њама принсипњои мубоњисавї, диспозитивї ва
баробарњуќуќии тарафњо, тањкими кафолати амалишавии онњо, ки
заминаи њуќукии инкишофи вазъи њуќуќии тарафњо ва шахсони
дигари иштирокчии парванди гражданї ва намояндањои судї мањсуб
меёбанд, иљро гардид. Ин принсипњо, ки таҳкурсии кодекси дар боло
зикршударо муайян мекунанд, бори аввал чунин даврањои мурофиаи
гражданиро, ба монанди даврањои омода намудани парванда ба
муњокимаи судї ва истењсолоти назоратї фаро гирифтанд, ки
баробарии њуќуќњои тарафњоро дар њамаи марњилањои судї таъмин
менамояд. Дар КМГ
ЉТ бори аввал бартарияти санадњои
баналмилалии њуќуќии эътирофнамудаи ЉТ нисбат ба ќонунгузории
мурофиавии ЉТ зикр мешавад, ки ба таљрибаи љањонї, стандартњои
байналмилалї мувофиќ аст ва метавонад боиси имплементатсияи
бавоситаи меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба ќонунии мурофиавии
сивилистии ватанї гардад. Дар ќ. 2 м. 1 КМГ ЉТ гуфта мешавад, ки
«дар њолати ба санадњои њуқуқии байналмилалии эътирофшуда
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мутобиқат накардани меъёрњои қонунгузории мурофиавии судии
гражданї меъёрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд».
Њамзамон, тобеияти идоравии парвандањо ба судњои салоњияти умумї
ба таври назаррас васеъ карда шуд. Бори аввал дар КМГ ЉТ
парвандањои мурофиаи фармонї ва ѓоибона, ки анљом додани
адолати судро суръатнок мегардонанд, пешбинї шуданд. Мурофиа
оид ба парвандањо, ки аз муносибатњои њуќуќии омма бармеоянд ва
намудњои парвандањои мурофиаи махсус васеъ карда шуданд.
Парвандаҳо оид ба эътироф ва иҷрои ҳалномаҳои судҳои давлатҳои
хориҷӣ ва ҳалномаҳои судҳои ҳакамии давлатҳои хориҷӣ
(арбитражҳо), парвандаҳо дар хусуси додани варақаи иҷро барои
иҷрои маҷбурии ҳалномаҳои судҳои ҳакамӣ парвандањои нав мањсуб
меёбанд.
Дар КМГ ЉТ бобе, ки ба шахсони иштирокчии парванда
бахшида мешавад, амиќтар тањия гардидааст: - њуќуќ ва ўњдадорињои
шахсони иштирокчии парванда муфассал номбар шудааст (м. 37 КМГ
ЉТ); - ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии шахсони иштирокчии
парванда ба тариќи нав муайян мешавад (моддањои 38, 39 КМГ ЉТ); асосњои шарикии мурофиавї пешбинї гардидааст (м. 41 КМГ ЉТ); имконияти иваз намудани танњо љавобгари номуносиб муќаррар
шудааст (м. 42 КМГ ЉТ), ки бештар ба принсипи диспозитивї
мувофиќ мебошад; - масъалаи иштироки шахсони сеюм дар мурофиаи
гражданї мукаммалтар танзим ёфтааст (моддањои 44, 45 КМГ ЉТ); вазъи њуќуќии прокурор дар мурофиаи гражданӣ ҷиддан таљдиди
назар гардидаст (м. 47 КМГ ЉТ).
Тибќи кодекси болозикр њолати њуќуќии намояндањои судї низ
такмил дода шуд, ки ба муќаррароти соњањои њуќуќи моддї асосан
мувофиќ мебошад.
Ќобили зикр аст, ки дар Кодекси нави мурофиавии граждании ЉТ
таѓйироти љиддї дар бахши падидаи далелњо ва исботкунї низ
пешбинї гардид. Љамъ намудан ва пешнињоди далелњо ба суд ба
зиммаи тарафњо ва шахсони дигари иштирокчии парванда вогузор
шуд, ки ба аксиомаи маъмули назарияи њуќуќи мурофиавии гражданӣ:
шахсе, ки талаб мекунад, мувофиќан исбот менамояд, ки моњияти
принсипњои мубоњисавї ва диспозитивиро дар мурофиаи гражданї
ифода менамояд, мутобиќ аст. Аз қонуни мазкур меъёрњое, ки судро
бо ибтикори ў ба љамъ кардани далелњои нокифоя, ки тарафњо ва
шахсони дигари иштирокчии парванда пешнињод накардаанд,
уњдадор менамоянд, хориљ карда шудаанд. Аз ин љо, агар тараф ё
шахси дигари иштирокчии парванда уњдадории ба зимааш
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гузошташударо оид ба љамъ ва пешнињод намудани далелњо иљро
накунад ё ба таври матлуб иљро накунад, суд њалномаи судиро на ба
фоидаи вай ќабул менамояд. Мувофиќан, суд тибќи КМГ ЉТ ба
тарафњо ва шахсони дигари иштирокчии парванда дар љамъ кардани
далелњо танњо кўмак бо роњи талаб карда гирифтани далелњои хаттї
ва ашёї аз шахсони дигар ва додани дархост, мерасонад.
Дар асоси фикру мулоњизањои зикршуда, ба хулоса омадан
мумкин аст, ки ба мурофиаи граждании амалкунанда, принсипи
њаќиќати расмї (судї) ворид карда шудааст. Тибќи ин принсип суд
парвандаро дар асоси далелњои аз љониби тарафњо ва шахсони дигари
иштирокчии парванда пешнињодшуда, баррасї ва њал менамояд.
Мувофиќан, принсипи њаќиќати объективї, ки хоси мурофиаи
граждании шўравї мањсуб ёфта, дар асоси он суд аз фаъолияти
тарафњо љињати исботкунї вобаста набуда, бояд њолатњои воќеии
парвандаи гражданї ва муносибатњои њуќуќии воќеии тарафњоро
муќаррар мекард, хориљ гардидааст.
Минбаъд барои амалї намудани муқаррароти барномаҳои
дигари давлатии ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ1 ба КМГ ЉТ як ќатор
таѓйиру иловањо ворид карда шуданд. Чунончи, ба КМЉ ЉТ бо
Ќонуни ҶТ аз 3 июли соли 2012 «Дар бораи ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон»
таѓйиру иловањо оид ба тартиби мавриди шикоят ќарор додани ќарор,
амал (беамалии) иљрочиёни мақомоти иҷро ворид гардид: м. 427 дар
тањрири нав дарљ шуд ва ба ќонуни зикршуда моддаи нави 4271 илова
гардид. Бояд гуфт, ки м. 427 КМГ ЉТ дар тањрири ќаблї њуќуќи
шахсони манфиатдорро танњо љињати шикоят овардан нисбат ба амал
ва беамалии иљрочиёни мақомоти иҷро пешбинї мекард. Аммо тибќи
Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» як ќатор амалњои муњимми
иљрочии мақомоти иҷро тавассути ќарори асосноки ў ба расмият
дароварда мешавад. Мисол, дар ќ. 1 м. 10 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
истењсолоти иљро» пешбинї шудааст, ки дар бораи баргардонидани
њуљљати иљро иљрочии мақомоти иҷро ќарор ќабул менамояд.
Бинобар ин, таѓйироти ба м. 427 КМГ ЉТ ворид кардашуда, ки
њуќуќи шахсони манфиатдорро оид ба пешнињоди шикоят инчунин ба
1 Барномаи

ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ барои солњои 2011-2013, ки бо Фармони
Президенти ЉТ аз 3 январи соли 2011, тањти № 976 тасдиќ гардидааст; Барномаи
ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ барои солњои 2015-2017, ки бо Фармони Президенти ЉТ
аз 5 январи соли 2015, тањти № 327 тасдиќ гардидааст. ЉТ барои солњои 2015-2017, ки бо
Фармони Президенти ЉТ аз 5 январи соли 2015, тањти № 327 тасдиќ гардидааст.
[Мањзани электронї]. Рељаи дастрасї: http://mmk.tj/Government-programs/Programs/
(санаи мурољиат: 19.07.соли 2021).
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ќарорњои иљрочиёни мақомоти иҷро пешбинї менамояд, боиси
тањкими кафолати вазъи њуќуќии шахсони манфиатдор дар
истењсолоти
иљро
мегардад.
Дар
асоси
муќаррароти
таљдидиназаршудаи м. 427 КМГ ЉТ шикоят ба суде, ки дар ҳудуди
фаъолияти он иҷрочии мақомоти иҷро ӯҳдадориҳои худро анҷом
медиҳад, дар мӯҳлати даҳ рӯз аз рӯзи қабули қарор, амали (беамалии)
иҷрочии мақомоти иҷро, рад кардани иҷрои чунин амалҳо ё аз рӯзе,
ки ситонанда ё қарздор аз қабули қарор, амал (беамалӣ) ё рад кардани
иҷрои чунин амалҳо аз тарафи иҷрочии мақомоти иҷро огоҳӣ
ёфтаанд, пешниҳод карда мешавад. Дар хусуси тартиби баррасї ва њал
намудани шикоят нисбат ба ќарор, амал (беамалии) иљрочии
мақомоти иҷро бошад, м. 4271 КМГ ЉТ муќаррароти зеринро
пешбинї менамояд: «суд шикоятро нисбат ба қарор, амали
(беамалии) иҷрочии мақомоти иҷро дар мӯҳлати даҳ рӯз бо иштироки
ситонанда, қарздор ва иҷрочии мақомоти иҷро баррасӣ мекунад. Ба
маҷлиси судӣ ҳозир нашудани шахсони зикргардида, ки ба таври
дахлдор оид ба вақт ва маҳалли гузаронидани маҷлиси судӣ огоҳ
гардидаанд, барои баррасии шикоят монеа шуда наметавонад. Доир
ба натиҷаи баррасии шикоят ҳалнома қабул карда мешавад». Аз
мазмуни меъёри мазкур ба хулоса омадан мумкин аст, ки КМГ ЉТ
бори аввал мўњлати кўтоњи баррасї ва њал намудани ин намуди
шикоятњоро пешбинї кардааст. Ба аќидаи мо, махсусияти шикоят
нисбат ба рафтори иљрочии мақомоти иҷроё, мураккаб набудани
баррасї ва њалли онњо аз љињати факт ва њуќуќ, зарурати таъмини
сариваќтии истењсолоти иљро, пешгирї намудани сўйиистифода аз
њуќуќ аз љониби ќарздоре, ки бевиљдонона рафтор менамояд, дар
ќонун пешбинї кардани мањз мўњлати кўтоњи баррасї ва њалли ин
шикоятњоро таќозо менамояд.
Инчунини, дар асоси Ќонуни ЉТ аз 23 ноябри соли 2015 тањти №
1232 тартиби анљом додани адолати судї оид ба парвандањо дар
бораи фарзандхондии (духтархондии) кўдак низ љиддан такмил дода
шуд: талабот нисбат ба мўњтавои ариза дар бораи фарзандхондї
(духтархондї) таѓйир дода шуд (м. 274 КМГ ЉТ), њуљљатњое, ки бояд
ба ариза дар бораи фарзандхондї (духтархондї) (м. 276 КМГ ЉТ)
замима карда мешуданд, инчунин њуљљатњое, ки њангоми омода
намудани парванда дар бораи фарзандхондї (духтархондї) ба
муњокимаи судї пешнињод мегардиданд (м. 277 КМГ ЉТ), аммо ба
њолатњои парванда иртибот надоштанду зиёдатї буданд, ихтисор
гардиданд, мўњлати нисбатан кўтоњи баррасї ва њал намудани
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парвандањо дар бораи фарзандхондї (духтархондї) – дар давоми як
моњ аз рўзи ба суд ворид шудани ариза (ќ. 2 м. 278 КМГ ЉТ) муќаррар
карда шуд.
Ѓайр аз ин, бо такмили матни ќ. 4 м. 74 КМГ ЉТ (Ќонуни ЉТ аз 14
майи соли 2016, тањти № 1309) талабот нисбат ба њуљљатњое, ки аз
давлати хориљї тибќи ќонунњои амалкунандаи он гирифта шудаанд,
таѓйир дода шуд. Бо ќонуни мазкур ба КМГ ЉТ њамчунин боби нави
351 бо номи «Бистарикунонии маҷбурии шахс дар муассисањои
махсуси тиббии зидди бемории сил, таъини ташхиси њатмӣ барои
ошкор кардан ва табобати бемории сил» илова гардид. Боби
зикршуда тартиби баррасї ва њал намудани ду парвандаи нави
мурофиаи махсусро танзим мекунад: а) парвандањо оид ба
бистарикунонии маҷбурии шахс дар муассисањои махсуси тиббии
зидди бемории сил; б) парвандањо оид ба таъини ташхиси њатмӣ
барои ошкор кардан ва табобати бемории сил. Њамзамон, бо роњи
ворид намудани илова ба м. 215 КМГ ЉТ њалномањо оид ба ин
парвандањо ба намуди њалномањое, ки фавран иљро карда мешавад,
шомил карда шуданд (Ќонуни ЉТ аз 14 майи соли 2016, тањти № 1309).
Санади меъёрии ҳуқуқии дигаре, ки ба низоми қонунгузории
мурофиавии гражданӣ шомил буда, дар танзими муносибатҳои
ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ нақши муҳим дорад, Ќонуни ЉТ «Дар
бораи истењсолоти иљро», ба шумор меравад, ки, 27 феврали соли 2008
ќабул гардида, 1 апрели соли 2008 эътибори ќонунї пайдо намуд.
Ќонуни мазкур меъёрњои истењсолоти иљрои шўравиро, ки дар
фасли 7 Кодекси просессуалии граждании Љумњурии Советии
Сотсиалистии Тољикистон аз соли 1963 ва Дастурамал оид ба
истењсолоти иљро, ки онро Вазорати адлияи Иттифоќи Љумњурињои
Советии Сотсиалистї аз 15 ноябри соли 1985, тањти № 22, тасдиќ
карда буд, пешбинишударо, ки ба сохти давлатї, сатњи рушди
иќтисодї ва воќеияти њуќуќии Љумњурии Тољикистони соњибистиќлол
мутобиќат намекарданд, иваз намуд.
Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» асосњои
истењсолоти иљро, шартњои умумии амалњои иљро танзим карда
шудаанд, вазъи њуќуќии шахсони иштирокчии истењсолоти иљро ва
субъектњои дигари истењсолоти иљро васеъ гардид, падидаи реестри
ќарздорон ворид карда шуд, чорањои иљрои маљбурии њуљљати иљро
ба тариќи нав муқаррар гардид, тартиби муайян намудани вазъи
молумулкии ќарздор, нигаронидани ситониш ба молумулки манќул ва
молумулки дигари ќарздор љиддан таѓйир дода шуд, бори аввал
тартиби нигаронидани ситониш ба молумулки бегонакарда ва њуќуќи
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талаб, инчунин њуќуќњои дигари молумулкии бегонашавандаи
ќарздор пешбинї гардид, тартиби таќсими маблаѓњои пулии
ситонидашуда таљдиди назар карда шуд.
Аммо баъди амали дусолаи ќонуни болозикр ба маќсади
бартараф намудани баъзе норасої ва ихтилофоти дар он
ошкоргардида, ки ба амалияи њуќуќтатбиќкунї таъсири манфї
мерасониданд, ба ќонуни мазкур як ќатор таѓйиру иловањо ворид
карда шуданд. Масалан, норасоии назарраси м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар
бораи истењсолоти иљро», ки дар он дар бораи иљрои њатмї ва
сариваќтии њукмњо оид ба парвандањои љиноятї дар ќисми даъвои
гражданї муќаррароте дарљ нагардида буд, бартараф гардид.
Ѓайр аз ин, ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» м. 171,
ки асос ва тартиби рад намудани оѓози парвандаи истењсолоти иљроро
пешбинї менамояд, илова
карда шуд. Мувофиќан, иҷрочии
макомоти иҷро ҳуҷҷати иҷроро дар муддати се рӯз аз рӯзи ворид
шуданаш, агар иҷрои он ба ваколати ӯ дохил нагардад, ба суд ё
мақомот ва ё ситонанда, ки онро барои иҷро пешниҳод намудааст, бо
қабули қарор оид ба рад намудани оғози истеҳсолоти иҷро
бармегардонад. Вале дар м. 171 ќонуни болозикр масъалаи мавриди
шикоят ва ё эътироз ќарор додани ќарори иљрочии мақомоти иҷроро
дар бораи рад намудани оѓози парвандаи истењсолоти иљро њалли
худро наёфт. Новобаста аз он ки рад намудани оѓози парвандаи
истењсолоти иљро маънои ѓайриимкон гардидани амалї кардани
њуќуќи шахс љињати маљбуран иљро намудани њуљљати иљроро дорад.
Ҳамчунин, ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» боби 81
ворид карда шуд, ки њуќуќу ўњдадорињо ва кафолатњои давлатии
фаъолияти иљрочиёни мақомоти иҷроро муќаррар менамояд. Ин боб
норасоиро бинобар дар Љумњурии Тољикистон мављуд набудани
ќонуни махсус, ки вазъи њуќуќии иљрочиёни мақомоти иҷроро танзим
менамояд, ќисман бартараф намуд.
Минбаъд 3 июли соли 2012 ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи
истењсолоти иљро» таѓйиру иловањо ворид гардиданд. Чунончи,
љумлаи дуввуми ќ. 1 м. 4 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро»
дар тањрири зерин дарљ карда шуд: «иҷрои санадҳои судие, ки
қарздорро барои содир намудани амалҳои муайян (худдорӣ намудан
аз содир намудани амалҳои муайян) ӯҳдадор менамояд, аз чониби
судҳо бо тартиби муқарарнамудаи қонунгузории мурофиавии
гражданӣ, мурофиавии иқтисодӣ ва Қонуни мазкур амалӣ карда
мешавад». Инчунин, оид ба масъали мазкур ба КМГ ЉТ (м. 210 ва
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моддањои дигар) ва Кодекси мурофиавии иқтисодии ЉТ (м. 172 ва
моддањои дигар) низ таѓйироти мувофиқ ворид гардид.
Бояд зикр намуд, ки ваколатњои иљрочиёни мақомоти иҷро низ
дар асоси Ќонуни ЉТ аз 3 июли соли 2012 «Дар бораи ворид
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти
иљро» васеътар шуданд. Масалан, ба иљрочиёни мақомоти иҷро
ваколат љињати муваќќатан мањдуд намудани озодии мусофирати
ќарздорон дода шуд (м. 17 ва 421), яъне муваќќатан мањдуд намудани
баромада рафтани онњо аз њудуди ЉТ.
Ѓайр аз ин, таѓйироти нав ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти
иљро» суди мањалли иљрои њуљљати иљроро уњдадор менамояд, ки
кофтукови ќарздорро тавассути маќомоти корњои дохилї дар асоси
аризаи иљрочии мақомоти иҷро эълон намояд. Мазмуни м. 40 Ќонуни
ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро», ки масъалаи радкунии иљрочии
мақомоти иҷро, тарљумон, мутахассис ва холисонро танзим мекунад,
бознигарї гардид. Ба иљрочиёни мақомоти иҷро инчунин, ваколат
љињати љамъ кардани маълумоти зарурї оид ба молу мулки ќарздор,
ки дар ихтиёри шахсони сеюм ќарор дорад, дода шуд.
Анъанаи бебаҳс дар назарияи ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ
мавҷуд мебошад, ки мувофиқи он шаклҳои ғайрисудии ҳаллу фасли
баҳсҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла ташкил ва фаъолияти судҳои ҳакамӣ дар
чаҳорчуби назарияи ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ анҷом дода
мешавад. Аз ин рӯ, санади меъёрии ҳуқуқии дигар, ки мутааллиқи
низоми қонунгузории мурофиавии гражданӣ мебошад, Ќонуни ЉТ
«Дар бораи судњои њакамї» ба шумор меравад.
Бояд зикр намуд, ќаблан масъалањои ташкил ва фаъолияти судњои
њакамї бо Низомнома дар бораи судњои њакамї аз соли 1963, ки ба
сифати замима ба КМГ ЉСС Тољикистон ќабул гардида буд ва
Низомнома дар бораи судњои њакамї барои њалли бањсњои иќтисодї
дар ЉТ, ки бо Ќарори Маҷлиси Олии ЉТ тањти № 426 аз 15 майи соли
1997 ба тасвиб расида буд, мавриди танзим қарор мегирифт.
Раванди мантиќии инкишофи ин самт дар Барномаи ислоҳоти
судӣ-ҳуқуқии ҶТ барои солњои 2007-2010 пешбинї намудани масъалаи
рушди судњои њакамї мањсуб меёбад. Дар Барномаи мазкур дарљ шуда
буд, ки фаъолияти судњои њакамї тавассути ќабули ќонуни махсус дар
соли 2007 таъмин карда мешавад. Гуруњи корї сариваќт дар соли 2007
лоињаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї»-ро пешнињод кард.
Дар санаи 5 январи соли 2008 Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї»
ќабул гардид, ки 1 апрели соли 2008 эътибори ќонунї пайдо намуд.
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Дар боби 1 «Муќаррароти умумї»-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи
судњои њакамї» доираи татбиќи ќонуни зикршуда пешбинї гардида,
мафњумњои асоси тавзењ дода шуда, тартиби ташкил ва фаъолияти
судњои њакамї мавриди танзим ќарор ёфтааст. Дар бобњои минбаъдаи
ин ќонун масъалањо оид ба шакл ва мазмуни созиши њакамї, њайати
суди њакамї, харољоти муњокимаи њакамї, тартиби баррасї ва њал
намудани парвандањо дар судњои њакамї, тартиби ќабул, талабот
нисбат ба мазмун, мавриди шикоят ќарор додан ва иљрои њалномаи
суди њакамї муфассал танзим карда шудаанд. Њамин тариќ, Ќонуни
ЉТ «Дар бораи судњои њакамї», њам масъалањои ташкил ва њам
масъалањои фаъолияти судњои њакамиро танзим мекунад.
Ба сифати норасоињои ќонуни болозикр дар он мављуд набудани
муќарраротро дар бораи ташкил намудани судњои њакамии
доимоамалкунанда дар назди ташкилоти тиљоратї, мўњлатњои
баррасии парвандањо дар судњои њакамї, имконияти бастани созиши
оштии њакамї, дар бораи тартиби содакардашудаи додани вараќаи
иљро барои маљбуран иљро намудани њалномаи судии њакамї,
таъмини заминаи моддї-техникии судњои њакамї ва ѓайра ќайд
намудан мумкин аст. Баъзе аз ин норасоињо баъдан бартараф карда
шуданд.
3 июли соли 2012 ба ќонуни мазкур м. 41 ворид карда шуд, ки
тобеияти судии парвандањоро ба судњои њакамї танзим мекунад.
Мувофиќан, бањсњое, ки онњоро ба баррасии судњои њакамї супоридан
мумкин аст, нисбатан аниќтар бо роњи дарљи истисноњо нишон дода
шуданд (ќ. 2 м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї»). Њамин
тариќ, заминаи њуќуќї љињати бартараф намудани гуногунфањмињо,
ки дар амалия оид ба парвандањои шомили тобеияти судии судњои
њакамї љой доштанд, гузошта шуд.
Њамзамон, кўшиши бартараф намудани норасоии дигари Ќонуни
ЉТ «Дар бораи судњои њакамї», ки дар мављуд набудани мўњлатњои
мушаххаси муњокимаи њакамї ифода меёфт, суръат гирифт. Ба ин
маќсад ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї» м. 251 бо номи
«Мўњлатњои муњокимаи њакамї дар судњои њакамї» илова карда шуд.
Вале дар ќонуни мазкур пешбинї кардани мўњлати муҳокимаи
ҳакамии баҳсе, ки набояд аз ворид шудани даъво аз даҳ рӯз зиёд
бошад (ќ. 1 м. 251 Ќонуни ЉТ «Дар бораи судњои њакамї») ва асосњои
ќатъии тамдиди он (ќисмњои 2 ва 3 м. 251 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
судњои њакамї») бе дар назар доштани мураккабии парванда аз
нуќтаи назари факт ва њуќуќ, метавонад боиси пайдо шудани
муаммоњои нав дар амалия гардад.
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Қобили зикр аст, ки ҳамрадиф бо дастовардҳои мухталиф дар
бахши коркард ва такмили қонунгузории мурофиавии гражданӣ дар
солҳои истиқлолияти давлатии ЉТ, айни замон, ба назари мо, як
қатор муаммаҳо, норасоӣ ва ихтилофоти зерин низ дар ин самт
мавҷуд аст, ки ниёз ба ҳаллу фасл ва бартараф намудан доранд: - ба
принсипњои конститутсионии мубоњисавї ва диспозитивї мувофиќат
накардани баъзе меъёрњои қонунгузории мурофиавии гражданї; номувофиќатии ќонунгузории мурофиавии гражданї, аз љумла
ќонунгузорї оид ба истењсолоти иљро ба ќонунгузории моддї; њамаљониба танзим нагардидани падидањои нави ошкор намудани
далелњо ва мубодилаи њуљљатњои мубоњисавї; - мављуд набудани
мўњлати даќиќи давраи омода намудани парванда ба муњокимаи судї,
- зиёд будани зермарњилањои мурофиа дар суди марњилаи назоратї,
муќаррар гардидани мўњлати нисбатан тўлонї барои пешнињоди
шикоят ва эътирози назоратї, васеъ будани асосњои бекор кардани
санадњои судї; - пешбинӣ нагардидани назоратии судии меъёрї
(нормоконтрол); - мутобиќат накардани як ќатор меъёрњои њуќуќи
мурофиавии гражданї ба ќолабњои байналмилалии муњокимаи
одилонаи судї; - вуљуд доштани норасої ва ихтилофоти зиёд дар
ќонунгузории мурофиавии гражданї, ки давраи истењсолоти иљроро,
њамчун давраи нињоии мурофиаи гражданї танзим мекунад; зарурати тањия ва ќабули ќонуни људогона, ки вазъи њуќуќии
иљрочиёни мақомоти иҷро, аз љумла њимояи иљтимоии онњо ва
масоили таъминоти моддї-техникии истењсолоти иљроро танзим
мекунад; - муҳиммияти ворид намудани унсурњои асосии адолати
судии электронї, аз љумла истењсолоти иљрои электронї; - пешбинї
нагардидани медиатсия, њамчун яке аз шаклњои муосир ва самараноки
баррасї ва њалли бањсњои хусусӣ ва омма.
Дар заминаи фикру мулоњизањои дар боло зикршуда, барои анљом
додани ислоњоти минбаъда дар бахши мурофиаи гражданӣ таклифу
пешнињодоти зеринро манзур менамоем, ки ҳамзамон, ба андешаи мо,
фарогири дурнамои рушди қонунгузории мурофиавии гражданӣ
маҳсуб меёбанд:
1) њаматарафа омўхтани талабот ва муаммоњои таҷрибаи амалӣ
гардидани меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ дар љараёни омода
намудани лоињаи ќонунњо дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо
ба КМГ ЉТ ва сарчашмаҳои дигари ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ;
2) лоињањои ќонунњои омодагардидаро дар бораи ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба КМГ ЉТ ва сарчашмаҳои дигари ҳуқуқи
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мурофиавии гражданӣ, барои муњокимаи васеъ дар сомонањои
субъектњои масъул дар шабакаи интернет љойгир намудан;
3) бознигарии мўњлатњо дар мурофиаи гражданї, аз ҷумла
истењсолоти иљро мутобиќан ба ваќти воќеие, ки барои анљом додани
амалиёти муайяни мурофиавӣ ва истењсолоти иљро масраф мегардад;
4) ба маќсади пешгирї намудани тавзењ ва татбиќи мухталифи
ќонунгузории амалкунандаи мурофиавии гражданӣ, таљдиди назар ва
таъмини ягонагии истилоњоте, ки дар он мавриди истифода ќарор
ёфтааст;
5) бартараф намудани номувофиќатї ва такрор байни меъёрњои
њуќуќи моддї ва мурофиавии гражданӣ;
6) такмили минбаъдаи истеҳсолоти содакардашуда дар мурофиаи
гражданї, инчунин васеъ намудани доираи татбиќи онњо;
7) коркард ва ба мурофиаи судии гражданї ворид намудани
падидаи назоратии судии меъёрї;
8) барои бештар сариваќт амалї гардидани маќсад ва вазифањои
адолати судї оид ба парвандањо гражданї коркард ва ворид намудани
унсурњои асосии адолати судии электронї ба мурофиаи гражданї;
9) тањким додани алоќаҳои тарафайни амалия бо назарияи
мурофиаи гражданӣ, аз ҷумла истењсолоти иљро, то ин ки онњо
њамдигарро таќвият дода, барои баланд бардоштани самаранокї ва
сариваќт анҷом додани адолати судӣ, инчунин иљро гардидани
њуљљатњои иљро мусоидат намоянд;
10) аз моддањои 4 ва 17 Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро»
хориљ намудани муќаррароте, ки иљрои санадњои судиро ба зиммаи
суд вогузор менамояд, чунки ин муќарарот ба Ќонуни конститутсонии
ЉТ «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон» зиддият дорад;
11) баррасї намудани масъала оид ба татбиќи љазои љиноятї
њангоми аз љониби карздор такроран иљро нагардидани талаботи
њуљљати иљро, ки ўро барои содир намудани амал ё худдорї намудан
аз содир намудани амал ўњдадор мекунад. Таклифи мазкур бо он
асоснок карда мешавад, ки иљрои ўњдадорї аз рўи њуљљати иљрои
намуди мазкур бо имкониятњои молумулкии ќарздор алоќаманд
набуда, пурра аз эњтироми ў ба суд, маќомоти иљрои маљбурї ва љомеа
вобаста аст. Ҳамзамон, пешнињод менамоем, ки масъала оид ба таѓйир
додани њайати субъектии м. 363 Кодекси љиноятии ЉТ њуљљати иљро,
ки айни замон шахсони воќеиро дарбар намегирад, мавриди баррасї
ќарор дода шавад;
12) дар ЉТ пешбинї кардани љавобгарии љиноятии ќарздор барои
додани итминони бардурўѓ дар барои вазъи молумулкиаш, инчунин
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љавобгарии љиноятии шахсони дигар барои додани шањодати
бардуруѓ дар љараёни истењсолоти иљро;
13) љорї намудани тартиби судии муваќќатан мањдуд намудани аз
ЉТ баромада рафтани ќарздорро ба маќсад мувофиќ мењисобем. Дар
иртибот бо ин, ба КМГ ЉТ таѓйироту илова дохил карда шавад, ки
дар он унсурњои зерини падидаи муваќќатан мањдуд намудани аз ЉТ
баромада рафтани ќарздор ба инобат гирифта шавад: расмиёти
муваќќатан мањдуд намудани аз ЉТ баромада рафтани ќарздор,
тартиб ва мўњлати бардоштани мањдудияти муваќќатї барои аз ЉТ
баромада рафтан, њолатњои фавран бекор намудани ќарор дар бораи
муваќќатан мањдуд намудани аз њудуди Љумњурии Тољикистон
баромада рафтани ќарздор, тарзњои гирифтани маълумот дар бораи
муваќќатан мањдуд намудани аз ЉТ баромада рафтани ќарздор ва
ѓайра;
14) дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» пешбинї ва
њамаљониба танзим кардани механизми пешнињоди шикоят нисбат ба
ќарор, амали (беамалии) иљрочиёни суд бо тартиби тобеият (маъмурї)
бояд. Механизми мазкур, ба аќидаи мо, бояд фарогири унсурњои
зерин бошад: шакл ва мазмуни шикоят, мўњлатњои кўтоњи пешнињоди
шикоят ва баррасии он, асосњои рад намудани баррасии шикоят ва бе
баррасї монондани он, мазмуни ќарор оид ба шикоят ва тартиби
иљрои он;
15) тањия ва ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљро» ворид
намудани меъёрњое, ки тартиби нигаронидани ситонишро ба молу
мулки ѓайриманќули ќарздор танзим менамоянд;
16) ба маќсади њамаљониба танзим намудани муносибатњои
љамъиятї дар соњаи истењсолоти иљро, таъмини алоќањои дохилии
низомии меъёрњо ва падидањои ќонунгузории ЉТ дар бораи
истењсолоти иљро, унификатсия (њамгуна) ва дифференсиатсияи
(тафриќаи) онњо, бартараф намудани норасоињо ва ихтилофот,
њамчунин љузъиёти будан як ќатор меъёрњо ва падидањо дар ин бахш,
тањия намудан ва ќабули Кодекси истењсолоти иљрои ЉТ ба маќсад
мувофиқ мебошад.
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IV. ИНКИШОФИ КРИМИНАЛИСТИКА, ЭКСПЕРТИЗАИ
СУДЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Назаров А. Ќ., Давлатзода К. Д.
ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ИЛМЊОИ КРИМИНАЛИСТИКА,
ЭКСПЕРТИЗАИ СУДЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇЉУСТУЉЎЇ ДАР 30- СОЛИ ИСТИЌЛОЛИ ДАВЛАТЇ
Дар баробари рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дар зарфи 30солї истиќлолият, илмњои криминалистика, экспертизаи судї ва
фаъолияти оперативи љустуљўї низ ташаккул ёфта, инкишофи
муосиртарин шаклҳои ҷиноятҳои муташаккилона, терроризм,
экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва силлоњи
оташфишон, махфинигаҳдории ҳаракатҳои гурӯҳҳои ҷинояткор,
дараҷаи баланди таҳҷизоти техникии онҳо ба мушоҳида расида, моро
водор месозад, ки роҳҳои нави ҳуқуқии мубориза бар зидди
ҷинояткориро инкишоф дода, воситаҳои мавҷуда ва усулҳои
ҷамъоварии далелҳо, ба даст овардани иттилои саривақтӣ пурзур
карда шаванд.
Хушбахтона, тӯли солҳои истиқлолият бо роҳнамоии бевоситаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї, пешвои миллат, Президенти ҶТ
Эмомалӣ Раҳмон раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ тамоми паҳлӯҳои
зиндагии ҷомеаро фаро гирифт ва роҳҳову самтҳои нави инкишоф
муайян карда шуданд.
Дар ЉТ соњибистиќлол вазъи њуќуќии тамоми соњањо тавассути
санадњои меъёрии њуќуќї ба танзим дароварда шуда, аксарияти онњо
аз љониби илмњои соњавї коркард карда шудаанд. Яке аз илмњои
њуќуќие, ки дар самти њифзи њуќуќу озодињои инсон равона карда
шудааст, илми криминалистика ба шумор меравад. Илми
криминалистика дар љумњурї соњаи муосири илм ба шумор меравад.
Криминалистика аслан илми амалї ба њисоб рафта, дар рафти тафтиш
ва ошкор намудани љиноят наќши калон мебозад. Бењуда нест, ки


Номзади илмњои њуќуќ, дотсент, мудири кафедраи криминалистика ва фаъолияти
экспертизаи судии факултети њуќуќшиносии ДМТ.
 Номзади илмњои њуќуќ, дотсенти кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи
судии факултети њуќуќшиносии ДМТ.
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солњои охир дар маќомотњои њифзи њуќуќ нисбати ин илм таваљљуњи
бевосита зињир мекунанд. Маълум аст, ки дар рафти гузаронидани
тамоми амалњои тафтишї ва чорабинињои оперативї- љустуљўйї аз
воситањои илмию техникї бо маќсади тафтиш ва ошкор намудани
љиноят истифода мебаранд. Ин гуфтањоро бо Ќарори Њукумати ЉТ
«Дар бораи муќаррар намудани номгўйи намудњои воситањои махсуси
техникие, ки барои ѓайриошкоро ба даст овардани иттилоот дар
љараёни амалї намудани фаъолияти оперативї- љустуљўйї таъин
гардидаанд» (аз 7 октябри соли 2011 тањти № 506) асоснок кардан
мумкин аст.
Таърихи пайдоиши илми криминалистикаро муаррихон вобаста
ба омилњои гуногун пазирої мекунанд. Яке аз асосгузорони таърихи
илми криминалистика Юрген Торвалд дар асари барљастаи худ «100
лет криминалистики» (100 соли криминалистика) таърихи
криминалистикаро баррасї намуда, асосан ба масъалањои пайдоиш ва
рушди криминалистика дар мамолики Аврупо бахшида шудааст. Дар
ин асар, оид ба пайдоиш ва густариши криминалистика дар Русия
умуман маълумот оварда нашудааст, инчунин дар бораи
криминалистикаи кишварњои Осиёи Марказї маълумоте нест.
Мутобиќи аќидаи муаллиф, пайдоиши илми криминалистика бо
пайдоиши асарњои олимони англис Алфонс Бертилион (Франсия) ва
Уилям Њершел (Њиндустон) ва дигарон вобастагї доранд. А.
Бертилион соли 1879 дар асоси тадќиќоти ќиёсии њазорњо аксњои
љинояткороне, ки дар ќайди полис мављуд буданд, ба хулоса омадааст,
ки аз рўйи маљмўи аломатњои зоњирии одам онњоро аз њамдигар на
фаќат фарќ кардан мумкин аст, балки айниятии шахси мушаххасро
муайян кардан мумкин аст.
Дар соли 1877 табиби англис Уилям Њершел дар маркази
вилояти Њиндустон шањри Њугли њазорњо пайњои ангуштњои дасти
одамњоро мушоњида карда, ба хулоса омадааст, ки аз рўйи маљмўи
аломатњои хатњои папиллярии ќисми нохунаки њар як ангушти дасти
одам айнияти шахси мушаххасро муайян кардан мумкин аст.
Дар солњои 1870-1880 дар Япония, шањрванди Шотландия Генри
Фолдс ва дар Англия Френсисс Галтон айниятї будани хатњои
папиллярии ќисми нохунаки њар як ангуштро исбот карданд. Дар
асоси ин ихтироъ дар Франсия, Англия, Америка ва дар дигар
давлатњо ќайдњои дактилоскопї љорї карда шуданд.
Нимаи дуюми асри XIX олими австриягї Ганс Гросс асари
худро бо номи «Роњнамо барои муфаттишон» рўйи чоп баровард, ки
он аввалин китоби дарсии криминалистика дар он солњо ба шумор
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мерафт. Соли 1888 дар Олмон Элбер ва аввалњои асри ХХ дар Италия
Эдмонд Локар дар масоили хатњои папиллярї бо маќсади муайян
намудани айниятии одам аз рўйи пайњои даст асарњо эљод намуданд.
Соли 1924 сардори маќомоти полиси ШМА Эдвар Гувер
айнияти дактилоскопиро дар њамаи штатњо љорї мекунад.
Бо
вуљуди
ин,
олимони
аврупої
таърихи
илми
криминалистикаро мавриди тањлил ќарор дода, аз давлатњои Шарќ ва
Осиёи Марказї сарфи назар кардаанд, њарчанд илми амалии
криминалистика дар ин давлатњо чандин садсола пештар ба вуљуд
омадааст. Аввалин маротиба илме, ки имрўз бо номи дактилоскопия
машњур аст, дар оётњои Ќуръони Карим дарљ шудааст: «…балки
ќодирем бар ин, ки њамвор кунем сари ангуштњояшро…» (Сураи
ЌИЁМАТ, оёти 3). Дар ин оёт зикри «сари ангуштон» ишорат бар
он аст, ки изу наќши сари ангуштони дасти њар як шахс инфиродї
буда, аз дигаре фарќ дорад. Агарчї илми муосири криминалистикаи
Аврупо исботи инфиродї будани изи ангуштони дастро вабаста ба
кашфиётњои табиби англис Уилям Њершел соли 1877 вобаста донад,
ин кашфиёт њанўз 1400 пеш дар китоби муќаддаси Ќуръон зикр шуда
буд. Иловатан гуфтан мумкин аст, ки халќи тољик аз ќадимулайём ба
љойи имзо изи ангушти калони дасти ростро њамчун нишонаи
тасдиќќунандаи шахсият ба њуљљат мегузоштанд. Пас хулоса кардан
мумкин аст, ки дар он ваќтњо мутахассисоне буданд, ки дар њолати ба
миён омадани бањсњо имконияти айният намудани ин изњоро
доштаанд.
Яке аз аввалинњо шуда,
И.Н. Якимов мафњуми илми
криминалистикаро њамчун илмњои табиатшиносї, тиб ва техникї, ки
бо маќсади тафтиши љиноят ва омўхтани хусусиятњои физиологї ва
ахлоќии шахсияти љинояткор истифода бурда мешаванд, зикр
кардааст.
Баъдан А.И. Винберг криминалистикаро њамчун илм дар бораи
тарзњои техникї, тактикї ва воситањои бозёфт, замкунї, сабт ва
тадќиќи далелњои судие, ки барои фош намудани љиноятњо, ёфтани
гунањкорон ва кор карда баровардани воситањои пешгирии љиноят
истифода бурда мешавад, таъриф карда буд.
Соли 1967 Р.С. Белкин криминалистикаро њамчун илм дар бораи
ќонуниятњои пайдоиш, замкунї, тадќиќ, бањодињї ва истифода
бурдани далелњо ва дар асоси дарки ин ќонуниятњо коркарди восита,
роњњои тадќиќоти судї ва инчунин пешгирии љиноят таъриф карда
буд, ки он мафњум то њол ба њайси мафњуми расмии илми
криминалистика баромад мекунад.
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Бояд ќайд намуд, ки таъсиси факултети њуќуќшиносии ДМТ
барои рушди илми криминалистикаи тољик заминаи мусоид фароњам
овард. Дар соли 1948 бо ќарори Шўрои Вазирони собиќ ИЉШС дар
Тољикистон нахустин университет- Донишгоњи давлатии Тољикистон
таъсис ёфтааст. Пас аз як соли таъсиси университет, яъне дар соли 1949
факултети њуќуќшиносї ташкил карда шуд. Дар баробари
ташкилёбии факултети њуќуќшиносї дар ќатори дигар илмњо илми
криминалистика низ инкишоф ёфт.
Соли 1952 бо оѓози таълими фанни криминалистика ба
факултети њуќуќшиносї ба вазифаи омўзгор М.К. Каратсев ба кор
меояд. То ин ваќт ў ба њайси муфаттиши калони Раёсати корњои
дохилии ВКД РСС Тољикистон дар ш. Сталинободи фаъолият мекард.
М.К. Каратсев шахси донишманде буд, ки таљрибаи калони амалияи
умумии мубориза алайњи љинояткорї ва бахусус тафтиширо бо илм ва
омўзгорї мепайваст. Аз ин љо, соли 1957 асари ў бо номи «Тафтиши
љиноятњои наќлиёти автомобилї» ба табъ расида буд, ки дар хазинаи
адабиёти криминалистии кишвар мавќеи намоён дорад.
Соли 1959 К.М. Каратсев дар Мактаби Олии ВКД ИЉШС
рисолаи номзадиашро дар мавзўи «Тафтиши вайронкунии ќоидањои
бехатарии њаракат ва истифодаи наќлиёт (аз рўйи маводњои
маќомотњои судї ва тафтишии ЉШС Тољикистон)» бомуваффакият
њимоя кард.
Дар ин асар масоили муњимми тафтиши љиноятњои наќлиётии
автомобилї, монанди азназаргузаронии тафтишї, чорабинињои
таъљилї, љустуљўи, коркард ва пешнињоди тафтишї ва банаќшагирии
тафтишї, инчунин тарзњои тактикии гузаронидани баъзе амалњои
тафтишї њаллу фасли худро ёфтааст.
То соли 1962 К.М. Каратсев ба сифати дотсенти кафедраи њуќуќи
љиноятиву мурофиавии факултети њуќуќшиносии ДДТ кор карда,
баъдан дотсент ва пас аз њимояи рисолаи докторї дар вазифаи
профессори кафедраи њуќуќи љиноятиву мурофиавии Донишгоњи
давлатии Осетияи Шимолї кор кардааст.
Соли 1959 аз Донишгоњи давлатии Минск бо таклифи ректори
ДДТ, академики Академияи улуми Тољикистон, профессор С.А.
Раљабов ба кафедраи њуќуќи љиноятиву мурофиавии факултети
њуќуќшиносии ДДТ дотсент Я.Т. Яковлев ба кор меояд. Аз январи
соли 1960 то октябри соли 1966 дар як ваќт ба њайси дотсенти
кафедраи мазкур ва мудири Лабораторияи илмию тадќиќотии
экспертизањои судие, ки дар назди ДДТ таъсис ёфта буд, фаъолият
кардааст.
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Дар муддати кўтоњ Я.М. Яковлев якчанд асарњоеро, ки ба
масъалањои муњимми криминалистика бахшида буд, ба табъ
мерасонад. Аз он љумла, рисолаи «Тафтиши одамкушї» (Сталинобод,
1960)- ро, ки соли 1961 дар Донишгоњи давлатии Ленинград њамчун
рисолаи номзадї њимоя карда буд. Дар ин рисола њамаи амалњои
тафтиши одамкушї, монанди оѓози парвандаи љиноятї, амалњои
аввалини тафтишї, коркарди тахминњои тафтишї ва банаќшагирии
тафтиш, гузаронидани экспертизањои тиббию судї, криминалистикї,
пурсиши шоњидон, кофтуков, дастгир намудани гумонбаршуда,
инчунин хусусиятњои хосси тафтиши намудњои гуногуни одамкушїњо
батафсил тадќиќ шудаанд.
Ба ќалами Я.М. Яковлев дигар асари барљаста «Љиноятњои
љинсї» (Душанбе, 1969) мутааллиќ аст, ки ин мавзуро њамчун рисолаи
доктори њимоя карда, сазовори унвони доктори илми њуќуќ
гардидааст.
Наќши Я.М. Яковлев дар инкишофи Лабораторияи илмию
тадќиќотии экспертизањои судї хеле назаррас аст.
Дар давраи рохбарии ў (солњои 1960- 1966) Лабораторияи
криминалистикї ба як муассисаи асосии экспертизањои судии
Љумњурии Тољикистон мубаддал гардид. Бо ташаббуси Я.М. Яковлев
соли 1963 аз Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон Бюрои
экспертизањои судии бухгалтерї ба ЛИТЭС (Лабораторияи илмию
тадќиќотии экспертизањои судї) ДДТ дода шуд.
Соли 1962 гурўњи экспертизањои автотехникї ташкил гардид.
Аз соли 1971 то рўзњои охирини њаёташ Я.М. Яковлев ба њайси
ходими калони илмии Пажўњишгоњи илмию тадќиќотии
умумииттифокии экспертизањои судии Вазорати адлияи ИЉШС кор
кард.
Дар факултети њуќуќшиносии ДДТ тањти роњбарии Я.М.
Яковлев, Л.В. Франк, профессори кафедраи криминалистикаи
Донишкадаи умумииттифоќии њуќуќшиносии Россия М.П. Шаламов,
профессори кафедраи криминалистикаи Донишгоњи давлатии Москва
ба номи М.В. Ломоносов Б.И.Шевченко, профессор А.И. Винберг ва
як зумра криминалистони љавони Тољикистон, аз он љумла дотсентон
Љ.С. Орифов, Њ.С. Салимов, Ю.А. Ќурбонов, З.Д. Ямоќова, И.М.
Зобина, И.Я. Оврутский, профессор А.Х. Њотамов ва дигарон ба
камол расиданд.
Корњои илмию тадќиќотие, ки онњо гузарониданд, нотакрор
мебошанд. Масалан, агар дотсент Љ.С. Орифов бо њал намудани
масъалањои тафтиши љиноятњои марбут бо боќимондањои бою
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феодалї ва масъалањои исбот машѓул шуда бошанд, дотсент
Њ.Салимов аз рўйи масъалањои асосњои методологии илми
криминалистика ва пайшиносиву баллистика корњои илмию
тадќиќотї бурдааст.
Далели ин рисолањои ў «Асосњои илмї ва усули эксперименти
экспертї дар мавриди истењсоли экспертизаи пайшиносї» (Душанбе,
«Ирфон», 1967) ва «Мушоњида чун усули дарккунї дар
криминалистика ва исботкунї» (Душанбе, «Сино», 1998) ва ѓайрањо
мебошанд. Њамчунин дотсент З.Д.Ямоќова аз рўйи масъалањои
хатшиносї корњои илмї-тадќиќотї гузаронида бошад, профессор
А.Х. Њотамов бо њал намудани масъалањои айниятии пайшииносї
машѓул гардидааст. Барои мисол, рисолаи номзадии З.Д. Ямоќова дар
мавзўи «Экспертизаи судии дастнависњо (тадќиќоти криминалистикї
ва љиноятию мурофиавї дар асоси маводњои ЉСС Тољикистон)»,
(«Судебная экспертиза рукописей» (криминалистическое и уголовнопроцессуальное исследование по материалам Таджикской РСС) дар
соли 1971 њимоя карда, сазовори унвони номзади илми њуќуќ гардид, ё
рисолаи номзадии А.Х. Њотамов дар мавзўи «Ќоидањои асосии
тадќиќоти криминалистикї ва айнияти объектњои пайшиносї»
(«Основные положения криминалистических исследование на
идентичность трасологических объектов».- М., 1973) ва «Асосњои
пайшиносии таљрибавии амалї» (Основы практической трасологии)
номбар кардан кофист.
Дар пешрафти илми криминалистика дар Љумњурии Тољикистон
сањми достентон И.М. Зобина ва И. Оврутский дар соњаи экспертизаи
автотехникї корњои илмию тадќиќотї ба анчом расонида, дар соли
1970 дар мавзўи «Экспертизаи автотехникї дар љараёни тафтишоти
пешакї» рисолаи номзадиро њимоя кардааст. И.М.Зобина бошад,
мутахассиси варзидаи хатшинос буда ва дар њалли масъалањои
методологии илми криминалистика сањм гузоштааст. Ў соли 1972 дар
Донишгоњи давлатии Ќазокистон рисолаи номзадиашро дар мавзўи
«Усулњои хусусию илмї дар эксперизањои криминалистикї»
(Частнонаучные методы в криминалистической экспертизе) дифоъ
намудааст. Дотсентон Њ.С. Салимов, З.Д. Ямоќова, И.Я. Оврутский,
И.М. Зобина ва профессор А.Х. Њотамов солњои тўлонї дар
Лабораторияи илмию тадќиќотии экспертизањои судї кор карда,
садњо экспертизањои мураккаби судиро гузаронида, ба ошкор кардани
сирри љиноятњои вазнин мусоидат кардаанд.
Соли 1956 бо таклифи котиби аввали Кумитаи Марказии њизби
коммунистии Тољикистон Т.Ў. Ўлљибоев профессор С.А. Раљабов аз
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Тошкент ба њайси ректори Донишгоњи давлатии Тољикистон ба кор
омад. Вазъу шароитро дар факултетњо тафтиш карда, дарк намуд, ки
дар факултети њуќуќшиносї на кабинети криминалистика мављуд аст
ва на лабораторияи суратгирї. Барои њамин, соли 1957 маблаѓи
зарурї људо карда, супориш дода шуд, ки дар факултет кабинети
таълимии криминалистика ва лабораторияи суратгирї ташкил карда
шавад. Дар њаќиќат, кабинети криминалистика ва лабораторияи
суратгирї бо кўшишу ѓайрати муаллими калони кафедраи њуќуќи
љиноятї ва мурофиавї К.М. Каратсев ташкил карда шуд, ки аз январи
соли 1958 ба кор шурўъ намуд, вале кабинети криминалистика ва
лабораторияи суратгирии кафедраи њуќуќи љиноятї ва мурофиавї
фаќат вазифаи тахсилиро иљро мекард. Азбаски дар кишвар ѓайр аз
Шўъбаи фаврию техникии Вазорати корњои дохилии ЉТ дигар
муассисаи экспертии криминалистикї вуљуд надошт, соли 1959 С.А.
Раљабов аз номи маќомотњои њифзи њуќуќ ба номи Њукумати
Тољикистон дар бораи таъсис намудани Лабораторияи илмию
тадќиќотии экспертизањои криминалистикї таклиф пешнињод намуд.
Ташаббуси академик С.А. Раљабовро дастгирї намуда, ба
таклифномаи номбурда Раиси Суди Олии ЉТ С.Р. Раљабов,
прокурорри ЉТ Њ.Њ. Њусайнов ва Вазири корњои дохилии ЉТ Д.М.
Мањкамов имзо гузоштанд.
Охири соли 1959 Ќарори Шўрои Вазирони РСС Тољикистон оид
дар назди Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин аз 1
январи соли 1960 таъсис ёфтани Лабораторияи илмию тадќиќотии
экспертизањои криминалистикї ба тасвиб расидааст.
Ба њайси мудири Лабораторияи илмию тадќиќотии
экспертизањои криминалистикї (ЛИТЭК) дотсенти кафедраи њуќуќи
љиноятї ва мурофиавии факултети њуќуќшиносии ДДТ Я.М. Яковлев
таъин шуда буд. Моњи январи њамон сол бо таклифи Я.М. Яковлев аз
ш. Ригаи Љумњурии Латвия Л.В. Франк ба вазифаи эксперти калони
ЛИТЭК ба кор омад.
Чи тавре ки дар боло ќайд шуд, дар рушди ЛИТЭК наќши
дотсент Я.М. Яковлев калон аст. Бо ташаббуси ў соли 1961 дар њайати
ЛИТЭК гурўњи экспертизањои автотехникї таъсис ёфт ва дар соли
1962 аз тобеияти Вазорати молия ба ЛИТЭК Бюрои экспертизањои
бухгалтерї дода шуд. Ба ин муносибат ЛИТЭК ба Лабораторияи
илмию тадќиќотии экспертизањои судї табдил ёфт (ЛИТЭС).
Дар солњои аввал дар ЛИТЭС фаќат экспертизањои
криминалистикї ва баъдан дар солњои 1963 дар баробари
экспертизањои криминалистикї экспертизањои автотехникї ва
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бухгалтерї низ гузаронида мешуданд. Зикр кардан бамаврид аст, ки
эксперт- криминалистон њамагї аз панљ нафар мутахассис- дотсентон
Я.М. Яковлев (хатшинос), Л.В. Франк (мутахассиси њаматарафа),
Њ.С.Салимов (пайшинос ва баллистик), Ю.Н. Редлих ва З.Д. Ямоќова
(хатшинос) бошанд, дар Бюрои экспертизањои бухгалтерии 10 нафар
мутахассисони ин соња кор мекарданд. Аз соли 1960 то соли 1966 ду
маротиба конфронси илмию амалии умумииттифокие, ки ба
масъалањои криминалистика ва экспертизањои судї бахшида шуда
буданд, гузаронида шуданд. Маводњои конфронс дар намуди маљмўаи
маколахо ба табъ расидааст.
Аз моњи октябри соли 1966 то октябри 1980 мудири ЛИТЭС
номзади илми њуќуќ, дотсент Њ.С. Салимов буд. Дар ин давра дар
ЛИТЭС якчанд таѓйироту навигарињо ба амал омад. Аввалан, дар
соли 1967 гурўњи экспертњо ба шўъбањо табдил ёфтанд, яъне шўъбањои
экспертизањои хатшиносї, экспертизањои физикию техникї,
экспертизањои автотехникї, экспертизањои бухгалтерї ва шўъбаи
љамъбасткунї ва ахбор ташкил ёфт.
Моњи январи соли 1972 ЛИТЭС ба Вазорати адлияи ЉТ
гузаронида шуда, барои мустањкам намудани базаи моддию техникии
он шароит фароњам оварда шуд. Аз январи соли 1974 дар шањри
Хуљанд филиали ЛИТЭС ба фаъолият оuоз кард, ки дар он њамаи
намудњои экспертизаи криминалистикї, инчунин экспертизањои
автотехникї ва бухгалтерии гузаронида мешуданд, ки ба густариши
кори тафтиши љиноятњои мураккаб дар вилояти Ленинобод (њозира
Суѓд) мусоидат кард. Сардории филиалро аз соли таъсисёбї то соли
2001, яъне 27 сол бе танаффус шахси болаёќат, донишманди
соњибихтисос, ташкилотчї Н.Ё. Ёдгоров ба ўњда дошт.
Соли 1974 бо ќарори Вазорати адлияи ИЉШС барои ба амалияи
тафтишиву судї ва экспертї љорї намудани њашт намуди нави
экспертизаи криминалистикї тавсия
шудааст:
экспертизаи
криминалистии хок, экспертизаи криминалистии мањсулотњои нафт,
экспертизаи криминалистии рангубор, экспертизаи воситањои
нашъаовар, экспертизаи криминалистии наботот, экспертизаи
криминалистии нах, ришта, матоъ ва чизњои аз онњо истењсолшуда,
экспертизаи криминалистии металл ва чизњои металлї, экспертизаи
криминалистии сафол, чинї ва зарфњои аз онњо истехсолшуда,
экспертизаи криминалистии шиша, пластмасса ва чизњои аз онњо
истењсолшуда.
Дар натиљаи чорабинињои назаррас, албатта, бо кўмаки Шўъбаи
экспертизањои судии Вазорати адлияи ИЉШС, дар мўњлати кўтоњ аз 8
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экспертизаи нави дар боло номбаршуда панљ намуди онњо ба амалияи
тафтишї ва судї љорї карда шуд. Ба воситаи таљњизотњои нав ва
дигар воситањои илмию техникї усулњои нави тадќиќоти объектњои
нав аз худ карда мешуд. Масалан, барои масъалањои экспертизањои
криминалистии воситањои нашъаовар дар баробари усули
хромотографияи коѓазин усули хромотографияи газию моеъгие, ки ба
воситаи хромотографи «Хром-45» гузаронида мешуд, васеъ љорї
шудааст. Ё масъалањои экспертизаи криминалистии хок бо усулњои
мураккаби њозиразамон, монанди тањлили гарди гул (споровопыльцовый анализ), тањлили геологию маъданї (геологоминералогический анализ) њаллу фасли худро меёфт.
Дар амалияи истењсолї экспертизањои судии бухгалтерї низ
дигаргунињои назаррас рух дод. Дар навбати аввал, дар амалия ба
љойи экспертиза аз ревизияи њуљљатї истењсол кардан даст кашида
шуд. Яъне ба роњи њал намудани фаќат масъалањои экспертизаи судии
бухгалтерї гузошта шуд. Экспертизањои бухгалтерї аз рўйи
наќшањое, ки эксперт бо якчоягии муфаттиш тартиб медод,
гузаронидан ба роњ монда шуд. Дар натиљаи ин чорабинињо
мўњлатњои гузаронидани экспертизањои судии бухгалтерї хеле кам
шуд. Масалан, дар њуљљати Вазорати адлияи ИЉШС ќайд карда
шудааст, ки танњо дар соли 1974 теъдоди экспертизањои бухгалтерие,
ки дар мўњлати то 20 рўз иљро карда шудаанд, дар РСС Тољикистон аз
62% то 80% афзудааст.1
Дар баробари ба ихтиёри Вазорати адлия гузаштани ЛИТЭС
алоќаи он бо маќомотњои њифзи њуќуќ мустањкам шудааст.
Кормандони ЛИТЭС бо маърўзањои худ бахшида ба соњањои
гуногуни экспертизањои судї дар семинарњои судяњо, прокурору
муфаттишон мунтазам баромад мекарданд.
Аз соли 1966 то соли 1980 теъдоди экспертизањои дар ЛИТЭС
гузаронидашуда аз 737 то 1773 расид. Худи ЛИТЭС ба Лабораторияи
марказии илмию тадќиќотии экспертизањои судї (ЛМИТЭС) табдил
ёфт.
ЛМИТЭС аз соли 1980 инљониб хеле инкишоф ёфтааст. Дар
сохти он таѓйиротњои назаррас ба вуљуд омадааст. Масалан, дар
ќатори шўъбањои мављуда, яъне шўъбањои экспертизањои
криминалистикї, экспертизањои судию хатшиносї, шўъбаи
1Обзор

практики производства судебно-бухгалтерских экспертиз и профилактической
работы экспертных учреждений системы Министерства юстиции СССР за 1974 год.- М.,
1975. -С.3.
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экспертизањои криминалистии маводњо, ашёњо, ва мањсулот таъсис
ёфтаст.
Бо густариш ёфтани системаи иќтисоди бозоргонї талабот ба
истењсоли экспертизањои молшиносї зиёд шуда, шўъбаи
экспертизањои молшиносї таъсис ёфт. Агар дар солњои 90-уми асри
ХХ дар ЛМИТЭС њамагї 1 эксперт- молшинос кор карда бошад, дар
аввали солњои асри ХХI 7 эксперти молшинос дар ин муассисаи
экспертї кор мекунад.
Имрўз ЛМИТЭС ба Маркази љумњуриявии экспертизањои судї
ва криминалистикї табдил ёфта, дар марказњои њамаи вилоятњо
филиалњои он таъсис ёфтааст.
Дар Вазорати адлияи ЉТ дар баробари раёсатњои соњавї
Маркази љумњуриявии экспертизањои судї ва криминалистї (МXЭС
ва К) фаъолият мекунад, ки он дар љумњурї Маркази асосии илмию
методї оид ба масъалањои экспертизаи судї мебошад.
Экспертизаи судї як давраи муайяни пайдоиш ва инкишофи
худро дорад. Бори нахуст бо Ќарори Совети Вазирони ИЉШС аз 31
декабри 1950 дар њайати Вазорати адлияи ИЉШС ва љумњурињои
иттифоќї муассисањои криминалистикии экспертї ташкил шуданд.
Нахустасоси таъсисёбии Марказ дар ЉТ Ќарори Шўрои
Вазирони ЉШС Тољикистон аз 21 октябри соли 1959, № 451 «Дар
бораи
ташкил
кардани
лабораторияи
илмї-тадќиќотии
криминалистї» буд. Аз моњи январи соли 1960 дар назди факултаи
њуќуќшиносии Университети давлатии Тољикистон (УДТ) ба номи
В.И. Ленин лабораторияи криминалистї ба кор оѓоз менамояд.
Ба њайси мудири Лабораторияи криминалистї дотсенти
кафедраи њуќуќи љиноятї ва мурофиавии факултаи њуќуќшиносии
УДТ Яков Михайлович Яковлев таъин шуда буд. Соли 1961 гуруњи
экспертизањои автотехникї созмон ёфт. Бо ташаббуси Я. М. Яковлев
соли 1962 Бюрои экспертизањои судии њисобдорї аз тобеияти
Вазорати молияи љумњурї ба Лабораторияи криминалистї дода шуд.
Соли 1967 гуруњи экспертњо ба шуъбањо табдил ёфта, шуъбањои
экспертизањои
хатшиносї,
экспертизањои
физикї-техникї,
экспертизањои автотехникї, экспертизањои њисобдорї ва шуъбаи
љамъбасткунї ва иттилоот ташкил шуданд.
Соли 1971 Лабораторияи илмї-тадќиќотии экспертизањои судї
(ЛИТЭС) номгузорї шуда, ба сохтори Вазорати адлияи љумњурї
ворид карда шуд ва њамин тариќ барои мустањкам намудани заминаи
моддї-техникии он шароит фароњам оварда шуд.
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Дар баробари ба сохтори Вазорати адлия гузаштани
Лаборатория алоќаи он бо маќомоти њифзи њуќуќ мустањкам гардид.
Кормандони Лаборатория бахшида ба соњањои гуногуни
экспертизањои судї дар семинарњои судяњо, прокурору муфаттишон
мунтазам бо маърeзањо баромад мекарданд.
25 июли соли 1988 ЛИТЭС бо Ќарори Шўрои Вазирони ЉШС
Тољикистон
ба
Лабораторияи
марказии
илмї-тадќиќотии
экспертизањои судии дар назди Вазорати адлияи ЉШС Тољикистон
табдил дода шуд.
18 феврали соли 1998 бошад, Лаборатория бо Ќарори Њукумати
ЉТ тањти №44 Маркази љумњуриявии экспертизањои судї ва
криминалистии Вазорати адлияи љумњурї номида шуд.
Дар солњои аввали мављудияти худ Лаборатория (озмоишгоњ)
танњо истењсоли намудњои алоњидаи экспертизаи физикию химикї,
хатшиносї ва ташхиси техникии њуљљатњоро гузаронида, на фаќат
барои маќомоти судї-тафтишотии љумњурї, балки барои баъзе
вилоятњои Узбекистон, Ќирѓuзистон ва Туркманистон низ санљишњои
криминалистии далелњои шайъиро ба љо овард.
Наќши торафт афзояндаи санљиши судї дар ошкор кардани
љиноятњо, зарурати боз њам тараќќї додани он дар Тољикистон,
мављуд будани кадрњои баландихтисоси коршиносони криминалист
имкон доданд, ки дар асоси Маркази мазкур соли 1974 дар ш.
Ленинобод (Хуљанди имрўза), соли 1991 дар ш. Кулоб, баъди якљоя
шудани вилояти Кулоб бо вилояти Ќурѓонтеппа дар ш. Ќурѓонтеппа
соли 2004, инчунин дар ш. Хоруѓ соли 2000 бахшњои (филиалњои)
экспертизањои судї-криминалистї кушода шаванд. То ба фаъолият
оѓоз намудани филиал дар ш. Хоруѓ аз соли 1991 намояндаи филиали
ш. Кулоб дар ш. Хоруѓ фаъолият намуда, экспертизањои
автотехникиро анљом медод.
Дар шуъбањои Марказ, яъне дар шуъбањои криминалистї;
тадќиќи криминалистии мавод, моддањо ва маснуот; хатшиносї;
молшиносї; ташхиси судї - техникии наќлиёт; ташхисњои судии
сохтмони техникї; овозшиносї; иќтисодї ва бахшњои вилоятии он
зиёда аз 21 намуди санљиш иљро карда мешавад.
Маркази љумњуриявии экспертизаи судї ва криминалистї ба
туфайли мунтазам баланд бардоштани сатњи ихтисоси кормандон
имрўз тадќиќи нахњо, лаку ранг ва маводи сўзишворию молиданї,
моддањои нашъадор, фулозот ва махлутњо, моеъњои спиртдор, хок,
хатњо,
экспертизањои
автотехникї,
наќлиётї-пайшиносї,
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фулузотшиносї, молшиносї, баллистикї, техникї, њуљљатњо ва
ѓайраро бо муваффаќият ба љо меоварад.
Њар сол дар Маркази мазкур бештар аз 5,5 њазор экспертиза
гузаронида мешавад.
Бо соњибистиќлолиро ба даст овардани Тољикистон зарурати аз
нав коркард намудани заминањои њуќуќии экспертизаи судї низ ба
миён омад.
Бо назардошти ањамияти донишњои махсус дар рушди љомеа ва
давлат, инчунин таќвияти минбаъдаи адолати судї дар Тољикистон
бори аввал фаъолияти экспертизаи судї заминаи устувори
ќонунунгузорї пайдо намуд. 25 июли соли 2005 дар Ќонуни ЉТ «Дар
бораи экспертизаи давлатии судї» эътибори њуќуќї пайдо кард, ки
асосњои њуќуќї ва вазифањои асосии фаъолияти экспертизаи давлатии
судиро дар Тољикистон муайян намуда, муносибатњои љамъиятие, ки
њангоми ташкил ва гузаронидани экспертизаи давлатии судї ба вуљуд
меояд, танзим менамояд. Ба ќонуни номбурда соли 2007 ва соли 2011
таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.
Ин ќонун дар фаъолияти экспертизаи давлатии судї санади
муњими њуќуќї буда, мувофиќ бо шароити нави низоми љамъиятист.
То замони истиќлол њамаи маљмўи санадњои меъёрии њуќуќї
вобаста ба фаъолияти экспертизаи давлатии судї танњо бо забони
русї љамъ оварда шуда буданд. Коршиносон низ хулосаро танњо бо
забони русї омода месохтанд.
Имрўз дар Маркази мазкур њамаи коргузорї ва њам
гузаронидани экспертизањои пурра бо забони давлатї ба роњ монда
шудааст.
Агар назаре ба таърих афканем, дар замони таъсисёбии Марказ
дар он њамагї 5 нафар мутахассис: Яков Михайлович Яковлев; Лев
Вульфович Франк; Њалим Салимович Салимов; Юлия Николаевна
Редлих ва Зумрад Додољоновна Ямоќова фаъолият менамуданд.
Аз замони таъсисёбї Марказ то кунун хеле инкишоф ёфта, ба
муассисаи ташхисии љумњурї табдил ёфтааст. Марказ дар давоми 55
сол аз як кафедра ба муассисаи бонуфуз табдил ёфт, ки алњол он
Маркази асосии экспертизањои судии Тољикистон мебошад.
Дар ин муддат садњо нафар ихтисосмандони болаёќати соњањои
гуногун дар ин Марказ фаъолият дошта, дар пешрафти љомеа ва
волоияти ќонун сањми арзандаи худро мегузоранд.
Дар шароити муосир бо назардошти ба вуќўъ пайвастани
дигаргунињои куллї дар њаёти иќтисодиву иљтимої, таъсири раванди
љањонишавї ва ба роњ мондани њамкорињои судманд бо дигар нињоду
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сохтор ва кишварњои хориљї зарурияти таљдиди назар намудани
наќшањои таълимии муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар,
љорї намудани фанњои нави таълимї ва таъcиси кафедрањои
тахассусї ба миён омад. Махсусан, чунин ниёзмандї аз њама бештар
дар соњаи криминалистика ва истифода намудани донишњои махсус
дар самти мубориза алайњи љинояткорї эњсос мегардад.
Бо маќсади татбиќи муќаррароти Фармони Президенти ЉТ аз 9
апрели соли 1997, тањти № 691 «Дар бораи сиёсати њуќуќї ва таъмини
тарбияи њуќуќии шањрвандон Љумњурии Тољикистон» ва Ќарорњои
Њукумати ЉТ аз 22 августи соли 1997 «Дар бораи баъзе чорањои
бењтар намудани тарбияи њуќуќии шањрвандон ва кори њуќуќї дар
љумњурї» ва аз 29 апрели соли 2009 тањти № 253 «Дар бораи тасдиќи
Барномаи таълим ва тарбияи њуќуќии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2009- 2019», инчунин мактуби Вазорати
маориф ва илми ЉТ аз 12.03. соли 2013, тањти № 05/1- 790 бо маќсади
мусоидат ва ошкорнамоии љиноят дар маљмўъ паст намудани сатњи
љинояткорї дар мамлакат, соли 2013 тибќи Фармоиши ректори ДМТ
аз 28.05. соли 2013, № 152-09 дар факултети њуќуќшиносии донишгоњ
кафедраи махсусгардонидашудаи «Криминалистика ва фаъолияти
экспертизаи судї» ва дар заминаи он таъсис додани ихтисоси
«Экспертизаи судї» ба роњ монда шудааст.
Дар рўзњои аввал ду нафар устодон Салимов Њ.С., ва Ямоќова
З.Д., аз мутахассисони унвони илмї доштаи соњаи зикршуда ба њисоб
мераванд. Соли 2017 ассистенти кафедра Ќодиров Д.С., дар рислолаи
номзадии худро дар Донишгоњи давлатии њуќуќии ш. Москваи ФР ба
номи О.Е., Кутафин (МГЮА) дар мавзўи «Гардиши ѓайриќунунии
маводњои нашъаовар: методњои махсуси тафтиши он» дифоъ
намудааст. Инчунин дар кафедраи мазкур д.и.њ, профессор Маљидзода
Љ.З., н.и.ҳ, дотсент Назаров А.Қ, муаллими калон Насриддинов М.Н.,
ассистентон Давлатов Б.С., Давлатов Д.Д., Шарипов С.С., Раљабов
К.Д., Ањмадов М., фаъолият карда истодаанд.
Аввалин мудири кафедраи «Криминалистика ва фаъолияти
экспертизаи судї» н.и.ҳ, дотсент Назаров А.Қ. таъин карда шудааст.
Дар кафедра тадриси фанњои таълимии криминалистика, фаъолияти
экспертизаи судї, фаъолияти оперативї-љустуљўї ва чандин курсњои
махсуси дигар ба роњ монда шудааст.
Дар солњои охир бо ташабусси устодони кафедра китобњои
зерини таълими ва илми руи чоп оварда шудааст: «Экспертизаи судї»,
зери муаллифии З. Д. Ямоќова - Душанбе, 2017; «Хатшиносии
криминалистї» зери муаллифии З. Д. Ямоќова.- Душанбе, 2016;
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«Дастури муфаттиш» зери муаллифии А. Ќ. Назаров.- Душанбе, 2019;
«Криминалистика» дар њайати устодони кафедра, Душанбе 2019
дастраси донишљўён шуд.
Лозим ба ёдоварист ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба
санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии милитсия ёдрас намуда, қайд карданд, ки
дар замони истиқлолият марҳала ба марҳала ҳуҷҷатҳои асосии
ислоҳоти соҳаи милитсия қабул гардида, шакли фаъолияти он куллан
тағйир дода шуд. Дар таърихи навини милитсияи кишвар нахустин
маротиба соли 1993 Қонун «Дар бораи фаъолияти оперативӣҷустуҷӯӣ» қабул гардида, баъдан мувофиқи талаботи замон соли 1998
ва баъдан 2011 ин санади муҳим дар таҳрири нав қабул гардид. Бо
қабули қонуни мазкур шаффофияти кори милитсия таъмин гардида,
фаъолияти ин ниҳод зери назорати ҷомеа қарор дода шуд. Қабули ин
қонун ба баланд бардоштани сатҳи касбии кормандони милитсия дар
раванди амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидат
намуд1.
Фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо бо
гузашти айём таърихан ривоҷу равнақ ёфта, айни замон дар такомул
ва пешравӣ қарор дорад. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва
ҳаракатҳои он қисми ҷудонашаванда ва бештар инкишофдидаи ин
самти фаъолият буда, дар он бозёфтҳои арзишманди ҳуқуқӣ, сиёсӣ,
иҷтимоии мардумӣ таҷассум ёфтаанд. Ҳаракатҳои оперативӣ,
ҳиллабандӣ ва анъанаҳои то кунун ба миён омада дорои хусусиятҳои
хоси миллати тоҷик буда, дар кушодан ва ошкор сохтани ҷиноят то ба
имрӯз мавқеи худро дар байни дигар ҳаракат ва чорабиниҳо гум
накардаанд. Аввалин ахбор дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
дар қаламрави Тоҷикистони муосир таърихи бою қадима дорад.
Масалан, бино ба манбаъҳои таърихӣ, тахмин метавон кард, ки
ташаккули хадамоти политсия (албатта, на ба мафҳуми кунунӣ) ҳанӯз
дар аҳди Империяи Ҳахоманишиҳо (асрҳои V–IV то миллод) оғоз
ёфтааст. Империяи форсии Ҳахоманишиён (сулолаи ҳукмрони он) аз
қабилаву қавмҳои гуногунзабон иборат буд, ки дорои тарзи зиндагӣ
ва ташкилии худ буданд. Ягона воситаи пайванди тамоми давлати
бузург ин ҳокимияти олии шоҳи форс–«шоҳаншоҳ» (унвони расмии
Суханронии Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон дар маросими гузоштани санги асоси
бунёди бинои нави таълимии Академияи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз
20.06.2014. Ниг.: http://www. president. tj
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он) буд. Дар бораи бузургии Ҳахоманишиён на танҳо муаррихони
тоҷик, балки муаррихони Хитой, Рим ва Арманистони қадим низ
навиштаанд. Ба ақидаи И. Умарзода «давлати Ҳахоманишиён, ки тӯли
229 сол ҳокими қариб тамоми ҷаҳони мутамаддин буд, корҳоеро
анҷом дод, ки ба нашъунамо ва некаҳволии тамоми инсоният равона
шуда буданд» 1 . Ҳахоманишиён кӯшиши сохтани системаи идораи
мутамаркази давлатро анҷом доданд. Онҳо аз принсипи танзими
соҳавии муносибатҳои ҷамъиятӣ истифода карданд ва давлат ин ҷо
нақши хело муҳимро мебозид 2 . Тамоми мамлакат ба вилоятҳо
(сатрапияҳо), ки зери ҳукми волӣ (сатрап) буданд, тақсим гардида буд.
Сатрапҳо ҷамъи андозҳои ҳарбӣ–маъмуриро идора карда, ба хазина
мефиристонданд ва маҳкамаи суд ва муҷозот ҳам дар ихтиёрашон буд.
Ба сатрапҳо шоҳону ҳокимони маҳаллӣ тобеъ буданд. Ба фикри
Ричард Фрай «дар аҳди Ҳахоманишиёни аввалин мансаби «сарвазир»
ва вазир вуҷуд надошт. Шоҳ дар иҳотаи дӯстону шахсони
боваринокаш буд ва ба онҳо иҷрои корҳои муҳимтаринро супориш
медод»3. Ҳахоманишиён, асосан Куруш ва Дорои Бузург (солҳои522–
486 то милод), нахустин бор ислоҳоти кулли оид ба танзими
равандҳои ҷамъиятиро бо ёрии қонунҳо доир карданд ва ҳангоми
идора аз онҳо босамар истифода мебурданд. Аммо дар охири асрҳои
V–IV то миллод ҳокимияти Ҳахоманишиён дучори нотавонӣ дар
мубориза алайҳи нерӯҳои марказгурез шуд, ки давлатро пароканда
мекунанд. Сатрапҳо бо мурури вақт ба ҳокимони мустақил табдил
ёфтанд, бо ҳам хусумат ва ҳатто ҷанг мекарданд. Ҷомеаву ҳокимони
алоҳида аз зери салтанати олӣ мебаромаданд 4 . Ҳамин тариқ, онҳо
раванди ташаккули фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯиро ки ҳанӯз
замони Пешдодиёну Каёниён оғоз ёфт, ба итмом расониданд.
Як нуќтаи муњимро бояд таъкид намуд, ки таърихи тамаддуни
халки тољик гувоњї медињад, ки истифодаи маълумотњои оперативїљустуљуї дар давлатдории ниёгон хуб ба роњ монда шуда буд. Ќиссаву
ривоятњои адабиёти шифоњии халки тољик, асарњои «Самаки айёр»,
адабиёти љавонмардї ва мутафаккироне, ки ба мавзуъњои давлату
давлатдорї даст задаанд, дар ин бора маълумоти фаровон додаанд5.
Борњо хондаем ва шунидаем, ки шоњон баъзан дар либоси дарвешону
Умарзода И. Арийцы. –Душанбе, 2010. –С. 212.
Холиқов А. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Tоҷикистон. –Дyшанбе, 2014. Ҷ.1. –С.57–58.
3 Фрай Р. Наследие Ирана. –М., 2002. –С. 138–139.
4 Шифман И.Ш. Александр Македонский. –Л., Наука. 1988. –С. 14
5 Худодов Ф. «Самаки айёр».- Душанбе: Ирфон, соли 1972.
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каландарон ва њатто гадоён дар байни мардум мегаштанд, њамзамон
аз одамони худи (гумоштањояшон) маълумотњои зарурии њуфиягиро
гирд оварда, дар фаъолияти давлатдорї њаматарафа истифода
менамуданд.
Таърихи тамаддуни халки тољик баръало нишон медињад, ки
мутафаккирон ва шахсиятњои барљастаи он ба фаъолияти махфї
(разведкавї, зиддиразведкавї, агентурї) ањамияти хосса медоданд. Аз
таърихи ќадими Тољикистон, њамчунин дигар давлатњои Осиёи
Марказї, маълум аст, ки дар кори маќомоти њокимияти давлатї
усулњои алоњида ва шакли кори љустуљўї љихати ошкорсозї ва
љазодихии вайронкунандагони тартибот васеъ истифода бурда
мешуданд1.
Тањлили сарчашмањои аввалиндараља, аз љумла, эпоси халќи
тољик «Гуруглї», китоби «Њазору як шаб», «Кобусномаи» Унсурулмаолии Кайковус, «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї ва ѓайра
нишон медињанд, ки дар рафти амалї намудани давлатдорї, њамчунин
њангоми оѓози амалиётњои љангї давлатдорон одамони худро дар
муњити душман барои гузаронидани корњои разведкавї дар намуди
каландарон ва дарвешон ворид менамуданд2.
Њангоми ба даст овардани асирони љангї ва ё зиндонї намудани
љинояткорон, њокимон ба муњити онњо низ хабаррасонњои худро
љињати бо роњи пинњонї ба даст овардани маълумот дар бораи
шариконашон ворид менамуданд. Њамзамон, барои воќиф шудан аз
гуфтугўи байни дастгиршудагон намояндагони њокимият аз воситањо
ва таљњизоти дастгоњњои шунавої, махсусан аз чиннї (фарфор)
сохташуда истифода мебурданд. Тарафи васеи ин гуна таљњизотњо ба
девори зиндон гузошта шуда, тарафи мутаќобили он ба зери гуш
монда мешуд ва њамин тариќ гуфтугузори шахсони дахлдор гуш карда
мешуданд. Ѓайр аз ин, аз болои рафтори онњо бо воситаи сурохињои
махсусе, ки дар деворњо љой дода мешуданд, назорат бурда мешуд.
Дар давраи салтанати Њaхоманишиён, ки ба аерхои V-IV то
милод рост меояд (ба он дигар давлатњо дохил мешуданд -Вавилон,
Миср, Эрон, Арарту, Сурия), њокимияти давлатї аз ду шоха - њарбї ва
маъмурї иборат буд. Мувофиќи ислохоти дар њокимияти маъмурї
гузаронидаи Дорои-I, њамаи вилоятњои дурдаст аз љониби се њокими
1 Холиков

А.Г. Глобализация вызови националной идее права таджиков. Материалы
международной конференции.- Душанбе. 2007.
2 Рахимов Р. Х. История создания и развития национального законодательства
Республики Таджикистан в области оперативно – розыскной деятельности. - С-24.
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вилоятњо - Валињо, Девондорон ва Сипоњсолорњо идора карда
мешуданд, ки аксар ваќт ин мансабњо аз њисоби форсњо таъин карда
мешуданд. Вилоятњо нисбати якдигар мустаќил буда, бевосита ба шоњ
итоат мекарданд. Шоњ онњоро, инчунин бо воситаи «ќосидњо» ва
«чопарњо» пинњонї идора мекард (дар фањмиши муосир агент,
гумоштањо).
Новобаста аз он, ки бисер шањрњо аз марказ дар масофаи дур
ќарор доштанд, «ќосидњо» ахбороти заруриро дар бораи вазъияти
вилоятњо, фаъолияти шахсони мансабдор ва вафодории онњо нисбат
ба шоњ ба даст оварда, дар тўли њазорњо километр тавассути
«чопарњо», ки хар яки онњо дар масофаи њар як 4 фарсанг (ќариб 20
км) аз њамдигар дар њолати омодагї бо аспњои зинзада ќарор
доштанд, равон мекарданд. Дар чунин сурат шоњ, метавонист
ахборотро дар муддати як-ду њафта аз минтаќаи дуртарини империяи
худ ба даст оварад.
Баъди дар соли 1920 ба њайати ЉАШС Туркистон ворид гардидани
Љумхурии Халкии Шўравии Бухоро, дар сохтори Кумитети Иљроияи
Марказї (КИМ) Комиссияи Фавќулоддаи Диктаторї оид ба корњои
Бухорои Шарќї таъсис дода шуда буд, ки вазифаи он аз мубориза бар
зидди муљоњидоне, ки ба муќобили Њукумати Шўравї мубориза
мебурданд ва, инчунин кор оид ба муътадилсозии њолати сиёсї ва
иќтисодї иборат буд 1 . Дар ин давра аъзоёни комиссияи
номбаргардида барои ба даст овардани ахборот гох-гох роњњои
тарсонидан ва тањдид намудани шањрвандонро истифода мубурданд.
Баъдтар ин комиссия барњам дода шуд.
Дар охирњои соли 1925 дар љумњурї барои милитсияи точик
давраи нави рушд ва амалигардонии фаъолияти макомоти КХКД
(НКВД) вобаста ба корњои оперативї-љустуљуї ба миён омад.
Маќомоти дахлдори давлатии ЉАШС Тољикистон (соли 1924 дар
хайати ЉШС Узбекистан ташкил шуда буд) ва баъдтар ЉШС
Тољикистон (соли 1929) њангоми гузаронидани њаракатњои оперативїљустуљуї дар мубориза бар зидди босмачињо фаъолона аз дастањои
махсуси њарбикунонидашуда истифода менамуданд, ки вазифањои
онњо аз нест кардани гуруњњои роњзанонаи аз њисоби босмачињо,
ѓоратгарон ва яѓмогарон ташкилёфта иборат буд2.

Тохиров Ф. Т. Правовая система Таджикской АССР. Учебное пособие.- Душанбе.ТГУ.- 1998.- С. 32.
2 Рањимзода Р. Њ. Фаъолияти оперативи љустуљўї. Китоби дарсї.- Душанбе, 2017.-С. 54.
1
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Дар мустањкамшавии милитсия, аз он љумла, фаъолияти
оперативї-љустуљўї
дар
Тољикистон
љаласаи
Комитети
Револютсионии ЉШС Тољикистон, ки тањти раисии Додобоев 6
феврали соли 1925 баргузор гардид, наќши мухимро бозидааст. Дар
љаласаи мазкур маърузаи комиссари халќии корњои дохилии љумњурї
Абдулло Ёрмуњамедов ва сардори Сарраёсати милитсия Ижевский
Франс Яковлевич оиди дар њолати ѓайриканоатбахш ќарор доштани
миллитсияи Тољикистон, пурра ќобилияти љангї надоштан ва дар
вилоятњо амал накардани он шунида шуд.
Дар робита бо ин, ба КХКД (НКВД)-и љумњурї пешниход карда
шуд, ки ољилан ба бењтар намудани фаъолияти милитсияи коргарону
дењќонон шуруъ намоянд. Бинобар ин, дар устувор гардидани
фаъолияти милитсияи тољик, сафарбаркунии њама ќуввањо ва
воситањо барои вусъат додани фаъолияти милитсияи Тољикистон дар
марказ ва дар мањалњо ин ќарори Комитети Револютсионї наќши
муњим дорад. Дар ин давра милитсия дар несту нобуд сохтани
дастањои Эргаш, Рањмонќул, Холбута, Иброњимбек, Фузайл Махсум
ва ѓайрањо, ки ба ќишлоќњо њуљумњои роњзанона намуда, ањолии
осоиштаро ѓорат менамуданд ва фаъолони онро ба катл мерасонданд,
наќши калонро бозидааст.
Дар солњои 1924-1929 дар системаи дастгоњи маъмурї миллитсия
њамчун маќомоти њукумати давлатї љои намоёнро ишгол менамуд. Он
дар љойњо амалисозии ќонунро дар њайёт татбиќ карда, моликияти
давлатї, љамъиятї ва њуќуќњои молу мулкии шањрвандонро
муњофизат намуда, нисбати љинояткорон ва босмачињо ва њамчунин
нисбати фаъолияти тањрибкоронаи гуногуншакл мубориза бурда, дар
мустањкамкунии бунёди иљтимої-сиёсї ва иќтисодии љумњурї сањми
беандоза гузоштааст.
Ба вазифањои функсионалї оид ба корњои оперативї-љустуљўии
миллитсия иљрои уњдадорињои гуногун мазмун вогузор гардида буд,
аз љумла, назорат аз болои он, ки шахсони тибќи муќаррароти
Конститутсия аз њуќуќњои интихоботиашон мањрум гардида, дар
интихоботи Шуроњо иштирок нанамоянд, назорат аз болои ќоидањои
хизмат дар муассисањои давлатии љумхурї, бањисобгирии љамъиятњои
дорої маќсади ба даст даровардани фоида, ки дар Комиссарияти
халќии савдои дохилї ба ќайд гирифта шудаанд, бањисобгирии
љамъиятњои дин ва додани рухсатнома барои даъвати съездњои онњо,
баќайдгирии муассисањои савдо, патентњои њунармандї (косибї) ва
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њуљљатњо барои машѓул шудан бо њунармандии хусусї (шахсї),
сиёсати хусусї ва дигарон1.
Азнавтаъсисдињии минбаъдаи миллитсия дар соли 1929 дар
робита бо ташкил намудани КХКД (НКВД) ЉШС Тољикистон амалї
карда шуд. Њамзамон 23 декабри соли 1930 КХКД-и љумњурї барњам
хурда, дар заминаї он Сарраёсати миллитсия на љустуљї љиноятї дар
назди Шурої Комиссарњои Халкии ЉШС Тољикистон таъсис дода
шуд. Ба вазифањои функсиоиалии Сарраёсати номбурда аввал
гузаронидани фаъолияти љустуљўї вогузор гардида буд.
Дар давраи Љанги Бузурги Ватанї (с.1941-1945) миллитсияи
тољик 381 нафар кормандони худро, ки дорої таљрибаи кори
оперативї доштанд (онњое, ки чунин таљрибаро дар мубориза бар
зидди босмачињо ба даст оварда буданд), барои кори доими ба
минтаќањои Украина, Белоруссия, ЉШСР (РСФСР) ва љумњурињои
назди Балтика равон намудааст. 1249 милитсионерони тољик бо
истилогарони фашист љангида, чор нафари онњо бо унвони олии
Ќахрамони Иттифоќи Совета сарфароз гардонида шудаанд.
Дар давоми 50-60 сол дар фаъолияти кори миллитсияи тољик
таѓиротњои куллї ба вуљуд омад. Раёсату шуъбањои нав, њамчунин,
дигар сохторњо таъсис дода шуданд, ки ба функсияњояшон ќисман
вазифањои пешнињод намудани ахборот ва расонидани ёрї ба
хадамоти љустуљуї њамроњ карда шуданд. Њамин тариќ, дар баробари
таъсис додани шуъба оид ба мубориза бар зидди бандитизм, ки
корњои оперативї-љустуљўиро амалї мегардонид, боз шуъбаи
тафтишотї, шуъбаи хизмати беруна, дружинаи халкии ихтиёрї,
судњои рафикона, нозирот оид ба кор бо ноболигон, шуъбањои сиёсї,
хадамоти шабонаи милитсия, ќисми махсуси моторикунонидашудаи
милитсия, хадамоти профилактикї, нуќтањои такягоњњои њифзи
тартибот, хадамоти тиббї, нозироти автомобили, ќисми экспертїкри-миналистї ва ѓайрањо таъсис дода шуданд.
Њайати шахсии воњидњои милитсияи тољик дар давраи солњои
1930 - 1990 фаъолияти худро мутобиќи фармонњо, ќарорњо, ќонунњо ва
дигар санадњои меъёрии Њукумати ИЉШС ва ЉШС Тољикистон
амалї намудааст.
Дар давраи Шуравї дар Тољикистон ва инчунин, дар дигар
љумњурињои иттифоќи, муддати тўлони фаъолияти оперативи1

Рахимов Р.Х. История возниконовени и развития ОРД в Таджикистане.- Душанбе.-

2005.- С. 76.
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љустуљуї бо санадхои меъёрии њуќуќии идоравї, ки чун ќоида
хусусияти пушида доштанд, ба танзим дароварда мешуд. Дар
Вазорати корњои дохилии ИЉШС ва ВКД-њои љумњурињои иттифоќи
барои хадамоти оперативии маќомоти корњои дохилї фармонњои
махсус интишор мешуданд, ки тартиби гузаронидани корњои
оперативї-љустуљўиро ба танзим медароварданд. Базаи меъёрии
онваќта кафолати риояи ќонуният, њуќуќ ва озодии инсон ва
шањрвандонро таъмин карда наметавонист ва бар замми ин, аз
љониби вохидњои оперативї ќонунї истифода бурдани усулњо ва
воситањои махсусро дар зери шубња мондан, самаранокии фаъолияти
онњоро дар мубориза бар зидди љиноятњои махсусан вазнин таъмин
карда наметавонист.
Дар ин давра то андозае исфодаи ќонунии фаъолияти оперативиљустуљуї дар м. 29 Асосњои истењсолоти судии љиноятии ИЉШС ва
республикањои иттифоќї, ки соли 1958 ќабул шуда буд, мустањкам
гардонида шуд. Дар он нишон дода шуда буд, ки ба маќомоти тањќиќ
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўии зарурї бо маќсади
дарёфт намудани аломатњои љиноят ва шахсони онро содирнамуда,
вогузор карда шудааст.
Дар батанзимдарории њуќуќии фаъолияти оперативи-љустуљуї
ќабули Фармони Президиуми Шўрои Олии ИЉШС аз 8 июни с. 1973
«Дар бораи вазифањои асосї ва њуќуќњои милитсияи шуравї оид ба
муњофизати тартиботи љамъиятї ва мубориза бар зидди љинояткорї»
то андозае њиссаи худро гузоштааст, ки дар он меъёрњое пешбинї
шуда буданд, ки аз љониби милитсия ќонунї будани татбиќи
чорабинињои оперативи-љустуљуї ва дигар чорањоро љињати њалли
вазифањои дар назди онњо гузошташуда асоснок гардонида буданд.
Давраи бозсозї, ки дар соли 1985 оѓоз гардид, љараёни
тањиясозии санадњои ќонунгузориро, ки масъалањои мубориза бар
зидди љинояткорї ва дигар масъалањои фаъолияти маќомоти њифзи
њуќуќро ба танзим медароранд, љоннок гардонид. Дар ин давра аз
љониби Шўрои Олии ИЉШС ќонунњо «Дар бораи милитсияи советї»
ва «Дар бораи маќомоти амнияти давлатии ИЉШС » ќабул гардид.
Бо ќабул гардидани ин ќонунњо амалисозии фаъолияти оперативїљустуљўии милитсия ва Комитети амнияти давлатї ќонунан мустањкам
гардонида шуд.
Баъд аз пош хурдани Иттињоди Шўравї, ЉТ давлатї мустаќил
ва соњибистиќлол гардида, љанги шањрвандиро аз cap гузаронид. Дар
солњои 1992-1993 тамоми системаи маќомоти њокимияти давлатї ва
идоракунї вайрону хароб шуда, соњаи таъмини њифзи тартибот дар
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мамлакат фалаљ гардида буд. Дар ин давра давлат мунтазам
ќобилияти худро љихати њифзи шањрвандон ва таъмини тартибот аз
даст медод. Баъди аз cap гузаронидани давраи љанги шањрвандї
Тољикистон бо як ќатор проблемањои маљмуан нави иќтисодї,
иљтимої, њарбї ва сиёсї бархурд. Оќибатњои низои мусаллањона
ваъияти криминогении мамлакатро низ душвор гардонид. Дар чунин
шароити вазнин мањз ба души маќомоти корњои дохилї вазнинии
асосї ва масъулияти таъмин намудани муътадилсозии вазъияти
љамъиятї-сиёсї дар љумњурї ва мубориза бар зидди љинояткорї
вогузор карда шуда буд1 . Дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии
амалкунанда оид ба чорабинињои оперативї-љустуљўї дар моддањои
39, 41, 84, 86, 153, 162, 168 Кодекси мурофиавии љиноятии ЉТ (с.2009)
ёдовар шудааст, ки тибќи онњо ба маќомоти тањќиќ андешидани
чорабинињои оперативї-љустуљўии зарурї бо маќсади ошкор
намудани љиноят ва дарёфти шахсони онро содирнамуда вогузор
карда шудааст.
Дар аввали солҳои 90–уми асри ХХ (охирҳои даврони Шӯравӣ
ва солҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон), таваҷҷуҳи
кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба таҳқиқоти таърихи
милитсияи тоҷик, аз ҷумла ба ташаккулу рушди фаъолияти
оперативӣ–ҷустуҷӯӣ афзуд. Нахуст ба ин масъала доктори илмҳои
ҳуқуқшиносӣ, профессор Маҷидзода Ҷ.З. (Зоиров Ҷ.М.) даст задааст,
ки тайи 30 соли охир ба таҳқиқоти қиёсию ҳуқуқии тамоюли
методологияи тадқиқи давлатдорӣ, бахусус рушди давлатдории
миллӣ дар қаламрави шӯравии собиқ, сарчашмаҳои ташаккули
давлатдории тоҷик ва ташаккулу рушди ФОҶ дар Тоҷикистон машғул
аст2 . Ҳамчунин таҳқиқоти ӯ оид ба масъалаҳои тамоюлоти рушди
давлатдории миллӣ дар қаламрави шӯравии собиқ, хусусиятҳои сохти
федеративии ФР, дар бораи мушкилоти ҳамкорӣ, ҳамгироӣ,
ҳамоҳангӣ ва мубодилаи таҷриба, миёни кишварҳои ИДМ, Иттиҳоди
Авруосиё, ташаккули фанҳои нави ҳуқуқии умумиилмӣ, тафовути
мафҳумҳои «давлат» ва «давлатдорӣ», имконоти истифодабарии
дастовардҳои фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, инсоншиносӣ
дар таҳқиқоти давлат сазовори таваҷҷуҳ мебошанд.
1Раҳимзода

Р.Ҳ. «Фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ».Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри
5–ум. – Душанбе: Эр– граф, 2019. – 774 с.
2 Зоиров Ҷ.М. Заминаҳои ҳуқуқии пайдоиш ва инкишофи фаъолияти оперативӣ–
ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистон (Дастури илмӣ–таълимӣ). – Душанбе: Эр–граф, 2008. – 115 с.
Зоиров Дж. М. Таджикистан: от государства Саманидов до суверенной
государственности. – Душанбе, 2003. – С. 45–76.
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Ҳамчунин таҳқиқоти ӯ оид ба масъалаҳои тамоюлоти рушди
давлатдории миллӣ дар қаламрави шӯравии собиқ, хусусиятҳои сохти
федеративии Россия, дар бораи мушкилоти ҳамкорӣ, ҳамгироӣ,
ҳамоҳангӣ ва мубодилаи таҷриба, миёни кишварҳои ИДМ, Иттиҳоди
Авруосиё, ташаккули фанҳои нави ҳуқуқии умумиилмӣ, тафовути
мафҳумҳои «давлат» ва «давлатдорӣ», имконоти истифодабарии
дастовардҳои фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, инсоншиносӣ
дар таҳқиқоти давлат сазовори таваҷҷуҳ мебошанд.
Дар зарфи 30-соли истиќлолият, қисми панҷуми китоби дарсии
«Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ»–и Вазири корҳои дохилии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент
Раҳимзода Рамазон Ҳамро1 , ки ба забони тоҷикӣ таълиф шуда, аз
аввалин корҳои ошкорро оид ба асосҳои қонунгузории оперативӣ–
ҷустуҷӯист, сазовори зикр мебошад.
Адабиёт:
1. Зоиров Ҷ.М. Заминаҳои ҳуқуқии пайдоиш ва инкишофи фаъолияти
оперативӣ–ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистон (Дастури илмӣ–таълимӣ). –
Душанбе: Эр–граф, 2008. – 115 с.
2. Зоиров Дж. М. Таджикистан: от государства Саманидов до
суверенной государственности. – Душанбе, 2003.
3. Рахимов Р.Х. История возниконовени и развития оперативно –
розыскной деятельности в Таджикистане.- Душанбе-2005.
4. Раҳимзода Р.Ҳ. «Фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ».Қисми умумӣ.
Китоби дарсӣ. Нашри 5–ум. – Душанбе: «Эр– граф», 2019. – 774 с.
5. Тохиров Ф. Т. Правовая система Таджикской АССР. Учебное
пособие.- Душанбе. -ТГУ. - 1998.
6. Умарзода И. Арийцы. –Душанбе, 2010.
7. Фрай Р. Наследие Ирана. –М., 2002.
8. Холиков А.Г. Глобализация вызови националной идее права
таджиков. // Материалы межд. конф. - Душанбе.- 2007.
9. Холиқов А. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Tоҷикистон. –Дyшанбе, 2014.Ҷ.1.
10. Худодов Ф. «Самаки айёр». – Душанбе, Ирфон. - 1972.
11. Шифман И.Ш. Александр Македонский. –Л., Наука. - 1988.
Раҳимзода Р.Ҳ. «Фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷӯӣ».Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ.
Нашри 5–ум. – Душанбе: « Эр– граф», 2019. – 776 с.
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V. РУШДИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ВА МУЌОВИМАТ БО
КОРРУПСИЯ ДАР ТОЉИКИСТОН
Сафарзода А.И.
ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТЇ ДАР
ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН
Ба ҳамагон маълум аст, ки халқи тоҷик пас аз садсолаҳои
бедавлатӣ дар интиҳои асри ХХ ба истиқлоли давлатӣ соҳиб гашт.
Ҳарчанд оғози ин истиқлол ӯро бо ҳодисаву воқеаҳои фалокатбор рӯ
ба рӯ оварда бошад ҳам, умеди ин халқи азияткашидаро аз фардои
неки кишвараш дилсард накард.
Дар ибтидо воқеан исботи касби истиқлоли давлатӣ гирифтани
миллати тоҷик аз эълон ва қабули як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
сарнавиштсоз, ба монанди Эъломияи истиқлолияти давлатии ҶТ (9
сентябри соли 1991) узви комилҳуқуқи СММ гардидани он (2 марти
соли 1992), минбаъд ба таври овоздиҳии умумихалқӣ қабул намудани
Конститутсияи кишвар (6 ноябри соли 1994) бармеояд.
Оғози ин истиқлоли халқи тоҷик, ӯро бо ҳодисаву воқеаҳои
фалокатбор рӯ ба рӯ овард. Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ имконият
надод, ки халқи тоҷик шаҳди Истиқлолияти давлатии худро, ки баъди
ҳазорсолаҳо ба даст оварда буд, чашад. Дар чун як даври ҳассосу
сангини иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ доир гардидани Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олии ҶТ дар ш. Хуҷанди бостонӣ воқеияти айни талошу
заҳматҳои зеҳнии шахсоне буд, ки нисбати сарнавишти тақдирсози ин
миллати кӯҳанбунёд беэътиноӣ зоҳир нанамоянд. Аҳамияти таърихии
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи барпо
намудани асосҳои бунёдии ҷомеа иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии халқи
тоҷик бузург аст. Чунки ҳамин асосҳои бунёдии ҷомеа дар рушду
нумӯи худшиносиву ҳуввияти миллӣ ва истиқлолияти ҳуқуқию
фарҳангӣ заминаҳои мусоид фароҳам меорад.
Ҳаминро бояд таъкид кард, ки Иҷлосияи мазкур дар баробари
дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
хусуси тадбирҳои пурзӯр намудани ҷавобгарии ҷиноӣ барои содир
Мудири

кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсия,
њуќуќшиносии ДМТ, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор.
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факултети

кардани ҷиноятҳои вазнине, ки бар зидди саломатӣ ва ҳаёти
шаҳрвандон, ҳуқуқи амволи онҳо ва барои хароб кардани пояҳои
иқтисодию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд»,
қабул намуд, ки қонуни зикршуда чораҳои ҳуқуқи ҷиноятиро дар
самти мубориза алайҳи ҷинояткорӣ дар чунин як марҳилаи ниҳоятан
мушкил, ки ба сари шаҳрвандон, ҷомеа ва давлати тоза ба истиқлоли
тоҷикон таҳмил шуда буд, ҷоннок кард.
Мақсад аз қабули чунин як қонун ин ҷилавгирии фалокати
миллӣ, зиёд кардани талабот нисбати мансабдорон ва мақомоте, ки
вазифаи ҳифзи ҳуқуқро ба ҷо меоранд ва пурзӯр намудани масъулияти
онҳо, барҳам додани гурӯҳҳои террористӣ ва дастаҳои роҳзан буд.
Аҳамияти ҳуқуқии қабули Қонуни мазкур пеш аз ҳама дар
хислати созандаи он зоҳир мегардад, зеро ки он ба Кодекси ҷиноятии
ҶТ (соли 1961) пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ аввалин шуда
тағйироту иловаҳои зиёдеро ворид намуд, ки он баҳри тақвияти
низоми давлатдорӣ ва ҳифзи манофеи шахсият, ҷамъият ва давлат дар
ин давраи сарнавиштсоз хизмат намудааст.
Тамоми меъёрҳои Қонуни мазкурро мумкин аст ба се даста
тақсимбандӣ кард:
1) Меъёрҳое, ки боиси дохил шудани иловаҳо ба қисмҳои
моддаҳои (қ. 2 м. 71- мафҳуми ҷинояти вазнин; қ. 2 м. 28- штраф; қ. 1 м.
71- вайрон кардани баробарҳуқуқии миллӣ ва нажодӣ) ё бандҳои
қисмҳои моддаҳои (банди П, қ. 3 м. 231- шартан маҳкум кардан ва
маҳрумӣ аз озодӣ бо ҳатман ба меҳнат ҷалб намудани шахси
маҳкумшуда; бандҳои 1 ва П қ. 1 м. 24- ретсидивисти махсусан
хавфнок; банди П қ. 31- фиристодан ба профилакторияи тарбиявию
меҳнатӣ) ва ё банди моддаи (банди 3 м. 511- татбиқ накардани шартан
пеш аз мӯҳлат озод кардан аз ҷазо ва бо ҷазои сабуктар иваз кардани
ҷазо), Қисмҳои умумӣ ва махсуси КҶ ҶТ мавҷуда гардидаанд.
2) Меъёрҳое, ки боиси таҳрири нави таркиби ҷиноятҳои дар
моддаҳои 74 (роҳзанӣ), 76 (қочоқ), 89 (ғорати амволи давлатӣ ё
ҷамъиятӣ, ки бо роҳи дуздӣ содир шудааст), 90 (дуздидани амволи
давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо роҳи ғорат), 91 (роҳзанӣ бо мақсади тасарруфи
амволи давлатӣ ё ҷамъиятӣ), 95 (бо таҳдиди зӯрӣ ба даст овардани
амволи давлатӣ, кооперативӣ ё ҷамъиятӣ (реккет)), 135 (гаравгон
гирифтан), 144 (вайрон кардани дахлнопазирии манзили шаҳрвандон),
154 (дуздӣ), 155 (ғоратгарӣ), 156 (роҳзанӣ), 160 (бо таҳдиди зӯрӣ ба
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дастоварӣ (рекет)), 161 (нест ё хароб кардани амволи шахсии
шаҳрвандон) ва ғайраи КҶ ҶТ гардида буданд.
3) Меъёрҳое, ки муқарраркунандаи таркибҳои нави ҷиноят дар
қонунгузории ҷиноятӣ гардидаанд. Ба монанди таъсиси қисмҳои
ҳарбӣ ё дигар дастаю гурӯҳҳои мусаллаҳ, ки дар қонуният пешбинӣ
нашудааст (м. 2163 КҶ ҶТ), ихтиёран додани силоҳи оташфишон,
лавозимоти ҷангӣ ё дигар техника ва амволи ҳарбӣ (м. 2341 КҶ ҶТ),
силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ё дигар техника ва амволи
ҳарбиро ихтиёран додани хизматчии ҳарбӣ (м. 2601 КҶ ҶТ).
Бояд қайд намуд, ки тағйироти ҷидии дар муносибатхои
иктисодию сиёсии ва ичтимоии охирҳои солҳои 80-ми асри гузашта ба
амал омада, ба даст овардани Истиқлолияти давлати нави
Тоҷикистон, бунёди ҷомеъаи шахрвандӣ, эҷод ва қабули қонунҳои
нави ҷиноятиро, ки бояд ба принсипҳои «қонуният, адолат,
инсондустӣ ва дигар принсипҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд
асос ёфта бошад, талаб менамуд.
Бинобар ин кодекси қаблан амалкунандаи ҷиноятии РСС
Тоҷикистон 1961 ба талаботҳои замони муосир ҷавобгуӣ набуд, бо
вучуди оне, ки дар ҳамон вақт қабули чунин қонун, қадами намоёне
барон бартараф намудани накисии сиёсати ҷазои даврони сталинӣ
буд. Кодекси ҷиноятии соли 1961 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун
маҳсули замони карахтӣ куҳна шуда буд, зеро он дар асоси ғояи
муборизаи синфӣ ва диктатураи пролетари мураттаб гашта, бо
таъсири бевоситаи идеологияи дар ҳамон замон ҳукумрон эҷод шуда
буд.
Дар давоми се даҳсолаи мавҷудияти Кодекси ҷиноятии соли
1961, ба он бештар аз 500 тағйирот ворид гаштабуд, ҳатто баъзе
меъёрҳо чанд маротиба иваз гардидаанд. Ҳамаи ин андешаҳо аз он
гувоҳи медоданд, ки Кодекси ҷиноятии соли 1961 дигар наметавонист
ба таври дахлдор ҳифзи муносибатҳои нави ҷамъиятии дар ҶТ ба
миён омадаро таъмин намоянд.
Аз ин рӯ, эҳтиёҷоти тавассути қонунгузории нави ҷиноӣ бояд
ҳадафҳои зайл амал гардонида мешуд:
- ҳуқуқи соҳибихтиёрии ҶТ-ро ба роҳбарӣ гирифта, адолати суди ва
кофтукови ҷиноиро дар марзи худ, мувофиқан дар асоси санадҳои
ҳуқуқӣ моддӣ ва мурофиавии хеш ба амал барорад;
- вазифаҳо ва принсипҳои қонунгузории ҷиноиро вобаста ба
мавқеашон дар ҳаёти шаҳрвандӣ аз нав муайян намояд;
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- таъмини ҳифзи ҳуқуқи ҷиноӣ, ҳуқуқ ва озодихои инсон, тартибот ва
бехатарии ҷамъият, ки шарти бевоситаи вазифаи давлати демократии
ҳуқуқбунёд аст, амалӣ намояд;
- пай дар пай дар ҳаёт дар доираи ҳуқуқи ҷинояти муқаддасоти
(арзишҳои) аз ҷониби системаи ҳуқуқ эътироф гардидаро ҷорӣ
намояд.
Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки такони ҷиддӣ баҳри амали
гардонидани консепсияи ислоҳоти қонунгузории ҷиноятӣ пеш аз
ҳама, ин Фармоиши Президенти ҶТ аз 9 июни соли 1995 таҳти № ФП56 мебошад. Мувофиқи фармоиши зикршуда дар баробари нӯҳ
комиссияи коркарди Лоиҳаҳо ба дигар кодексҳо ҳайати комиссия оид
ба таҳияи қонунгузории ҷиноятӣ низ тасдиқ гардида буд. Ба ҳайати он
шахсони зерин шомил буданд, ки бевосита дар таҳияи Лоиҳа иштирок
намуданд: Юсупова Сайёра Олимовна - судяи Суди Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, номзади илми ҳуқуқ, - роҳбари гурӯҳ; Шарипов
Тақдиршоҳ Шарифович - дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, номзади
илми ҳуқуқ; Ҷӯраев Шарифҷон - сардори Раёсати таҳқиқу
тафтишотии Прокуратураи ҶТ; Тоиров Абдусаттор - мутахассиси
Вазорати амнияти ҶТ.
Минбаъд баҳри коркарди иловагии лоиҳаи мазкур санади
дуюм – Фармони Президенти ҶТ аз 17 марти соли 1998 таҳти № РП589 гуруҳи корӣ дар ҳайати зерин ташкил карда шуд: Бобоҷонов И.Ҳ. машваратчии калони Президенти ҶТ оиди робита бо Парламент ва
масъалаҳои ҳуқуқӣ (роҳбари гурӯҳ), Холиқов А.Ғ. - муовини раиси
Кумитаи Маҷлиси Олӣ (дар мувофиқа); Салимов Ш.О. - прокурори
ш. Душанбе; Раҳимов Р.Х. - муовини сардори Идораи мубориза ба
муқобили ҷиноятҳои иқтисодии ВКД ҶТ; Солиев К.Х. - сардори
сикли Мактаби Олии ВКД ҶТ.
Воқеан қабули КҶ ҶТ соли 1998 яке аз қисмҳои таркибии
раванди дигаргуншавии тамоюли қонунгузории ватанӣ, хусусан
қонунгузории ҷиноятӣ дар ҷараёни васеъи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ буда,
он яке аз падидаҳои пешқадами намоён дар инкишофи ҳуқуқ ба ҳисоб
рафта ва он муайянкунандаи стратегияи сиёсати давлат дар соҳаи
мубориза алайҳи ҷинояткорӣ ба хисоб меравад. Аз тарафи дигар, дар
он тамоюлҳои пешқадами асосӣ, ки дар Конститутсияи ҶТ омадаанд
ва пеш аз ҳама баҳри ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд аз ҳама гуна
таҷовузҳои ҷиноятӣ бахшида шудаанд, таҷассум меёбанд.
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Аз ин лиҳоз, бесабаб набуд, ки дар Фармоиши Президенти
кишвар оид ба тасдиқи ҳайатҳои гурӯҳҳои корӣ пеш аз ҳама сухан дар
хусуси «бо мақсадҳои фаъол сохтани кори бо Конститутсияи ҶТ
мутобиқ гардонидани қонунгузории ҷумҳурӣ» зикр шуда буд.
Тамоюлҳои мазкур чӣ дар муайянкунии мақсад, вазифа ва
принсипҳои меъёрҳои Қисми умумӣ ва ќисми махсуси КҶ ва чӣ дар
муқарраркунии чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқии ҷиноятӣ нисбати
ашхоси гунаҳкор зоҳир гардидааст.
Таҳлили Кодекси ҷиноятии соли 1998 имконият медиҳад, ки як
қатор хусусиятҳои онро муайян намоем.
Якум, КҶ ҶТ соли 1998 асосан ба шароити иҷтимоӣ - иқтисодӣ
ва сиёсии ҷомеаи муосири кишвар мутобиқат дорад. Зеро дар таҷриба
бомуваффақият татбиқ гардидани мутлақо бештари меъёрҳо аз он
мутобиқат гувоҳӣ медиҳанд. Андешаҳои муҳаққиқон ва
мутахассисони ватанӣ низ аз он шаҳодат медиҳанд, ки КҶ ҶТ соли
1998 дар маҷмӯъ талаботи бо қонуни ҷиноятӣ ба танзим андохтани
муносибатҳои сифатан нави ҷамъиятиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
инъикос намуда, ба стандартҳои ҷаҳонӣ, низ мувофиқ аст1.
Дуюм, КҶ ҶТ соли 1998 мисли дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ
догма набуда, ҳамеша дар инкишофу такомул аст ва бо дарки ҳифзи
муносибатҳои нави ҷамъиятӣ бояд омода бошад. Вобаста ба ин
қонунгузории ҷиноятӣ давра ба давра мавриди таҳлил қарор гирифта,
ба он тағйиру иловаҳо ворид сохта мешавад.
Ҳамин тавр, баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатии
Тоҷикистон инкишофи қонунгузории ҷиноятиро метавон ба се давра
ҷудо намуд.
Давраи аввал аз Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии ҶТ то қабул
намудани КЉ ҶТ соли 1998-ро дар бар мегирад. Дар ин давра вобаста
ба шароити сиёсию иҷтимоии ҷомеа ҷараёни криминализатсия
намудани кирдорҳои гуногун инкишоф ёфта, ҷавобгарии ҷиноятӣ
пурзур мегардад, миқдори маҳкумон зиёд гашта, шароити адо ва
иҷрои ҷазо вазнин мегардад.
Давраи дувум аз соли 1998 то соли 2004, яъне то қабул намудани
Қонуни ҶТ “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси
1Тафсир

ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон// Муњаррири масъул Њ.Њ.
Шарипов. Душанбе, 2006.- С. 5-8; Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения
наказания в уголовном праве: проблемы теории, законодательства, практики.- М.,
2008.- 176 с.
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ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 17 майи соли 2004 дар бар
мегирад. Ин давра аз пурзур гаштани сиёсати давлат алайҳи
ҷинояткорӣ ва муътадил шудани сиёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
иборат мебошад. Ин давра бо зиёд гаштани ҳаҷму мӯҳлати ҷазо,
миқдори маҳкумон ва муътадил шудани шароити нигоҳдории
маҳкумон аз дигар вариантҳои алоқамандии сиёсати давлат алайҳи
ҷинояткорӣ бо сиёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ фарқ мекунад. Барои
мисол дар дар моддаи 58 Кодекси ҷиноятӣ барои 15 таркиби ҷиноят
ҳукми қатл пешбинӣ карда шуда буд. Аммо баъди соли 2004 ин
миқдор ба панҷ таркиб оварда расонида шуд.
Давраи сеюмро аз соли 2004 то имрӯз дар бар мегирад. Ин давра
бо муътадил шудани сиёсати давлат алайҳи ҷинояткорӣ ва сиёсати
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ аз давраҳои пешин фарқ мекунад. Дар ин давра
ҷиноятҳои начандон вазнине, ки аз беэҳтиётӣ содир мешаванд,
декриминализатсия ё ҷиноятҳои категорияхои дигар депенализатсия
карда шуда, миқдори маҳкумон кам мегардад. Маҳрум намудан аз
озодӣ нисбати танҳо шахсоне татбиқ мешавад, ки ҷиноятҳои вазнин
ва махсусан вазнин содир намудаанд, шартан татбиқ намудани ҷазо,
шартан пеш аз мӯҳлат аз адои ҷазо озод намудан васеъ татбиқ
мегардад. Дар муассисаҳои адои ҷазо танҳо маҳкумоне нигоҳ дошта
мешаванд, ки ҷиноятро дар ҳолати ретседив содир намудаанд ё ислоҳ
шудани худро айён накардаанд.
Бо дарназардошти фазои басо мураккаб, печида ва
зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир, вазъи геополитикии сайёра ва
минтақаи Осиёи Марказӣ афзудани тамоюлҳо ва хатарҳои терроризм,
экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи
силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ дар минтақа, аз
он тақозо менамояд, ки Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ,
ҳимояи манфиатҳои халқ ва давлати Тоҷикистон бо тамоми тарзу
воситаҳо, аз ҷумла қонунгузории ҷиноятӣ мавриди ҳифозат қарор
дода шавад.
Ҳамин тавр, хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки бо
назардошти вазъи имрӯзаи Тоҷикистон метавон омилҳои зеринро чун
таҳдидҳо ба Истиқлолияти давлатӣ номбар намуд: қочоқ ва
муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва нашъамандӣ; қочоқ ва
муомилоти ғайриқонунии яроқу аслиҳа ва моддаҳои тарканда; хариду
фурӯши
одамон,
одамрабоӣ,
бахусус
занону
кӯдакон;
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кибертерроризм (амнияти иттилоотӣ); терроризм ва экстремизми
сиёсию динӣ; фаъолияти гурӯҳҳои ҷинояткори фаромиллӣ ва ғайра.
Ш. Қурбонзода дуруст қайд менамояд, ки дар шароити муосири
ҷаҳонишавӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ ва шиддат гирифтани
зиддиятҳои минтақавию тамаддунӣ яке аз воситаҳои муҳими ҳифзи
истиқлолияти давлатӣ ва устувории давлати ҳуқуқбунёд ин дуруст ва
мувофиқ ба манфиатҳои миллӣ ба роҳ мондани низоми қонунгузории
ҷиноятии давлат мебошад1.
Омилҳои болозикрро ба назари эътибор гирифта, бо мақсади ба
талаботи замони муосир мутобиқ намудани танзими муносибатҳои
муҳими ҷамъиятӣ зарурияти таҳияи кодекси ҷиноятӣ дар таҳрири нав
ба миён омада аст.
Бо ин мақсад, бо Амри Президенти ҶТ тањти №АП-1209, аз 30
апрели соли 2019 гуруҳи корӣ созмон дода шудааст, ки лоиҳаи КЉ ҶТ
дар таҳрири нав дар заминаи муқаррароти Консепсияи сиёсати
ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028 ва бо дарназардошти Консепсияи
сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии ҶТ, омӯзиши таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя,
пешниҳодҳои коршиносон ва вазорату идораҳои дахлдор таҳия
намояд.
Гуруҳи корӣ дар ҳайати 9 нафар намояндагони вазорату
идораҳои дахлдор ва ҷомеаи илмӣ созмон дода шуда, роҳбарии он ба
зиммаи Ёрдамчии Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ,
муҳтарам Ализода Зариф вогузор гардида буд.
Бо амри зикргардида сардори Раёсати назорати иҷрои қонунҳо
дар мақомоти корҳои дохилӣ ва назорати маводи навшъаовари
Прокуратураи генералӣ Қурбонзода Шариф Ҳабибулло - муовини
роҳбари гурӯҳи корӣ, Содиқзода Р., Абдуллозода Ф.А., Шарипов
Т.Ш., Баҳриддинзода С.Э., Лутфуллозода Ш., Солиев К.Ҳ. ва Нуров
С.Қ. аъзоёни гурӯҳи мазкур таъин гардиданд.
Лоиҳаи Кодекси ҷиноятӣ бо мақсади баланд бардоштани
дараҷаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини амнияти
ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, ҳимояи
вазъи экологӣ, моликият, ҳимояи сохтори конститутсионӣ ва амнияти
ҶТ аз таҷовузҳои ҷиноятӣ, таъмини сулҳ ва амнияти инсоният,
тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи риояи Конститутсияи ҶТ ва
Ќурбонзода Ш.Њ. Такмили ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун
воситаи таъмини волоияти ќонун дар давраи истиќлолияти давлатї// ш.Душанбе,
Китобхонаи миллии Тољикистон, 28 июли соли 2021.
1
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қонунҳои ҶТ, пешгирии ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ, мутобиқ
намудани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ба талаботи санадҳои
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, амалисозии
гуманизатсияи қонунгузории ҷиноятӣ нисбат ба субъектони муайян,
аз ҷумла, нисбат ба шахсони содиркардаи ҷиноятҳои дараҷаи
начандон вазнин ва (ё) дараҷаи миёна, занони ҳомила ва заноне, ки
кӯдакони ноболиғи то 8 - сола доранд, ноболиғон, маъюбон ва
нафақахӯрон, декриминализатсияи баъзе аз кирдорҳои ҷиноятӣ,
таҷдиди назар намудани санксияҳои моддаҳои алоҳидаи Қисми
махсуси Кодекси ҷиноятӣ ҷиҳати васеъ намудани номгӯи ҷазоҳои
алтернативии ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда ва
мутобиқ намудани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ба талаботи
санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон таҳия
шудааст.
Лоиҳаи нави Кодекси ҷиноятӣ аз Кодекси ҷиноятии
амалкунанда фарқи куллӣ дорад. Аз ҷумла, дар Қисми умумии лоиҳаи
Кодекси мазкур масъалаҳои зерин пешбинӣ шудаанд: мафҳумҳои
асосие, ки дар Кодекс истифода мешаванд;
мафҳуми нави
ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ (бо дарназардошти тақсими он ба ҷиноят
ва рафтори ҷиноятӣ), ҷорӣ намудани якчандкарата содир кардани
ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиноятӣ; нигоҳи нав ба ретсидиви ҷиноятҳо ва
ретсидиви хавфноки ҷиноятҳо; низоми нави ҷазо бо дарназардошти
ҷазо барои содир кардани рафтори ҷиноятӣ ва ҷазо барои содир
кардани ҷиноят, ҷазоҳои асосӣ ва иловагӣ барои содир кардани
ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ; дигаргунсозии низоми ҷазоҳои сабуктар
назар ба маҳрум кардан аз озодӣ; ҳадди ақал ва ниҳоии ҷарима
таҷдиди назар карда шуда, ҳамзамон ҷарима барои содир кардани
ҷиноятҳои мансабӣ бо андозаи чандкаратаи маблағ ё арзиши пора,
маблағи пули додашуда ё арзиши молу мулки додашуда, арзиши молу
мулки тасарруфшуда, маблағи даромади бадастоварда ё маблағи
пардохтҳои ба буҷет вориднагардида таъйин кардан пешбинӣ
шудааст; ҳабс ба сифати ҷазо пешбинӣ мешавад; муҳлати ниҳоии
маҳрум сохтан аз озодӣ ба тариқи умум то понздаҳ сол, барои маҷмӯи
ҷиноятҳо то бист сол ва барои маҷмӯи ҳукмҳо то бисту панҷ сол
пешбинӣ карда шуда, якумра маҳрум сохтан аз озодӣ барои содир
кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин, ҳамчунин алтернативаи ҷазои
қатл ва ҷазои қатл низ барои ҷиноятҳои махсусан вазнини ба ҳаёт
таҷовузкунанда ё барои ҷиноятҳои террористие, ки боиси ҳалокати
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одамон гаштааст, инчунин барои ҷиноятҳои махсусан вазнини дар
замони ҷанг содиршуда пешбинӣ мешаванд; барои содир кардани
ҷиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ ва муқобили манфиатҳои
хизматӣ дар ташкилоти молиявӣ, ҷиноятҳои коррупсионӣ якумра
маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба
фаъолияти муайян, инчунин барои содир кардани баъзе ҷиноятҳои бо
Кодекс пешбинишуда якумра манъи ишғоли мансаби омӯзгорӣ ва
мансабе, ки бо кор бо ноболиғон вобастагӣ дорад, ҷорӣ карда
шудааст; мусодираи молу мулк бо дарназардошти талаботи санадҳои
байналмилалӣ таҷдиди назар карда шудааст; ҷорӣ кардани институти
нав дар ҳуқуқи ҷиноятии кишвар дар намуди аҳдномаи мурофиавӣ;
дар Қисми махсус бобҳои алоҳидаи нав, ба
мисли
ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиноятии нақлиётӣ, ҳуқуқвайронкуниҳои
ҷиноятии тиббӣ, ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиноятии коррупсионӣ ва
дигар ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиноятӣ ба муқобили манфиатҳои
хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ илова карда шудаанд;бо
дарназардошти татбиқи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии ҶТ
гуманизатсияи Кодекс амалӣ карда шудааст.
Дар лоиҳаи Кодекси ҷиноятӣ бо дарназардошти Консепсияи
сиёсати
ҳуқуқии
Тоҷикистон
барои
солҳои
2018-2028
ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ ба ҷиноят ва рафтори ҷиноятӣ тақсим
карда шудааст.
Сохтори лоиҳаи Кодекси ҷиноятӣ ба қисмҳои умумӣ ва махсус
тақсим карда шуда, аз 14 фасл, 36 боб ва 473 модда иборат мебошад.
Бояд қайн намуд, ки натиҷаҳои чашмдошт аз амалисозии
лоиҳаи мазкур ин беҳтар намудани самти пешгирии ҷинояткорӣ, кам
кардани шумораи маҳбусон, паст кардани баррасии шумораи
парвандаҳо аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ, беҳтар кардани
фаъолияти муассисаҳои адои ҷазои ҷиноятӣ мебошанд.
Бо қабул гардидани лоиҳаи мазкур низоми ҳуқуқи ҷиноятӣ ба
марҳилаи нави инкишофи таърихӣ ворид гардида, ҳифзи ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва
иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа ва волоияти қонун дар мамлакат таъмин
хоҳад гашт.
Бо назардошти ин, зарур аст, ки масоили зикршуда бояд мавриди
таҳлили илмӣ гирифта, роҳҳои самараноки муқовимат бо он коркард
карда шавад. Дар ин асно, ташаккули илмҳои ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла
илми ҳуқуқи ҷиноятӣ давра ба давра бо дарназардошти талаботҳои
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замона дар мустаҳкам намудани давлати миллии тоҷикон қадамҳои
устувор гузошта истодаанд. Олимон занҷире мебошанд байни ҷомеа
ва мақоми қонунгузорӣ. Онҳо қонуниятҳои объективии ҷомеаро
таҳқиқу ошкор намуда, ба қонунгузор баҳри танзими ҳаматрафа ва
самаранок пешкаш менамоянд.
Яке аз асосгузорони илми ҳуқуқи ҷиноятиро баъди
соҳибистиқлол гаштани Тоҷикистон месазад доктори илми
ҳуқуқшиносї, профессор Шарипов Тақдиршоҳ Шарифович номид.
Устод Т.Ш. Шарипов яке аз аввалин шахсиятҳое мебошад, ки соли
1992 дар Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар
мавзӯи «Шартан маҳкумкунӣ» 1 рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд.
Натиҷаҳои ин таҳқиқот дар Кодекси модели ҷиноятии Давлатҳои
муштаракал-манофеъ ва аввалин Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон соли
1998 васеъ истифода гардид. Бо иштироки бевоситаи ин олими
шинохта қонунгузории ҷиноятии ватанӣ бо дарназардошти
талаботҳои ҷомеа давра ба давра такмил ёфта, имрӯзҳо дар мубориза
бар зидди ҷинояткорӣ самаранок истифода мегардад.
Т. Ш. Шарипов таҳқиқоти худро минбаъд дар самти шартан
озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ давом дода, соли 2008 дар
Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов рисолаи
доктории худро дар мавзӯи «Шартан озод намудан аз адои ҷазо:
масоили назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалия» 2 ҳимоя намуд.
Натиҷаҳои ин таҳқиқот дар такмили институти озод намудан адои
ҷазо, амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ ва тайёр намудани мутахасисони
ҳуқуқшинос васеъ истифода мегардад.
Т.Ш.
Шарипов
дар
баробари
узви
комиссияи
доимоамалкунандаи такмили қонунгузории ҷиноятӣ, тадрису тайёр
намудани васоити таълимӣ ба забони давлатӣ соҳибмактаб низ
мебошад. Бо дастгирӣ ва роҳбарии ин олими шинохта шогирдонашон
дар Тоҷикистон ва хориҷи кишвар рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ
ҳимоя намуданд, ки имрӯзҳо баҳри ташакули илми ҳуқуқи ҷиноятии
ватанӣ бо ҳамроҳии эшон заҳмати илмӣ мекашанд.
Масоили ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо аз пайдоиши оламу одам
ҳамавақт диққату олимонро ба худ ҷалб менамуд. Ин масъала баъди
Шарипов Т.Ш. Условное осуждение: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 1992. - 188
c.
2Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории,
законодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис.
... д-ра юрид. наук.- М., 2008. - 56 c.
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ба даст овардани Истиқлолият боз ҳам муҳимтар гашт. Бо
дарназардошти ин, дотсент З.А. Камолов ба таҳқиқоти масоили
низоми ҷазо машғул гашт. Ӯ соли 2008 дар мавзӯи «Низоми ҷазои
ҷиноятӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон» дар
Донишгоҳи давлати ҳуқуқ ва иқтисоди шаҳри Иркутски ФР рисолаи
номзадӣ ҳимоя намуд. Натиҷаҳои ин таҳқиқот дар баромадҳои илмӣ
ва тадриси донишҷуён ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои
лексионию семинарӣ ва курси махсус бо ин ном васеъ истифода
мегардад.
Яке аз масоили мубрами дар назди кафедра тулии солҳои зиёди
мавҷудияташ истода, ин бо олимони соҳибтахасуси унвондор вобаста
ба фаннҳои кафедра таъмин намудан буд. Чунки дар Тоҷикистон
вобаста ба ихтисоси кафедра-12.00.08-ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои
ҷазои ҷиноятӣ ва криминология на дар даврони Шуравӣ ва на баъди
соҳибистиқлол гаштан Шурои диссертатсионии ҳимояи рисолаҳои
номзадию докторӣ мавҷуд набуд ва нест. Вобаста ба ин, устодони
кафедра рисолаҳои номзадию доктории худро дар Донишгоҳҳои
хориҷӣ кишвар ҳимоя мекарданд. Ба ҳамагон маълум аст, ки ҳимоя
дар Донишгоҳи хориҷ аз ҷумҳурӣ дар баробари сатҳи баланди таёрии
касбию илмӣ, харҷи муайни маблағро талаб мекунад. Бо ин сабаб аз
соли 1991 то соли 2011 се нафар устодони кафедра рисолаҳои
номзадию доктории худро дифоъ намуданду халос.
Аммо соли таҳсили 2011-2012 на танҳо барои кафедраи ҳуқуқи
ҷиноятӣ балки барои илми ҳуқуқи ҷиноятии ватанӣ соли таърихӣ
гашт. Зикр кардан ба маврид аст, ки дар асоси шартномаи ҳамкории
дутарафа байни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи
давлати лингвистикаи шаҳри Москва оид ба масъалаи табодули
устодону шогирдон, аспирантону докторантон иқдоми наҷибе амалӣ
гардонида шуд, ки назирашро таърихи Донишгоҳ ёд надорад. Маҳз
самараи ин шартнома он гашт, ки дар Шӯрои диссертатсионии назди
Донишгоҳи давлати лингвистикаи шаҳри Москва 7 нафар аспирантон
- Ш. Н. Саидзода, А. Сафарзода, Б. Саидвализода, Р. Шарипов, Н.
Қудратов, А. Назаров, Н.Тоирзода рисолаҳои худро ҷиҳати дарёфти
унвони номзади илми ҳуқуқ ва 1 нафар докторант - Н. Азимзода
рисолаи доктории худро ҷиҳати дарёфти унвони доктори илми ҳуқуқ
аз руи ихтисоси 12.00.08-ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
ва криминология дифоъ намуданд.
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Ба ин гуруҳ яке аз аввалинҳо дотсент Ш.Н. Саидзода дохил
мешавад. Мавсуф 15 декабри соли 2011 дар Донишгоҳи давлати
лингвистикаи ш. Москва рисолаи номзадиро дар мавзӯи «Љавобгарии
ҷиноятӣ барои қочоқ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон»1
ҳимоя намуд. Натиҷаҳои таҳқиқоти дотсент Ш.Н. Саидзода барои
амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар шароити муосир мубрам ба ҳисоб
меравад. Чунки ҳамсоягӣ бо Афғонистони ҷангзада ва ворид шудани
маводи нашъаовар тариқи қочоқ ба кишвари мо зарурати пурзур
намудани муборизаро дар ин самт талаб менамояд. Дар баробари ин,
паҳлуи дигари ин таҳқиқот ба инкишофи назарияҳои илмии гуногун
дар самти мубориза бар зидди қочоқ равона гаштааст. Ин натиҷаҳо
имконият медиҳад, ки ҳангоми такмили қонунгузории ҷиноятӣ аз он
васеъ истифода карда шаванд.
Масоили мубориза бо даромадҳое, ки дар натиҷаи содир
намудани ҷиноят ба даст оварда шудаанд, бо дарназардошти ворид
шудани Тоҷикистон ба ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ бисёр ташвишовар аст.
Даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастовардашуда асосан барои
инкишоф додани фаъолияти ҷинояткорона дар оянда равона шуда,
ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. Ғайр аз ин, Тоҷикистон аъзои
як қатор созмонҳои байналмиллалӣ дар ин соҳа, ба монанди ФАТФ,
ЕАГ гардидааст, ки иҷро намудани талаботҳои онҳо барои кишвари
мо зарур аст. Самаранок ташкил намудани мубориза бо ин зуҳурот
имконият медиҳад, зуҳуротҳои гуногуни ҷиноятӣ, аз қабили
коррупсия, гардиши маводи мухаддир ва экстремизм пешгирӣ карда
шавад. Маҳз ин талаботи рузмараро ба назар гирифта, дотсент А.И.
Сафарзода мавзуи таҳқиқотии худро ба масоили «Ҷавобгарии
ҷиноятӣ барои қонуни гардонидани (ба расмият даровардани)
маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигаре, ки бо роҳи ғайриқонунӣ ба даст
оварда шудаанд»2 бахшид. Натиҷаҳои ин таҳқиқотро сарбаландона
номбурда 15 декабри соли 2011 дар Донишгоҳи давлатии
лингвистикаи шаҳри Москва ҳимоя намуд. Натиҷаҳои асосноки ин
таҳқиқот тавасути Маркази миллии қонунгузории назди Президенти
Тоҷикистон ба парлумони кишвар ирсол гардид, ки он ба ворид
Саидов Ш.Н. Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству
Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2011. - 29 c.
2 Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных
средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем: по материалам
Республики Таджикистан : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Москва, 2011. - 29 с.
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намудани тағйиру иловаҳо м. 262 КҶ гардид. Ҳамчунин натиҷаҳои ин
таҳқиқот дар шакли монография ва воситаи таълимӣ чоп гардидаанд,
ки барои инкишоф додани назарияҳои консептуалии дар он баррасӣ
гардида мусоидат мекунанд.
А.И. Сафарзода таҳқиқоти худро дар самти омузиши ҷиноятҳои
иқтисоди давом дода, 25 январи соли 2019 рисолаи доктории худро
дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқии ҷиноятии фаъолияти соҳибкорӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 1 аз руи 12.00.08-ҳуқуқи ҷиноятӣ ва
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ҳимоя намуд, ки барои
такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар самти ҳифзи фаъолияти
соҳибкорӣ дар кишвар равона карда шудаанд.
Масоили мубориза бо ҷиноятҳо алайҳи моликият дар шароити
имруза яке аз вазифаҳои асосии илм ва қонунгузории ҷиноятии
кишвар мебошад. Маҳз муҳимияти ин мавзуъ водор намудааст, ки он
ба сифати мавзуи таҳқиқотии 5-солаи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ
гардад. Дар ҳамин асно, яке аз ҷиноятҳои ин гуруҳ - қаллобӣ аз
ҷониби дотсенти кафедра Шарипов Р.И. мавриди таҳқиқот қарор
гирифт. Номбурда 1 марти соди 2012 дар Донишгоҳи давлати
лингвистикаи шаҳри Москва дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои
қаллобӣ» рисолаи номзадӣ ҳимоя намуда, соҳиби унвони номзади
илмҳои ҳуқуқши2носӣ гардид.
Авф ва табиати ҳуқуқии он аз пайдоиши инсоният диққати онро
ҷалб намуда, давлатмардон роҳҳои самараноки онро ҷустуҷӯ
менамоянд. Бо дарназардошти ин, мавзуи «Авф ва табиати ҳуқуқи
ҷиноятии он» 3 аз ҷониби собиқ аспиранти кафедра, айни замон
Сардори Хадамоти иљои назди Њукукмати Љумњурии Тољикистон,
генерал-майори милитсия, дотсент Саидвализода Б.С. мавриди
таҳқиқот қарор гирифта, мавсуф ин мавзуро дар Донишгоҳи давлати
лингвистикаи шаҳри Москва 1 марти соли 2012 ҳимоя намуд.
Натиҷаҳои ин таҳқиқот дар беҳтар намудани самаранокии татбиқи
санади авф ва инкишоф додани илми ҳуқуқи ҷиноятӣ имконият
медиҳад.
Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в
Республике Таджикистан: автореф. дис … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.
2 Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству
Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2012. - 21 c.
3 Саидвалиева Б.С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы амнистии в
Республике Таджикистан: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 –
М., 2012. - 29 с.
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Дар баробари ин, асситенти кафедра А.Қ. Назаров низ соли 2012
дар Донишгоҳи давлатии лингвистикаи шаҳри Москва рисолаи
номзадии худро дар мавзуи “Уголовно-правовые нормы Корана и
Хадиса и их классификация по институтам уголовного права”1 ҳимоя
намуда, соҳиби унвони номзади илми ҳуқуқ гаштаанд. А.Қ. Назаров
яке аз муҳақиқони ҷавоне мебошад, ки масоили меъёрҳои ҳуқуқии
ҷиноятии Қуръону Ҳадисҳоро вобаста ба қонунгузори ҷиноятии
муосири Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор додаст.
А.Қ. Назаров масоили ҷиноят ва ҷазо дар ҳуқуқи мусулмониро
пайгирӣ намуда, рисолаи доктории ҳудро дар мавзӯи “Исламское
уголовное право и его применение в странах с элементами исламской
правовой системы: теоритические и прикладные аспекты
(сравнительный уголовной-правовой анализ)” аз руи ихтисоси
12.00.01- назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; таърихи таълимоти
ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ва 12.00.08-ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар санаи 27 апрели соли 2021 ҳимоя намуд.
Мавсуф айни замон мудири кафедраи криминалистика ва фаъолияти
экспертизаи судӣ мебошад.
Устодони кафедра самтњои тањќиќотии худро љињати њалли
масоили муќовимат бо љинояткорї дар кишвар муаян намуда, ба
натиљањои назаррас ноил гардидаанд. Ин аст, ки устоди кафедра Ф.А.
Мирзоахмедов рисолаи номзадии худро дар мавзуи “Уголовная
ответственность за терроризм по законодательству Республики
Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое
исследование)” 2 соли 2016 њимоя намуда, соњибунвони номзади
илмњои њуќуќшиносї гашт.
Дар њамин њошия гуфтан љоиз аст, ки устоди дигари кафедра
Ш.Л. Холиќзода масоили љиноятњо ба муќобили шахсиятро мавриди
тањќиќ ќарор дода, соли 2018 рисолаи номзадии худро дар мавзуи
“Уголовная ответсвенность за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью по законодательству Республики Таджикистан” 3 њимоя
намуд.
Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по
институтам уголовного права : автореферат дис. ... кандидата юридических наук :
12.00.08. – М., 2012. - 27 с.
2 Мирзоахмедов Ф. А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству
Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое
исследование): диссертация ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Москва, 2016.
3 Холиков Ш.Л. Уголовная ответсвенность за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью по законодательству Республики Таджикистан: автореф. канд. юрид. наук. Душанбе, 2017.- 27с.
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Хурсандибахш аст, ки дар арафаи ҷашни 30-солагии
Истиқлолияти давлатӣ ва бо шарофати касби Истиқлолияти давлатӣ,
амалӣ сохтани сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон имконпазир гаштааст, дар кишвар Шӯроҳои
диссертасионӣ барои ҳимояи диссертатсияҳо таъсис дода
шудаистодааст.
Дар ин ҳошия, бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2020, таҳти
рақами 62 Шурои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмии
доктори фалсафа (PhD) -доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисосҳои
6D030100 – ҳуқуқшиносӣ ва 6D030300 - фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ дар
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таъсис ёфт, ки ба Шӯрои
диссертатсионии мазкур баррасӣ ва ҳимояи диссертатсияҳо ҷиҳати
дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисосҳои 12.00.08 –
Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ;
12.00.09 – Мурофиаи ҷиноятӣ ва 12.00.12 – Криминалистика;
фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷуӣ иҷозат дода
шуд. Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-059 муаяйн карда шуда
муҳлати фаъолияти он ду сол муқаррар карда шудааст.
Мавриди зикри хос аст, ки пешбурди корҳои илмӣ-таҳқиқотии
бунёдӣ дар тамоми соҳаҳои афзалиятноки хоҷагии халқи мамлакат
яке аз самтҳои марказӣ ва афзалиятноки фаъолияти Вазорати маориф
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, бо мақсади ғанӣ
гардонидани иқтидори илмии кишвар дар ин ҷода тадбирҳои муассир
андешида мешаванд. Мусаллам аст, ки ҳар як халқу миллатро маҳз бо
дастовардҳо ва мероси бою пурғановати илмӣ дар хазинаи тиллоии
фарҳанги ҷаҳонӣ мешиносанд. Бо дарки зарурати ин масъала таъсиси
Шуроро як қадами бузург дар роҳи муаррифии дастовардҳои миллати
тоҷик ва илми ҳуқуқшиносии ватанӣ, таъмини ояндаи дурахшони
рӯзгори ҳуқуқии мамлакат ва таҳкими пояҳои ҳуқуқии давлатдории
миллӣ меҳисобем.
Ҷойи таъкид аст, ки дар шароити кунунӣ факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон яке аз марказҳои
асосӣ ва бонуфузи омода кардани кадрҳои соҳибунвони илмӣ дар
кишвар ба ҳисоб меравад. Маҳз дар натиҷаи дуруст роҳандозӣ
кардани корҳои ташкиливу тарғиботӣ аз ҷониби садорати факултет ва
дастгириҳои ҳамешагии Раёсати донишгоҳ иқтидори илмӣ ва кадрии
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факултет афзун гашта, ин амал ба таъсиси Шӯроҳои нави
диссертатсионӣ аз руи ихтисосҳои гуногуни илми ҳуқуқшиносӣ
мусоидат менамояд.
Таъсиси шурои мазкур имкони хело муносиб ба кафедраҳои
ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ, криминалистика
ва фаъолияти экспертизаи судӣ дар самти ҳимояи рисолаҳои номзадӣ
фароҳам меорад. Ин иқдом имконият медиҳад, ки барои дигар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар низ кадрҳои унвони
илмидор тайёр карда шаванд.
Натиҷаи фаъолияти Шӯрои диссертатсионии мазкур нишон дод,
ки то имрӯз як қатор устодон ва аспирантони кафедра рисолаҳои
худро ҳимоя намуданд. Аз ҷумла, дар ин Шӯро ду устоди кафедра Мирзоев С.Т.1 ва Раҳмонзода М.Ҷ.2 , инчунин чор аспиранти ҳамин
кафедра – Зокирзода З.Х.,3 Гулноза Ш.,4 Маҳмадзода Н.5 ва Азимӣ С.6
рисолаҳои номзадии худро сарбаландона ҳимоя намуданд.
Адабиёт:
1. Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон// Муњаррири
масъул Њ.Њ. Шарипов.- Душанбе, 2006.
2. Шарипов Т.Ш. Институт условного неприменения наказания в
уголовном праве: проблемы теории, законодательства, практики.- М.,
2008.- 176 с.

Мирзоев С.Т. Љарима њамчун љазо ва масоили татбиќи онтибќи Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон: диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои
њуќуќшиносї.- Душанбе, 2020. 199с.
2 Рањмонзода М.Љ. Љавобгарии љиноятї барои фаъолияти ѓайриќонунии бонкї
мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: диссертатсия барои дарёфти дараљаи
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї.- Душанбе, 2021.- 182с.
3 Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк њамчун љазои љиноятї: диссертатсия барои
дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї.- Душанбе, 2020.- 176с.
4 Гулноза Ш. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении
женщин в Республике Таджикистан: диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук.- Душанбе, 2020.- 183с.
5 Мањмадзода Н. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных
отношений по законодательству Республики Таджикистан: диссертация на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.- Душанбе, 2021.- 183с.
6 Азимї С. Институтњои асосии њуќуќи љиноятии Љумњурии Исломии Афѓонистон: љиноят,
љавобгарии љиноятї ва љазо. Диссертатсия дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)
доктор аз рӯи ихтисоси 6D030100 – Њуќуќшиносї.- Душанбе, 2021.- 177с.
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Мирзоахмедов Ф.А.,
Холиќзода Ш.Л.
ИНКИШOФИ ЌOНУНГУЗOРИИ ИЉРOИ ЉAЗOИ
ЉИНOЯТЇ ДAР ЗAМOНИ ИCТИЌЛOЛИЯТИ ЉУМЊУРИИ
ТOЉИКИCТOН
Њaмaи ќoнунњo, aз oн љумлa ќoнунњoи иљрoи љaзoи љинoятї aз
низoми иќтиcoдию иљтимoї вa coхту уcули дaвлaтдoрї вoбacтa acт.
Яъне, низoми иљтимoї дигaр шaвaд, ќoнун њaм чун вocитaи
инъикocкунaндaи вoќеии њaёти љaмъиятї, тaѓйир меёбaд. Инрo дaр
миcoли инкишoфи ќoнуни иљрoи љaзoи љинoятї вoзењaн дидaн
мумкин acт.
Бo вуљуди oн ки ќoнунгузории иљрoи љaзoи љинoятї бo
ќoнунгузории љинoятї кoмилaн aлoќaмaндaнд, дaврaњoи инкишoфи
ќoнунгузории иљрoи љaзoи љинoятї бo дaврaњoи инкишoфи њуќуќи
љинoятї мувoфиќaт дoрaд.
Марњилаи инкишофи ќoнунгузoрии иљрoи љaзoи љинoятї дaр
зaмoни иcтиќлoлияти давлатии ЉТ бо ба вуќўъ пайвастани њодисањои
мудњиши љанги шањрвандї дар кишвар рост омад.
Бo нaзaрдoшти oќибaтњoи мудњиши љaнги шaњрвaндии coлњoи
1990-1997 Рaиcи Шўрoи Oлии ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон дaр
тaърихи 2 мaйи coли 1994 «Дaр бoрaи дaрoвaрдaни илoвaњo вa
дигaргунињo бa Кoдекcи иcлoњи мењнaтии ЉШC Тoљикиcтoн 1 »
фaрмoн бaрoвaранд, ки aз нигoњи мaзмун дaр инкишoфи
ќoнунгузoрии иљрoи љaзoи љинoятї як ќaдaм бa пеш буд. Пешрaвї вa
дигaргунї дaр oн зoњир шудaacт, ки бa Кoдекcи иcлoњи мењнaтии
ЉШC Тoљикиcтoн 3 мoддaву 5 ќиcми нaв илoвa шудa, 8 мoддa вa 25
ќиcми мoддaњoи мaвљудa aз нaв тaњрир шудaacт. Aлбaттa, сухaн нa
дaр хуcуcи миќдoри мoддaњoи нaв ё ќиcмњoи нaву тaњриру
тaкмилшудa, бaлки дaр мaзмуни oнњocт. Мacaлaн, дaр Фaрмoни
нoмбурдa бa Кoдекc м. 81 илoвa шудaacт, ки тибќи oн мaњкумoн


Номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо
коррупсия, факултети њуќуќшиносии ДМТ.
 Номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо
коррупсия, факултети њуќуќшиносии ДМТ.
1 Аввалин Кодекси ислоњї – мењнатии РСС Тољикистон бо назардошти «Асосњои
ќонунгузории ислоњи мењнатии Иттињоди РСС ва Љумњурињои Иттињодї» тањия шуда,
26 июни соли 1970 бо Ќонуни ЉТ тасдиќ шудааст / Ниг.: Њуќуќи иљрои љазои љиноятї.
Китоби дарсї. Гуруњи муаллифон. Матбааи Донишгоњи миллии Тољикистон. –
Душанбе, 2018. – С. 55.
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метaвoнистанд бa кaдoм дине, ки хoњaнд имoн oрaнду эътиќoд кунaнд
вa рacму руcуми динии хешрo дaр муaccиcaњoи иcлoњи мењнaтї вa
мaњбacњo иљрo кунaнд. Љoрї нaмудaни ин меъёр дaр муaccиcaњoи
иcлoњии љумњурї дaр љaрaёни иcлoњ вa тaрбияи мaњкумoн caмaрaњoи
дилхoњ дод.
Бояд ќайд намуд, ки њанўз сoли 1990 aз тaрaфи гурўњи кoрии
caлoњиятдoр, ки бo aмри Рaиcи Шўрoи Вaзирoни coбиќ ИЉШC aз 16
мaрти coли 1990 тaњти рoњбaрии A.C. Михлин вa И.В. Шмaрoв тaъcиc
ёфтa буд, лoињaи «Acocњoи ќoнунгузoрии иљрoи љaзoи љинoятї»
мурaттaб шудa буд вa иљлocияи Шўрoи Oлии coбиќ ИЉШC coли 1991
чун Ќoнуни Умумииттифoќї ќaбул кaрдa буд. Вaле бo caбaби бaрњaм
хўрдaни худи ИЉШC дaр њaёт тaтбиќ нaшудa мoнд 1 . Дaр oн
кoнcепcияи нaви њуќуќи иљрoи љaзoи љинoятї пешбинї шудa буд.
Мoњияти кoнcепcияи нaв дaр он буд, ки нaхуcтин мaрoтибa
принcипњoи ќoнунгузoрии иљрoи љaзoи љинoятї нoмбaр шудa, тaртиб
вa шaртњoи acocии иљрo вa aдoи њaмaи љaзoњo, aз љaримa тo љaзoи
ќaтл тaнзим шудa буд. Бa ин мунocибaт нoмгўи ќoнуни
тaнзимкунaндaи иљрo вa aдoи љaзoњoи љинoятї нa «Ќoнуни иcлoњїмењнaтї», бaлки «Ќoнуни иљрoи љaзoи љинoятї» нoмидa шуд.
Бўњрoни шaдиди иќтиcoдии мaмлaкaт вa њoлaти вaзнини
иљтимoии мaрдуми кишвaррo бa эътибoр гирифтa, дaр муaccиcaњoи
иcлoњї aз тaрaфи мaњкумoн бе мaњдудият гирифтaни мурocилoт,
дacтoвез вa бacтa иљoзaт дoдa шуд.
Дaр acocи Кoнcтитутcияи ЉТ (coли 1994) Кoдекcи иcлoњїмењнaтии ЉШС Тoљикиcтoн (coли 1970), фaрмoни Рaиcи Шўрoи Oлии
ЉТ aз 2 мaйи coли 1994 «Дaр бoрaи бa Кoдекcи иcлoњи-мењнaтии
ЉШС Тoљикиcтoн дaрoвaрдaни илoвaњo вa дигaргунињo» вa бo
нaзaрдoшти Кoдекcи aмcилaвии иљрoи љaзoи љинoятї бaрoи дaвлaтњo
– aъзoёни ИДМ лoињaи Кoдекcи иљрoи љaзoи љинoятии ЉТ aз љoниби
ду гурўњи кoрї мурaттaб шудa буд:coли 1995 aз љoниби гуруњи кoри
Дacтгoњи иљроияи Президенти ЉТ; coли 2001 aз љониби гуруњи кoри
Мaљлиcи Oлии ЉТ.
Лoињaи Кoдекcи нoмбaршуда пеш aз бa муњoкимaи Мaљлиcи
Oлии ЉТ пешнињoд шудaнaш, бaрoи нaтиљaгирї бa мaќoмoти
мaрбутaи љумњурї – Вaзoрaти кoрњoи дoхилї, Прoкурaтурaи
генерaлї, Cуди Oлї, Вaзoрaти aдлияи ЉТ вa фaкултaи њуќуќшинocии
ДДМТ фириcтoдa шудa буд. Ѓaйр aз ин, лoињaи мaзкур дaр кумитaњoи
Основы уголовно-исполнительного законодательства Союза ССР и Союзных
республик. Проект. [Манбаи электронї] //URL: https://be5.biz/pravo/u015/3.html (Санаи
мурољиат: 20.08.соли2021).
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дaхлдoри Мaљлиcи нaмoяндaгoни Мaљлиcи Oлї бo иштирoки aъзoёни
гуруњњoи кoрї бaррacї шуд.
Мaљлиcи Oлии ЉТ Кoдекcи иљрoи љaзoи љинoятирo 23 июни coли
2001 ќaбул кaрд, ки 6 августи њамон сол аз љониби Президенти кишвар
имзо гардид. Кoдекcи мaзкур тибќи ќaрoри Мaљлиcи нaмoндaгoни
Мaљлиcи Oлї 28 июни coли 2001 aз 1 янвaри coли 2002 мaвриди aмaл
ќaрoр гирифт. Бo ќaбули Кодекси иљрои љазои љиноятии ЉТ (минбаъд
– КИЉЉ ЉТ), яке aз мaрњилaњoи муњими тaшaккули coњaи
ќoнунгузoрии
бaтaнзимдaрoрaндaи
иљрoи
љaзoи
љинoятї,
шaкливaзкунии њуќуќи иcлoњи мењнaтї бa њуќуќи иљрoи љaзoи
љинoятї бa oхир рacид.
КИЉЉ ЉТ аз ду ќисм, дањ фасл, бисту се боб ва дусаду бисту се
модда иборат аст. Ќисми умумии КИЉЉ ЉТ муќарароти умумї оид
ба иљрои љазои љиноятї, вазъи њуќуќии мањкумшудагон, муассиса ва
маќомоти иљрокунандаи љазо ва назорати фаъолияти онњоро дар бар
мегирад. Ќисми махсуси Кодекси мазкур бошад, иљрои љазоњое, ки бо
људо нигоњ доштани мањкумон алоќаманд нестанд, иљрои љазоњои ба
људо нигоњ доштани мањкумон алоќаманданд, инчунин масъалањои
озод кардан аз љазо ва кўмаку назорати онњоро дар бар мегирад.
Њамчунин ба Кодекс номгўйи молу мулке, ки бо њукми суд мусодира
карда намешаванд, замима карда шудааст1.
Њамин тариќ, КИЉЉ ЉТ мaќcaд вa вaзифaи ќoнунгузoрирo
муќaррaр кaрд. Дaр ин Кoдекc принcипњoи иљрo вa aдoи њaмaи
љaзoњoи љинoятї, нaмуд вa шaклњoи нaзoрaт aз бoлoи муaccиcaњoи
иcлoњї вa дигaр мaќoмoти дaвлaтии иљрoкунaндaи ин ё oн нaмуди
љaзoи љинoятї муќaррaр гардида, њoлaти њуќуќии мaњкумшудaгoн
муaйян гардид, инчунин тaртиби иљрo вa aдoи њaмaи љaзoњoи љинoятї
тaнзим шудa, тaртиби aз aдoи љaзo oзoд нaмудaн вa бa
мањкумшудагон ёрї рacoнидaн пешбинї шуд2.
Бояд ќайд намуд, ки яке аз навоварие, ки ба КИЉЉ ЉТ ворид
гардид, ин пеш аз њама дар он муайян намудани принсипњои иљрои
азои љиноятї буд, ки дар Кодекси ислоњї-мењнатии ЉТ пешбинї
нашуда буданд3.
Бо вуљуди ин, принcипњoи њуќуќи иљрoи љaзoи љинoятї coлњoи
тўлoнї aз љoниби нaмoяндaгoни илми њуќуќи иљрoи љaзoи љинoятї

Њуќуќи иљрои љазои љиноятї. Китоби дарсї. Гуруњи муаллифон. – Душанбе, 2011. – С.
30.
2 Салимов Њ.С. Њуќуќи иљрои љазои љиноятї. Китоби дарсї. – Душанбе, 2004. – С. 60.
3 Њамон љой. – С. 62.
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бaррacї вa тaвcия шудa, тaвaccути китoбњoи дaрcї интишoр шудa
будaнд1.
КИЉЉ ЉТ дoрoи принcипњoи зерин мебoшaд: ќoнуният,
бaрoбaрии мaњкумшудaгoн дaр нaзди ќoнун, бaшaрдўcтї,
демoкрaтизм, aдoлaт вa њaвacмaндгaрдoнии рaфтoри њуќуќї,
фaрќгузoрї вa фaрдиcoзии (индивидуализатсия) иљрoи љaзo2.
Принcипњoи мaзкур, ки бa онњo ќoнунгузoрии иљрoи љaзoи
љинoятї acoc меёбaд, aз љумлaи aрзишњoи умумиинcoниaнд, ки бo
нaзaрдoшти caнaдњoи бaйнaлмиллaлї мурaттaб гaрдидaaнд. Мacaлaн,
њaнгoми тaњия вa мурaттaб coхтaни худи КИЉЉ ЉТ меъёрњoи
Эълoмияи умумиљaњoнии њуќуќи бaшaр, ки CММ 10 декaбри coли
1948 ќaбул кaрдaacт вa дигaр caнaдњoи умумибaшaрї бa эътибoр
гирифтa шудaacт, ки ин aз тaлaбoти ќ. 3 м. 10 Кoнcтитутcия бaрмеoяд,
ки мувoфиќи oн “caнaдњoи њуќуќи бaйнaлмиллaлие, ки Тoљикиcтoн
oнњoрo эътирoф кaрдaacт, ќиcми тaркибии низoми њуќуќии љумњурирo
тaшкил медињaнд. Aгaр ќoнунњoи љумњурї бa caнaдњoи њуќуќии
бaйнaлмиллaлии эътирoфшудa мутoбиќaт нaкунaнд, меъёрњoи
caнaдњoи бaйнaлмиллaлї aмaл мекунaнд”.
Дaр м. 17 Кoнcтитутcия oмaдaacт: “Њaмa дaр нaзди ќoнун вa cуд
бaрoбaрaнд. Дaвлaт бa њaр кac, ќaтъи нaзaр aз миллaт, нaжoд, љинc,
зaбoн, эътиќoди динї, мaвќеи cиёcї, вaзъи иљтимoї, мaълумoт вa мoлу
мулк, њуќуќу oзoдињoрo кaфoлaт медињaд”. Бo нaзaрдoшти ин меъёри
Кoнcтитутcиoнї дaр Кoдекcи иљрoи љaзoи љинoятии ЉТ принcипи
бaрoбaрии мaњкумшудaгoн дaр нaзди ќoнун бa тaриќи зaйл тaъриф
шудaacт: “Тартиб ва шартњои иљрои љазои љиноятї, ќатъи назар аз
вазъи иљтимої, хидматї ва молу мулкї, эътиќоди сиёсї, навъ ва
хусусияти шуѓли мањкумшуда то содир намудани љиноят, мансубияти
нажодї ва миллї, шањрвандї, тањсилот, забон, муносибат ба дин ва
дигар њолатњо муайян карда мешавад” (м. 9 КИЉЉ ЉТ)3.
Тaњлили меъёрњoи КИЉЉ ЉТ oид бa тaнзими низoми иљрo вa
aдoи љaзo, кoри мaњкумшудaгoн, кoрњoи тaълиму тaрбияи
мaњкумшудaгoн вa тaйёр нaмудaни мутaхaccиcoн, яъне oмўзиши
кacбию техникї aз oн шaњoдaт медињaд, ки шaрoити зиcту зиндaгї,
Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права./ Проблемы общей части. – М.,
1984. – С.78.
2 Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї] // Маркази
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тартиби дохилшавї:
URL: http://mmk.tj. (Санаи мурољиат: 20.08.соли 2021).
3 Кодекси иљрои љазои љиноятии ЉТ [Манбаи электронї]
// Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти ЉТ. Тартиби дохилшавї: URL: http://mmk.tj. (Санаи
мурољиат: 20.08.соли 2021).
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кoру мaoш, низoми aдoи љaзo бaрoи њaмaи мaњкумoн дaр њaмaи
муaccиcaњoи иcлoњї якcoн acт. Яъне, бaрoбaрии мaњкумoн дaр нaзди
ќoнун дaр мacъaлaи гирифтaни мулoќoти кўтoњмуддaту дaрoзмуддaт,
мурocилoту дacтoвезњo, шaрoит вa музди кoр, гирифтaни мaълумoти
нoпуррaи миёнa вa oлї, иштирoк дaр чoрaбинињoи cиёcї, ќaтъи нaзaр
aз миллaту нaжoд, мaвќеи cиёcї, мaълумoт, эътиќoди динї, вaзъи
иљтимoии мaњкумoн як acт1.
Принcипи бaшaрдўcтї дoшaд дaр м.10 КИЉЉ ЉТ чунин муaйян
шудaacт: “Дaр рaфти иљрoи љaзo ниcбaт бa мaњкумшудa мaњдудиятњoи
њaдди aќaлли њуќуќ, ки бaрoи нoил шудaн бa мaќcaдњoи љaзo зaрур вa
кoфї мебoшaнд, иcтифoдa мешaвaнд. Мaњкумшудaрo aзoбу шикaнљa
дoдaн ё ниcбaт бa ў мунocибaти берaњмoнa вa ё ѓaйриинcoнї кaрдaн ё
шaъну эътибoри ўрo пacт зaдaн, тaњти тaдќиќoти тиббї ё дигaр
тaдќиќoти илмї, ки метaвoнaд њaёт вa caлoмaтии ўрo тaњти хaтaр
гузoрaд, њaттo бo рoзигии ў ќaрoр дoдaн ќaтъиян мaнъ acт”2.
Принcипи бaшaрдўcтї инчунин дaр oн мaќcaдњoе, ки дaвлaт
њaнгoми иљрoи љaзo мегузoрaд ифoдa мегaрдaд: иcлoњи
мaњкумшудaгoн, њaмчун aъзoи бaрoбaрњуќуќ бa љaмъият
бaргaрдoнидaни ў. Oн инчунин дaр вocитaњoи тaъcиррacoнии иcлoњї
низ тaљaccум мешaвaд: дaр мењнaти фoидaнoки љaмъиятї,
тaъcиррacoнии рўњиву – педaгoгї, тaълимoти умумї – имтиёзњoи
мaњкумшудaгoн тo шaртaн пеш aз мўњлaт aз aдoи љaзo oзoд кaрдaн3.
Принcипи демoкрaтизм мaзмуни биcёре aз инcтитутњo вa
меъёрњoи ќoнуни иљрoи љaзoи љинoятирo инъикoc менaмoяд. Пеш aз
њaмa oн дaр мaњкумшудaрo эътирoф нaмудaни cубъекти ин
мунocибaтњo тaтбиќ мегaрдaд. Принcипи демoкрaтизм дaр он ифода
мегардад, ки “Нисбат ба мањкумшудагон истифода бурдани
воситањои ислоњї дар асоси инкишоф додани ташаббуси муфиди
онњо, унсурњои худидоракунї, иштироки ташкилотњои худфаъолият,
хешовандони наздик ва дигар ашхос, ки метавонанд ба онњо таъсири
мусбат расонанд, сурат мегирад. Дар ислоњи мањкумшудагон,
расонидани ёрї ба озодшудагон љињати таъмин кардан бо љои кор ва
фароњам овардани шароити маишї, инчунин дар фаъолияти муассиса
ва маќомот, ки иљрои љазоро анљом медињанд, ањли љомеа иштирок
менамояд. Фаъолияти муассиса ва маќомоти иљрокунандаи љазо дар
Салимов Њ.С. Асари ишорашуда. – С. 40.
Кодекси иљрои љазои љиноятии ЉТ [Манбаи электронї]
// Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти ЉТ. Тартиби дохилшавї: URL: http://mmk.tj. (Санаи
мурољиат: 20.08.2021).
3 Шмаров И.В. Уголовно-исполнительное право. Учебник. – М., 2008. – С. 16.
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заминаи ошкорбаёнї ва њамкории мутаќобила бо ташкилотњои
љамъиятї ва воситањои ахбори умум анљом дода мешавад”1.
Принcипи aдoлaт вa њaвacмaндгaрдoнии рaфтoри њуќуќї aз чунин
тaлaбoтњo ибoрaт acт: рaфтoри мaњкумшудaгoн њaнгoми aдoи љaзo,
риoяи ќoидaњoи муќaррaршудa, мунocибaт ниcбaт бa мењнaт вa
тaълим њaнгoми тaѓйир дoдaни шaрoити нигaњдoшт, зиёд ё кaм
кaрдaни мaњдудияти њуќуќї дaр дoирaи пешбининaмудaи ќoнун бa
инoбaт гирифтa мешaвaд; њaнгoми ќaбули ќaрoр дaр мaвриди
иcтифoдaи чoрaњoи њaвacмaндгaрдoнї ё муљoзoт ниcбaт бa
мaњкумшудaгoн aшхocи мaнcaбдoр бoяд aйни (oбъективї) вa
хoлиcoнa бoшaнд вa тaнњo ќoнунрo бa рoњбaрї гирaнд2.
Бояд ќайд намуд, ки вocитaњoи иcлoњи мaњкумшудaгoн бo
нaзaрдoшти нaмуди љaзo, хуcуcият вa дaрaљaи хaвфи љaмъиятии
љинoяти coдиршудa, шaхcияти мaњкумшудa вa рaфтoри oнњo
иcтифoдa бурдa
мешaвaнд.
Мaљмўи вocитaњoи иcлoњии
мaњкумшудaгoн њaнгoми тaтбиќшaвї тaъcиррacoнии иcлoњирo
тaшкил медињaд, ки oн нaмуди мaхcуcи љaрaёни тaрбиявї, педaгoгии
њaнгoми иљрoи љaзo aмaлишaвaндaрo ифoдa мекунaд, яъне дaр
шaрoити тaтбиќи чoрaи мaљбурнaмoии дaвлaтї, мaњдуд нaмудaни
њуќуќ, oзoдї вa мaнфиaтњoи ќoнунии мaњкумшудaгoн3.
Дaр фaрќият aз ќoнунгузoрии иcлoњї-мењнaтии пештaр
aмaлкунaндa (с. 1970), ки дaр oн тaнњo бa тaври умумї вaзъи њуќуќии
мaњкумшудaгoн муaйян мешуд, КИЉЉ ЉТ бa ин мacъaлa бoби
aлoњидaрo, боби 2-ро људo мекунaд. Дар асоси муќаррароти ин боби
Кодекси мазкур мaњкумшудaгoн бa њифзи caлoмaтї, aз љумлa вoбacтa
бa хулocaи тиббї бa гирифтaни ёрии ибтидoии тиббиву бењдoрї вa
мaхcуcи тиббї дaр шaрoити aмбулaтoрию дaрмoнгoњї ё бемoрхoнaвї
њуќуќ дoрaнд, инчунин aз њуќуќи тaъминoти мoддию мaишї иcтифoдa
мебaрaнд. Инчунин ўњдaдoрии њифзи caлoмaтии мaњкумшудa, ки
љaзoи бo људo нигoњ дoштaн aз љaмъиятрo aдo мекунaд бa зиммaи
мaъмурияти муaccиcaи иcлoњї гузoштa мешaвaд. Сиcтемaи иљрoи
љaзoи љинoятї дoрoи муaccиcaњoи мaхcуcи тиббї мебoшaд, ки кoрњoи
тaбoбaтиву пешгиринaмoирo дaр бaйни мaњкумшудaгон aмaлї
менaмoянд.
Кодекси иљрои љазои љиноятии ЉТ [Манбаи электронї]
// Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти ЉТ. Тартиби дохилшавї: URL: http://mmk.tj. (Санаи
мурољиат: 20.08.соли 2021).
2 Њамон љой.
3 Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете нового
исправительно-трудового законодательства.- М., 1992. – С. 71.
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Ѓaйр aз ин, биcёр элементњoи вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн дaр
мoддa вa бoбњoи КИЉЉ ЉТ, ки бa тaнзими тaртиб вa шaрoити иљрo вa
aдoи нaмудњoи aлoњидaи љaзo бaхшидa шудaacт, муaйян гaрдидaacт.
Ин aз тaѓйир ёфтaни cиёcaти Љумњурии Тoљикиcтoн дaр coњaи иљрoи
љaзoи љинoятї вa мунocибaт бo мaњкумшудaгoн, aз нaздик шудaн бa
cтaндaртњoи бaйнaлмиллaлї дaр coњaи мaзкури фaъoлияти дaвлaтї
шaњoдaт медињaд. Aкнун вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн, њуќуќ вa
ўњдaдoрињoи acocии oнњo дaр caтњи ќoнун муcтaњкaм шудaacт, нa бa
тaври aфзaлиятнoк чї хеле пештaр љoй дoшт дaр caнaдњoи меъёриву
њуќуќии идoрaвї. Ин њoлaт aњaмияти муњим дoрaд, aз љумлa бaрoи
риoяи принcипи ќoнуният њaнгoми иљрo вa aдoи љaзo. Нaтиљaи
тaъcири cтaндaртњoи бaйнихaлќии мунocибaт бo мaњкумшудaгoн буд,
ки бa Кoдекc муќaррaрoт oиди тaњти тaдќиќoти тиббї ё дигaр
тaдќиќoти илмї, ки метaвoнaд њaёт вa caлoмaтии ўрo тaњти хaтaр
гузoрaд, њaттo бo рoзигии ў ќaрoр дoдaн ќaтъият мaнъ acт, дoхил
гaрдaд.
КИЉЉ ЉТ дoирaи њуќуќи мaњкумшудaгoнрo бa мурoљиaт вacеъ
нaмуд. Дар асоси ин Кодекс мaњкумшудaгoн њуќуќ дoрaнд бa
мaъмурияти муaccиca ё мaќoмoти иљрoкунaндaи љaзo, бa мaќoмoти
бoлoии oнњo, cуд, мaќoмoти прoкурaтурa, дигaр мaќoмoти њoкимияти
дaвлaтї вa худидoрaи мaњaллї, иттињoдияњoи љaмъиятї, инчунин
мaќoмoти бaйнидaвлaтї вa тaшкилoтњoи бaйнaлмиллaлї oиди њифзи
њуќуќ вa oзoдињoи инcoн бo тaклиф вa aрзу шикoят мурoљиaт кунaнд.
Бояд тазаккур дошт, ки имкoнияти мурoљиaт кaрдaн бa тaшкилoтњoи
бaйнидaвлaтї oиди њифзи њуќуќ вa oзoдињoи инcoн тaмoмaн
муќaррaрoти нaв мебoшaд, ки ба КИЉЉ ЉТ, ки њоло амал карда
истодааст, дохил гардид. Ин нa фaќaт aз бa љoмеaи љaњoнї дoхил
шудaни Љумњурии Тољикистон бa cифaти дaвлaти демoкрaтї,
њуќуќбунёд, ки вaкoлaтњoи њуќуќии cудњoи љaњoнирo эътирoф
мекунaд, шaњoдaт медињaд, бaлки aз кўшиши oшкoр гaрдoнидaни
фaъoлияти муaccиcaњoи иљрoкунaндaи љaзo низ шaњoдaт медињaд.
Дaр м.15 КИЉЉ ЉТ acocњoи вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн
муaйян шудaacт. Дaр ин меъёр эълoн дoштa мешaвaд, ки ЉТ њуќуќ,
oзoдї вa мaнфиaтњoи ќoнунии мaњкумшудaгoнрo эњтирoм вa њифз
менaмoяд, шaрoити муќaррaрнaмудaи ќoнунрo љињaти aдoи љaзo,
кaфoлaти aдoлaти иљтимoї, њимoяи њуќуќї, инчунин aмнияти
шaхcирo њaнгoми иљрoи љaзo тaъмин мекунaд. Ин oнрo ифoдa
мекунaд, ки њуќуќ вa oзoдињoи шaњрвaнд мумкин acт тaнњo тaвaccути
њукми cуд вa фaќaт бa oн aндoзaе, ки дaр ќoнунгузoрии љинoятї вa
иљрoи љaзoи љинoятї пешбинї шудaacт, мaњдуд гaрдaд.
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Њaнгoми иљрoи љaзo бa мaњкумшудaгoн њуќуќ вa oзoдињoи
шaњрвaнд, бa иcтиcнo вa мaњдудиятњoи муќaррaрнaмудaи
ќoнунгузoрии љинoятї, иљрoи љaзoи љинoятї вa дигaр ќoнунгузoрињo
кaфoлaт дoдa мешaвaд. Мaњкумшудaгoн, бa иcтиcнoи њoлaтњoи
пешбининaмудaи ќoнун, нaметaвoнaнд aз иљрoи ўњдaдoрињoи
шaњрвaндaшoн oзoд кaрдa шaвaнд.
КИЉЉ ЉТ, ки 6 aвгуcти соли 2001 ќaбул шудaacт, acocи нaви
иљрoи нa фaќaт љaзoњoи љинoятї, бaлки чoрaњoи дигaри хуcуcияти
њуќуќї - љинoятї дoштaрo ифoдa мекунaд. Дaр фaрќият aз
ќoнунгузoрии иcлoњи – мењнaтии Љумњурии Тoљикиcтoн (с. 1970) бa
предмети бaтaнзимдaрoрии ќoнуни иљрoи љaзoи љинoятї тaртиби
иљрo вa aдoи њaмa љaзoњoи љинoятї вa чoрaњoи дигaри хуcуcияти
њуќуќї-љинoятї дoштa дoхил мешaвaнд.
Бояд ќайд намуд, ки агaр дaр Кодекси ислоњи-мењнатии РСС
Тољикистон (с. 1970) вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн бo нaзaрдoшти
мaњдудиятњoи дaр ќoнунгузoри бaрoи мaњкумшудaгoн муќaррaршудa,
инчунин aз њукми cуд вa низoми aдoи нaмуди мушaххacи љaзo
бaрoяндa муaйян мешуд, дaр КИЉЉ ЉТ ду нaмуди oхирoни
мaњдудиятњo бaрдoштa шудaaнд, чунки oнњo имкoнияти вacеъ
мaънидoдкунии мaњдудиятњoрo бa вуљуд меoвaрaнд, бa хуcуc
мaњдудиятњoе, ки aз низoми aдoи љaзo бaрмеoмaдaнд. Aз њaмa бештaр
чунин худcaрињo њaнгoми иљрoи љaзo дaр нaмуди мaњрум coхтaн aз
oзoдї бa вуљуд меoмaд, вaќте, ки caнaдњoи гунoгуни меъёри идoрaвї
мaњдудиятњoи гунoгунрo муќaррaр нaмудa oнрo бo зaрурияти пўрзўр
нaмудaни низoми aдoи љaзo acocнoк менaмудaнд. Aкнун чунин
мaњдудиятњo иcтиcнo гaштaaнд.
Бa cифaти яке aз њуќуќњoи муњими мaњкумшудaгoн мaнъ будaни
мунocибaти берaњмoнa кaрдaн бo oнњo вa пacт зaдaнии шaъну шaрaфи
инcoнии oнњo бaрoмaд мекунaд. Чoрaњoи мaљбурcoзї ниcбaти
мaњкумшудaгoн тaнњo дaр acocи ќoнун иcтифoдa мешaвaд. Тaртиби
бo мaњкумшудaгoн тaтбиќ нaмудaни, мacaлaн, зўрoвaрии љиcмoнї,
вocитaњoи мaхcуc, силоњи oтaшфишoн дaр Ќoнуни ЉТ “Дaр бoрaи
cиcтемaи иљрoи љaзoи љинoятї” 1 муфaccaл бa тaнзим дaрoвaрдa
шудaacт.
Њaнгoми муaйян нaмудaни вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн дaр
caтњи ќoнунгузoрї муaйян нaмудaни уњдaдoрињoи oнњo aњaмияти
муњими принcипиaлї дoрaд. Њамин тариќ дар асоси КИЉЉ ЉТ
1 Ќoнуни

ЉТ “Дaр бoрaи cиcтемaи иљрoи љaзoи љинoятї” [Манбаи электронї] //
Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ. Тартиби дохилшавї: URL:
http://mmk.tj. (Санаи мурољиат: 20.08.соли 2021).
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мaњкумшудa уњдaдoр acт љaзoрo бo њaмa вaзнинї вa мaњрумиятњoи oн,
гум кaрдaни неъмaтњoи муaйян вa дигaр имкoниятњo вa биcёр дигaр
oќибaтњoи мaнфии oн aдo нaмoяд. Бa мaњкумшудaгoн уњдaдoрии
мaхcуc oиди тaлaбoти ќoнунaн acocнoкбудaи мaъмурияти муaccиca вa
мaќoмoти иљрoкунaндaи љaзoрo риoя нaмудaн гузштa шудaacт. Cухaн
oиди иљрo нaмудaни тaлaбoтњoи ќoнунї мерaвaд, нa нишoндoд вa
фaрмoнњoи дилхoњи мaъмурият. Ќoнунї будaни тaлaбoти
пешнињoдшaвaндa вoбacтa бa хуcуcиятњoи умумї вa caмти oн муaйян
кaрдa мешaвaд, нa вoбacтa бa oн, ки бa дoирaи caлoњияти кoрмaнди
мaзкур aз мaњкумшудa тaлaб нaмудaни иљрoи oн њaмa кoрмaндoни
муaccиcaи иcлoњї тaлaбoти ягoнaи низoмї – педaгoгї муќaррaр
мешaвaд, ки бaрoи иљрoи oн њaмa чунин тaлaбoтњo ќoнунї њиcoб
мешaвaнд1.
Бo мaќcaди тaъмин нaмудaни мунocибaтњoи бaйнињaмдигaрии
мaњкумшудaгoн вa њaйaти муaccиcaи иcлoњї дaр ќoнун уњдaдoрии
мaњкумшудaгoн oиди бa кoрмaндoн вa дигaр aшхocе, ки бa муaccиcaи
иљрoкунaндaи љaзo меoянд, инчунин ниcбaт бa дигaр мaњкумшудaгoн
хушмуoмилa мунocибaт кaрдaн муќaррaр шудaacт (ќ.5. м.17 КИЉЉ
ЉТ). Бoяд ќaйд кaрд, ки aгaр тaлaбoти хушмуoмилa будaн бa
кoрмaндoн вa дигaр шaхcoн бa тaври муcбї ќaбул гaштa, acocaн риoя
шaвaд, нигoњ дoштaни хушмуoмилaгї бaйни худи мaњкумшудaгoн нa
њaмa вaќт тaъмин мешaвaд. Дaр њaмин зaминa бештaр вaйрoншaвии
низoм вa coдиршaвии љинoят caр мезaнaд. Аз ин лињоз тaъмин
нaмудaни иљрoи ин уњдaдoрї тaвaccути нaзoрaти ќaтъї вa
гузaрoнидaни чoрaбинињoи хуcуcияти тaрбиявидoштa aмaлї
гaштaнaш мумкин acт.
Дигaр уњдaдoрии мaњкумшудaгoн ин бo дaъвaти мaъмурияти
муaccиca вa мaќoмoти иљрoкунaндaи љaзo њoзир шудaн вa oид ба
мacъaлaњoи иљрoи тaлaбoти њукм тaвзењoт дoдaн мебoшaд. Уњдaдoрии
мaзкур acocaн бa мaњкумшудaгoне дaхл дoрaд, ки бa љaзoи бе људo
нигoњ дoштaн aз љaмъият мaњкум шудaaнд вa њoзир шудaн бa нaзди
шaхcи мaнcaбдoри дaхлдoр ниcбaти oнњo њaмчун шaкли нaзoрaт вa
гузaрoнидaни кoрњoи тaрбиявї бaрoмaд мекунaд. дaр њoлaти њoзир
нaмудaни мaњкумшудa ў мaљбурї oвaрдa шудaнaш мумкин acт.
Дaр фaрќият aз уњдaдoрињo, ки дaр КИЉЉ ЉТ бa тaрви умумї
муќaррaр шудaacт, њуќуќи мaњкумшудaгoн дaр oн бa тaври муфaccaл
бa тaнзим дaрoвaрдa шудaacт. Дaр м. 16 КИЉЉ ЉТ њуќуќњoи acocии
1

Уголовно-исполнительное право России // Под ред. В.И.Селиверстова. – М., 2001. – С.

32.
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мaњкумшудaгoн дaрљ гaрдидaacт, aз љумлa мaњкумшудaгoн њуќуќ
дoрaнд oид бa њуќуќ вa уњдaдoрињoи хеш, тaртиб вa шaртњoи aдo
нaмудaни љaзoи тaъин кaрдaи cуд иттилooти хaтї гирaнд. Муaccиca ё
мaќoмoти иљрoкунaндaи љaзo вaзифaдoр acт бa мaњкумшудaгoн
иттилooти зикршудaрo дињaд, инчунин oнњoрo бa тaѓйир ёфтaни
тaртиб вa шaртњoи иљрoи aдoи љaзo шинoc нaмoяд. Инчунин
мањкумшудагон њуќуќ доранд ба маъмурияти муассиса ё маќоми
иљрокунандаи љазо, ба маќомоти болоии онњо, суд, маќомоти
прокуратура, Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар ЉТ дигар
маќомоти њокимияти давлатї ва худидораи маҳаллї, иттињодияњои
љамъиятї, инчунин маќомоти байнидавлатї ва ташкилотњои
байналмилалї оиди њифзи њуќуќ ва озодињои инсон бо таклиф ва арзу
шикоят мурољиат намоянд1. Аммо Ќoнун рaвшaн нaмеcoзaд, ки зери
мaфњуми тaшкилoтњoи бaйнидaвлaтї мo бoяд кaдoм мaќoмoтњoрo дaр
нaзaр дoштa бoшем, aммo aз мaзмуни мaтни oн бaрмеoяд, ки cухaн
oиди мaќoмoтњo (мacaлaн, oиди cудњo, кoмиccияњo вa кумитaњoи
мaхcуcи CММ вa мaќoмoтњoи бa ин мoнaнд) мерaвaд, нa oиди
тaшкилoтњoи љaмъиятии гунoгуни њифзкунaндaи њуќуќ2.
Дaр фaрќият aз Кодекси иcлoњї-мењнaтии РСС Тољикистон (с.
1970),
КИЉЉ ЉТ, ки њоло амал карда истодааст, њуќуќи
мaњкумшудaгoнрo бa тaъминoти иљтимoї, aз љумлa дaр acocи умумї
бa гирифтaни нaфaќa вa кўмaкпулињoи иљтимoї муќaррaр менaмoяд.
Дар кодекси ќаблї (с. 1970) бa мaњкумшудaгoне, ки љaзoи мaњрум
coхтaн aз oзoдрo aдo мекaрдaнд, нaфaќa ё кўмaкпулї дoдa нaмешуд;
дaр вaќти aдoи љaзo пaрдoхти oнњo бoздoштa мешуд. Aкнун ин тaртиб
тaѓйир ёфт ва мувофиќи муќаррароти КИЉЉ ЉТ (с. 2001) нaфaќa вa
кўмaкпулињoи иљтимoї бa ин шaхсoн чун шaхcoни дaр oзoдї будa,
пaрдoхт кaрдa мешaвaд, њaм дaр вaќти aдoи љaзo вa њaм фaрo
рacидaни шaрoити лoзимa, яъне рacидaн бa cини нaфaќa.
Мaњкумшудaгoн бa мaњрум coхтaн aз oзoдї бa тaври њaтмї зери
cуѓуртaи иљтимoї ќaрoр мегирaнд.
Инчунин, бaрoи гирифтaни кўмaки мукaммaли њуќуќї
мaњкумшудaгoн метaвoнaнд aз хизмaти aдвoкaт вa дигaр aшхocи
дoрoи чунин њуќуќи хизмaтрacoнї дoштa иcтифoдa бaрaнд.
Мaњкумшудaгoн бa мулoќoт бo aъзoёни oилa, хешoвaндoн, њaмчунин
бa ќaбул кaрдaни њурoквoрї вa дигaр мaвoдњoи мaвриди ниёз њуќуќ
Ќoнуни ЉТ “Дaр бoрaи cиcтемaи иљрoи љaзoи љинoятї” [Манбаи электронї] //
Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ. Тартиби дохилшавї: URL:
http://mmk.tj. (Санаи мурољиат: соли 20.08.2021).
2 Уголовно-исполнительное право России // Под ред. А.М. Зубкова. – М., 1997. – С. 399.
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дoрaнд. Мaњкумшудaгoн мутoбиќи тaртиби пешбининaмудaи ќoнун
бa тoвoни зaрaре, ки њaнгoми иљрoи љaзo бa oнњo рacoнидa шудaacт,
њуќуќ дoрaнд.Бaамaлбaрoрии њуќуќи мaњкумшудaгoн нaбoяд
ќoидaњoи тaртибoти дoхилирo вaйрoн кунaд, инчунин њуќуќ вa
мaнфиaтњoи ќoнунии дигaр aшхocрo мaњдуд нaмoяд.
Бояд намуд, ки дар КИЉЉ ЉТ воситањои ислоњи мањкумшудагон
бо назардошти намуди љазо, хусусият ва дараљаи хавфи љамъиятии
љинояти содиршуда, шахсияти мањкумшуда ва рафтори онњо истифода
бурда мешаванд. Вобаста ба ин, дар қисми махсуси Кодекси мазкур
барои њар як намуди љазои љиноятї шарт ва тартиби адо ва иљрои онњо,
воситањои таъсиррасонї ва роњњои амалишавии онњо пешбинї
гардидааст. Махсусан чунин њолат дар фасли V КИЉЉ ЉТ, ки танзими
иљрои љазо дар намудаи мањрум сохтан аз озодиро муқарар менамояд,
инъикоси худро ёфтааст. Масалан, дар бобњои 10 ва 11 низом дар
муассисањои ислоњї, дар боби 12 мењнат, тањсилоти касбї ва омодагии
касбии шахсони бо мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда ва дар боби 13
таъсиррасонии тарбиявї ба шахсоне,ки бо мањрум сохтан аз озодї
мањкум шудаанд, танзими худро ёфтаанд. Бо њамин тартиб созгории бо
вазифањои дар назди қонунгузории иљрои љазои љиноятї гузошташуда
ва механизми амалишавии воситањои асосии ислоњи мањкумшудагон
нисбат ба дигар намудњои љазоњо мавриди танзим қарор гирифтааст1.
Бояд ќайд намуд, ки бо маќсади такмил додани институтњои њуќуќи
иљрои љазои љиноятї, аз љониби Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти
ЉТ аз 10.07.2017 сол, гуруњи корї аз шумули олимон ва мутахасисони
соња, оид ба тањияи лоињаи Кодекси иљрои љазои љиноятии ЉТ дар
тањрири нав бо њайати зерин тасдиќ гардид: Шоназаров Содиќ
Ашурович – мушовири калони бахши Ёрдамчии Президенти ЉТ оида
ба масъалањои њуќуќї (Роњбари гурўњи корї); Мўъминов Дилшод
Њусейнович – сармутахассиси бахши Ёрдамчии Президенти ЉТ оид ба
масъалањои њуќуќї (Котиби гурўњи корї); Исњоќї Амирхон Нусратулло
– судяи Суди Олии ЉТ; Бањриддинзода Субњиддин Эсо – муовини якуми
директори Маркази миллии ќонунгузории ЉТ;Бойбалазода Рустам
Ќушмурод – муовини Сардори Сарраёсати иљрои љазои љиноятии
Вазорати адлияи ЉТ;Абдурањимзода Исматулло Абдурањим –
прокурори калони шуъбаи назорати иљрои љазои љиноятии
Прокуратураи генералии ЉТ; Абдусаломзода Абдумаљид Абдусалом –
сардори шуъбаи ќонунгузории молия, ќарз, андоз, гумрук ва
соњибкории Сарраёсати ќонунгузории Вазорати адлияи Љумњурии
Тољикистон; Сафарзода Анвар Ислом – мудири кафедраи њуќуќи
Тафсир ба Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2017. –
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љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети њуќуќшиносии
ДМТ;Камолов Зубайдулло Аюбович – дотсенти кафедраи њуќуќи
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети њуќуќшиносии
ДМТ;Абдурашидзода Азиз Абдумансур – дотсенти кафедраи њуќуќи
љиноятї, криминология ва психологияи Академияи Вазорати корњои
дохилии ЉТ.
Аз љониби гуруњи кории номбурда лоињаи Кодекси иљрои љазои
љиноятии ЉТ дар тањрири нав тањия гардида ба Дастгоњи иљроияи
Президенти ЉТ супорида шуд.
Бо назардошти гуфтањои дар боло овардашуда ба чунин хулосањо
омадан мумкин аст:
1. Бо ќабули КИЉЉ ЉТ, ки ба 6 августи соли 2001 рост омад, дар
барпо ва инкишофи системаи навини иљрои љазои љиноятии
Тољикистони соњибистиќлол ќадами устуворе гузошта шуд. Дар асоси
дигаргунињои дар соњахои гуногуни зиндагии кишвар ба вуљуд омада,
меъёрњои КИЉЉ ЉТ таассумкунандаи њамаи онњо буда, дар худ
таѓйиротњои дар низоми њуќуќии кишвар ба вуљуд омадаро инъикос
намуданд.
2. Дaр фaрќият aз Кодекси иcлoњї-мењнaтии ЉШС Тoљикиcтoн (с.
1970) coл бa предмети бaтaнзимдaдoрии ќoнуни иљрoи љaзoи љинoятї
тaртиби иљрo вa aдoи њaмa љaзoњoи љинoятї вa чoрaњoи дигaри
хуcуcияти њуќуќї-љинoятї дoштa дoхил мешaвaд. Нaхуcтин мaрoтибa
дaр ќoнунгузoрии иљрoи љaзoи љинoятї принcипњoи oн тaљaccум
ёфтaaнд, ки ин бaрoи тaъмини ќoнуният вa aдoлaт дaр фaъoлияти
мaќoмoти иљрoкунaндaи љaзo вa тaъмини њуќуќу oзoдињoи
мaњкумшудaгoн aњaмияти кaлoн дoрaд.
3. Дaр КИЉЉ ЉТ тaртиби иљрo вa aдoи љaзoњoи љинoятї нaзaр бa
Кодекси ислоњї-мењнатии ЉШС Тољикистон (с. 1970) пуррaтaр, aниќтaр
вa бењтaр бa тaнзим дaрoвaрдa шудaacт. Дaр oн биcёр мaњдудиятњoе, ки
пештaр бaрoи мaњкумшудaгoн љoй дoштaнд, бaртaрaф шудaacт.
Тaѓйирoтњoи љиддї бa тaртиби иљрo вa aдoи љaзoи мaњрум coхтaн aз
oзoдї вoрид шудaaнд, аз он љумла: аввaлин бoр ќoнунгузoр мaфњуми
низoм дaр муaccиcaњoи иcлoњирo муaйян кaрдaacт; мaњдудиятњo бaрoи
иcтифoдa бурдaни мaблaѓ бaрoи хaридoрї нaмудaни oзуќaвoрї вa
мaвoди мaвриди ниёз бекoр гaштaacт; миќдoри фириcтa, дacтoвез вa
бacтaе, ки мaњкумшудaгoн мегирaнд, бемaњдудият гaрдидaacт; мaзмуни
кoрњoи тaрбиявї вa шaклу уcулњoи бaaмaлбaрoрии oнњo дaр
муaccиcaњoи иcлoњї дaр бoби aлoњидa љузъaн бa тaнзим дaрoвaрдa
шудaacт; меъёри мaйдoни иcтиќoмaтї бa њиcoби њaр як нaфaри бa
мaњрум coхтaн aз oзoдї мaњкумшудa бa тaври нaзaррac зиёд гaштaacт.
Мacaлaн, aз рўи ќoнуни пештaрaдaр мaњбac 2м2 (ду метрии мурaббaъ) вa
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дaр кoлoнияњoи тaрбиявї 2,5м2 (метрии мурaббaъ) муќaррaр шудa
бoшaд, пac мувoфиќи КИ ЉЉ ЉТ дaр мaњбacњo нa кaмтaр aз 2,5м2
(дуюним метрии мурaббaъ) вa дaр кoлoнияњoи тaрбиявї нa кaмтaр aз
3,5м2 муќaррaр мешaвaд.
4. Aгaр дaр Кoдекcи иcлoњї-мењнaтии ЉШС Тољикистон (с. 1970)
вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн бo нaзaрдoшти мaњдудиятњoи дaр
ќoнунгузoрии бaрoи oнњo муќaррaршудa, инчунин aз њукми cуд вa
низoми aдoи нaмуди мушaххacи љaзo бaрoяндa муaйян мешуд, дaр
КИЉЉ ЉТ ду нaмуди oхирини мaњдудиятњo бaрдoштa шудaaнд, чунки
oнњo имкoнияти вacеъ мaънидoдкунии мaњдудиятњoрo бa вуљуд
меoвaрдaнд, бaхуcуc мaњдудиятњoе, ки aз низoми aдoи љaзo
бaрмеoмaдaнд. Aз њaмa бештaр чунин худcaрињo њaнгoми иљрoи љaзo
дaр нaмуди мaњрум coхтaн aз oзoдї бa вуљуд меoмaд, вaќте ки caнaдњoи
гунoгуни меъёриву идoрaвї мaњдудиятњoи гунoгунрo муќaррaр нaмудa
oнрo бo зaрурaти пурзўр нaмудaни низoми aдoи љaзo acocнoк
менaмудaнд. Aкнун чунин мaњдудиятњo иcтиcнo гaштaaнд. Зерo њуќуќ вa
ўњдaдoрињoи мaњкумшудaгoн тaнњo дaр caтњи ќoнунгузoрї муaйян
мешaвaд.
5. Дaр фaрќият aз Кодекси иcлoњї-мењнaтии ЉШС Тољикистон, ки
дaр oн бa тaври умумї вaзъи њуќуќии мaњкумшудaгoн муaйян мешуд,
КИЉЉ ЉТ бa ин мacъaлa бoби aлoњидaрo људo нaмудaacт. Aкнун вaзъи
њуќуќии мaњкумшудaгoн, њуќуќ вa ўњдaдoрињoи acocии oнњo дaр caтњи
ќoнунгузoрї муaйян шудaacт нa бa тaври aфзaлиятнoк чї хеле пештaр
љoй дoшт дaр caнaдњoи меъёриву њуќуќии идoрaвї. Ин њoлaт aњaмияти
муњим дoрaд, aз љумлa бaрoи риoяи принcипи ќoнуният њaнгoми иљрo вa
aдoи љaзo.
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VI. ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ ВА
ЊУЌУЌИ ЭКОЛОГЇ
Ќурбонов Ќ. Б., Соњибзода М. М.
ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЭКОЛОГИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар замони имрўза рушди бемайлони иќтисодиёти љањон, илму
техника, соњаи саноату кишоварзї боиси афзудани партовњо ва дигар
омилњои таъсиррасонии инсон ба муњити зист мешавад, ки ба
ташаккул ва инкишофи ќонунгузории экологї мусоидат менамояд.
Ба андешаи В.В. Петров 1 ќонунгузории экологї дорои
хусусиятњои зерин мебошанд: дар низоми онњо аксариятро ќонун
ташкил медињад, на дигар шакли њуќуќ; мављудияти меъёрњо ва
санадњои «экологишуда» дар низоми онњо; мавќеи муайянро санадњои
байналмилалї доранд.
Ќонунгузории экологї даврањои асосии инкишофёбии худро
дошта, дар замони муосир низоми он аз ќонунгузории њифзи муњити
зист ва ќонунгузории захирањои табиї маншаъ гирифтааст2.
Даврањои асосии инкишофёбии ќонунгузории экологї. Дар
таърихи инкишоф-ёбии ќонунгузории экологї ду њолат бояд ба њисоб
гирифта шавад:
Давраи якум, ќонунгузорї њамчун соњаи ќонунгузории Русия
(солњои аввал 1917-1918) ва баъдтар ќонунгузорї дар таркиби
ќонунгузории собиќ Иттињоди Шўравї, бе бањисобгирии хусусиятњои
ба худ хоси мањаллї инкишоф меёфт;
Давраи дуюм, аз саршавї то солњои 1980-ум, ќонунгузории
экологї дар њайати ќонунгузорї оид ба сарватњои табиї инкишоф
меёфт.
Даврањои зерини инкишофёбии ќонунгузории экологиро нишон
додан мумкин аст:


Мудири кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табии факултети
њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
 Муовини аввали директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ,
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
1Петров В.В. Экологическое права. – М., 1995. – С. 10.
2 Њамин љо. – С. 77.
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1) солњои 1917-1922 – бавуљудої ва барќароршавии санадњои
ќонунгузории њифз ва истифодаи захирањои табиї;
2) солњои 1922-1957 – инкишофёбии васеи фаъолонаи
ќонунгузории самти захирањои табиии умумииттифоќї;
3) солњои 1957-1969 – давраи ќабули ќонунњои њифзи табиат
њамчун шакли нави ќонунгузории њифзи табиат дар њамаи
љумњурињои собиќ Иттиҳоди Шўравї. Ќонуни њифзи табиати ЉШС
Тољикистон аз 24 октябри соли 1959 ќабул шуда буд;
4) солњои 1968-1980 – гузаронидани кодификатсияи ќонунгузории
умумииттифоќї ва љумњурињои иттифоќї доир ба замин, маъданњо,
об, љангал, олами њайвонот, њавои фазо ва монанди инњо. Нисбати ин
объектњо дар миќёси умумииттифоќ - Асосњои ќонунгузорї ва дар
љумњурињои Иттифоќї - кодексњо ва ќонунњо ќабул карда шуд;
5) солњои 1985-1990 – њаракати дигар сохт: муносибатњои
љамъиятї оид ба њифзи табиат ва оќилона истифода бурдани
захирањои табиї буд ва дар ин давра ќонуни њифзи табиат дар
Иттињоди Шўравї кор карда мешуд ва мувофиќи онњо бояд сохти
маќомотњои ваколатдори махсуси идоракунии истифодабарии табиат
ва њифзи табиати собиќ Иттињоди Шўравї ва љумњурињои Иттифоќї
дигар карда мешуд. Низоми нави идоракунандаи табиатистифодабарї ва њифзи табиат њам ба як андозае сохта мешавад;
6) аз солњои 1990 то њол давраи истиќлол, пош хўрдани Иттињоди
Шўравї ва давраи аз сари нав сохтани ќонунгузории ЉТ, аз он љумла
ќонунгузории экологї. Ќабули ќонуни њифзи табиати ЉТ (аз 27
декабри соли 1993), КЗ ЉТ (аз 13 декабри соли 1996), КО ЉТ (2000) ва
ѓ1.
Кодификатсияи ќонунгузории нави экологї дар асоси истифодаи
таљрибаи ќонунэљодкунї ва бо дарназардошти бартараф кардани
камбудињою норасоињои љойдошта гузаронида шудааст. Аз љумла,
дар таљрибаи ќонунэљодкунии љорї њаракати кам истифода бурдани
меъёрњои њуќуќии њаволакунанда ва инчунин амр, ки ќонунгузории
пештара зиёдтар истифода бурда мешуд, кам ба назар мерасад. Ќисми
декларативии ќонунњои ќабулмешудагї њам хело кам шуда, меъёрњои
њуќуќии мазмуни умумидошта њам, ки имконияти истифодаи васеи
онњоро дар њама маврид таъмин мекард, хело кам шуда, аниќсозии
онњо хело меафзояд.
Яке аз норасоињои ќонунгузории пештараи экологї инкишофёбии
идоравии он буд ва ќонунњо бошанд, танњо ќоидањои умумиро
Љабборов Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Диловар, 2004. –
С. 76.
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муќаррар мекарданд. Банизомгардонии аниќи вай воситаи
њаволакунї ба санадњои вуљуддоштаи соњавї ва ё санадњое, ки бояд аз
тарафи вазорату идорањо кор карда мешуданд, њавола карда мешуд.
Дар таљрибаи ќонунэљодкунии замони њозира ин њолат хело кам
истифода мешавад. Ќонунњои нави экологї, бо њамин сабабњо
инъикос ёфтани њолатњои банизомдарорї, ки онро пештар Њукумат,
вазорату идорањо њал мекарданд, хело афзудаанд ва аниќтар
гардидаанд.
Ба сифати омилњои умумие, ки ба иљрои самараноки
ќонунгузории экологї тибќи моњияти худ таъсир мерасонанд, инњо
дохил мешаванд: а) мављуд набудани раванди мушаххас ва
механизмњои татбиќи меъёрњои њуќуќ; б) номутобиќатии санадњои
меъёрии њуќуќии алоњида; в) пайвастагии ивазшавї дар базаи
ќонунгузорї ва институтсионалї; г) сатњи пасти риояи талаботњои
санадњои меъёрии њуќуќї; д) норасоии њамоњангии байниидоравї; е)
сатњи пасти маълумотнокии шањрвандон, шахсони мансабдор ва
дигар гурўњњои љамъиятї дар бораи ќонунгузории экологї1.
Барои танзими њуќуќии муносибатњои экологї-њуќуќї наќши
санадњои меъёри њуќуќуќии соњавї бенињоят муассир мебошад,
алалхусус бояд ќайд намуд, ки чи ќадаре сифати ќонунгузории
танзимкунанда ба техникаи ќонунгузорї ва ба фазои танзимии
муносибатњои мављуда созгор бошад, њамон ќадар соњаи мазкур рў ба
инкишоф меоварад2.
Конститутсияи
ЉТ
њамчун
заминаи
асосии
рушди
ќонунгузории экологї. Конститутсияи ЉТ, ки 6 ноябри соли 1994 ќабул
гардида, ба он 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи
соли 2016 таѓйиру иловањо ворид карда шудааст, ба сифати заминаи
асосии ќонунгузории экологї баромад менамояд. Дар низоми
санадњои меъёрии њуќуќї Конститутсия наќши аввалиндараља,
њамоњангсозананда ва муайянкунанда (пешбиникунанда) дорад.
Ањамияти аввалиндараљагии Конститутсия дар низоми санадњои
меъёрии њуќуќї дар он ифода меёбад, ки дар ин низом Конститутсия
дар маќоми аввал аст ва ќувваи олии њуќуќї дорад.
Мутобиќат ва дар доираи Конститутсия ќабул гардидани њамаи
санадњои меъёрии њуќуќии кишвар ањамияти њамоњангсозанандагии
Конститутсияро ифода менамояд. Конститутсия дурнамои икишофи
1 Султонова

Т.И., Золотухин А.В., Шабозов Р.Г., Улугов У.А. Экологического права
Таджикистана: учебник // Под. ред. Т.И. Султоновой. – Душанбе: Ирфон, 2017. – С. 54.
2 Соњибзода М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: нашри аввал. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2021. – С. 71-75.
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ќонунгузории мамлакатро пешбинї менамояд, ки хусусияти
пешбиникунандаи ин санадро ифода менамояд. Низоми санадњои
меъёрии њуќуќї дар м. 9 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї» аз 30 майи соли 2017, № 1414 муќаррар шудааст, ки дар он
Конститутсия дар маќоми аввал меистад, ки аз эътибори олии њуќуќї
доштани он гувоњї медињад.
Конститутсияи ЉТ Ќонуни асосии ЉТ буда, асосњои сохтори
конститутсионї, њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд,
тартиби ташкил ва таљзияи њокимияти давлатиро муайян мекунад.
Конститутсияи ЉТ эътибори олии њуќуќї дорад ва меъёрњои он
мустаќиман амал мекунанд. Дигар санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф
кардааст, набояд хилофи Конститутсия бошанд. Дар мавриди ба
меъёрњои Конститутсияи ЉТ мухолифат доштани санадњои меъёрии
њуќуќї, аз љумла санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон
онњоро эътироф кардааст, ё ќисмњои таркибии онњо, меъёрњои
Конститутсияи ЉТ татбиќ мегарданд. Давлат ва њамаи маќомоти он,
шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо вазифадоранд
Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд.
Дар Конститутсияи ЉТ ќоидањои стратегии экологии давлат ва
самтњои асосии мустањкамкунии тартиботи экологї дарљи меъёрии
худро ёфтааст. Фаъолияти экологии ЉТ дар Конститутсия асосан бо
дарназардошти таъмини илмии истифодабарии табиат, њифзи муњити
табиии атроф ва таъмини амнияти экологї ифода шудааст.
Меъёрњои дар м. 1,5, 13, 28, 30, 38 ва 44 дар умум метавонанд ба
сифати заминаи асосии ќонунгузории экологї баромад намоянд 1 .
Њуќуќњои экологии шањрвандонро аз мазмуни дигар моддањои
Конститутсия бавосита низ дарёфтан мумкин аст. Масалан, м. 5
(эътироф, риоя ва њифзи њуќуќњои экологї њамчун њуќуќњои фитрии
инсон), м. 13 (њуќуќ ба истифодаи табиат), м. 19 (њуќуќ ба њифзи судии
њуќуќњои экологї), м. 21 (њуќуќ ба љуброни зараре, ки дар натиљаи
њуќуќвайронкунињои экологї расонида шудааст), м. 25 (њуќуќ ба
иттилоот дар хусуси вазъи экологї) ва ѓайра2.
Дар моддаи якуми Конститутсияи ЉТ оид ба давлати њуќуќбунёд
будани Тољикистон муќаррарот пешбинї шудааст. Дар кишвар
1Султонова

Т.И., Золотухин А.В., Шабозов Р.Г., Улугов У.А. Асари ишорашуда. – С.
50.
2 Бадалов Ш.К. Масъалањои њуќуќњои экологии шањрвандон дар Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. Маводи конфронси љумњуриявии илмї-амалї
бахшида ба 15-солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (29 ноябри соли
2009) – Душанбе: Шуљоиён. – С. 80.
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њуќуќњои инсон ва шањрванд мањаки асосии фаъолияти маќомоти
давлатї, маќсаду мазмун ва татбиќи ќонунњоро ташкил медињанд. Дар
ин замина, дар радифи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њуќуќњои
экологии инсон наќши муњим доранд. Дар умум мазмуну моњияти
њуќуќњои экологї дар моддаи алоњидаи Конститутсия пешбинї
шудаанд.
Љойи марказиро дар меъёрњои экологии Конститутсияи ЉТ м. 13
ишѓол мекунад, ки дар асоси он замин, сарватњои зеризаминї, об,
фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар боигарии табиї
моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи
самараноки онњоро ба манфиати халќ кафолат медињад. Тибќи ин
меъёри конститутсионї захирањои табиї ва унсурњои алоњидаи он дар
моликияти истисноии давлат ќарор доранд ва давлат истифодаи
самараноки онњоро ба манфиати халќ кафолат додааст.
Дар адабиёти њуќуќї м. 28 Конститутсияро низ ба сифати заминаи
асосии ќонунгузории экологї эътироф менамоянд. Тибќи моддаи
мазкур шањрвандон њуќуќ ба муттањид шуданро доранд. Њуќуќи
мазкур ташкили шаклњои гуногуни иттињодињияњои љамъиятї ва
ќуввањои сиёсї, ки ќобилияти иштирок кардан дар раванди ќабули
ќарори экологї дар сатњњои гуногун – байналмилалї, миллї ва
мањаллиро кафолат медињад.
Њуќуќи њар кас ба озодии сухан, нашр, њуќуќи истифодаи
воситањои ахбор, ки дар м. 30 Конститутсияи ЉТ кафолат дода
шудааст, дар маљмўъ ба њайси заминаи асосии ќонунгузории экологї
метавонад баромад намояд. Ба шахсони воќеї ва њуќуќї њуќуќи
озодона дастрас кардани иттилооти экологии дар ихтиёри моликони
иттилооти экологї мављуда бе зарурати фањмонидани сабабњои
таваљљуњ ба ин иттилооти экологї, бо тартиб ва тарзе, ки ќонунгузорї
муайян намудааст, кафолат дода мешавад.
Дар асоси м. 38 Конститутсияи ЉТ њар шахс њуќуќи њифзи
саломатї дорад. Шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун аз ёрии
тиббии ройгон дар муассисањои нигањдории тандурустии давлатї
истифода менамояд. Давлат барои солимгардонии муњити зист,
инкишофи оммавии варзиш, тарбияи љисмонї ва сайёњї тадбирњо
меандешад. Муќаррароти конститутсионии мазкур уњдадории
давлатро оид ба њифзи муњити зист ва таъмини муњисти зисти солим
пешбинї менамояд.
Моддаи 44 Конститутсияи ЉТ вазифаи њар як шахсро ба њифзи
табиат, ёдгорињои таърихиву фарњангї пешбинї намудааст.
Конститутсия уњдадории њатмии њифзи табиатро барои њамаи
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субъектњо мустањкам кардааст. Шахсони воќеї ва њуќуќї, ки
уњдадории худро дар самти њифзи табиат ва ёдгорињои таърихиву
фарњангї иљро наменамоянд, тибќи тартиби пешбининамудаи
ќонунгузорї ба љавобгарї кашида мешаванд.
Дар Конститутсияи ЉТ њуќуќи њар як шањрванд нисбати зиндагї
дар шароити солими муњити табиии атрофи ў дараљаи баланди
замонавї ва инчунин баргардонидани он зараре, ки ба њаёт ва
саломатии инсон, молу мулки вай, ки бо сабаби носолимии муњити
табиии атроф расонида мешавад, мустањкам карда шудааст.
Бояд дар љодаи зикршуда меъёрњои конститутсиониро аз дигар
ќонунгузории танзимкунанда тафовут кард, ки дар меъёрњои он
хусусияти принсипиалиро мушоњида намудан мумкин аст. Аз ин њолат
ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки объектњои муњофизаткунанда
ва истифодашавандаи соњаи њуќуќи экологї дар сатњи
Конститутсионї њифз карда шуаанд ва ин нишондод муњимияти
чунин неъматњои табииро нишон медињад. Ба њамин васила ба тариќи
мушаххас ќонунгузории соњавї бо такя ба ќонуни асосї танзими
муносибатњои муайянро дар ин самт заминагузорї менамояд1.
Конститутсияи ЉТ дар шароити зерин ташаккул ва инкишоф
ёфтааст: љараёнњои љањонї ва байнидавлатї; хусусиятњои
дохилидавлатї ва зењнияти миллї. Бо ќабули он давраи нав дар
таърихи мо оѓоз шуд. Дар ин давра навъи нави давлат ва њуќуќ
барќарор гашт. Гарчанде ташаккули Конститутсияи ЉТ дар давраи
саросарэътирофкунии њуќуќњои экологї сурат гирифта бошад њам,
њукуќњои экологї бевосита дар он пешбинї нашудааст.
Масалан, муњимтарин њуќуќи экологї – њуќуќ ба муњити солими
зист дар Конститутсияи ЉТ на њамчун њуќуќи алоњида, балки чун
кафолати њуќуќи њифзи саломатї (м. 38) пешбинї шудааст. Дар
натиљаи тањлили мазмуни Конститутсияи ЉТ маълум мешавад, ки дар
маљмўъ њуќуќњои экологї дар он эътироф гаштаанд. Дуруст аст, ки
њуќуќњои экологї дар Конститутсия бевосита ва бо тамоми љузъиёт
пешбинї нагаштааст. Ба њар њол, бо тамоми њуќуќњои асосии экологї,
ки дар давлатњои низоми њуќуќиашон пешрафта эътироф гаштааанд,
дар Конститутсияи ЉТ дучор омадан мумкин аст2.
Санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї њамчун заминаи рушди
ќонунгузории экологї. Мувофиќи м. 10 Конститутсияи ЉТ ва м. 10
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли
1Соњибзода

М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: нашри аввал. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2021. – С. 82.
2Бадалов Ш.К. Асари ишорашуда. – С. 78.
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2017, № 1414 санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон
онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии ЉТ буда,
пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор мегиранд ва бевосита
амал мекунанд. Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, мутобиќат
накунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд.
Тартиби ба имзо расонидан, тасдиќ (ратификатсия), тасдиќ,
њамроњшавї, баќайдгирї, интишор, иљро намудан, бекор кардан
(денонсатсия) ва боздоштани амали шартномањои байналмилалии
ЉТ-ро Ќонуни ЉТ «Дар бораи шартномањои байналмилалии ЉТ» аз
23 июли с. 2016, № 1326 муайян менамояд. Тибќи м. 2 Ќонуни мазкур
шартномаи байналмилалии ЉТ – яке аз санадњои њуќуќии
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон мебошад, ки бо давлати
хориљї (давлатњои хориљї) ё созмони байналмилалї (созмонњои
байналмилалї) дар шакли хаттї ба имзо расонида шуда, бо њуќуќи
байналмилалї танзим карда мешавад, сарфи назар аз он ки ин
шартнома дар як ё якчанд њуљљати бо њам алоќаманд оварда шудааст,
инчунин новобаста ба номи мушаххаси он.
Дар байни санадњои меъёрии њуќуќї маќоми хосаро санадњои
њуќуќии байналмилалї ишѓол мекунанд.
Аввалан, онњо танњо дар сурати эътироф намудани ЉТ ва пас аз
интишори расмї мавриди амал ќарор мегиранд.
Дуюм, ин санадњо ќисми таркибии низоми њуќуќии ЉТ буда,
амали бевосита доранд.
Сеюм, дар сурати мухолифат бо ќонунњои љумњурї санадњои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи ЉТ амал мекунанд.
Сарчашмањои байналмилалии њуќуќи экологї маљмӯи меъёрњои
байналмилалиеро меноманд, ки муносибатњо оид ба таъмин ва
самарабахшии истифодабарии боигарињои табиї, аз љумла, замин,
њифзи муњити зистро аз таъсири зарарнок бањри наслњои имрӯза ва
оянда танзим менамояд1.
Эъломияи умумии њуќуќи башар ва дигар санадњои аввалини
СММ бевосита њуќуќњои экологиро пешбинї намекунанд (танњо с.
1972 дар конфронси Стокњолм њуќуќ ба муњити солими зист ташаккул
ёфт). Вале Эъломия барои амалигардии њукуќњои асосии инсон (аз
љумла, њуќуќњои экологї) заминаи бузург гузошт. Масалан, эътирофи
њуќуќ ба озодии сухан, муттањидшавї ва ѓайра барои њалли
мушкилоти экологї ањамияти аввалиндараља дорад. Ё худ њуќуќ ба
Соњибов М.М., Ќодиров М.А. Фарњанги мухтасари истилоњоти њуќуќи экологии
Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Промэкспо, 2015. – С. 86.
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њаёт (м. 3 Эъломия) имрўз бар маънии васеътар мавриди баррасї
ќарор дорад. Ба пештараи он «њуќуќ ба зиндамонии экологї» низ
фањмида мешавад1.
Њамоњангии байналмилалиро ба воситаи конвенсияњо барќарор
кардан муфид мебошад, ѓайр аз муносибатњои дутарафа ва
бисёртарафаи давлатї ва байниташкилотї, умуман конвенсияњо
њамчун шартномањои баналмилалї яке аз механизимњои боэътимоди
барќарор намудани муносибатњои байналмилалии дар сатњи СММ ба
њисоб мераванд.
Њоло оид ба масъалањои гуногуни њифзи муњити атроф ќариб 500
созишномаи байналмилалї ќабул шудааст. Дар байни онњо
созишномањои хусусияти гуногундошта мављуданд: универсалї ва
минтаќавї; созишномањое, ки масъалањои умумї ё ин ки алоњидаи
њифзи муњити зистро дар бар мегиранд2.
Конвенсияи СММ оид ба таѓйирёбии иќлим. ЉТ Конвенсияи
СММ оид ба таѓйирёбии иќлимро соли 1998 ратификатсия кард.
Барномаи «Амали миллї оид ба пешгирии оќибатњои тагйирёбии
иќлим» аз љониби Њукумати љумњурї тасдиќ карда шуд. Дар доираи
талаботи иљрои Ковенсия ва мустањкам намудани базаи моддїтехникии Муассисаи давлатии «Агентии обуњавошиносї» ва
сохторњои он бо кумаки молиявии Бунёди Умумиљањонии экологї,
Иттињоди Аврупо, Созмони Умумиљањонии Обуњавошиносї, Агентии
амрикої оид ба тараќќиёти њамкорињои байналмилалї ва Агентии
Швейтсария оид ба њамкорињои байналмилалї лоињаи грантї ва
кумакњои техникї ба маблаѓи умумии 4 млн доллари амрикої иљро
гардиданд. Тањияи фазаи дуюми њисоби миллї оид ба таѓйирёбии
иќлим оѓоз шудааст.
Конвенсияи СММ доир ба мавзењои обию ботлоќї. Дар чорчўбаи
иљрои талаботи Конвенсияи мазкур, ки ЉТ ба он соли 2001 њамроњ
гардид, аз љониби Котиботи конвенсия Наќшаи Стратегии Рамсар
барои солњои 2003-2008 тањия гардид. Аз љониби коршиносони миллї
5 минтаќаи заминњои обию ботлоќии љумњурї, кўлњои Ќарокўл,
Шўркўл, Рангкўл, Зоркўл, Обанбори Ќайроќќум ва Водии дарёи Панљ
муайян гардиданд. Њоло инвентаризатсияи заминњои обию ботлоќии
љумњурї гузаронида шуда истодааст, ки њолат ва проблемањои
захирањои обиро муайян менамояд. Барои њалли масъалањои
1Бадалов

Ш.К. Асари ишорашуда. – С. 77.
Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити зист» // Зери
тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимзода М.З. – Душанбе:
Империал-Групп, 2015. – С. 28.
235
2

вуљуддошта, лоињањо барои дастгирии молиявї ба созмонњои
байналмилалї ва Котиботи конвенсия пешнињод карда мешаванд.
Конвенсияи Комиссияи иќтисодии Авруппо оид ба дастрас
намудани иттилоот, иштироки љомеа дар раванди ќабули ќарорњо ва
дастрас будани адолати судї доир ба масъалаи муњити зист.
(Конвенсияи Орхус). ЉТ моњи июни соли 2001 ба Конвенсияи мазкур
њамроњ гардид. Барнома- чорабинињо оид ба иљрои Конвенсияи
мазкур барои солњои 2004-2007 тањия карда шуд. Дар ин давра бо
дастгирии Маркази Созмони Амният ва Њамкории Аврупо, Душанбе
ва Котиботи Конвенсия оиди амалї шудани талаботњои Конвенсия
дар сатњи миллї ва минтаќавї як ќатор чорабинињо гузаронида
шуданд, ки дар онњо диќќати асосї ба имконияти амалї гардидани
Конвенсия дар љумњурї ва минтаќаи Осиёи Марказї дода шуд.
Бо маќсади иљрои талаботи Конвенсияи байни Созмони Амният
ва Њамкории Аврупо ва Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати
ЉТ, Созишнома оид ба њамкорї ба имзо расида, дар назди Кумитаи
Маркази захиравии Орхус ташкил карда шудааст, ки маќсади асосии
он таъмин намудани иттилоот оид ба њифзи муњити зист ба љомеа ва
равнаќи њамкорињо дар амалї гаштани конвенсия мебошад.
Конвенсияи СММ доир ба ифлоскунандањои устувории органикї
(Конвенсияи Стокголмї). Ба маќсади њифзи саломатии ањолї ва
муњити зист аз моддањои ифлоскунандаи устувори органикї Њукумати
ЉТ Конвенсияи Стокголмиро моњи майи соли 2002 ба имзо расонид.
Бо дастгирии молиявии Бунёди Умумиљањонии Экологї лоињаи
«Иљрои фаъолият доир ба иљрои Барномаи Миллии Конвенсияи
Стокголмї дар ЉТ амалї гардида истодааст». Мутобиќи Барномаи
мазкур бо дастгирии Барномаи СММ оид ба муњити зист ва Котиботи
Конвенсия барои тањия намудани Барномаи Миллї якчанд
чорабинињо оид ба проблемањои ифлоскунандагони моддањои
устувори органикї ва баланд бардоштани маърифати экологии љомеа
дар минтаќањои љумњурї гузаронида шуд.
Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди биёбоншавї. Ба
маќсади пешгирии таназзулёбї ва њифзи захирањои замин ЉТ
Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди биёбоншавиро моњи
декабри с. 1998 ба имзо расонид. Бо дастгирии Њукумати ЉТ ва
Котиботи конвенсияи Барномаи амали миллї оид ба мубориза ба
биёбоншавиро тањия ва аз љониби Њукумати ЉТ тасдиќ карда шуд.
Соли 2003 ЉТ бо ташаббуси давлатњои Осиёи Марказї оид ба
идоракунии захирањои устувори замин њамроњ шуд. Инчунин, доир ба
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иљрои барномаи мазкур лоињањо тањия гардида, барои дастгирї ба
созмонњои байналхалќї пешнињод карда шудаанд.
Конвенсия оид ба бањодињии таъсир ба муњити зист. Бо Ќарори
Њукумати ЉТ аз моњи феврали с. 2004 Тољикистон ба конвенсияи
мазкур шомил гардид. Тањияи Дастурамал оид ба гузаронидани бањои
таъсир ба муњити зисти минтаќаи Осиёи Марказї оѓоз гардид. Дар
тўли ин солњо заминаи њамкорињо бо Ташкилоти байналхалии
обуњавосанљии (ТБО) гузошта шуд. Гурўњи байнињукуматии
ташхисгарони ТБО-СММ оид ба масоили таѓйирёбии иќлим бо
иштироки мутахассисони мо маърўзае тайёр карданд, ки асоси илмии
Конвенсияи СММ-ро таѓйроти иќлим ташкил дод.
Дар баробари санадњои њуќуќии байналмилалии зикршуда дигар
санадњое низ мављуданд, ки аз тарафи Тољикистон дар соњаи њуќуќи
экологї эътироф шудаанд, ба монанди: Конвенсияи СММ оид ба
таѓйирёбии иќлим, ки ЉТ ба он аз 13 декабри с. 1997 њамроњ шуда, аз 7
апрели с. 1998 ба ќувваи амал даромадааст; Конвенсия оид ба њифзи
ќабати озонї, ки ЉТ ба он аз 11 марти с. 1996 њамроњ шуда, аз 4
августи с. 1997 ба ќувваи амал даромадааст; Конвенсияи СММ
вобаста ба мубориза бо биёбоншавї, ки ЉТ 28 декабри с. 1998 ба он
њамроњ шудааст; Конвенсия дар бораи ифлосшавии устувори органикї, ки он аз тарафи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз 6
декабри с. 2006, № 417 тасдиќ карда шудааст; Конвенсия дар бораи
гуногунии биологї, ки дар Тољикистон аз 27 январи с. 1997 ба њукми
амал даромадааст; Конвенсия оид ба нигоњдории муњољирати
намудњои њайвоноти вањшї, ки ЉТ ба он аз 24 октябри с. 2000 њамроњ
гардидааст; Конвенсия дар бораи њифзи мероси умумиљањонии
фарњангї ва табиї, ки ЉТ ба он аз 28 августи с. 1992 њамроњ шудааст;
Конвенсия оид ба назорати сарњадии интиќоли партовњои хатарнок ва
нобуд кардани онњо, ки Тољикистон аз с. 2016 ба он њамроњ шудааст;
Конвенсия дар бораи савдои байналмилалии намудњои њайвоноти
вањшї ва набототи тањти хатари нобудшавї ќарордошта, ки ЉТ аз 24
июни с. 2015 ба он њамроњ гардидааст.
Агар барои иљрои уњдадорињои байналмилалии ЉТ ворид
намудани
(имплементатсияи)
меъёрњои
санадњои
њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, дар сатњи
дохилидавлатї зарур бошад, маќомоти њуќуќэљодкунандаи ЉТ дар
доираи салоњияти худ санадњои дахлдори меъёрии њуќуќї ќабул
мекунанд. Барои иљрои уњдадорињои пешбининамудаи санадњои
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст,
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санадњои меъёрии њуќуќї дар мавридњои зерин ќабул карда мешаванд,
агар:

мавзўи танзими санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, масъалањои мансуб ба доираи
танзими ќонунгузориро дар бар гирифта, вале бо санадњои меъёрии
њуќуќии ЉТ танзим нашуда бошанд;

санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ ба санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, мухолиф
бошанд;

иљрои уњдадорињои пешбининамудаи санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, бе ќабули
санади меъёрии њуќуќии дахлдор дар њудуди ЉТ ѓайриимкон бошад;

иштироккунандагони шартномаи байналмилалї дар бораи
ќабули санадњои меъёрии њуќуќии дахлдори миллї ањду паймон карда
бошанд.
Дар танзими муносибатњои экологї наќши њамкории
байнидавлатї дар самти мазкур назаррас мебошад. Дар миёни
кишварњои аъзои ИДМ њамкории мутаќобила дар соњаи њуќуќи
экологї рушд кардааст. Оид ба сатњи баланди њамкории мутаќобилаи
давлатњои аъзои ИДМ дар ин самт Созишнома оид ба њамкории
мутаќобила дар самти экологї ва њифзи муњити зист, ки байни
давлатњои Љумњурии Озарбойљон, Арманистон, Белоруссия,
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдавия, Россия, Тољикистон, Ўзбекстон,
Туркманистон ва Украина ба имзо расидааст, гувоњ мебошад.
Дар баробари ин, ќарор оид ба ташкили маќомоти махсус вобаста
ба таъмини иљрои Созишномаи мазкур ќабул гардид, ки бо ин маќсад
Шўрои байнидавлатии экологї, ки ба роњбарони маќомотњои њифзи
муњити зисти давлатњои аъзои ИДМ дохил мешаванд ва Фонди
экологии байнидавлатї ташкил карда шуд. Дар Ассамблеяи
байнипарлумонии ИДМ Шуъбаи њифзи муњити зист ташкил карда
шудааст. Яке аз шаклњои муњими фаъолияти онњо ин тањияи ќонунњои
моделї (амсилавї ё намунавї) мебошад, ки ба соддагардонии
(унификатсияи) ќонунгузории экологї мусоидат менамояд. Мисол,
моњи декабри с. 1997 дар иљлосияи Х Ассамблеяи байнипарлумонии
давлатњои аъзои ИДМ Ќонуни намунавї «Дар бораи дастрасии
иттилооти экологї» ќабул гардид1.

1Соњибзода

М.М. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон: нашри аввал. – Душанбе:
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Наќши Кодекс ва ќонунњо дар рушди ќонунгузории экологї.
Ќонунњо заминаи асосии ќонунгузории экологї мањсуб ёфта,
аксарияти муносибатњои њуќуќи экологї тибќи ќонунњо танзим
гардидаанд. Ќонун санади меъёрии њуќуќиест, ки мутобиќи тартиби
муќарраршуда аз тарафи маќоми ќонунгузор ќабул мегардад ва
муносибатњои муњими љамъиятиро танзим мекунад.
Дар соњаи њуќуќи экологї ќонунњои мазкур ќабул шудаанд:
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» аз 2 августи с. 2011, № 760,
Ќонуни ЉТ «Дар бораи муњофизат ва истифодаи олами наботот» аз 17
майи с. 2004, № 31, Ќонуни ЉТ «Дар бораи олами њайвонот» аз 5
январи с. 2008, № 354, Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи њавои
атмосфера» аз 28 декабри с. 2012, № 912, Ќонуни ЉТ «Дар бораи
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда» аз 26 декабри с. 2011, №
788, Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли с. 1994,
№ 983, Ќонуни ЉТ «Дар бораи экспертизаи экологї» аз 16 апрели с.
2012, № 818, Ќонуни ЉТ «Дар бораи партовњои истењсолї ва
истеъмолї» аз 10 майи с. 2002, № 44, Ќонуни ЉТ «Дар бораи
муомилот бо партовњои радиоактивї» аз 22 июли с. 2013, № 1002,
Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои партов»
аз 19 июли с. 2019, № 1633, Ќонуни ЉТ «Дар бораи иттилооти
экологї» аз 25 марти с. 2011, № 705, Ќонуни ЉТ «Дар бораи
маърифати экологии ањолї» аз 29 декабри с. 2010, № 673, Ќонуни ЉТ
«Дар бораи мониторинги экологї» аз 25 марти с. 2011, № 707, Ќонуни
ЉТ «Дар бораи арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист» аз 2 августи с.
2011, № 760, Ќонуни ЉТ «Дар бораи аудити экологї» аз 26 декабри с.
2011, № 785, Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини амнияти экологии
наќлиёти автомобилї» аз 8 августи с. 2015, № 1214, Ќонуни ЉТ «Дар
бораи њифзи хок» аз 16 октябри с. 2009, № 555 ва ѓайра.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» њамчун заминаи
асосии ќонунгузории экологї. Дар замони соњибистиќлолии кишвар
ду маротиба ќонун оид ба њифзи муњити зист ќабул гардидааст.
Аввалин маротиба дар замони соњибистиќлолї Ќонуни ЉТ «Дар
бораи њифзи табиат» аз 27 декабри с. 1993, № 905 ќабул гардидаст, ки
сохтори он аз 13 боб ва 90 модда таркиб ёфтааст. Ќонуни мазкур дар
танзими муносибатњо вобаста ба њифзи муњити зист наќши муњим
бозидааст ва дар он муќаррар гардида буд, ки вазифаи ќонунгузорї
оид ба њифзи табиат аз он иборат аст, ки муносибатро дар соњаи
таъсири мутаќобилаи љамъият ва табиат бо маќсади нигоњ доштани
боигарињои табиї ва муњити табиии зисти инсон, истифодаи оќилона
ва барќарорсозии захирањои табиї, пешгирии таъсири зараровари
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экологии фаъолияти хољагї ва ѓайра, солим ва бењтар гардондани
њолати муњити зист, мустањкам кардани ќонуният ва тартиботи њуќуќї
дар соњаи муносибатњои мазкур ба манфиати наслњои њозираву
ояндаи одамон танзим гардонад.
Баъдан дар кишвар маротибаи дуввум Ќонуни ЉТ «Дар бораи
њифзи муњити зист» аз 2 августи с. 2011, № 760 ќабул гардид, ки тибќи
он ќонуни пештра амалкунанда (Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи
табиат» аз 27 декабри с. 1993) аз эътибор соќит дониста шуд. Ќонуни
ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» асосњои њуќуќии сиёсати
давлатиро дар соњаи њифзи муњити зист муайян намуда, ба таъмини
рушди устувори иљтимоию иќтисодї, кафолатњои њуќуќи инсон ба
муњити зисти солим ва мусоид, тањкими тартиботи њуќуќї, пешгирии
таъсири номатлуби фаъолияти хољагидорї ва дигар фаъолият ба
муњити зист, ташкили истифодаи оќилонаи захирањои табиат ва
таъмини амнияти экологї равона шудааст. Дар асоси м. 1 њамин
Ќонун муњити зист ин муњити зисти инсон, маљмўи љузъиёти муњити
табиї, объектњои табиї ва табиии антропогенї, инчунин объектњои
антропогенї мебошад.
Дар Ќонуни мазкур муќаррар шудааст, ки аз ифлосшавї,
вайроншавї, осеб дидан, камшавї, харобшавї ва дигар таъсири
номатлуби фаъолияти хољагидорї ва фаъолияти дигари шахсони
воќеї ва њуќуќї инњо њифз карда мешаванд: замин, ќаъри он, хок;
обњои рўйизаминї ва зеризаминї; њавои атмосфера, ќабати озонии
Замин; олами набототу њайвонот, аз љумла гуногунии
биологї, тамоми намудњои љангал, инчунин фонди генетикии онњо.
Мамнўъгоњњои табиии давлатї, аз љумла биосферї, минтаќањои
муњофизатї (буферї), парваришгоњњои табиии давлатї, ёдгорињои
табиї, паркњои табиї, миллї ва дендрологї, боѓњои ботаникї, дигар
комплексњо ва объектњои табиї, ки моњияти махсуси њифзи табиат,
илмї, таърихию фарњангї, эстетикї, истироњатї ва тандурустї
доранд, инчунин объектњои олами набототу њайвоноти нодир ё зери
хатари нобудшавї ќарордошта, дигар организмњо ва макони зисту
сабзиши онњо тањти њифзи махсус ќарор дода мешаванд. Ба объектњои
њифзи махсус, њамчунин минтаќањои ташаккулёбии обњои зеризаминї
(водии дарёњо, дањанаи селроња, шелфи доманакўњњо), бозёфтњои
нодири геологї ва ташкилањои минералогї, объектњои палеонтологї
ва дигар ќитъањои ќаъри замин, ки арзиши махсуси илмї, фарњангї ва
ѓайра доранд, замини назди соњил ва минтаќањои њифзи объектњои об,
њавзњои хољагињои моњипарварї, ќитъањои њифзии љангалњо ва дигар
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минтаќањое, ки тибќи ќонунгузории ЉТ муайян карда мешаванд,
мансубанд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист» аз муќаддима, 17 боб
ва 85 модда иборат мебошад.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њудудњои табиии махсус
муњофизатшаванда». Ќонуни ЉТ «Дар бораи њудудњои махсус
муњофизатшаванда» аз 26 декабри с. 2011, № 788 асосњои њуќуќї,
ташкилї ва иќтисодии њудудњои табиии махсус муњофизатшавандаро
муайян карда, вазифањо, низоми фаъолият ва минтаќабандии онњоро
муќаррар менамояд. Ќонуни мазкур аз муќаддима, 13 боб ва 54
моддаи иборат аст. Тибќи њамин Ќонун њудудњои табиии махсус
муњофизатшаванда ин ќитъањои замин, об ва фазои њавои онњоро
ињотакардае, ки дар онњо комплексњо ва объектњои табиии дорои
ањамияти махсуси њифзи муњити зист, илмї, фарњангї, эстетикї,
рекреатсионї ва солимгардонї љойгир буда, бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории ЉТ пурра ва ё ќисман аз
истифодабарии хољагидорї гирифта шудаанд ва барои онњо низоми
махсуси њифз муќаррар шудааст.
Дар Ќонуни мазкур категорияњои њудудњои табиии махсус
муњофизатшаванда, дар моликияти давлатї ќарор доштани онњо,
идоракунии давлатии њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда,
ташкили ин њудудњо, вазъи њуќуќии маъмнуъгоњњои табиии давлатї,
паркњои табиии давлатї, парваришгоњњои табиї, боѓњои давлатии
њайвонот, ёдгорињои тарихии давлатї ва минтаќањои экологию
этнографї ва дигар масъалањо муќаррар карда шудааст.
Дар Ќонуни зикршуда муайян шудааст, ки њудудњои табиии
махсус муњофизатшаванда моликияти истисноии давлат буда, давлат
истифодаи самараноки онњоро ба манфиати халќ кафолат медињад.
Амалњое, ки ошкоро ё пинњонї њуќуќи моликияти давлатии њудудњои
табиии махсус муњофизатшавандаро вайрон мекунанд, манъ
мебошанд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї».
Ќонуни ЉТ «Дар бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї» аз 10
майи с. 2002, № 44 ќабул гардида, муносибатњоеро, ки дар рафти
њосилшавї, љамъоварї, нигоњдорї, истифодабарї, кашондан,
безараргардонї ва гӯронидан, инчунин дар идоракунї ва назорати
давлатї дар соњаи муомилот бо партовњо ба миён меоянд, танзим
менамояд ва ба пешгирии таъсири манфии партовњои истењсолї ва
истеъмолї ба муњити атроф, саломатии инсон њангоми муомилот бо
партовњо ва истифода бурдани онњо барои эњтиёљоти хољагию
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истењсолї ба сифати манбаи иловагии ашёи хом мусоидат менамояд.
Сохтори он аз муќаддима, 6 боб ва 22 модда таркиб ёфтааст.
Тибќи ин санади меъёрии њуќуќї партовњо ин моддањои гуногун,
масолењ ва љисмњое мебошанд, ки дар рафти њаёт ва фаъолияти инсон
ба вуљуд омада, дар љойи пайдо ё зоњиршудаашон ќобили истифода
бурдан нестанд ва моликашон онњоро нобуд карданианд ё худ њатман
бо роњи истифодабарї ё барњамдињї аз онњо халос шуданиянд. Дар
Ќонуни ЉТ «Дар бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї»
принсипњои асосии сиёсати давлатї дар соњаи муомилот бо партовњо,
объекти њуќуќи моликият будани партовњо, ваколатњои маќомоти
њокимияти давлатї дар соњаи муомилот бо партовњо, назорат ба
муомилот бо партовњо, бамеъёрдарорї ва бањисобгирии давлатї
њангоми муомилот бо партовњо, танзими њуќуќї ва иќтисодї дар
соњаи муомилот бо партовњо пешбинї гардидааст.
Партовњо объекти њуќуќи моликият мебошанд. Њуќуќи моликият
ба партовњо метавонад бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузории
ЉТ аз як шахс ба шахси дигар гузарад. Истењсолкунандаи партовњо
њуќуќи моликият ба партовњоро аз лањзаи њосилшавии онњо ва то ба
шахси дигар гузаштани ин њуќуќ ё ин, ки то коркард ё пурра несту
нобуд сохтани партовњо бо тартиби пешбининамудаи Ќонуни ЉТ
«Дар бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї» ба даст меорад. Дар
њолати хусусигардонии корхонањои давлатї, ки дар натиљаи
фаъолияти онњо њаљми муайяни партовњо њосил шудааст, њуќуќи
моликият ба партовњо ва уњдадорињои љуброн кардани товони зарари
аз партов ба саломатии инсон, молу мулки шахсони воќеї ва њуќуќї
ва муњити зист расида ба соњибони нав мегузаранд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи иттилооти экологї». Ќонуни ЉТ «Дар
бораи иттилооти экологї» аз 25 марти с. 2011, № 705 ќабул гардида, аз
15 модда иборат мебошад. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї,
иќтисодї ва иљтимоии таъмини иттилооти экологиро дар ЉТ муайян
менамояд ва ба таъмини њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќї ба
дастрасии иттилооти экологии мукаммал, эътимоднок ва сариваќтї
мусоидат карда, муносибатњоро дар ин бахш танзим менамояд.
Тибќи м. 1 њамин Ќонун иттилооти экологї ин иттилооти
њуљљатии дорои маълумот оид ба вазъи муњити зист ва таъсир ба он,
тадбирњои њифзи он, њамчунин таъсири муњити зист ба инсон
мебошад, ки таркибашро Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии
њуќуќии ЉТ ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон
онњоро эътироф кардааст, муайян менамоянд. Дар Ќонуни мазкур
мафњумњои асосї, объектњои муносибатњо дар бахши иттилооти
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экологї, намудњои иттилооти экологї, тартиби дастрас кардани
иттилотти экологї, мањдудиятњои дастрасї ба иттилооти экологї ва
дигар муносибатњо танзим гардидаанд.
Дар Ќонуни зикршуда иттилооти экологї ба иттилооти умумии
экологї ва иттилооти хосаи экологї таќсим карда мешавад.
Иттилооти умумии экологї иттилооти экологие мебошад, ки барои
истифодаи омма аз љониби моликони иттилооти экологї љињати
иљрои уњдадорињояшон, ки аз Ќонуни ЉТ «Дар бораи иттилооти
экологї», дигар санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ бармеоянд, муќаррар
шудааст. Иттилооти хосаи экологї иттилооти экологие ба њисоб
меравад, ки дар асоси шартнома манзур мешавад ва барои пешнињоди
он тайёрии иловагї, аз љумла љамъоварї, коркард ва тањлили
иттилоот зарур аст. Ба иттилооти хосаи экологї нисбат додани
иттилооти экологие, ки аз њодисаи расонидани зарар ба муњити зист
иборат аст, манъ аст.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи маърифати экологии ањолї». Ќонуни ЉТ
«Дар бораи маърифати экологии ањолї» аз 29 декабри с. 2010, № 673
принсипњои њуќуќї, ташкилї, молиявї ва иќтисодии сиёсати
давлатиро дар соњаи маърифати экологии ањолї ба танзим медарорад
ва аз муќаддима, 4 боб ва 17 модда иборат аст. Маърифати экологї
раванди таълим мањсуб меёбад, ки маќсади он аз маърифати экологї
бањравар кардан, дар рўњи маърифати экологї таълиму тарбия додан,
пойдор гардонидани фарњанги экологї, дуруст ва оќилона муайян
кардани тамоили донишандўзї, нишон додани ќобилият ва
ташаккули рафтори дурусти шахсони алоњида ва ањолї оид ба њифз ва
истифодаи табиат иборат мебошад.
Сиёсати давлатї дар соњаи маърифати экологии ањолї ин
фаъолияти маќомоти ваколатдори давлатї мебошад, ки ба таъмини
шароит барои амалї намудани омўзиши экологии ањолї ва
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти давлатї, љамъиятї ва шахсони
воќеї љињати ташаккулёбии фарњанги умумї ва тахассусии экологии
шахс ва љомеа равона шудаанд. Масъалањои принсипњои асосии
сиёсати давлатї оид ба маърифати экологии ањолї, маќсад ва
вазифањои он, маърифати экологї ва фазои иттилоотї, низоми
маърифати экологии ањолї, идоракунии низоми маърифати экологии
ањолї дар њамин Ќонун танзим гардидаанд.
Тибќи њамин Ќонун низоми маърифати экологї ќисми таркибии
низоми ягонаи тањсилоти ЉТ мебошад. Он маљмўи меъёрњои бо њам
алоќаманди давлатии тањсилот, барномањои таълимии зинаю самтњои
гуногун буда, њамгироии омўзиш ва фаъолияти муассисањои таълимї,
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маќомоти идораи маорифро таъмин менамояд. Асоси ташкилии
сиёсати давлатї дар соњаи маърифати экологї барномаи комплексии
давлатии маърифати экологии ањолї мебошад. Маърифати экологї
дар ЉТ мувофиќи барномањои давлатї татбиќ мегардад. Барномањо
аз љониби маќомоти ваколатдори идораи давлатї бо љалби
ташкилотњои љамъиятї тањия карда мешаванд. Салоњияти
ташкилотњои љамъиятиро ќонунгузории ЉТ муќаррар менамояд.
Барномањо мутобиќи талаботи меъёрњои давлатї тањия мешаванд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист».
Ќонуни ЉТ «Дар бораи арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист» 18
июли с. 2017, № 1448 ќабул шудааст ва аз 5 боб ва 26 модда иборат аст.
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї ва ташкилии арзёбии таъсиррасонї ба
муњити зист, робитаи мутаќобилаи он ба экспертизаи давлатии
экологї, инчунин тартиби бањисобгирї ва таснифи объектњои арзёбии
таъсиррасонї ба муњити зистро муќаррар менамояд.
Арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист ин муайян намудани
таъсири имконпазири фаъолияти хољагидорї ва дигар фаъолияти
банаќшагирифташаванда ба муњити зист, таѓйири эњтимолии муњити
зист, инчунин пешгӯи намудани вазъи ояндаи он ба маќсади ќабули
ќарор оид ба имконпазир ё имконнопазир будани татбиќи ќарорњои
лоињавї мебошад. Дар раванди арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист
дараљаи таъсиррасонї ба муњити зист муайян карда мешавад.
Таъсиррасонї ба муњити зист оќибатњои фаъолияти хољагидорї ва
дигар фаъолияти банаќшагирифташаванда барои муњити зист
мебошад, ки ба саломатї ва амнияти ањолї, объектњои олами наботот
ва њайвонот, хок, њавои атмосфера, захирањои об ва замин, иќлим,
ландшафт, ёдгорињои мероси таърихию фарњангї ва дигар объектњои
моддї ё робитаи мутаќобилаи онњо, инчунин ба шароити иљтимоию
иќтисодї таъсир мерасонанд.
Ќонуни мазкур принсипњои арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист,
идоракунии давлатї, субъектони арзёбии таъсиррасонї ба муњити
зист ва масъулияти онњо, марњилањо ва гурўњњои арзёбии
таъсиррасонї, меъёрњои мансуб донистани фаъолияти хољагидорї ва
дигар фаъолият ба гурўњњо ва дигар масъалањоро муайян намудааст.
Тањия ва амалисозии лоињањои фаъолияти хољагидорї ва дигар
фаъолият, ки ба муњити зист таъсири манфї мерасонанд, бе
гузаронидани арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист манъ аст.
Мувофиќи муќаррароти њамин Ќонун фаъолияти хољагидорї ва
дигар фаъолияти банаќшагирифташаванда вобаста ба моњияти
таъсири экологї, њамчун объекти арзёбї ба гурўњњои «А», «Б», «В» ва
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«Г» људо карда мешавад. Барои намудњои фаъолияти хољагидорї ва
дигар фаъолияти банаќшагирифташаванда, ки ба номгўи гурўњњои
«А» ва «Б» дохил карда нашудаанд, пешнињоди изњорот дар бораи
арзёбии таъсиррасонї ба муњити зист ва эъломияи уњдадорињо оид ба
тадбирњои муайянгардида ва пешбинишавандаи њифзи муњити зист аз
љониби фармоишгари фаъолияти мазкур њатмї мебошанд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи экспертизаи экологї». Ќонуни ЉТ «Дар
бораи экспертизаи экологї» 16 апрели с. 2012, № 818 ќабул шудааст,
ки сохтори он аз 7 боб ва 28 модда иборат аст. Ќонуни мазкур
принсипњо ва тартиби гузаронидани экспертизаи экологиро муайян
намуда, барои пешгирии таъсири манфии фаъолияти ба
наќшагирифташавандаи хољагидорї ва дигар намуди фаъолият ба
муњити зист ва оќибатњои иљтимої, иќтисодї ва дигари ба он
алоќаманди татбиќи объекти экспертизаи экологї равона
гардидааст1.
Экспертизаи экологї муќаррар намудани мутобиќат ё
номутобиќатии њуљљати лоињавї ва дигар њуљљатњо ба талаботи
ќонунгузорї оид ба њифзи муњити зист ва истифодабарии оќилонаи
захирањои табиї, аз он љумла санадњои меъёрии техникї мебошад.
Дар м. 4 Ќонуни мазкур дарљ гардидааст, ки маќсадњои экспертизаи
экологї аз пешгирии оќибатњои манфии имконпазири татбиќи
объектњои экспертиза ва таъсири номусоиди онњо ба саломатии ањолї,
захирањои табиї, муњити зист, амнияти экологии љомеа, аз љумла
бартарафкунии зарари онњо зимни фаъолияти идоракунї,
хољагидорї, сармоягузорї ва дигар фаъолият оид ба татбиќи
объектњои экспертиза ва таъмини пешгўињои экологї дар асоси
ахборот оид ба њолат ва таѓйироти имконпазири вазъи экологї дар
натиљаи љойгиронї ва инкишоф додани ќуввањои истењсолкунанда, ки
ба саломатии ањолї, захирањои табиї, муњити зист ва амнияти экологї
таъсири манфї намерасонанд, иборат аст.
Дар ЉТ экспертизаи давлатии экологї ва экспертизаи љамъиятии
экологї гузаронида мешаванд. Объектњои экспертизаи давлатии
экологї аз њуљљатњои лоињавї ва дигар њуљљатњои зерин оид ба
фаъолияти ба наќшагирифташавандаи хољагидорї ва дигар намуди
фаъолият иборат мебошанд, ки метавонанд ба муњити зист таъсири
манфї расонанд: лоињањои барномањо ва наќшањои љумњуриявї ва
мањаллї, консепсияњои соњавї, пешгўињо, ки татбиќи онњо ба
истифодаи захирањои табиї алоќаманданд ва (ё) метавонанд ба
муњити зист таъсир расонанд; лоињањои шањрсозї; лоињањои меъморї
1Соњибзода
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ва сохтмонї, ки тибќи ќонунгузории ЉТ пешбинї гардидаанд;
лоињањои санадњои меъёрии техникї, ки дар онњо талабот оид ба
њифзи муњити зист ва (ё) истифодаи оќилонаи захирањои табиї
нисбати мањсулот ва раванди тањияи он, истењсол, истифодабарї,
нигоњдорї, њамлу наќл, фурўш ва истифодаи партовњо ё хизматрасонї
муќаррар мегарданд.
Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот уњдадоранд ањолиро аз фаъолияти ба
наќшагирифташавандаи хољагидорї ва дигар намуди фаъолият дар
њудуди тобеи худ тавассути воситањои ахбори омма ва дигар усулњои
дастрас сари ваќт хабардор намоянд. Экспертизаи љамъиятии экологї
пеш аз экспертизаи давлатии экологї ё бо он якљоя гузаронида
мешавад. Экспертизаи љамъиятии экологї бо шарти ба ќайд
гирифтани аризаи ташкилкунандаи экспертизаи љамъиятии экологї
оид ба гузаронидани он аз љониби маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот амалї карда
мешавад. Талабот оид ба шакл ва мундариљаи ариза барои
гузаронидани экспертизаи љамъиятии экологї тибќи ќонунгузории
ЉТ муќаррар карда мешавад.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи аудити экологї». Ќонуни ЉТ «Дар бораи
аудити экологї» аз 26 декабри с. 2011, № 785 ќабул гардидааст, ки аз
19 модда иборат аст. Ќонуни мазкур принсипњо ва тартиби
гузаронидани аудити экологиро дар ЉТ бо маќсади пешгирии таъсири
манфии фаъолияти идоракунї, хољагидорї ва дигар намудњои
фаъолият ба муњити зист, њаёт ва саломатии ањолї муайян менамояд.
Мутобиќи м. 1 њамин Ќонун аудити экологї ин намуди фаъолияте
мебошад, ки тањлили мувофиќати фаъолият ва њисоботи субъекти
фаъолияти хољагидорї ба ќонунгузорї, њуљљатњои меъёрию методї,
дастурї ва танзимкунандаи соњаи њифзи муњити зист ва захирањои
табииро дар бар мегирад.
Маќсадњои аудити экологї ин мусоидат ба субъектњои фаъолияти
хољагидорї дар муайян намудани сиёсати экологии худ, ташаккули
афзалиятњо барои амалї намудани чорабинињо, аз љумла чорањои
огоњкунанда барои риояи талаботи экологии муќарраргардида ва
ташкили механизми иљрои танзими самараноки истифодабарии
табиат ва таъмини рушди устувор мебошад.
Њамзамон м. 5 њамин Ќонун пешбинї намудааст, ки дар њудуди
ЉТ метавонанд аудити экологии ташаббусї ва њатмї гузаронида
шаванд. Аудити экологии ташаббусиро дар асоси ќарори субъекти
фаъолияти хољагидорї ташкилоти аудитории экологї, аудитори бе
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ташкили шахси њуќуќї бо фаъолияти соњибкорї машѓулбуда,
мегузаронад. Аудити экологии њатмї бо ќарори маќоми њокимияти
давлатї аз љониби ташкилоти аудитории экологї гузаронида
мешавад. Аудити экологї дар асоси шартномаи байни субъекти
фаъолияти хољагидорї ва ташкилоти аудитории экологї ё аудиторе,
ки бе ташкили шахси њуќуќї ба фаъолияти соњибкорї машѓул аст, дар
сурати доштани иљозатнома оид ба гузаронидани аудити экологї дар
њудуди ЉТ гузаронида мешавад.
Дар шартномаи гузаронидани аудити экологї бояд шартњои
њатмии зерин пешбинї гарданд: мавзўи шартнома, муњлат, њаљми
муайяни хизматрасонї, њаљм ва шартњои пардохти маблаѓ, њуќуќу
уњдадорињо ва масъулияти тарафњо. Бо розигии тарафњо дар
шартнома метавонанд дигар шартњо пешбинї карда шаванд.
Ташкилоти аудитории экологї, аудиторе, ки бе ташкили шахси
њуќуќї ба фаъолияти соњибкорї машѓул аст, њуќуќ доранд барои
гузаронидани аудит дар асоси шартнома дигар ташкилотњои экологии
иљозатномаи дахлдордошта ва аудиторњои экологии аз аттестатсия
гузаштаро љалб намоянд. Дар ин сурат тамоми масъулият оид ба
талаботи дар м. 14 ва 15 Ќонуни ЉТ «Дар бораи аудити экологї»
нишондодашуда ба зиммаи ташкилоти аудитории экологї, аудитори
бе ташкили шахси њуќуќї ба фаъолияти соњибкорї машѓулбуда,
гузошта мешавад, ки бо субъекти фаъолияти хољагидорї шартнома
бастаанд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини амнияти экологии наќлиёти
автомобилї». Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини амнияти экологии
наќлиёти автомобилї» аз 8 августи с. 2015, № 1214 ќабул шуда, аз 5
боб ва 24 модда таркиб ёфтааст. Ќонуни мазкур муносибатњои
љамъиятиро вобаста ба таъмини амнияти экологии наќлиёти
автомобилї дар ЉТ танзим менамояд. Вазифањои Ќонуни мазкур
иборатанд аз: а) пешгирї, коњиш додан, назорати маљмўии
ифлосшавии муњити зист њангоми истењсол, истифода ва нобудсозии
наќлиёти автомобилї, инчунин пайдошавии партовњо, пасмондањо,
дигар таъсироти манфие, ки дар натиљаи истифодаи наќлиёти
автомобилї пайдо мешаванд; б) баланд бардоштани сатњи умумии
њифзи муњити зист аз таъсири техногенї, ки њангоми истењсол ва
истифодаи воситањои наќлиёти автомобилї, инчунин дар натиљаи
нобудсозии воситањои наќлиёти автомобилии истифодашуда ба вуљуд
меоянд; в) таъмини амнияти истењсол ва истифодаи наќлиёти
автомобилї барои муњити зист ва саломатии ањолї.
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Воситањои наќлиёти автомобилие, ки аз давлатњои дигар ба
њудуди ЉТ ба муњлати зиёда аз шаш моњ ворид карда мешаванд ва
барои њаракат дар роњњои автомобилгард пешбинї гардидаанд, ба
дараљањои экологї људо карда мешаванд. Дараљаи экологии
воситањои наќлиёти автомобилї вобаста ба меъёрњои техникии
партовњо барои намунаи (модели) мушаххаси воситаи наќлиёти
автомобилї дар лањзаи истењсоли он муќаррар карда мешавад.
Таснифоти экологии воситањои наќлиёти автомобилї оид ба
партовњои моддањои зараровар (ифлоскунанда) мувофиќи њуљљатњои
меъёрие, ки ба талаботи амниятї, меъёрњои санитарї, њифзи мењнат,
экология, стандартњои байналмилалию давлатї ва регламентњои
техникї мутобиќ мебошанд, муќаррар карда мешавад.
Бо маќсади коњиш додани таъсири наќлиёти автомобилї ба вазъи
экологї бо тартиби муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ
чорањои зерин андешида мешаванд: 1) гузаронидани санљиши њолати
экологии наќлиёти автомобилї; 2) љорї намудани шартњои техникї ба
сўзишвории муњаррик; 3) ташкили истењсол ва фурўши сўзишвории
муњаррики аз љињати нишондодњои экологї тоза; 4) назорати
пайдарпайи сифати сўзишвории муњаррик; 5) љорї намудани
технологияи коркарди дубора ё безараргардонии аккумуляторњо; 6)
амалисозии хизматрасонии техникї дар шафати роњњо. Ќонуни
мазкур талаботи экологї њангоми азнавтаљњизонии воситањои
наќлиёти автомобилї, таъмини амнияти экологии объектњои
инфрасохтори наќлиёти автомобилї, чорањои зиёд намудани дараљаи
экологии воситањои наќлиёти автомобилї, назорати амнияти
экологии наќлиёти автомобилї ва дигар муносибатњоро танзим
намудааст1.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи заминсозї». Ќонуни ЉТ «Дар бораи
заминсозї» аз 5 январи с. 2008, № 356 маљмўи муносибатњои бо
асосњои њуќуќии фаъолият дар соњаи заминсозї алоќаманд, тартиби
амалигардонии чорабинињои заминсозї, инчунин муносибатњоро дар
раванди фаъолияти заминсозї байни Њукумати ЉТ, маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот, маќоми ваколатдори давлатии батанзимдарории муносибатњои
вобаста ба замин, заминистифодабарандагон, шахсони воќеї ва
њуќуќї, ки ба гузаронидани корњои заминсозї манфиат доранд,
танзим менамояд. Заминсозї ин маљмўи чорабинињо мебошад, ки
барои истифодаи пурра, оќилона ва самараноки замин, ташкили
заминистифодабарии нав, танзими заминистифодабарии мављуда,
1Соњибзода
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гузаронидани корњои тањќиќотї, тањияи њуљљатњои лоињавї,
марзакашї ва њифзи заминњо, инчунин барои нигоњдорї ва бењдошти
манзарањои табиат равона карда мешавад.
Дар м. 4 Ќонуни мазкур принсипњои гузаронидани заминсозї
муќаррар шудааст, ки ду принсипи он – принсипи таъмини афзалияти
њифзи муњити зист нисбат ба зарурияти иќтисодии истифодаи заминњо
ва принсипи нигоњдорї ва истифодаи эњтиёткоронаи захирањои замин
ва манзарањои табиат бевосита ба њифзи муњити зист равона карда
шудааст. Инчунин, дар њамин Ќонун аз заминистифодабарандагон
истифодаи пурра, оќилона ва самараноки заминњо талаб карда
мешавад.
Санадњои
меъёрии
њуќуќии
зерќонунї
њамчун
заминаи рушди ќонунгузории экологї. Санадњои ќонунгузорї
муносибатњои љамъиятиро дар сатњи пурраву фарогир танзим намуда
наметавонанд ва бо маќсади танзими муносибатњои мушаххас ё
татбиќи пурраи меъёри алоњидаи санадњои ќонунгузорї љињати иљрои
меъёрњои онњо санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї ќабул мегардад.
Дар танзими муносибатњои соњаи экологї наќши санадњои зерќонунї
назаррас аст ва дар соњаи мазкур миќдори зиёди санадњои меъёрии
зерќонунї ќабул гардидаанд.
Вобаста ба танзими муносибатњои экологї як ќатор санадњои
зерќонунї амал мекунанд: Фармони Президенти ЉТ «Дар бораи
њамроњшавии ЉТ ба Конвенсияи манъи истифодаи њарбї ё њама гуна
истифодаи душманонаи воситањои таъсир ба муњити табиат аз 10
декабри с. 1976» аз 16 сентябри с. 1999, № 1348; Ќарори Њукумати ЉТ
«Дар бораи муайян намудани маќоми ваколатдор оид ба ташкил ва
гузаронидани мониторинги экологї» аз 2 октябри с. 2012, № 542;
Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби амалї намудани
муњољирати экологї дар ЉТ» аз 3 майи с. 2010, № 211; Ќарори
Њукумати ЉТ «Дар бораи муайян намудани маќоми ваколатдори
танзими давлатии аудити экологї» аз 31 августи с. 2012, № 452;
Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби таъини аудити экологии
њатмї» аз 31 декабри с. 2014, № 789; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи
Тартиби ташкил ва пешбурди Фењристи љумњуриявии аудиторњои
экологї ва ташкилотњои аудитории экологї» аз 29 августи с. 2015,
№550; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби ташаккул ва
пешбурди захирањои давлатии иттилооти экологї» аз 2 октябри с.
2012, № 542; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тасдиќи Низомномаи
Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати ЉТ» аз 24 апрели с.
2008, № 189; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби гузаронидани
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экспертизаи давлатии экологї» аз 3 декабри с. 2012, № 697; Ќарори
Њукумати ЉТ «Дар бораи Тартиби ташкили низоми ягонаи давлатии
мониторинги экологии ЉТ ва Тартиби пешбурди Фењристи давлатии
объектњои мониторинги экологии ЉТ» аз 31 декабри с. 2014, №
791;Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи Тартиби арзёбии таъсиррасонї
ба муњити зист, таснифи объектњои арзёбии таъсиррасонї ба муњити
зист аз рўйи гурўњњо вобаста ба хусусияти таъсиррасонии онњо ба
муњити зист, инчунин меъёрњое, ки дараљаи хатарнокии объектњои
фаъолияти банаќшагирифташавандаро барои муњити зист муайян
мекунанд» аз 1 ноябри с. 2018, № 531; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар
бораи Тартиби пешбурди Кадастри давлатии њудудњои табиии махсус
муњофизатшаванда дар ЉТ» аз 29 декабри с. 2012, № 773 ва ѓайрањо.
Иштироки давлат дар муносибатњои њуќуќии экологї хусусияти
оммавї-њуќуќї дорад. Давлат њамчун субъекти муносибатњои экологї
барандаи њокимияти сиёсї мебошад. Чунин вазъро давлат пеш аз њама
тавассути муайян кардан ва гузаронидани сиёсати давлатии экологї
амалї менамояд. Сиёсати давлатї дар соњаи њифзи муњити маљмўи
тадбирњои њуќуќї, иќтисодї, ташкилї, маърифатї, фарњангї,
иттилоотї, иљтимоиву барсохторї (инфрасохторї) ва дигар
тадбирњои таъсиррасонии давлатиро дар бар гирифта, ба таъмини
њифз ва истифодаи оќилонаю самараноки захирањои об ва замин,
сарватњои зеризаминї, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва
дигар захирањои табиї барои манфиати халќ равона карда шудаанд.
Барои татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи экологї низоми њифзи
муњити зисти ЉТ таъсис дода мешавад, ки он ба таъмини њуќуќи
шањрвандон барои муњити зисти солим ва мусоид нигаронида
шудааст. Асоси ташкили сиёсати давлатї дар соњаи экологї аз
санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ, аз љумла, консепсия, барнома,
стратегия, дурнамо ва наќшањои амал оид ба њифзи муњити зист
иборат мебошанд.
Самти муњим дар соњаи њифзи муњити зист, њамбастагии сиёсати
экологї бо стратегияњо ва барномањои давлатии иќтисодї ва
иљтимої, яъне њамоњангсозї дар давраи аввали масъалањои соњавї ва
њифзи табиат бо маќсади дарёфти имкониятњои пурзўр намудани онњо
ё муайян кардани афзалиятњои њифзи табиат дар мавридњои зарурї
мебошанд.
Тибќи м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи дурнамоњои давлатї,
консепсияњо, стратегияњо ва барномањои инкишофи иљтимоию
иќтисодии ЉТ» аз 8 декабри с. 2003, № 53 консепсияи инкишофи
иљтимоию иќтисодии ЉТ ин ѓояи асосї буда, маќсад ва афзалияти
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инкишофи иљтимоию иќтисодии ЉТ-ро барои ояндаи дарозмуњлат,
стратегияи амалиётро њангоми иљро кардани дурнамоњо ва барномањо
муайян мекунад. Стратегияи инкишофи иљтимоию иќтисодии ЉТ ин
њадафњои дарозмуддат ва нишондодњои нињоят муњим доир ба њалли
вазифањои афзалиятнок ва инкишофи иљтимоию иќтисодии ЉТ ва
ноил гардидан ба нишондињандањои мушаххас дар заминаи
истифодаи оќилонаи захирањои мављуда мебошад. Барномаи
инкишофи иљтимоию иќтисодии ЉТ маљмўи тадбирњои
мувофиќакардашуда ва наќшаи амалиёт мебошад, ки барои ноил
шудан ба маќсадњои стратегї ва њалли масъалањои умумї нигаронида
мешавад.
Давлат сиёсати давлатии экологиро тавассути тањия ва ќабули
барнома, консепсия, стратегия, дурнамо ва наќшањои амал дар соњаи
экологї амалї менамояд. Барои ташкили фаъолияти маќсаднок ва
пурсамар љињати таъмини сифати мусоиди муњити зист, идоракунии
устувор, таъмини амнияти экологї, татбиќи муќаррароти конвенсия
ва созишномањои байналмилалии экологї, ки Тољикистон онњоро
эътироф кардааст, барнома, консепсия, стратегия, дурнамо инчунин,
дар асоси онњо наќшањои амал, ки тадбирњои њифзи муњити зист,
истифодаи устувору оќилона ва барќарорсозии захирањои табиї,
солимгардонии муњити зистро барои ояндаи дарозмуњлат пешбинї
менамоянд, тањия карда мешаванд.
Бо маќсади аз байн бурдани такрори айнан як фаъолият ва бењтар
истифода бурдани имкониятњо нисбати ду ва зиёда конвенсия ва
созишномањои байналмилалии экологї, ки Тољикистон эътироф
кардааст, барнома, консепсия, стратегия, дурнамо ва наќшањои амали
ягона тањия карда мешаванд. Тањия ва тасдиќи барнома, консепсия,
стратегия, дурнамо ва наќшањои амали давлатї дар соњаи экологї
тибќи ќонунгузории ЉТ амалї карда мешавад. Наќшањои амал оид ба
њифзи муњити зист бо дарназардошти дурнамоњои давлатии рушди
иќтисодию иљтимої ва дар асоси тадќиќотњои илмие, ки ба њалли
масъалањои соњаи экологї равона гардидаанд, тањия карда мешаванд.
Дар шароити кунунї масъалањои муњими экологї дар доираи
барномањои зерини миллї њал шуда истодаанд: Стратегияи миллии
рушди ЉТ барои давраи то с. 2030 (с. 2016); Барномаи давлатии
маърифат ва тарбияи экологии ањолии ЉТ то с. 2000 ва дар давраи то
с. 2010; Наќшаи миллии амалиёт оид ба бењдошти муњити зист (с.
2000); Наќшаи миллии амалиёт оид ба мубориза алайњи биёбоншавї
(с. 2001); Барномаи миллї ва Наќшаи амалиёт оид ба кам кардани
моддањои вайронкунандаи ќабати озон (с. 2001); Стратегияи миллии
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њифзи саломатии омма (с. 2002); Наќшаи миллии амалиёт оид ба кам
кардани оќибатњои таѓйирёбии иќлим (с. 2002); Эъломияи нахустини
миллї дар бораи таѓйирёбии иќлим (с. 2003); Стратегияи миллї ва
Наќшаи амалиёт барои нигоњдорї ва истифодаи оќилонаи гуногунии
биологии ЉТ (с. 2003); Барномаи давлатии рушди њудудњои табиии
махсус њифзшаванда барои с. 2005-2015; Барномаи рушди хољагии
љангали ЉТ барои с. 2006-2015 (с. 2005); Наќшаи миллии амалиёт оид
ба њифзи муњити зист (с. 2006); Консепсияи гузариши ЉТ ба рушди
устувор (с. 2007); Барномаи давлатии экологии ЉТ барои с. 2009-2019;
Барномаи мониторинги муњити зисти ЉТ барои с. 2013-2017 (с. 2012);
Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати
экологии ањолии ЉТ дар давраи то с. 2020 (с. 2015).
Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то с. 2030.
Стратегияи миллии рушд барои давраи то с. 2030 њуљљати стратегие
мебошад, ки дар он дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии кишвар
пешбинї шудааст. Ин њуљљати муњимест, ки уњдадорињои
байналмилалии Тољикистонро оид ба Рўзномаи асри XXI ва
Њадафњои рушди устувор, ки дар љаласаи 70-уми Ассамблеяи
генералии СММ моњи сентябри с. 2015 тасдиќ шудааст, ба инобат
гирифта, ба рушди минбаъдаи иќтисодию иљтимої, шартњои њаётан
муњими рушди устувори инсон ва дар нињоят, муњайё сохтани
шароити арзанда барои њар як шањрванд пешбинї шудааст.
Ин дуюмин стратегияи дарозмуддати рушди кишвар буда, дар он
њадафњо, захирањои мављуда, таъсири омилњои беруна ба рушди
кишвар ба инобат гирифта шудааст. Стратегияи миллии рушди ЉТ
барои давраи то соли 2030 давоми 15 соли оянда љињати муњайё
намудани зиндагии шоистаи мардум пешбинї гардидааст. Стратегия
тамоми љанбањои иќтисодию иљтимоиро фаро гирифта, мантиќан ва
дар асоси паёмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ
тањия гардидааст.
Стратегияи миллии рушд барои давраи то с. 2030 аз рўйи се
принсипи асосї, аз љумла: а) пешгирии осебпазирии рушди оянда; б)
баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои миллї ва в)
рушд дар асоси навоварињо дар соњањои њаёти иљтимоию иќтисодии
кишвар тарњрезї гардидааст, ки дар натиљаи амалисозии онњо рушди
устувори иќтисодиёти кишвар дар давраи дарозмуњлат таъмин
гардида, барои баланд бардоштани сатњи некўањволии мардуми
кишвар ва дар ин замина муњайё сохтани шароити зарурї барои зиёд
намудани табаќаи миёнаи ањолї хизмат менамояд.
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Ќайд кардан бамаврид аст, ки он њамчун њуљљати дарозмуњлати
рушди мамлакат афзалиятњо ва самтњои умумии сиёсати давлатиро
љињати ноил гаштан ба њадафњои асосии кишвар, аз ќабили таъмини
истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ, аз
бунбасти коммуникатсионї баромадан, ба кишвари транзитї табдил
ёфтан, таъмин намудани амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба
ѓизои хушсифат ва вусъатдињии шуѓли пурмањсулро муайян менамояд.
Дар Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то с. 2030 соњањои
маориф, тандурустї, шуѓл, мубориза бар зидди коррупсия, таъмини
амнияти озуќаворї, идоракунии самаранок, њифзи иљтимоии ањолї,
амнияти энергетикї, экология ва идоракунии равандњои демографї
њамчун афзалиятњои асосї муайян гардидааст.
Дар маљмўъ, стратегияи мазкур њамчун наќшаи амал барои
маќомоти њокимияти давлатї, бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї ба
њисоб меравад, ки барномањои кумаки техникї ва молиявии кишвар аз
он асос меёбанд. Њамчунин ин стратегия љињати баланд бардоштани
сатњи зиндагии мардуми кишвар бар пояи рушди устувори иќтисодї
барои 15 соли оянда тањия шуда, дар он афзалиятњо, њадафњо,
захирањои мављуда ва таъсири омилњои беруна ба рушди кишвар ба
инобат гирифта шудаанд.
Њадафањои рушди иљтимоию иќтисодии дар стратегияи мазкур
пешбинишуда бидуни гузаронидани ислоњоти ќонунгузорї
имконнопазир аст. Бо дарназардошти он ки ин њуљљати стратегї рушд
ва ояндаи муносибатњои љамъиятиро пешбинї намудааст, аз ин лињоз
заминањои меъёрї-њуќуќии кишвар низ бояд мавриди такмил ва
мутобиќгардонї ќарор дода шавад. Њамчунин, дар матни Стратегия
зарурати такмили як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, масалан ворид
намудани таѓйиру иловањо ба КА ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар бораи
консессияњо» ва чанде дигар, тањия ва ќабули як ќатор санадњои
меъёрии њуќуќии нав дар низоми ќонунгузории кишвар, аз љумла КЭ
ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї» ва
монанди инњоро пешбинї кардааст.
Стратегияи мазкур барои инкишофи ќонунгузории мамлакат
заминаи мусоид њисобида мешавад. Метавон гуфт, ки ин њуљљат
муайянкунандаи дурнамои инкишофи ќонунгузории мамлакат аст.
Њамчунин, дар Стратегия мушкилоти меъёрї-њуќуќии соњањои
афзалиятноки рушди минбаъдаи кишвар, зарурияти такмилу таѓйир
ва ќабули як ќатор санадњои меъёрии њуќуќии мамлакат, таъсиси як
ќатор нињодњои њуќуќї ва монанди ин масъалањо заминагузорї карда
шудааст.
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Масъалањои муњити зист дар ќ. 4.5 Стратегия пешбинї шудааст.
Тањдидњои назарраси демографї ва экологї, ки бо онњо кишвар рў ба
рў шудааст, талабот ба шароитњои манзилу маиширо афзуда,
ифлосшавии муњити зист ва сатњи пасти идоракунии экосистемањо,
нигоњдории гуногунии биологї, харобшавии заминњо, осебпазирї ба
оќибатњои таѓйирёбии иќлим, дастрасї ба оби тоза ва санитария, аз
љумла нобудкунии партовњои маиширо дар бар мегиранд.
Масъалањои низоми идоракунии хавфњои офатњои табиї ва
идоракунии самараноки захирањои табиї низ љузъи људонопазири
стратегияи мазкур мањсуб меёбанд. Дар ин раванд таќвияти фаъолият
дар самти сарфаи захирањо, мутобиќат ба таѓйирёбии иќлим ва
баинобатгирии талаботи барномаи Сендай доир ба коњиш додани
хавфи офатњои табиї муњим мегардад. Хавфи баланди ба вуќўъ
пайвастани офатњои табиї, аз љумла дар натиљаи таѓйирёбии иќлим
њамчун яке аз мушкилотњои асосии соњаи њифзи муњити зист мањсуб
меёбанд. Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то с. 2030
пешбинї намудааст, ки дар самти тањкими њавасмандињо дар ањолї ва
субъектњои хољагидорї оид ба њифзи муњити зист самтњои асосии
зерини фаъолият мављуд аст:

ташаккули як ќатор тадбирњои њавасмандгардонї оид ба
сарфаи об, газ ва неруи барќ;

тањия ва таъмини љорї намудани талаботњои экологї
њангоми истифодаи наќлиёти шахсї, мањсулоти хўрокворї, нобуд
кардани партовњо;

тањия ва пањнкунии Кодекси њифзи табиат, механизмњои
мутобиќат ба таѓйирёбии иќлим бо васеъ намудани њамкорињои
байналхалќї дар ин самт.
Масъалаи тањия ва ќабули КЭ ЉТ дар сатњи ин Стратегия
пешбинї шудааст, ки ин шањодати он мебошад, ки ќабули санади
мазкур ќисми таркибии њадафњои стратегии давлат дар самти њифзи
муњити зист ва таъмини муњити мусоиди зист мањсуб мегардад.
Њамзамон, Стратегия дар самти рушди низоми идоракунии хавфи
офатњои табиї самтњои зерини фаъолиятро муќаррар намудааст: а)
таќвият бахшидани неруи институтсионалї оид ба пешгирии офатњои
табиї, омодагї ба онњо ва кам кардани таъсири оќибати онњо; б)
њамгироии фаъолиятњо дар самти паст намудани хавфи офатњои табиї
ва иќлимї ба низоми идораи бахшњои иќтисодиёти кишвар; в) тањия
ва љорї намудани механизмњои коњишдињии осебпазирии иљтимої
дар натиљаи офатњои табиї; г) ташаккул ва љорї намудани таъминоти
иттилоотии системавии ба масоили гендерї њассос ва омўзиши ањолї
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оид ба тадбирњои пешгирї, муњофизат ва барќарорсозї дар робита бо
офатњои табиї; д) рушди низоми баинобатгирии масъалањои
таѓйирёбии иќлим, пешгирии офатњои табиї дар њуљљатњои стратегии
минтаќавї, тањким додани иќтидори мањаллї оид ба идораи рафъи
њолатњои фавќулода ва офатњои табиї.
Барномаи давлатии экологии ЉТ барои с. 2009-2019. Барномаи
давлатии экологии ЉТ барои с. 2009-2019 бо ќарори Њукумати ЉТ аз
27 феврали с. 209, № 123 тасдиќ гардидааст. Барномаи давлатии
экологии ЉТ барои с. 2009-2019 ин њуљљати асосии давлатї ба шумор
меравад, ки самтњои асосии рушди устувори љомеа, мувозинати
захирањои табиї ва истифодабарандагони он, ташкил ва
њамоњангсозии муносибати истифодабарандагони захирањои табиї ва
худи табиат, рушди солимии љомеа, истифодаи оќилонаи захирањои
табиї, инчунин роњњои барќароркунии фазои экологии вайроншударо
муайян менамояд. Иљрои тадбирњои пешбинигардидаи Барнома
имконият медињанд, ки дар љумњурї оид ба истифодаи самараноки
сарватњои табиї ва бењтар намудани муњити зист корњои муайян ба
сомон расонида шавад, зеро дар љомеа њоло њам проблемањои
экологии њалношуда боќї мондаанд.
Амали Барнома барои ба давраи рушди устувор гузаштани
мамлакат, бањри баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтисодї
њангоми ба гардиш даровардани захирањои нав ва њаљман калони
табиї (замин, об, њаво, наботот, љангал, сарватњои зеризаминї)
пешбинї шудааст. Бинобар ин бањисобгирии ќатъии ќонуниятњои
экологї дар чунин њолатњо зарур аст: а) афзоиши шумораи ањолї ва
ба он мувофиќат накардани сатњи тараќќиёти истењсолот; б)
проблемањои ѓунљойиши экологї (фазо, њудуд, акватория), њамчунин
минтаќаи љойгиршавии объектњои алоњидаи нодири табиї ва дигар
равандњои экологї њангоми банаќшагирии љойгир намудани воситањои истењсолот ва ќуввањои истењсолкунанда; в) ба муносибатњои
иќтисодии бозаргонї гузаштани љумњурї.
Бояд ќайд кард, ки ѓайр аз омилњои иљтимоию иќтисодї ва сиёсї,
ЉТ дар минтаќаи љараёнњои фаъоли геодинамикї, геофизикї,
биосферї љойгир шудааст, ки онњо дар навбати худ ба њолатњои
экологии мањаллї, минтаќавї ва глобалї таъсир мерасонанд. Ба
туфайли ин омилњо љумњурї ба яке аз марказњои љањонии яхбандии
кўњї (мављуд будани миќдори зиёди пиряхњои бузурги низомњои
Зарафшон, Олой ва Помир) манбаи бойтарини оби нўшокї ва яке аз
ќадимтарин марказњои љањонии кишоварзї ва гуногунии биологї
табдил ёфтааст.
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Вазифаи Барнома аз иљрои тадбирњои зерин иборат аст: љалб
намудани ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва хусусї љињати бењтар
намудани вазъи экологии мамлакат; тарбия намудани табаќањои
љамъиятї, сарфи назар аз аќоиди сиёсї ва динї бањри солимгардонии
вазъи экологии мамлакат ва истифодаи оќилонаи сарватњои табиї;
гузаронидани чорабинињо оид ба пешгирї намудани равандњои
бодхўрдашавии (эрозия) замин; пешгирї намудани истифодаи замин
бо маќсади кишти зироатњои каммањсул; васеъ намудани майдони
љангалзорњо, боѓњо, минтаќањои сабз ва таблиѓоти истифодаи
маќсадноки онњо; ташкил ва васеъ намудани масоњати минтаќањои
махсус муњофизатшаванда; љорї намудани кишти навъњои зироатњои
сермањсул ва ба касалињо тобовар дар хољагињо; таъмин намудани
тозагии њавои атмосфера, об ва истифодаи самараноки сарватњои
табиї; ба истифодаи ашёи хоми мањаллии аз љињати экологї бехавф ва
аз љињати иќтисодї камхарљ гузаронидани саноат; мусоидат намудан
ба истифода ва рушди технологияи кампартов; пурзўр намудани
назорат љињати кам намудани партовњо то сатњи меъёрї ва аз меъёр
кам; љалби вазорату идорањо, истифодабарандагони табиат ва
ташкилотњои байналмилалї љињати маблаѓгузорї намудани барномањои экологї; бунёди фазои аз љињати экологї тоза љињати бењтар
намудани солимии ањолї1.
Самти асосии сиёсати давлатии ЉТ дар соњаи њифзи муњити зист
дар барномањо, консепсияњо ва стратегияњои миллї инъикос ёфтаанд.
Дар ЉТ њуљљатњои зерин дар соњаи њуќуќи экологї ќабул карда
шудааст: Барномаи давлатии тарбия ва маълумоти экологии ањолии
ЉТ то с. 2000 ва дар давраи то с. 2010 аз 23 феврали с. 1996, № 93,
Барномаи мониторинги муњити зисти ЉТ барои с. 2013-2017 аз 3
декабри с. 2012, № 685, Консепсияи њифзи муњити зисти ЉТ аз 31
декабри с. 2008, № 645, Барномаи омўзиш ва нигоњдории пиряхњои
Тољикистон барои с. 2010-2030 аз 3 майи с. 2010, № 209, Барномаи
давлатии тарбия ва маълумоти экологии ањолии ЉТ то с. 2000 ва дар
давраи то с. 2010 аз 23 феврали с. 1996, № 93 ва ѓайра.
Консепсияи њифзи муњити зист дар ЉТ. Консепсияи њифзи муњити
зист дар ЉТ бо ќарори Њукумати ЉТ аз 31 декабри с. 2008, № 645
тасдиќ шудааст. Консепсияи њифзи муњити зист дар ЉТ
амалигардонии сиёсати давлатиро оид ба њифзи муњити зист ва
истифодабарии босамари захирањои табиат муайян менамояд.
Маќсади Консепсияи мазкур таъмини вазъи мусоиди муњити зист чун
шарти зарурї љињати бењтар намудани сатњи зиндагї ва саломатии
1

Соњибзода М.М. Асари ишорашуда.– С. 100.
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ањолии ЉТ, таъмини истифодаи самарабахши захирањои табиї ва паст
намудани сатњи камбизоатии ањолї ба њисоб меравад.
Консепсия мушкилотњо, роњњои њал ва самтњои афзалиятнокро
дар самтњои алоњидаи њифзи муњити зист пешбинї намудааст.
Масалан, масъалаи иттилооти экологї дар Консепсияи њифзи муњити
зист дар ЉТ пешбинї шудааст, ки дар воќиф гардонидани љомеа оид
ба фаъолияти ЉТ дар соњаи экология ва захирањои табиї, инчунин
тарѓиби дониши экологї дар байни ањолї- ин кори фаъол бо васоити
ахбори омма мебошад, ки вазифаи асосии онњо тарбияи инсон ба
муносибати эњтиёткорона ба табиат, ташаккули њиссиёти масъулияти
фардї ба вазъи муњити зист мебошад. Дар мамлакат Барномаи
давлатии маърифати экологї ва таълими ањолї то с. 2010 амалї шуда
истодааст.
Аммо дар сохтори таълими экологї масъалањои зерин ѓайрикофї
инъикос ёфтаанд: а) таълим ва такмили ихтисоси соњибкорон ва
хизматчиёни давлатї дар њамаи сатњи њокимият (дар марказ, инчунин
дар сатњи мањаллї) оид ба масоили дастрасї ба устувории экологї; б)
љорї намудани таълими асосњои соњибкории њифзи табиат ба
стандарти маълумоти миёна ва олї (тибќи ихтисосњои дахлдор); в)
њавасмандгардонии љомеаи шањрвандї барои иштирок дар таъмини
устувории экологї (таълими экологии ањолї, њамбастагии муносибати
эњтиёткорона нисбат ба табиат бо тарзи анъанавии зиндагї, арзишњои
фарњангї ва маънавї).
Консепсия тањияи чорабинињо, барномањо ва лоињањоро барои
њалли масъалањои зерин ба наќша мегирад: набудани механизмњои
бозаргонї барои татбиќи ќонунгузории соњаи њифзи табиат ва дар
баъзе мавридњо њамоњанг набудан ва ё ихтилоф доштани вазорату
идорањо бо ќонунгузории идораи њифзи табиат; набудани Барномаи
таљдид ва рушди низоми мониторинги экологї; офатњои табиї яке аз
сабабњои асосии аз байн рафтани гуногунии биологї ва вайроншавии
муњити зист мебошад. Нобудсозии љангалзор, зироаткорї, истихрољи
сарватњои зеризаминї, мављудияти кўлњои баландкўњи дорои хавфи
рахнашавї суботи экологиро халалдор менамоянд; эрозия дар Тољикистон зуњуроти табиии пањншуда мебошад, ки дар натиљаи шароити
релеф ва иќлим, вале њангоми идоракунии нодурусти замин, аз љумлаљуфти замин дар нишебињои кўњї, буридани дарахту буттањо, ќитъањои њифзшаванда, аз њад зиёд чаронидани чорво ва обёрии номуносиб
пайдо мешавад; идоракунии сусти партовњо, аз љумла партовњои
саноати кўњкорї ва дигар соњањои саноат, тандурустї, маишї ва дигар
партовњо.
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Иќтидори махсус љињати коркарди партовњои зањролуд ва
хатарнок вуљуд надорад; њифз ва идоракунии гуногунии биологии он,
нигоњдории низомњои экологї ва минтаќањои махсус њифзшаванда
барои Тољикистон афзалияти муњим дорад; мувофиќи маълумотњои
расмї минтаќањои махсус њифзшаванда 21,6 фоизи њудуди мамлакатро
ишѓол мекунанд. Вале ин минтаќањои махсус њифзшаванда танњо 7
фоизи масоњати низоми экологиро дар бар мегиранд. Дар Тољикистон
аз с. 1988 Китоби Сурх аз нав ба табъ нарасидааст; мушкилоти асосие,
ки садди роњи рушди сайёњии экологї мебошанд ин комилан
набудани инфраструктура, нарасидани менељеру роњбаладњои тайёр
ва он омил, ки ин минтаќањо то њол на он ќадар машњуранд; сифати
обњои рўйизаминї ва зеризаминї зери таъсири ифлосшавї бо таври
диффузия аз тарафи соњаи кишоварзї (низомњои номуносиб ва
камсамари зањкашї) ва партовњои тавлиди корхонањои саноатї ќарор
доранд. Обњои ифлос асосан тоза карда намешаванд.
Партовњои маишї ва нигоњ доштани партовњо дар соњили дарёњо
пањн шудаанд; ифлоскунандањои асосии њаво дар кишвар њанўз њам
наќлиёти автомобилї, корхонањои истењсоли маъданњои кўњї, саноатњои химия, металургия ва саноати сабук ба шумор мераванд; то њол
тањлили натиљаи таъсири хусусигардонї ба њолати муњити зист
гузаронида нашудааст; амалигардонии раванди таълими экологии
ањолї масъалаи мубрами рўз гаштааст; дар соњаи њамкории
байналмилалї се мушкилоти асосиро људо кардан мумкин аст:
ифлосшавии байнисарњадии њаво, идоракунии захирањои обї ва
низомњои экологии кўњї.
Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва маърифати
экологии ањолии ЉТ дар давраи то с. 2020. Барномаи давлатии
комплексии рушди тарбия ва маърифати экологии ањолии ЉТ дар
давраи то соли 2020 бо ќарори Њукумати ЉТ аз 2 апрели с. 2015, № 178
тасдиќ гардидааст. Барномаи давлатии комплексии рушди тарбия ва
маърифати экологии ањолии ЉТ дар давраи то соли 2020 ин низоми
њадафњои афзалиятнок, вазифа ва принсипњое мебошад, ки асоси
сиёсати давлатии ЉТ-ро дар соњаи тарбия ва маърифати экологї
ташкил дода, самтњои асосии татбиќи он ва ташаккул додани
маърифати экологии љомеаро муайян мекунад. Барнома ба рушди
низоми бефосилаи тарбия ва маърифати экологии ањолї равона карда
шудааст. Он барои тарбияи инсоне, ки муњимияти мушкилоти муњити
зистро дарк мекунад ва дорои дониш, мањорат ва малакаи зарурї
буда, барои аз љињати экологї дуруст њал намудани масъалањои
иљтимоию иќтисодии рушди мамлакат заруранд, пешбинї шудааст.
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Барнома њадафњои дарозмуњлат, вазифањо ва самтњои
афзалиятноки татбиќи онро муайян менамояд. Оид ба њамкории
мутаќобилаи самараноки маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти
мањаллии худидоракунии шањракњо ва дењот, муассисањои таълимї,
фарњангї, њифзи табиат, илмии њамаи намуд ва сатњњо, ташкилотњои
тиљоратї ва иттињодияњои љамъиятї дар соњаи маърифати экологї
хизмат мекунад. Њуљљати мазкур хусусияти љамъиятї дошта, барои
мусоидат намудан ба танзими асосњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилї
дар соњаи тарбия ва маърифати экологї пешбинї гардидааст.
Аз с. 1996 то с. 2010 «Барномаи давлатии маърифат ва тарбияи
экологии ањолии ЉТ то с. 2000-ум ва дар давраи то соли 2010» татбиќ
гардид. Барномаи мазкур барои татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи
маърифати экологї, инчунин ба ташаккули тафаккури экологии
шањрвандон ва мавќеи фаъоли онњо оид ба њифзи муњити зист равона
шуда буд. Дар ЉТ низоми тарбия ва маърифати экологї ташкил карда
шудааст. Таркибњои асосии низоми тарбия ва маърифати экологии
ањолї дар љумњурї аллакай амал мекунанд, вале ба рушди минбаъда
ниёз доранд. Дар асоси ќонунгузории амалкунанда заминаи меъёрии
њуќуќї дар соњаи маърифати экологии ањолї тањия карда шудааст. Аз
с. 2011 дар ќаламрави мамлакат Ќонуни ЉТ «Дар бораи маърифати
экологии ањолї» ќабул гардидааст.
Њадафи Барномаи давлатии комплексии рушди низоми тарбия ва
маърифати экологии ањолии ЉТ дар давраи то соли 2020 ин такмили
асосњои сиёсати давлатї дар соњаи маърифат ва тарбияи экологї
барои ташаккули љањонбинии нав ва тарзи њаёти нави љомеа, бењтар
намудани њолати муњити зист ва ноил шудан ба мувофиќати он ва
фароњам овардани шароити мусоиди зисти ањолии ЉТ мебошад.
Вазифањои Барномаи мазкур аз тањияи асосњои методологї ва
илмию методии ташаккули љањонбинї ва тарзи њаёти нави инсон ва
љомеа, ки бо ќонунњои муосири рушди табиат ва љомеа мувофиќат
карда шудаанд; ташкил додан ва рушди низомњои бефосилаи тарбия
ва маърифати экологї дар асоси арзишњои умдаи миллї ва
умумиинсонии рушди њамоњанги табиат, инсон ва љомеа муайян
кардан ва тањия намудани самтњои афзалиятноки рушди мунтазами
тарбия ва маърифати экологї дар шароити таѓйирёбандаи иљтимої ва
иќтисодии љомеа.
Мураттабсозии (кодификатсияи) ќонунгузории экологї дар
давраи Истиќлолияти давлатї. Дар рафти тањия ва ќабули
Консепсияи лоињаи кодекс як ќатор проблемањои назариявї-амалии
њуќуќї ба вуљуд омадааст, ки дар њамин праграф роњњои имконпазири
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њалли онњо то андозе тањлил карда шудаанд. Масъалаи ќувваи
њуќуќии санадњои меъёрї-њуќуќии ба низоми ќонунгузории экологї
дохилбуда, ба зарурати дар ќонунгузорї муќаррар кардани принсипи
афзалиятнокии њифзи муњити зист ва хусусияти афзалиятнокии меъёрњои њифзи муњити зист нисбат ба меъёрњо оид ба захирањои табиї, ки
аз принсипи мазкур бармеояд, таваљљуњи хоса шудааст1.
Самтњои такмили ќонунгузории экологї коркард шуда, хусусан
ќабули марњала ба марњалаи Кодекси экологии ЉТ чун санади
кодификатсионї бо дохил намудани ќисми умумї ва махсус ба
сохтори он пешнињод мегардад. Дар хулоса маќсаднокии дар Ќонуни
ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли 2017,
№1414 пешбинї намудани бартарияти ќувваи њуќуќии Кодекси
экологии ЉТ нисбат ба дигар ќонунњои кодификатсияшуда, ки ба
низоми ќонунгузорї оид ба њифзи муњити зист ва истифодаи оќилонаи
захирањои табиї шомиланд, асоснок карда мешавад.
Мувофиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории ЉТ, ки
бо Фармони Президенти ЉТ аз 19-уми феврали с. 2011, №1021 ва
Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи
ќонунгузории ЉТ дар соњаи аграрї ва њифзи муњити зист барои солњои 2012-2015 бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 1-уми марти соли 2012, №94
тасдиќ карда шудааст, дар ЉТ вобаста ба Кодекси экологии ЉТ корњо
рафта истодаанд.
Дар аксарияти давлатњои љањон танзими њуќуќии соњаи экологї
дар ибтидо дар асоси санадњои меъёрии њуќуќии гуногун танзим карда
мешуд. Дар Шветсия ва Фаронса тадриљан ба коркади ќонунгузории
махсуси экологї оѓоз намудаанд. Азбаски муносибатњо вобаста ба
њифзи муњити зист мураккаб ва гуногунтаркиб мебошанд,
ќонунгузорї дар соњаи экологї аз меъёрњои соњањои гуногун иборат
буда, мувофиќан муносибатњои гуногунро танзим мекарданд. Њамин
тавр, танзими комплексии ин муносибатњо решаи таърихї дошта, то
њол идома дорад.
Имрўз ќонунгузории соњаи экологї њаљман хеле калон шуда,
масъалаи татбиќи он мубрам шудааст. Бо дарназардошти зиёд будани
санадњои меъёрии њуќуќї ва ба самтњои гуногун инкишоф ёфтани
ќонунгузории соњањои алоњидаи њифзи муњити зист, риоя нашудани
принсипи ќонунэљодкунї аз лињози ягонагии низоми экологии ЉТ
мухолифат ва норасоињо дар ќонунгузории экологї зиёд шуда
истодаанд. Сарфи назар аз ташаккули зуњуроти калони њуќуќї ва корСоњибов М.М. Кодекси экологї: проблемањои назариявї, амалї ва њуќуќии ќабули он
// Минбари њуќукшинос. - 2016. - № 13-14 (46-47). - С. 8-9.
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њои зиёди анљомёфта раванди ташаккули ќонунгузории экологї то
њол анљом наёфта, такмили хоссаро талаб мекунад.
Барои ин пеш аз њама зарур аст, ки дар баробари самтнокї ва
диќќат ба хусусиятњои њар як соњаи экологї, ба масъалањои
њамоњангї, њамкорї ва аз лињози принсипи ягонагии низоми экологии
ЉТ муносибат намудан диќќат дода шавад.
Таљдиди назар ба ќонунгузории соњаи экологї имрўз ногузир
буда, амалишавии њарчи зудтари он барои пешрафти иќтисодиёти
кишвар ва мустањкамгардии сиёсати њифзи муњити зисти кишвар
ањамияти калон дорад. Бинобар ин, сиёсати пешгирифтаи Њукумати
кишвар ба ин масъала махсус равона шудааст.
Тавре дар Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории ЉТ аз
19-уми феврали с. 2011, №1021 ва Барномаи давлатии татбиќи
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории ЉТ дар соњаи аграрї ва
њифзи муњити зист барои солњои 2012-2015 аз 1-уми марти с. 2012, №94
тасдиќ карда шудааст, омадааст, ки: «Кодификатсияи ќонунгузорї ин
шакли коркарди санадњои меъёрии њуќуќї, тарзи сифатан ба тартиб
даровардани ќонунгузорї, таъмини мувофиќат, инчунин тоза ва озод
кардани он аз меъёрњои куњнашуда, ки дар амал кор намекарданд,
мебошад.
Кодификатсия, пеш аз њама, бо маќсади танќидан назар кардан ба
меъёрњои амалкунанда, аз байн бурдани мухолифатњо нигаронида
шудааст. Кодекс дар ин маврид шакли мувофиќ барои мушаххас ва
мураттабгардонии ќонунгузорї бо мавзўъњои муайян, муфассал ва
даќиќ ба танзим даровардани муносибатњои соња баромад мекунад».
Имрўз бинобар љой доштани мушкилот зарурати кодификатсия
пеш омадааст. Ин заруратро танзими бетартиб ва мухолифатњо дар
байни санадњои меъёрии њуќуќї такон медињанд. Гузашта аз он,
вобаста ба объектњои њифзи муњити зист санадњои гуногунсатњ ќабул
шудаанд. Дар соњаи истифодабарии љангал - Кодекси љангали ЉТ, дар
соњаи њифзи фазои њавої - Кодекси фазои њавоии ЉТ, дар соњаи олами
њайвонот – Ќонуни ЉТ «Дар бораи олами њайвонот» ва ѓайра амал
мекунанд. Тамоми санадњои вобаста ба соњањои алоњидаи экологї
дорои хусусияти махсус дошта, њамкорї ва таъсири мутаќобиларо бо
дигар объектњои њифзи муњити зист пешбинї намекунанд. Њатто
мафњумњо дар санадњои мазкур ба таври гуногун шарњу эзоњ ёфтаанд,
ки ин масъала дар оянда њалли худро интизор аст.
Коркарди Кодекси экологии ЉТ-ро мебояд њамчун ќадаме барои
даќиќ омода сохтани низоми ќонунгузории љавобгў ба сатњи
тараќќиёти муосир, ки муносибатњоро дар соњаи њифзи муњити зист ва
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истифодаи оќилонаи захирањои табиї ба танзим медарорад, баррасї
намуд. Ќабули Кодекси экологии ЉТ имкон медињад, ки мухолифати
љойдоштаи байни наќши Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи муњити зист»
аз 2 августи с. 2011, № 760 њамчун санади меъёрии њуќуќї, ки доираи
муносибатњои љамъиятии танзимкунандаи њуќуќи экологиро бештар
ба таври умумї муайян менамояду принсипњои умумї ва василаи
таъмини амнияти экологиро пешбинї мекунад ва љойи ишѓолнамудаи
њамин Ќонун дар иерархияи сарчашмањои њуќуќ дар асоси Ќонуни ЉТ
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» аз 30 майи соли 2017, ки
имконияти ба сифати ќонуни асосии соња эътироф намудани онро
намедињад, бартараф карда шавад.
Ѓояи ќабули санади меъёрии њуќуќии кодификатсияшудаи соњаи
муносибатњои экологї - Кодекси экологї нав нест. Кодексњои экологї
дар Шветсия (соли 1999), Фаронса (соли 2000) 1 , Ќазоќистон (соли
2007) аллакай ќабул карда шудааст. Дар ин мамлакатњо кодификатсия
бо роњи муттањид сохтани як ќатор санадњои ќонунгузории мазмуни
экологї-њуќуќидошта бо хориљ кардани меъёрњои такроршуда,
мураттаб сохтани муќарраротњои умумї ва бекоркунии минбаъдаи як
ќатор ќонунњо гузаронида шуда буд. Дар Олмон корњо аз болои
лоињаи Кодекси экологї давом ёфта истодааст, ки он бањри
кодификатсия намудани яке аз калонтарин љанбањои миллии
ќонунгузории экологї дар Иттињоди Аврупо равона шудааст. Дар
Украина ва ФР лоињањои кодекси экологии ин давлатњо омода карда
шудаанд. Консепсияи Кодекси экологии ФР онро дар назар дорад, ки
ба монанди Кодекси андоз ва Кодекси граждании ФР ба сохтори
Кодекси экологї ду ќисм – ќисми умумї ва махсус дохил карда шуда,
њамзамон фаслњо ва бобњои алоњидаи ќисми махсус бо ќадре
коркардшавї ва ќабулашон марњала ба марњала ворид карда шаванд.
Соли 2005 лоињаи ќисми умумии Кодекси намунавии (моделии)
экологии давлатњои иштирокчии ИДМ коркард шуд.
Рољеъ ба ѓояи ќабули санади кодификатсияшудаи меъёрии
њуќуќии соњаи муносибатњои экологї бисёре аз олимон андешаи
мусбї баён менамоянд. Масалан, Ю. С. Шемшученко зарурати
Кодекси экологиро бо минбаъд экологикунонии фаъолияти
хољагидорї, бо пурќувват гардонидани нуфузи давлат дар самти
таъмини амнияти экологї, аз љумла таъмини амнияти экологї
тавассути воситањои ќонунгузорї, ки ба сиёсати экологї бояд
1Дубовик

О.Л. Экологическое право: учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.-
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хусусияти низомнокї бубахшад, асоснок менамояд 1 . А. К.
Голиченков, моњиятан чунин самти инкишофи ќонунгузории
экологиро рад накарда, пешнињод менамояд, ки «айни замон дар
Россия барои омодасозии кодекс шароитњои ташкилї, њуќуќию
техникї ва захиравї вуљуд надоранд, њарчанд дар ин самт консепсияњои илмї ниёз ба ташаккул доранд»2.
Р.Љ. Љабборов аз кодификатсияи ќонунгузории экологї пайгирї
намуда ќайд мекунад, ки: «кодификатсияи ќонунгузории нави экологї
дар асоси истифодаи таљрибаи ќонунэљодкунї ва бо дарназардошти
бартараф намудани камбудињою норасоињои љойдошта, гузаронида
мешавад». Њамзамон муаллиф ишора ба он мекунад, «ки аз љумла дар
таљрибаи ќонунэљодкунии љории экологї њаракати кам истифода
бурдани меъёрњои њуќуќии њаволакунанда (ё бланкетї) ва амрї, ки дар
ќонунгузории пештара зиёдтар истифода бурда мешуд, кам њис карда
мешавад. Ќисми декларативии ќонунњои ќабулшаванда хеле кам
шуда, меъёрњои њуќуќии мазмуни умумидошта, ки имконияти
истифодаи васеи онњоро дар њама маврид таъмин мекард, кам шуда
аниќсозии онњо хеле меафзояд, ки ин омилњо билохира ба
мукаммалгардии ќонунгузории экологї оварда мерасонад»3.
Мушкилии коркарди санади меъёрии њуќуќии кодификатсионии
мазмуни экологї-њуќуќидошта дар он аст, ки њуќуќи экологї
хусусияти комплексї (њар чанд мустаќилияти он эътироф шудааст)
дорад, ки ин бояд њатман дар мазмуни Кодекси экологї инъикос
карда шавад. Дар назарияи њуќуќи экологї ба сифати мавзўи танзими
њуќуќии соњаи мазкур муносибатњои љамъиятие эътироф шудаанд, ки
дар соњаи робитаи муттаќобилаи љамъият бо муњити зист вобаста ба
истифода ва њифзи захирањои табиї, њифзи муњити зист ва таъмини
амнияти экологии инсон ба вуљуд меоянд4. Њамин тавр, дар њуќуќи
экологї људошавии даќиќу таърихан сабабшудаи ќисмати захиравїтабиї (чун ќоида, махсус номида мешавад) мушоњида мегардад, ки
њам аз зерсоњањои ќонунгузории замин, об, кўњ, ќонунгузории љангал,
Шемшученко Ю.С. Экологический кодекс Украины в системе соответствующей
отрасли законодательства // Состояние и перспективы развития аграрного права:
Материалы Междунар. науч.-теорет. конф., посвященной 80-летию д.ю.н., проф., акад.
АпрН Украины В.З. Янчука, Киев, 26-27 мая 2005 г. / Под ред. В.М. Ермоленко, В.И.
Курило. – Киев: Магистр – XXI столетие, 2005. – С.23-29.
2 Голиченков А.К. Экологический кодекс Российской Федерации: основные элементы
концепции проекта // Экологическое право России Вып. 2. – М., 2001. – С. 10.
3 Љабборов Р.Љ. Њуќуќи экологии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Диловар, 2004. –
С.76-77.
4 Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник для вузов. - М.: Издат. группа
НОРМА-ИНФРА, 1999. – С.10.
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оид ба олами њайвоноту наботот, њавои атмосфера ва њам аз гурўњи
ќонунгузории таъминкунандаи њифзи муњити зист ва амнияти экологї
иборат мебошад.
Мавќеи ташаккулёфтаро пайгирї намуда, А.К. Голиченков чунин
мешуморад, ки Кодекси экологї бояд на ин ки санади соњавї, балки
санади кодификатсияшудаи байнисоњавї бошад ва бояд санадњои
ќонунгузории амалкунандаи экологї ва захиравї-табииро иваз
намояд 1 . Ба аќидаи О.Л. Дубовик «кодификатсияи ќонунгузории
экологї боиси ташаккул ёфтани санади комплексие шуда метавонист,
ки муносибатњои инсон ва љамъиятро бо муњити зист танзим менамуд
– бо роњи якљо кардани ќонунњои дар он љойдошта ва эљоди ќонунњо,
бо роњи такмили он ќисматњое, ки њанўз дар сатњи ќонунгузорї ба
танзим дароварда нашудаанд»2. Ба андешаи С.А. Боголюбов се роњи
кодификатсияи ќонунгузории экологї вуљуд дорад:
якум – «тариќи якљоя кардани меъёрњои ќонунњои амалкунандаи
соњаи њифзи зист»;
дуюм – «аз кодексњои захирањои табиї људо кардани ќисмати
њифзи муњити зист ва њамроњ кардани ин меъёрњо ба дигар ќонунњои
њифзи муњити зист»;
сеюм – «њамаро якљоя кардан – њам ќонунњои захирањои табиї ва
њам њифзи муњити зист. Њаљми калони санад бо сатњи муносибатњои
љамъиятї, ки аз тарафи меъёрњои экологї ба танзим дароварда
мешаванд, асоснок хоњад шуд»3.
Дар мактаби њуќуќию экологии украинї вобаста ба масъалаи
тањќиќшаванда ду мавќеъ ташаккул ёфтааст. Хусусан, Ю.С.
Шемшученков ба он таваљљуњ менамояд, ки Кодекси экологии
Украина набояд мазмуни танзими њуќуќии соњаи дахлдорро моњиятан
(куллан) таѓйир дињад. Маќсад аз омодасозї ва ќабули чунин кодекс
дар он аст, ки он бояд ба сохторбандии хуби ќонунгузории
амалкунандаи экологї мусоидат намояд, ба он шакли анљомёфтаи
бештар мантиќї бубахшад4.
В.И. Андрейтсев масъалаи кодификатсияи ќонунгузориро дар
соњаи муносибатњои љамъиятии айни замон тањќиќшаванда баррасї
намуда, бар он аќида аст, ки кодификатсияи мазкур, пеш аз њама, бояд
аз пайи роњи њуќуќи кодификатсияшудаи захирањои табиї равад,
чунки њуќуќи захиравии табиї, ки ќонунгузории экологиро ташкил
1Голиченков

А.К. Асари ишорашуда.– С. 224-232.
О.Л. Асари ишорашуда.– С.100.
3Боголюбов С. А. Асари ишорашуда.– С.10.
4Шемшученко Ю.С. Асари ишорашуда. – С. 23-29.
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медињад, нисбатан кодификатсияшуда, мањсуб меёбад. Ќисмати
захиравї бояд тобеи принсипњои ягона бошанд, ки онњо бо
дарназардошти омилњои иќтисодї ва иљтимої-экологї тавонанд
байни худ ба мувофиќат дароянд. Ќисмати њифзи муњити зист ва
њамчунин ќисмати таъмини амнияти экологї хеле проблеманок
мебошанд, ин маънои онро дорад, ки ин ќисматњо бештар ниёз ба
кодификатсия доранд – тавассути коркард ва ќабули Кодекси њифзи
муњити зист ва Ќонун «Дар бораи амнияти экологї». Бинобар ин
Кодекси экологї аз воќеият дида, бештар дурнамо аст1.
Амалияи ќонунэљодкунї пайгири самтњои номбаршуда мебошад.
Масалан, Кодекси экологии Фаронса дар ќисми махсуси худ њифзи
ќисматњои алоњидаи муњити зистро ба танзим медарорад: љангалзорњо, обњо, њаво ва њамчунин њифзи муњити зистро аз моддањо ва партовњои хатарнок2. Лоињаи Кодекси экологии дар Љумњурии Федералии
Олмон коркардшуда низ меъёрњоеро муќаррар намудааст, ки њифзи
љангалзорњо, заминњо, обњо, њавои атмосфериро ба танзим
медароранд 3 . Консепсияи лоињаи Кодекси экологии Россия дар
заминаи эътирофи хусусияти комплексии санад барпо ёфтааст ва он
«дар сатњи зарурї дар худ меъёрњои экологиеро муттањид хоњад кард,
ки ба соњањои њуќуќи њифзи муњити зист, захирањи табиї, њуќуќи
замин, маъмурї, гражданї, молиявї, инчунин њуќуќи байналмилалї
дохил шудаанд ва ё аз меъёрњои зарурии њаволакунанда иборатанд»4.
Кодекси экологии Шветсия бештар меъёрњоеро дар бар гирифтааст,
ки њифзи муњити зистро танзим менамоянд. Кодекси экологии
Украина, ки коркарди он аз тарафи Самтњои асосии сисёсати давлати
Украина дар соњаи њифзи муњити зист, истифодаи захирањои табиї ва
таъмини амнияти экологї пешбинї карда шудааст, танњо меъёрњои
марбут ба њифзи муњити зистро муттањид намуда, меъёрњои захирањои
табиии зерсоњаи њуќуќи экологиро сарфи назар намудааст. Мавќеи
ќонунгузории Тољикистон вобаста ба мундариљаи (таркиби дохилии)
кодекси экологї ба ѓайр аз ѓояи мундариљавї, бояд ба ѓояи расмї1 Экологический

кодекс Украины: мифы и реальность. Материалы Международного
«круглого стола» г. Киев 12-13 мая 2005 г. 24 c. – С.5.; Екологiчне право: Особлива
частина: Пiдруч. для студ. Юрид. вузiв i фак.: Повний акад. курс / За ред. АпрН В.I.
Андрейцева. – К.: Iстина, 2001. – С.97-112.
2Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. –
584 c.
3 Дубовик О.Л. Экологический кодекс ФРГ // Право и политика. – 2000. – №10. – С. 144148.
4 Концепция проекта Федерального закона «Экологический кодекс Российской
Федерации» [Электрон. ресурс] – Сайт Министерства природных ресурсов Российской
Федерации. Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru (санаи муроҷиат: 12.07. соли2020).
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њуќуќї асос ёбад, ки заминаи онро талаботи дар сатњи Ќонуни ЉТ
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» мустањкамгардида оид ба
мураттабсозии низоми ќонунгузорї ташкил менамояд. Мувофиќи м. 2
ќонуни номбурда мураттабсозии санадњои меъёрии њуќуќї чун
«фаъолияти ба тартиб овардани санадњои меъёрии њуќуќї ва ба
низоми ягонаи таркибан мувофиќашуда даровардани онњо» дар
шакли кодификатсия имконпазир аст, яъне бо роњи аз нав кор карда
баромадани мундариља тариќи муттањид сохтани санадњои меъёрии
њуќуќї дар як санади ягонаи меъёрии њуќуќї, ки аз сабти бонизоми
муќаррароти њуќуќии танзимкунандаи соњаи муайяни муносибатњои
љамъиятї иборат мебошад.
Чунин тарзи омода сохтани низоми ќонунгузорї дар заминаи ба
соњањо тасниф кардани њуќуќ аз рўйи предмет ва усули
батанзимдарории њуќуќї асос ёфтааст, чунки тибќи м.19 Ќонуни ЉТ
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» кодекс ин «ќонуни ягона ва
мураттабгаштаест, ки тавассути он соњаи муайяни муносибатњои
љамъиятї пурра, бевосита ва бонизом танзим карда мешавад».
Меъёрњои овардашуда талаботи ќонунгузориро нисбат ба кодекс
чун шакли санади меъёрии њуќуќї муайян менамоянд, ки аз онњо
бармеояд, ки Кодекси экологї танзими пурра ва бонизоми муносибатњои экологиро ё муносибатњои соњаи робитаи муттаќобилаи
љамъиятро бо муњити зист оид ба истифодаи захирањои табиї, њифзи
муњити зист ва таъмини амнияти экологиро бояд таъмин намояд.
Аммо Консепсияи лоињаи Кодекси экологии ЉТ танњо
муќаррароти марбут ба њифзи муњити зист ва љузъњои алоњидаи
муњити табиии атрофро пешбинї намуда, меъёрњои истифодаи
захирањои табииро дохил накардааст. Ба андешаи мо, ќабули Кодекси
экологї дар чунин намуди кўтоњкардашуда, ки нисбати танзими
муносибатњои захирањои табиї татбиќ мегардад, проблемаи зеринро
ба вуљуд меорад. Ќонунгузории замин, кўњї, обї, љангалзорњо ва
дигар ќонугузорие, ки њамчун зерсоњањои њуќуќи экологї ташаккул
ёфтаанд, тибќи Консепсияи мазкур мебояд ба ќисмњои њифзи муњити
зист ва захирањои табиї бо роњи љойгир кардани онњо дар санадњои
гуногуни меъёрии њуќуќї људо карда шаванд (масалан, ба Кодекси
экологї меъёрњо оид ба њифзи обњо рост меоянд ва ба Кодекси обї
бошад, меъёрњои танзимкунандаи истифодабарии об). Чунин тарз, ба
андешаи мо, дар муайян намудани мањакњои људосозии меъёрњои
њифозатї ва захиравї мушкилињоро ба миён меоварад. Фарз кардем,
ба савол оид ба Кодекси экологї дохил намудани меъёрњои м.32-и
Ќонуни ЉТ «Дар бораи олами њайвонот», ки дар асоси он манъу
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мањдудиятњо дар истифодаи олами њайвонот муќаррар карда
мешаванд, чї гуна љавоб додан мумкин аст? Агар ин меъёр меъёри
муњофизатї бошад, љавоб мусбї аст, яъне дохил намудан љойиз аст,
агар захиравї-табиї бошад, нашояд. Вале манъу мањдудиятњои
намудњои алоњидаи истифодаи олами њайвонот, инчунин барои
истифдаи намудњои алоњидаи њайвонот «бо маќсади њифз ва
афзунгардонии саршумори њайвонот» муќаррар карда шудаанд.
Консепсия ба ин гуна масъалањо љавоб намегардонад, ќонунгузории
амалкунандаи захирањои табиї бошад, ба чунин мањакњо ниёз
надорад.
Илова бар ин, проблемаи мустањкам намудани хусусияти
бартарияти меъёрњои њифзи муњити зист нисбат ба меъёрњои захирањои табиї чун пештара њалношуда боќї мондааст. Тарзи
интихобшудаи мураттабгардонї саволи иловагиро ба миён меоварад
– оид ба таносуби Кодекси экологии оянда бо он меъёрњое, ки њарчанд
дар асоси хусусияти комплексї доштанашон муносибатњоро дар соњаи
њифзи муњити зист ба танзим дароваранд њам, ба њар њол ба кодекс
дохил карда намешаванд. Масалан, масъалаи таносуби Кодекси
экологї бо санадњои кодификатсияшудаи захирањои табиї (Кодексњои замин, љангал ва об) боќї мемонад, аниќтараш бо меъёрњои дар
онњо боќимемондаи хусусияти захиравї-табиидошта.
Таносуби санадњои меъёрии њуќуќии ќонунгузории давлатї ин
пеш аз њама, иерархияи даќиќи онњо, зиннабандї аз рўйи нишонаи
ќувваи њуќуќї мебошад, яъне «чунин хусусияте, ки такя бар он намуда,
таносубї ва бањамтобеиятї бо дигар санадњои њуќуќиро муайян
намудан мумкин аст»1. Бешубња, дар чунин њолат тамоми санадњои
меъёрї-њуќуќии дар боло зикршудаи дар шакли кодекс ќабулгардида
ва аз љумла, Кодекси экологї кувваи њуќуќии баробарро соњиб
мешаванд. Барои бартараф намудани мухолифатњои байни санадњо,
ки дар як хати уфуќї ќарор доранд, Г.А. Василевич истифодаи ќоидаи
дар назария ташаккулёфтаро пешнињод менамояд, ки тибќи он санади
махсус нисбати ќоидаи умумї волоият дорад 2 . Њангоми риояи ин
ќоида меъёри захирањои табиї, ки дар санади танзимкунандаи
муносибатњои махсус (замин, об, љангал ва ѓ.) љой дорад, њамеша
хусусияти махсусро соњиб мешавад. Ба ибораи дигар, таносуби
Кодекси экологї, масалан бо Кодекси љангал ин таносуби ќоидаи

Василевич Г.А. Источники белорусского права: принципы, нормативные акты,
обычаи, прецеденты, доктрина. – Мн.: Тесей, 2005. – С. 27-28.
2 Василевич Г.А. Асари ишорашуда.– С. 136.
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санади меъёрии њуќуќии умумї бо ќоидаи санади меъёрї-њуќуќии
махсус мешавад1.
То ин лањза, мо оид ба масъалаи мураттабсозии ќонунгузории
экологї андешаронї намуда, љињати расмї-њуќуќии ин масъаларо
муњокима доштем. Вале тањлили ќаблан пешнињодшудаи хислати
муносибатњои љамъиятї, ки бо соњаи њуќуќи номбаршуда ба танзим
дароварда мешаванд (тамоми муносибатњои љамъиятии соњаи
робитаи мутаќобилаи љамъият бо њифзи муњити зист) аз сабаби дар он
хусусиятњои мавзўи батанзимдарорї хислати комплексї доштан
имкон намедињад, ки мураттабсозии ќонунгузории экологиро танњо аз
нуќтаи назари расмї-њуќуќї баррасї намоем.
Сохторбандии низом бояд њатман аз рўйи мањакњои ќувваи
њуќуќии санадњои меъёрї-њуќуќї сурат гирад, вале њамзамон медонем,
ки сарчашмањои њуќуќ аз љињати мантиќї низ бояд сохторбандї карда
шаванд, яъне он сарчашмањои њуќуќие, ки дар асоси бартарият
доштани њифзи муњити зист нисбат ба фаъолияти ба њолати муњити
зист таъсиррасонанда (аз љумла марбут ба истифдаи захирањои табиї)
муносибатњои соњаи муњити зистро танзим менамоянд. Бартарияти
мазкурро он њолатњое талаб намуданд, ки мављудияташон боиси
пайдоиши худи соњаи њуќуќи экологї гардид, яъне њолатњои берун аз
њуќуќ ќарордошта. Ба њар њол, љавоби саволи гузошташуда дар
доираи њуќуќї ќарор дорад, аз ин рў масъалаи мазкур аз доираи
мутлаќо ќонунгузории экологї берун мебарояд. Шароити муосир
таќозои муќаррар кардани бартарияти њифзи муњити зистро ба сифати
принсипи ќонунгузории ЉТ дорад. Аз сабаби он, ки низоми
ќонунгузорї дар муќаррароти Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї» муайян шудааст, бинобар ин принсипи бартарияти
њифзи муњити зист бояд дар санади меъёрї-њуќуќии номбурда
мустањкам карда шавад. Дар асоси он барои пешгирї кардани
мухолифатњои (коллизияи) байни меъёрњои њифзи муњити зист ва
захирањои табиї маќсаднок мешуд, агар дар низоми сарчашмањои
танзимкунандаи муносибатњои соњаи њифзи муњити зист ва истифодаи
захирањои табиї нисбати Кодекси экологї ќувваи њуќуќии афзалтар
муќаррар карда шавад. Ба сифати мисол љойи Кодекси гражданї дар
ќонунгузории ЉТ шуда метавонад.
Кодекси
экологии
ЉТ
чун
санади
меъёрї-њуќуќии
кодификатсионии дорои хусусияти комплексї, ки тамоми маљмўи
муносибатњои њуќуќии дар соњаи њифзи муњити зист бавуљудомада ва
истифодаи оќилонаи захирањои табииро ба танзим медарорад, аз рўйи
1Соњибзода

М.М. Асари ишорашуда. – С. 128.
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сохтори худ бояд дорои ќисми умумї, ки институтњои асосии экологїњуќуќиро дар бар мегирад (ба монанди бањисобгирї дар соњаи њифзи
муњити зист, мониторинги муњити зист, экспертизаи экологї,
сертификатсияи экологї, бамеъёрдарории экологї, аудити экологї,
идоракунии соњаи њифзи муњити зист ва истифодаи захирањои табиї,
назорат дар соњаи њифзи муњити зист, талаботњои экологї ва ѓ.) ва
дорои ќисми махсус бошад, ки ба њайси институт меъёрњои њифз ва
истифодаи оќилонаи љузъиёти муњити зист (заминњо, сарватњои
зеризаминї, обњо, олами њайвоноту наботот, њавои атмосфера ва
ќабати озонї) ва объектњои табиї (љангалзорњо), комплексњои табиї
(њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда)-ро дар бар мегирад.
Бо дарназардошти хислати мураккабу комплексї доштани санади
меъёрї-њуќуќї коркарди онро мебояд марњала ба марњала амалї
намуд: коркард ва ќабули ќисми умумї ва махсуси Кодекси экологї
мувофиќан бо аз нав коркардабароии дахлдори меъёрњои дар санадњои амалкунандаи захирањои табиї љойдошта, ба монади: Кодексњои
замин, об, љангал ва ќонунњо «Дар бораи сарватњои зеризаминї»,
«Дар бораи олами њайвонот», «Дар бораи муњофизат ва истифодаи
олами наботот», «Дар бораи њифзи њавои атмосфера», «Дар бораи
њифзи муњити зист», «Дар бораи њудудњои табиии махсус
муњофизатшаванда», «Дар бораи њифзи навъњои растанї», «Дар
бораи њифзи растанињо», «Дар бораи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодаи дорои хусусияти табиї ва техногенї», «Дар бораи
бехатарии биологї», «Дар бораи экспертизаи экологї», «Дар бораи
маърифати экологї», «Дар бораи мониторинги экологї», «Дар бораи
иттилооти экологї», «Дар бораи аудити экологї», «Дар бораи партовњои истњсолї ва истеъмолї», дар бар гирад.
Бартарият доштани њифзи муњити зист ва таъмини амнияти
экологї нисбати фаъолияте, ки ба њолати муњити зист таъсир дорад
(аз љумла, марбут ба истифодаи захирањои табиї), бояд дар Ќонуни
ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ва ба њайси принсипи
асосии экологї дар ќисми умумии Кодекси экологї мустањкам карда
шавад.
Билохира зарурати тањия ва ќабули Кодекси экологии ЉТ дар
шароити имрўза бо дарназардошти сабабњои иљтимоию иќтисодї ва
ќоидањои њуќуќї алоќаманд мебошад. Василаи иљтимоию иќтисодии
ќабули Кодекси мазкур њолати экологию иќтисодиро дар замони
муосир инъикос мекунад, ки аз омилњои зерин иборат мебошад:
буњрони экологї, ки боиси рад кардани талаботи амнияти экологии
љамъиятї гаштааст; касодии иќтисодї ва тезутундшавии масъалаи
озуќаворї; гузариш ба иќтисоди бозоргонї ва ѓайра.
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ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Пас аз соњиби Истиќлоли давлатї гардидан, дар љумњурї
ислоњоти иќтисодї оѓоз гардид. Дар асоси ќонуни ЉТ «Оид ба
ислоњоти замин» соли 1992 марњилаи ќисман таќсим намудани
заминњои минтаќањои кўњї ва наздикўњї оѓоз гардид. Инчунин бо
Фармонњои Президенти ЉТ аз 9 октябри соли 1995, №342 ва аз 1


Мудири кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табии факултети
њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
 Муовини аввали директории Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ,
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
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декабри соли 1997 №874, 75 њазор гектар замин барои истифода ба
ањолии дењот таќсим карда шуд, ки ин амал барои таъмин намудани
ањолї бо озуќа мусоидат намуд. Бо маќсади истифодаи пурсамар ва
оќилонаи захирањои замин ва об, афзун намудани истењсоли
мањсулоти кишоварзї Фармони Президенти ЉТ аз 25 июни соли 1996,
№522, «Дар бораи таљдиди корхонањо ва ташкилотњои кишоварзї»
ќабул гардид. Дар ин раванд супориши давлатї ва нархи мањсулоти
кишоварзї озод эълон карда шуд, ки ин ба соҳибихтиёрии дењќон
барои парвариши мањсулот мусоидат намуд.
Ислоњоти гузаронидашуда дар соњаи кишоварзї, ба хољагињои
дењќонї (фермерї) озодии интихоби истењсол ва фурўши зироатњои
кишоварзиро дод. Дар бисёр љойњо амалї намудани гузаронидани
кишти такрорї дар заминњои обї, инчунин њалли масъалаи ќарзи
хољагињои пахтакор иќтидори соњаро хеле афзун намуд. Гузариш ба
шакли нави муносибатњои иќтисодї ва ташкил намудани шаклҳои
нави хољагидорї, хусусигардонии амвол ба таѓйироти куллї дар
соњаи кишоварзї оварда расонид.
Бояд тазаккур дод, ки соњаи кишоварзї бахши пешбарандаи
иќтисодиёти Тољикистон ба шумор рафта, дар солњои охир новобаста
аз таъсироти офатњои табиї ва омилњои бўњронї дар сатњи зарурии
устувор ќарор дошта, ба њисоби миёна 18-21% маљмўи мањсулоти
дохилиро таъмин менамояд. Бо вуљуди њамаи ин то њол масъалањои
муњими сиёсати кишоварзї, аз љумла номуайянии шаклњои рушди
минбаъдаи соњаи кишоварзї, ки дар бахши иќтисодї асосї њисобида
мешаванд, баррасї нашудаанд. Бинобар он бо маќсади баланд
бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзї ва амалигардонии
Фармони Президенти ЉТ аз 30 майи соли 2009, № 663 «Дар бораи
чорањои иловагии дастгирии бахши кишоварзї», Њукумати ЉТ боз як
ќарори дигарро аз 2 июли соли 2009, № 406 «Дар бораи тањияи
Барномаи ислоњоти бахши кишоварзї» ќабул намуд.
Дар давраи истиќлол љињати рушди соњаи кишоварзї аз тарафи
Њукумати ЉТ гузаронидани ислоњоти замин, таљдиди хољагињо ва
ќабули барномањои давлатї оид ба рушди соњањои растанипарварї,
чорводорї, тухмипарварї ва таъминот бо техникаи кишоварзї ба
рушди соња такони љиддӣ бахшид. Дар маҷмўъ то имрўз дар соњаи
кишоварзї барномаи давлатии соњавии зерин ќабул гардидаанд:
Барномаи мубориза бар зидди њашароти зараррасон ва касалињои
боѓу токзори ЉТ барои солњои 2011-2015; Барномаи рушди соҳаи
пахтакорї дар ҶТ барои солҳои 2010-2014; Барномаи мубориза бар
зидди малах дар ҶТ барои солҳои 2011-2015; Барномаи рушди соҳаи
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тамокупарварї дар ҶТ барои солҳои 2007-2015; Барномаи рушди
соҳаи паррандапарварӣ дар ҶТ барои солҳои 2007-2015; Барномаи
рушди соҳаи зотпарварї ва хушзоткунии чорво дар ҶТ барои солҳои
2008-2015; Барномаи рушди соҳаи ќутоспарварї дар ЉТ барои солҳои
2008-2015; Барномаи рушди соњаи моҳипарварї дар ЉТ барои солҳои
2009-2015; Барномаи беҳтар намудани ҳолат ва самаранок истифода
бурдани чарогоҳҳои ҶТ барои солҳои 2009-2015; Барномаи рушди
соњаи асппарварї дар ҶТ барои солҳои 2009-2016; Барномаи рушди
соњаи занбўрпарварї дар барои солҳои 2011-2016; Барномаи рушди
соњаи тухмипарварї дар ҶТ барои солҳои 2010-2014; Барномаи
коркарди пурраи ашеи хоми чорво (пуст ва пашм) дар ҶТ барои
давраи то соли 2015; Барномаи давлатии рушди соҳаи
картошкапарварӣ дар ҶТ барои солҳои 2012-2016; Барномаи ислоҳоти
кишоварзии ҶТ барои солҳои 2012-2020; Барномаи Давлатии татбиқи
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории ҶТ дар соҳаи аграрї ва
њифзи муњити зист барои солҳои 2012-2020; Барномаи бехатарии
маҳсулоти озуќавории ҶТ барои солҳои 2019-2023.
Ин ислоњоти гузаронидашуда дар соњаи кишоварзї ба хољагињои
дењќонї (фермерї) озодии интихоби парвариш намудани њама гуна
зироатњои кишоварзї, инчунин имконияти гузаронидани кишти
такрориро дар майдонњои холишудаи аксарияти мањалњо дода,
њамзамон њал шудани масъалаи ќарзи хољагињои пахтакор иќтидори
ин соњаро хеле афзун намуд. Гузариш ба тарзи нави муносибатњои
иќтисодї ва ташкили шаклњои нави хољагидорї, инчунин
хусусигардонии амвол дар соњаи кишоварзї ба таѓйироти куллї
оварда расонид.
Конститутсияи
ЉТ
њамчун
заминаи
асосии
рушди
ќонунгузории кишоварзї. Конститутсияи кишвар 6 ноябри соли 1994
бо тарзи райъпурсии умумихалќї ќабул карда шуд ва ифодакунандаи
њуќуќии эњёи давлатдории имрўзаи тољикон њисоб мешавад. Ќабули
Конститутсияи љумњурї давраи навест дар тараќќиёти ќонунгузории
имрўза. Бо ќабули Конститутсияи ЉТ дигаргунињои куллии иќтисодї,
иљтимої ва мадании ба вуљуд омада, расман эътироф карда шуданд.
Дар доираи он азнавсозии куллии соњаи кишоварзї ба амал
бароварда шуда, сохти нави соњаи кишоварзї ба вуљуд омад, озодии
иќтисодї ва њуќуќии соњибкорї дар соњаи кишоварзї таъмин гардид,
ки асосан онро гуногуншаклии моликият ва эътирофи шаклњои
гуногуни ташкилї-њуќуќии корхонањои тиљоратии кишоварзї ташкил
менамоянд.
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Њамин тариќ, 6-ноябри соли 1994 Конститутсияи ЉТ тариќи
райпурсии умумихалќї ќабул гардид. Ба маънои васеъ Конститутсия
аз маљмўи меъёрњои њуќуќие иборат мебошад, ки муносибатњои
муњими љамъиятиро ба танзим дароварда, ќувваи олии њуќуќї дорад.1
Аз њамин лињоз яке аз самтњои танзимнамоии Конститутсияи ЉТ ин
фаъолияти кишоварзї мебошад. Фаъолияти кишоварзї яке аз
самтњои асосии фаъолияти маќомотњои давлатї мебошад, ки бањри
таъмини вазифањои давлатиро дар хусуси таъмини бозори дохилї ва
беруни бо маводи ѓизои ва дигар молњои соњаи кишоварзиро дар бар
мегирад.
Конститутсия заминаи ташаккулёбї ва инкишофи њуќуќи
кишоварзиро муайян карда, њамчун ќонуни асосї муносибатњои
кишоварзиро дар шакли умумї танзим менамояд. Дар баробари ин,
Конститутсия њудудњои конститутсионии иќтисодї бозаргониро
муайян намуда, заминаи инкишофи на танњо институтњои њуќуќи
давлатї, балки дигар соњањои њуќуќ, аз љумла њуќуќи кишоварзиро
тарњрезї намудааст.
Таълимоти њуќуќии муосир онро ба асос мегирад, ки меъёрњои
конститутсионї, меъёрњои њуќуќии мустаќиман амалкунанда
мебошанд. Бархе аз донишмандон имконияти танзимнамоии
мустаќими
муносибатњои
љамъиятиро
тавассути
меъёрњои
конститутсионї рад менамуданд. Вале ин аќида дар адабиёти њуќуќї
дастгирии худро наёфааст. Меъёрњои Конститутсия инчунин дар
њолатњое низ бевосита амал менамоянд, ки дар ќонунгузории љорї
њанўз меъёрњои мухолифи меъёрњои конститутсия љой дошта, бекор ё
таѓйир дода нашудаанд».2
Мазмуни Конститутсияи ЉТ њамчун сарчашмаи њуќуќи
кишоварзї, гуногунмаъно мебошад. Вале њамаи меъёрњои
конститутсиониро, ки ба танзими муносибатњои кишоварзї тааллуќ
доранд, ба чор гурўњ људо кардан мумкин аст: якум, њуќуќу озодињои
шањрвандон дар соњаи соњибкории кишоварзї ё аниќтар карда гўем,
њолати њуќуќии ташкилотњои тиљоратии кишоварзии соњибкорон;
1Ѓафуров

А.Д. Доир ба баъзе проблемањои сиёсати њуќуќии молия, андоз ва буљет дар
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон: назария ва амалияи татбиќи он. Маводи конфронси љумњуриявии
илмї-амалї бахшида ба 15-солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. (29
ноябри соли 2009) – Душанбе, «Шуљоиён», 2009 – С. 86-90.
2Явич Л.С. Конституция СССР и некоторые вопросы общей теории советского права //В
кн. Конституция СССР и дальнейшее развитие государсгвонсдспия и теории права. - М.,
1979. - С.69.
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дуюм, њуќуќњои амволии кишоварзон ва дигар њуќуќњои амволии
дењќонон ба молу мулки ѓайриманќул; танзимнамоии њуќуќии мењнат
дар фаъолияти кишоварзї; чорум, муќаррар намудани низоми
маќомотњои давлатие, ки ваколати њуќуќэъљодкуниро дар соњаи
танзимнамоии муносибатњои њуќуќии кишоварзї ва фаъолияти
татбиќнамоии њуќуќї доро мебошад.
Ќисми муњими Ќонуни асосиро њуќуќу озодињои иљтимоїиќтисодии шањрвандон ташкил менамоянд. Дар соњаи кишоварзї
њамчун соњаи асосии хољагии халќ ташаббуси иќтисодї ба
шањрвандон тааллуќ дорад ва онњо њуќуќи озодона истифода
намудани ќобилият ва амволи худро дар фаъолияти соњибкорї доро
мебошанд.
Озодии ташаббуси иќтисодї чунин маъно дорад, ки њар як
шањрванди соњиби амвол, њуќуќи ба фаъолияти соњибкорї машѓул
шуданро дорад ва метавонад масъулияти идоракунии корхонаро ба
зимма гирад. Мустањкамнамоии маќоми конститутсионии корхона ва
соњибкорон инчунин дар муќаррар намудани як ќатор чорањои
иловагї оиди пешгирии монополизм ва инкишофи раќобати носолим
инъикос меёбад. Конститутсия њуќуќи шањрвандонро ба истироњат
эълон медорад, ки ба коркунони соњаи кишоварзї, низ пурра пањн
мешавад.
Конститутсия ягона санади меъёрї-њуќуќие мебошад, ки барои
њамаи дигар ќонунњо њамчун заминаи њуќуќї хизмат мекунад.
Конститутсия санади меъёрї-њуќуќие мебошад, ки муносибатњои
муњимтарини љамъиятиро танзим мекунад, ки меъёрњои он
мустаќиман амал мекунанд. Баъди гузариш ба иќтисоди бозоргонї
муносибатњои кишоварзї дар љомеа рушд карда истодаанд. Дар м. 13и Конститутсияи ЉТ чунин муќаррар карда шудааст, ки «Замин, об,
хок, њаво олами набототу њайвонот ва дигар боигарихои табии
моликияти истиснои давлатї, буда давлат истифодаи самараноки
онњоро ба манфиати шањрвандон кафолат медињад». Ин муќаррароти
Конститутсия барои соњаи кишоварзї як заминаи хуби њуќуќи
мебошад. Њамин тариќ Конститутсияи ЉТ асоси ќонунгузории
кишоварзиро муайян намуда, ваколати маќомотњоеро, ки масъулияти
њуќуќэъљодкуниро дар ин соња доранд, муќаррар менамоянд.
Санадњои меъёрии њуќуќї њамчун заминаи асосии рушди
ќонунгузории кишоварзї. Ќобили ќайд аст, ки яке аз хусусиятњои
хоси сарчашмањои њуќуќи кишоварзї аз он иборат аст, ки дар натиљаи
танзимнамоии муносибатњои кишоварзї, ањамияти санадњои меъёрїњуќуќї меафзояд ва онњо њамчун маводњои асосии меъёрї барои
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ташаккулёбии санадњои меъёрии соњавї хизмат менамоянд. Наќши
мусбии ягонаггардонї дар њуќуќи кишоварзї аз он иборат аст, ки
шароити муътадилеро барои кам намудани њаљми маводи меъёрї
муњайё намуда, самаранокии фаъолияти њуќуќтатбиќкуниро баланд
мебардорад.
Дар замони ислоњоти соњаи кишоварзї ва инкишофёбии
муносибатњои кишоварзї, алоќамандии меъёрњои ягона ва
дигаргунињои сифатан куллии мазмуни ќонунгузории кишоварзї
пурзўр мегардад. Вазифаи асосии ќонунгузории кишоварзї дар
замони њозира аз он иборат аст, ки самаранокии амалї муносибатњои
пулию молї ва сохторњои нави фурўши мањсулотњои кишоварзиро
таъмин намуда, барои инкишофи соњибкории озоди кишоварзї ва
муњофизати њаматарафаи њуќуќи корхонањои тиљоратии кишоварзї ва
соњибкорони соњаи кишоварзї дар муомилоти иќтисодї кўмак
намояд.
Ќонунгузории кишоварзї функсияи асосии худро танњо дар
сурате иљро карда метавонад, ки сарчашмањои меъёрии ягона,
талаботи сиёсати кишоварзиро оиди дигаргунсозии куллии низоми
иќтисодии соњаи кишоварзї таљассум намоянд.
Сарчашмаи муњимтарини ягонае, ки гузариши корхонањои
кишоварзиро ба муносибатњои бозоргонї танзим менамояд, Фармони
Президенти ЉТ «Дар бораи ислоњоти корхона ва ташкилотњои
хољагии ќишлоќ» мебошад, ки дар он дурнамои дигаргунсозињои
кишоварзї ва истифодаи замин, ки ба азнавсозии истењсолоти
кишоварзї, ташаккулёбии иќтисодиёти кишоварзї равона карда
шудаанд, муайян гаштааст. Меъёрњои ягонаеро, ки бевосита ба
муносибатњои кишоварзї бахшида шудаанд, ќонунгузорї оиди
хусусигардонї низ пешбинї мекунад. Дар баробари ин ќонунњо,
ќарорњои Њукумати ЉТ дар соњаи фаъолияти кишоварзї вуљудори
мекунанд, ки танзимкунандаи муносибатњои кишоварзї мебошанд.
Чунончи: Ќарори Њукумати ЉТ аз 8-июни соли 2001 тањти №237 «Дар
бораи тадбирњо оид ба бењтар намудани савдои молњои истењсоли
ватанї дар бозори беруна»; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи сохтори
Биржаи универсалии молу ашёї Тољикистон» ва ѓайра.
Ба њуќуќи кишоварзї меъёрњои зиёди ягонаи: хусусияти моддї ва
мурофиавї доштае дохил мешаванд. Ба ин гурўњ меъёрњои Ќонуни ЉТ
«Дар бораи ислоњоти замин» -ро аз 14 марти соли 1992 дохил кардан
мумкин аст. Ќонуни мазкур то андозае њолати монополии моликияти
давлатро нисбати замин таѓйир дод.
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Ќонуни ЉТ «Дар бораи ислоњоти замин»-ро ќонуни давраи
гузариш гуфтан мумкин аст, чунки дар шароити мављуд набудани
консепсияи ягонаи гузариш ба низоми нави хољагидорї, заминаи
муносибатњои бозориро дар соњаи кишоварзї муњайё намуда,
њудудњои дахолати давлатро ба танзимнамоии муносибатњо оиди
истифодаи замин дар соњаи кишоварзї муайян менамояд.
Љустуљўи самтњои нави дигаргунињои куллии муносибатњои
замин ба ќабули як ќатор ќонунњо аз он љумла Кодекси замин аз 13
декабри соли 1996 оварда расонид. Кодекси мазкур њуќуќи
шањрвандонро ба истифодаи якумраи меросии доимии замин
пешбинї намуда, њуќуќи фаъолияти озодонаи хољагидории
шањрвандонро ба маќсади ташкил намудани хољагињои дењќонї ё
кооперативњои кишоварзї, њуќуќи моликияти онњоро ба мањсулоти
истењсолкардашуда ва даромади гирифтаи онњо муќаррар намуд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки ањамияти њуќуќии Кодекси замини
ЉТ њамчун сарчашмаи њуќуќи кишоварзї аз он иборат аст, ки дар он
як ќатор масъалањои дигар аз ќабили баланд шудани наќш ва
функсияњои маќомотњои идоракунии мањаллї оиди ихтиёрдории
замин, мустањкам шудани кафолатњои њуќуќи заминистифодабарии
соњаи кишоварзї њамчун субъектњои хољагї, васеъ шудани низоми
чорањои иќтисодї ва њуќуќие, ки њифзи заминро аз оќибатњои манфии
фаъолияти истењсолї таъмин мекунанд, пешбинї шудаанд.
Густариши доираи тадбиќи меъёрњои њуќуќии ягона ба чунин як
институти њуќуќи кишоварзї институти иљора дар соњаи кишоварзї
низ хос мебошад. Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљора» аз 6 декабри соли
1990 ба муносибатњои кишоварзї низ тааллуќ дорад ва муносибатњоеро, ки оиди истифодабарии муваќќатї ва беподоши замин ё
дигар захирањои табиї, дигар молу мулк бо иштироки субъектњои
гуногун ба вуљуд меоянд, танзим менамоянд. Ба ќатори иштирокчиёни
муносибатњои иљоравї, ќонунгузории муосир иљорадињандагон ташкилотњои тиљоратии кишоварзї, љамъиятњо ва ширкатњои соњаи
кишоварзї, кооперативњои истењсолї, корхонањои давлатии
кишоварзї, маќомотњои њокимияти мањаллї, хољагињои дењќонї ва
иљорагиронро (кормандони соњаи кишоварзї, ташкилотњои
тиљоратии кишоварзї, хољагињои дењќонї ва шањрвандонро) дохил
мекунад.
Инчунин санадњои меъёрии њуќуќї, ки ба воситаи онњо давлат
фаъолияи кишоварзиро ба танзим медароранд, аз инњо иборат
мебошанд: Кодекси оби ЉТ; Кодекси љангали ЉТ, аз 24.06.1993 с.;
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ, аз 31.12.2008 с., тањти
276

№455; Кодекси љиноятии ЉТ, аз 21.05.1998 с.; Кодекси андози ЉТ аз
17.09.2012 с., тањти №901; Ќисми якум, дуюм ва сеюми Кодекси
граждании ЉТ ва дигар санадњои ќонунгузорї, ки дар онњо меъёрњои
танзими муносибатњои кишоварзї муќаррар шудаанд.
Санадњои меъёрии њуќуќие, ки шаклњои алоњидаи фаъолияти
кишоварзиро танзим мекунанд: Ќонуни ЉТ аз 5.03.2007 с., тањти №241
«Дар бораи дастгирии давлатии соњаи комплекси агросаноатї»;
Ќонуни ЉТ аз 29.12. 2010 с., тањти №674 «Дар бораи байторї»; Ќонуни
ЉТ аз 03.11.2010 с., тањти №204 «Дар бораи њифзи намудњои растанї»;
Ќонуни ЉТ аз 05.01.2008 с., тањти № 355 «Дар бораи тухмипарварї»;
Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012 с., тањти №820 «Дар бораи
замбуриасалпарварї»; Ќонуни ЉТ аз 16.10.2009 с., тањти №555 «Дар
бораи њифзи хок» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќие, ки танзимкунандаи шаклњои алоњидаи фаъолияти кишоварзї пешбини карда
шудааст.
Санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї њамчун заминаи асосии
рушди ќонунгузории кишоварзї. Дар байни санадњои меъёрии њуќуќї
маќоми хоссаро санадњои њуќуќии байналмилалї ишѓол мекунанд.
Аввалан, онњо танњо дар сурати эътироф намудани ЉТ ва пас аз
интишори расмї мавриди амал ќарор мегиранд. Дуюм, ин санадњо
ќисми таркибии низоми њуќуќии миллї буда, амалї бевосита доранд.
Сеюм, дар сурати мухолифат бо ќонунњои љумњурї санадњои њуќуќии
байналмилалии эътирофнамудаи давлат амал мекунанд.
Дар ин соња чунин манбањои њуќуќї ањамиятнок мебошанд:
Созишнома дар бораи таъсиси Шўрои њамоњангсозї оид ба
карантини растании давлатњои аъзои ИДМ аз 22 ноябри соли 2012, №
665; Низомномаи Шўрои њамоњангсозї оид ба карантини растании
давлатњои аъзои ИДМ аз 30 майи соли 2012; Созишномаи байни
Њукумати ЉТ ва Њукумати Љумњурии Исломии Эрон ба њамкори дар
соњаи карантини растанињо аз 29 январи соли 2005 № 33; Созишномаи
байни Њукумати Љумњурии Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии
Ќирѓизистон, Њукумати ЉТ ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон дар
хусуси њамкорї дар соњаи карантини растанињо аз 9 ноябри соли 2000,
№ 449; Конвенсияи байналмилалї оид ба њифзи навъњои нави
растанињо аз майи соли 1997. ба он ЉТ 20 июни соли 2012, №887
њамроњ шуд ва ѓ.
Санадњои меъёрии зериќонунї њамчун заминаи асосии рушди
ќонунгузории кишоварзї. Дар фаъолияти кишоварзї як ќатор
санадњои зериќонунї амал мекунанд: Низомномаи Вазорати
кишоварзии ЉТ, ки бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 26 апрели соли 2008,
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№191 (таѓйирот бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 27.02.2009, № 139, аз
29.04.соли 2009, № 277, аз 02.09.соли 2010, № 434, аз 30.04. соли 2011, №
236, аз 08.10.соли 2012, № 570) тасдиќ карда шуд; Низомномаи
Хадамоти назорати давлатии фитосанитарї ва карантини растанї. Бо
Ќарори Њукумати ЉТ аз 1 августи соли 2008, № 372 (тайѓирот ќарори
Њукумати ЉТ аз 14.09. соли 2012, № 492) тасдиќ шудааст. Низомномаи
Комиссияи љумњуриявии мусоидати барўйхатгирии кишоварзии ЉТ 31
майи соли 2012, №291. Фармони Президенти ЉТ аз 25 июни соли 1996,
тањти №522 «Дар бораи азнавташкилкунии муассисањо ва
ташкилотњои хољагии ќишллоќ» ва дигар санадњои зерќонуние, ки
меъёрњои њуќуќи кишоварзї доранд.
Яке аз намуди санадњои меъёрии зериќонунї ин санадњои локалї
мебошад. Наќши санадњои локалї дар танзими муносибатњои
кишоварзї бисёр муњим ва назаррас мебошад. Санадњои локалие, ки
танзимкунандаи муносибатњои кишоварзї њастанд гуногун мебошанд.
Ислоњоти соњаи кишоварзї, гузариш ба муносибатњои бозоргонї
боиси баланд гардидани наќши санадњои њуќуќии локалї дар соњаи
кишоварзї гардидаанд. Санадњои локалї њуќуќи соњибкории
озодонаи кишоварзї ва хусусан њуќуќи озодона ихтиёрдорї намудани
моликиятро аз љониби корхона, љамъият ва ширкатњои соњаи
кишоварзї, кооперативњо, корхонањои давлатї таъмин менамоянд.
Санадњои локалии њуќуќи ифодагари алоќамандии принсипњои
демократии идоракунии корхонањои тиљоратии кишоварзї ва
мустаќилии фаъолияти онњо мебошанд.
Доираи муносибатњои молу мулкї, ки бо сарчашмањои локалї
танзим мешаванд низ мањдуд нест. Бинобар ин, санадњои њуќуќии
локалї низ сершуморанд. Ин санадњо тартиби ташаккулёбии
моликияти кооперативњои кишоварзї, љамъиятњо ва ширкатњои соњаи
кишоварзї таъсиси фондњои молумулкї, таќсими фоидаеро, ки аз
ќоѓазњои ќиматнок ба даст омадааст, муайян мекунанд.
Ислоњоти кишоварзї хусусан барои баланд шудани наќши
санадњои њуќуќии локалї оиди танзимнамоии муносибатњои мењнатии
кооперативњо, љамъиятњо ва ширкатњои соњаи кишоварзї,
имкониятњои навро ба вуљуд овард. Ба санадњои њуќуќии локалї дар
соњаи муносибатњои мењнатї, ки њамчун сарчашмаи њуќуќи
кишоварзї эътироф шудаанд инњоро дохил кардан мумкин аст:
Шартнома (созишномаи коллективї); ќоидањои тартиботи дохилї;
Низомнома оиди музди кор; Дастурамалњо; Оинномањо ва ѓайра.
Чунин санадњои њуќуќии номбаршуда шакли ифоданамоии
сарчашмањои локалии њуќуќи кишоварзї буда, барои кормандони
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соњаи кишоварзї, шахсони мансабдор ва маќомотњои идоракунии
дохилихољагии ташкилотњои (корхонањои) тиљоратии кишоварзї,
маќомотњои идоракунии давлатии соњаи кишоварзї, њатми мебошанд.
Маќоми махсусро дар низоми сарчашмањои локалї, оинномањои
кооперативњо, љамъиятњо ва ширкатњои соњаи кишоварзї, њамчун
танзимгари асосии муносибатњои кишоварзї ва муайянкунандаи
маќоми њуќуќии шаклњои гуногуни ташкилї-њуќуќии ташкилотњои
тиљоратии кишоварзї ишѓол менамоянд. Оинномаи ташкилотњои
(корхонањои) тиљоратии кишоварзї, санади асосии локалї буда,
њамчун заминаи инкишофи сарчашмањои локалї хизмат мекунад.
Дар оиннома масъалањои асосии фаъолияти ташкилотњои
(корхонањои) тиљоратии кишоварзї њамчун субъектони фаъолияти
соњибкорї нишон дода мешавад. Дар он номи корхона, љой
воќеъшавї, маќсад ва намудњои фаъолияти корхона дарљ меёбанд. Ба
ѓайр аз ин, оиннома меъёрњоеро дар бар мегирад, ки ба рељаи њуќуќии
амвол ва замин, ташкили фаъолияти истењсолї-хољагї, ташкили
музди мењнат ва тартиби музддињї, таъминоти иљтимої, барњамхурї
ва аз нав ташкилнамоии корхонањои кишоварзї бахшида шудаанд.
Мазмуни оиннома ба шаклњои моликият алоќаи бевосита дорад.
Бинобар ин оиннома дорои меъёрњое мебошад, ки хусусияти умумї ва
махсус доранд. Меъёрњои умумї ба њамаи шаклњои ташкилї-њуќуќї
тааллуќ доранд. Меъёрњои махсус бошанд, ба намудњои алоњидаи
корхонањои кишоварзї тааллуќ доранд. Масалан, дар Оинномаи
корхонаи давлатии кишоварзї, меъёрњои махсусро, ки ба њуќуќи
пурраи истифодабарии хољагї бахшида шудаанд, дарёфтан мумкин
аст. Дар Оинномаи љамъиятњо ва ширкатњои кишоварзї бошад,
меъёрњои махсусеро, ки ба њуќуќи сањмгузорон, рељаи њуќуќии амволи
онњо тааллуќ доранд, љой дода мешаванд.
Ба гурўњи дуюми санадњои локалии ташкилотњои (корхонањо)
тиљоратии кишоварзї, ќарорњои инфиродии локалиро дохил кардан
мумкин аст, ки дорои нишондодњои фактњои юридикї мебошанд, ки
бо онњо меъёрњои њуќуќ ба вуљуд омадан, таѓйир додан ва ќатъ
шудани муносибатњои њуќуќии кишоварзиро алоќаманд мекунанд.
Санадњои меъёрии локалї мартабаи сарчашмањои њуќуќи
кишоварзиро дар сурате доро мешаванд, ки аз тарафи давлат тасдиќ
шуда бошанд ё онњоро кооперативњои кишоварзї, ширкатњо ва
љамъиятњои кишоварзї аз рўй ваколати аз тарафи давлат ба онњо
додашуда, ќабул карда бошанд.
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ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЗАМИНИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Замин яке аз љузъњои асосии табиат буда, сарвати муњими
љамъияту давлат мебошад. Асоси иќтисодиёти тамоми давлатњоро
замин ва сарватњои он ташкил медињад. Дуруст истифода набурдани
замин як ќатор мушкилотро дар љомеа ба миён меорад, аз ќабили
мушкилоти иљтимої, иќтисодї, экологї, њуќуќї ва сиёсї. Мубрам
будани масъалањои ќонунгзории замин инчунин дар он зоњир
мегардад, ки њама ваќт бояд дар назар дошт, ки замин на танњо
боигарии табиат, сарчашмаи њаёт, балки захираи табиат ва пеш аз
њама объекти моликият низ мебошад, ки истифодаи самараноки он
бояд ба таври дуруст ба роњ монда шавад1.
«Ќонунгузории замин» бахусус коркард ва ќабули санадњои
меъёрии њуќуќї дар ин соња, пеш аз њама, муайян кардани мафњуми
ќонунгузорї аз лињози назариявї муњим буда, минбаъд дар доираи он
мафњуми ќонунгузории замин ва моњияти он ошкор карда мешавад.
Мудири

кафедраи њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табии факултети
њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
 Муовини аввали директории Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ,
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент.
1 Соњибов М.М. Проблемањои танзими њуќуќи граждании иљораи ќитъаи заминњои
таъиноти кишоварзї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: монография: нашри
аввал // Зери тањрири Ѓаюров Шукрулло Кароматуллоевич – доктори илмњои
њуќуќшиносї, профессор, мудири кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии
ДМТ, Корманди шоистаи Тољикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – С. 288.
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Дар адабиёти њуќуќии Тољикистон мафњуми ќонунгузорї ба маънои
мањдуд ва васеъ фањмида мешавад. Дар маънои мањдуд, чун низоми
ќонунњо ва ба маънои васеъ низоми њам ќонунњо ва њам санадњои
меъёрии зерќонунї, аз љумла санадњои меъёрии њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, фањмида
мешавад.1
Аммо дар адабиёт ба мафњумњои дигари васеи ќонунгузорї дучор
шудан мумкин аст. Ба аќидаи А.В. Матскевич, мафњуми
«ќонунгузорї» аз Конститутсия, ќонунњо фармонњои Президент ва
ќарорњои Њукумат иборат аст. Ин љо, муаллиф таљрибаи тартиб
додани Маљмўаи ќонунњои ФР-ро дар назар дорад, ки њамин
санадњоро фаро мегирад, вале ин ќонунгузориро ў ќонунгузории
Федералї меномад.2 Ќонунњои амалкунандаи Тољикистон тамоюл ба
фањмиши мафњуми «ќонунгузорї» ба маънои васеъ доранд, ки он аз
Конститутсия, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ ва
санадњои байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон иборат
мебошад ва он ба сифати моддаи алоњида дар онњо ифода шудааст. Ба
сифати санадњои ќонунгузорї бошад тибќи с.4 м.2 Ќонуни ЉТ «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Конститутсия, ќонунњое, ки бо роњи
раъйпурсии умумихалќї ќабул шудаанд, ќонунњои конститутсионї,
кодексњо ва ќонунњои кишвар эътироф карда мешаванд.
Аз ин љо, дигар санадњои умумињатмї (Фармони Президенти ЉТ,
Ќарори Њукумати ЉТ, ва ѓайрањо) ва санадњои байналмилалии
эътирофнамудаи Тољикистон санадњои ќонунгузорї, эътироф карда
намешаванд. Ба аќидаи М.З. Рањимов «њангоме ки љараёни инкишофи
ќонунгузории Тољикистон тамоюл ба фањмиши васеи ќонунгузориро
дорад, дар як санади меъёрии њуќуќї, яъне Ќонуни ЉТ «Дар бораи
санадњои меъёрии њуќуќї», нигоњ доштани мафњуми мањдуди санади
ќонунгузорї, ки моњиятан дар дигар ќонунњо истифода бурда
намешавад ва фањмиши маънои ќонунгузориро душворфањм
менамояд, зарур намебошад». 3 Њамин тавр, ба истиснои талаботи
1Њуќуќи

гражданї: китоби дарсї. Ќисми 1 / Зери тањрири Усмонов О.У. – Душанбе,
2001. – С. 31-32.; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ. – Душанбе, 2008. – С.
243.; Нематов А.Р. К вопросу о панятии «Законодательство» // Законодательство. –
2011. – №1. – С. 17-19.
2Мицкевич А.В. Система права и система законодательства: проблемы общеи теории
права и государства // Под. ред. В.С. Нерсесянца. – С. 326.
3Рањимов М.З. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият: инкишоф
ва проблемањо. Инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар даврони
истиќлолият: маводњои конфронсияи илмї-амалї бахшида ба 20-умин солгарди
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011 /Зери тањрири
Рањимов М.З. –Душанбе: «Эр – граф». - С.20.
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баъзе ќонунњо мафњуми ќонунгузорї дар аксарияти ќонунњои
амалкунанда дар маънои васеъ фањмида мешавад. Масалан, мафњуми
«ќонунгузории гражданї» дар КГ ЉТ, мафњуми «ќонунгузории
оилавї» дар КО ЉТ, ба маънои мањдуд мафњуми «ќонунгузорї
љиноятї» дар КЉ ЉТ, муайян шудааст.
Маълум мешавад, ки мафњуми илмї ва амалии ќонунгузорї аз
њам фарќ дорад. Мањз барои њамин дар адабиёт мафњумњои васеъ ва
мањдуди ќонунгузорї људо мешавад.1 Дар ин раванд «ќонунгузории
замин» мафњуми васеи «ќонунгузорї»-ро пайгирї менамояд. Дар КЗ
ЉТ мафњуми «ќонунгузории замин» чунин пешбинї шудааст: «ќонунгузории ЉТ дар бораи замин ба КЉТ асос ёфта, аз КЗ ЉТ, дигар
санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ ва санадњои њуќуќии байналмилалие,
ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад». Чунин
мафњум дар ќонунњои дигари соњаи замин низ пешбинї шудааст. Бањс
доир ба масъалаи мафњуми васеъ ва мањдуди «ќонунгузории замин»
дар адабиёти махсуси њуќуќи замин њам пешбинї шудааст. 2 Тањлилњои болоро ба назар гирифта чунин мафњуми ќонунгузории
заминро пешнињод намудан мумкин аст. Ќонунгузории соњаи замин гуфта маљмўи санадњои меъёрии њуќуќиеро меноманд, ки
муносибатњои љамъиятиро дар соњаи замин ба танзим медарорад.
Санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи замин - тамоми низоми санадњои
меъёрии њуќуќї, ки дар м.7-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї» пешбинї намудааст, дар назар дошта мешавад.
Инкишофи ќонунгузории ЉТ-ро дар даврони истиќлолият
метавон ба даврањои зерин људо кард: солњои 1991-1994; солњои 19952000; солњои 2000 то ба имрўз.3
Дар ин даврабандї баъзе ќонунњои соњаи замин њам рост меояд.
Аммо инкишофи ќонунгузории замин бодарназардошти хусусиятњои
хоси худ даврабандии дигарро талаб мекунад. Ташаккул ва инкишофи
ќонунгузории замини ЉТ дар шароити таърихии махсуси кишвар ва
дар зери таъсири сабабњои субъективї ва объективї, инчунин
шароити дохилї ва берунї давра ба давра ва босуръат рушд ёфт.
Бо дарназардошти љараёни рушди муносибатњои љамъиятї
инкишофи ќонунгузории соњаи заминро дар кишвар дар замони
истиќлолият метавон шартан ба даврањои зерин људо намуд: давраи
1Сотиволдиев

Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ. Китоби дарсї. Љилди 2.
Душанбе: - С.472.
2Земельное право: учебник. // Под. ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева, А. В. Бабанов (и
др.). – ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 712 с.
3Рањимов М.З. Асари ишорашуда. - С.21.
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якум аз солњои – 1990 то 1995; давраи дуюм аз солњои – 1996 то 2009;
давраи сеюм аз солњои – 2009 то ба имрўз1.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун заминаи асосии
ќонунгузории замин. Баъди соњибистиќлолии ЉТ заминањои нави
танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї ба вуљуд омад, яке аз
воситањои асосии танзимкунандаи ин муносибатњо мањз тавассути
санадњои меъёрии њуќуќї мебошад.
Њамин тавр, масъалаи коркард ва ќабули Конститутсияи нави
кишвар ба миён омад, ки барои ба танзимдарории муносибатњои
љамъиятї бахусус заминистифодабарї ањамияти калон пайдо намуд.
Конститутсия «ќонуни тамоми ќонунњо»2 аст, зеро ба аќидаи С.С.
Алексеев «аз муќаррароти Конститутсия таќдири низоми санадњои
меъёрии њуќуќии давлат вобастагї дорад»3 Аз ин љо, тамоми асосњои
ќонунгузории кишвар сарчашма мегирад.
Тамоми дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї дар асос ва
дар мутобиќат бо он ќабул карда мешаванд ва дар сурати хилофи
Конститутсияи ЉТ буданашон эътибори њуќуќї надоранд. Ин талабот
аз м.10-и Конститутсия баромада дар баробари ин пешбинї карда
мешавад, ки давлат, маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва
иттињодияњо вазифадоранд, Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро
риоя ва иљро намоянд. Риоя ва иљро намудани ќонунгузории замин
худ талаботи конститут-сионист:
1. Њамин моддаи Конститутсия “Принсипи ќонуният дар танзими
муносибатњои заминистифодабарї-” ро тањким бахшида аст.
Конститутсия манбаи асосї барои рушди ќонунгузории тамоми
соњањои њуќуќ аз љумла ќонунгузории замин мањсуб мегардад.
Тањлилњои васеи адабиёти њуќуќии соња ифодаи он аст, ки дар
бештари Конститутсияњои кишварњо меъёрњои умумї ва махсус оид
ба ќонунгузории замин (заминистифодабарї) пешбини намудааст. Ба
аќидаи Г.Е. Быстров 4 меъёрњои Конститутсия, дар танзими
муносибатњои замин меъёрњои фундаменталї буда моддањои
Конститутисия, ба таври бевосита ва ё бавосита ба ин масъала
пешбинї шудааст, ки минбаъд ба ќабули ќонунњои соњаи замин
замина гузоштааст ва ба рушди ќонунгузории замин мусоидат
Соњибов М.М. Њуќуќи замини Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: “Андалеб Р”, 2015. 396 с.
1

2Достиев

А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: история разработки,
принятия, внесение изменений и основные положения.- Душанбе: 2001. - С.4-5.
3Алексеев С.С. Проблемы теории права. - Свердловск, СЮИ. – 1972. т.1.- С.180.
4Земельное право: //Под. ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева, А.В. Бабанов (и др.). – ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С.27-28.
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намудааст. Чунин тарзи баррасї аз љониби А.Г. Нецветаев 1 анљом
дода шудааст, дар баробари ин муаллиф ќайд мекунад, ки меъёрњои
конститутсияро, ки муносибатњои заминро мушаххасан танзим
намудааст, хусусияти ѓоявї (принсипї) дорад.
Дар Конститутсияи кишвар як ќатор меъёрњое мављуд аст, ки
муносибатњои заминистифодабариро бевосита ё бавосита танзим
намудааст, њамчунин зарурияти ќабули дигар санадњои меъёрии
њуќуќиро пешбинї намудааст. Барои муайян намудани он ки КЗ ЉТ
њамчун заминаи асосњои рушди ќонунгузории замин аст, мо бояд моддањоеро ифода намоем, ки бевосита ба доираи муносибатњои замин
алоќаманд мебошанд.
2. Моддаи 13 Конститутсия њамчун меъёри заминавї дар рушди
ќонунгузории
замин
ва
муносибатњои
моликиятї,
заминистифодабариро мушаххасан нишон дода, замин ва дигар
сарватњои зеризаминиро… њамчун моликияти истиснои давлат эълон
намуда ва истифодабарии онро ба манфияти халќ кафолат додааст.
Дар адабиёти њуќуќї ишора карда мешавад, ки нисбатан дуруст
мебуд, агар молу мулки зикргардида умуман на моликияти истисноии
давлатї, балки сарвати умумихалќї дониста шавад. 2 Дар моддаи
мазкур ворид намудани ин объектњо, ки њамчун њаёт ва фаъолияти
инсон баромад мекунад, низ зарур аст. Дар баробари ин, давлат
њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин (ва дигар захирањои табиї)-ро ба
шањрвандону шахсони њуќуќї барои доштан, истифодабарї 3 бо
тартиби муќарраршудаи ќонун медињад. Ба њар њол аз моњияти ин
меъёри конститутсионї бармеояд, ки тарзи истифодабарї, чї тавр ба
манфиати халќ кафолат додани истифодабарии замин ва дигар
муносибатњои ба он алоќамандро, ки дар ќонунњои алоњидаи соњаи
замин ба танзим дароварда мешавад, пешбинї намояд. Яъне њамин
моддаи Конститутсия принсипи “замин њамчун моликияти истиснои
давлат” ва принсипи “ба манфияти халќ кафолат додани
истифодабарии замин”-ро мустањкам намудааст, њамчун ѓояии
роњбарикунанда дар танзими муносибатњои соњаи замин ва эљоди
меъёрњои ќонунгузории замин ба эътибор гирифта мешавад. Инчунин
дар Барномаи ислоњоти иќтисодии комплекси агросаноатии ЉТ аз 9
сентябри соли 1995 (махсус ќисми 3 ба ислоњоти замин) пешбинї
1 Нецветаев

А.Г. Земельное право: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр
«ЕАОИ», 2008. – С.45.
2 Тафсири Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми якум). – Душанбе, «ЭРграф», 2010.- С.560. (гурўњи муаллифон).
3Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми 1 /Зери тањрири Мањмудов М.А.- Душанбе,2007. - С.182.
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шудааст, ки масъалаи асосии ислоњоти замин, масъалаи моликияти
замин аст.
Бояд дар назар дошт, ки аз соли 1991 баъди муќаррар гардидани
Истиќлолияти давлатии ЉТ (чун дар дигар кишварњои пасошўравї)
ислоњоти бозоргонї, аз љумла љињати баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти иќтисодї вобаста ба ѓайридавлатї ва
хусусигардонии моликияти давлатї суръат бахшида шуд. Дар ќиёс аз
кишварњои њамсоя, ки ѓайридавлатї ва хусусигардонии моликияти
давлатї тамоми намудњои амволро фаро гирифт, дар мамлакати мо
«замин, ќаъри он, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар
захирањои табиї моликияти истисноии давлат боќї монд ва давлат ба
манфияти халќ самаранок истифода гардидани онњоро кафолат
медињад» (м. 13 Конститутсия). Аз ин љост, ки шахсони воќеї ва
њуќуќї молики замин шуда наметавонанд, зеро вай моликияти
истисноии давлат мебошад.1 Чунончи, Ш.М. Менглиев ќайд мекунад,
ки давлат бо маќсади ба амал баробардани сиёсати худ њуќуќи
моликиятро ба ин ё он объект муќаррар кардааст. Аз љумла, замин…
ба сифати объекти њуќуќи моликияти дигар субъектњо баромад карда
наметавонанд, ин объектњо аз тарафи дигар субъектњо бо иљозати
давлат истифода бурда мешаванд. Объекти номбаршуда натиљаи
мењнати инсон набуда, ба сифати боигарии табиї эътироф карда
мешавад.2 Чунончї муаллифони «Тафсири КГ ЉТ» (ќисми якум) ќайд
мекунанд, ки муќаррароти Конститутсия (м.13) такмили даќиќро
мехоњад. Ба номгўи объектњои мазкур дар ќатори дигар навъњо бояд
њатман замини истифодаи умум (кўча, хиёбон, майдон, гузаргоњњо,
роњњо, заминњои назди соњил, гулгаштњо, боѓњо дар нуќтањои
ањолишин ва ѓайра) дохил карда шавад.3
3. Аз љумла м.12 Конститутсия пешбинї менамояд, ки давлат
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њамаи
шаклњои моликиятро… кафолат медињад. Аз ин бармеояд, ки хољагии
дењќонї (фермерї), ки њамчун субъекти фаъолияти соњибкорї, вуљуд
доштан ва рушди соњибкорї дар ин соња бе танзими муносибатњои
заминистифодабарї ѓайри имкон аст. Асоси чунин фаъолият ба замин
1Исмоилов

Ш.М., Латипова Л.Б., Сиддикова Н.Н. Комментарии к закону Республики
Таджикистан « О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики
Таджикистан» от 1 августа 2012, №891.- Душанбе-2012.// Проекта USAID по Земельной
реформе в Таджикистан. - С.42-43.
2 Менглиев
Ш.М. (Тафсири м.13 Конститутсия) Тафсири илмию оммавии
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон /Зери тањрири Мањмудов М.А.Душанбе: Шарќи озод, 2009. - С.76-77.
3Њамон љо. - С.561.
285

алоќаманд аст. Таъсиси хољагии дењќонї бо гирифтани ќитъаи замин
зич алоќаманд мебошад. Бидуни људо намудани ќитъаи замин,
ќонунгузории амалкунандаи љумњурї баќайдгирии хољагии
дењќониро ѓайриимкон мешуморад.1 Бояд дар назар дошт, ки яке аз
муносибатњои њуќуќии заминро муносибатњои иќтисодї оид ба замин
ташкил медињад,2 аз ќабили андоз. Дигар пардохтњо (пардохти иљораи
замин) арзиши замин, љуброни зарар, бољњо, ташкили бозори њуќуќи
истифодабарии ќитъаи замин худ аз фаъолияти озоди иќтисодї, ки
дар ќонунгузории замин мустањкам шудааст, аз талаботи њамин модда
сарчашма мегирад. Ташкили бозори њуќуќи истифодабарии ќитъаи
замин ба заминистифодабаранда аз нигоњи иќтисодї имконият
медињад: ба гарав мондани њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин ва бо
ин роњ гирифтани ќарз аз муассисањои бонкї амалї мешавад; бегона
намудан ва ба даст овардани њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин.
Яъне њамин моддаи КЉТ принсипњои: “таъмини истифодабарии
самараноки замин”, “гуногуншаклии хољагидорї дар замин, таъмини
баробарњуќуќии истифодабарандагони замин,” “ташкили бозори
њуќуќи истифодабарии замин, фаъолияти самараноки он ва роњ
надодан ба фаъолияти инњисорї дар бозори њуќуќи истифодабарии
замин”–ро мустањкам намудааст.
4. Мувофиќи м.32 Конститутсия «њар кас њаќ дорад соњиби
моликият ва мерос» бошад. Ин меъёри Конститутсияро ба назар
гирифта, яке аз самтњои асосии ислоњоти замин ба мерос гирифтани
њуќуќи истифодаи ќитъаи замин мебошад. Тартиби мавриди
меросгузорї ќарор додани њуќуќи истифодаи ќитъаи заминро
ќонунгузории ЉТ муайян намудааст. Ин њолат аз КГ ЉТ, КЗ ЉТ ва
дигар ќонунњои соњаи замин бармеояд. Чунин њолатро КЗ ЉТ
муќаррар намудааст. Ба истифодаи меросии якумра замин ба шахсони
воќеї ва коллективњои шањрвандон барои ташкили хољагии дењќонї
(фермерї) ва касбњои анъанавии мардумї, инчунин ба шањрвандон
њамчун ќитъаи замини наздињавлигї дода мешавад.
Ќитъањои замине, ки бо њуќуќи истифодаи меросии якумра дода
шудаанд, њангоми маълум гаштани мерос бояд аз нав ба ќайд гирифта
шаванд.
5. Дар рушди ќонунгузории замин наќши муњимро меъёрњои
конститутсионї оид ба таъмини њифзи замин њамчун объекти табиат
1 Исмоилов

Ш.М., Шонасридинов Н., Нодиров Ф.М. Сельскохозяйственное право:
Учебник – Душанбе: Изд-во «Конуният»: 2000. - С.123.
2 Земельное право: /Под. ред. Г. Е. Быстрова, Р.К. Гусева, А.В. Бабанов (и др.). – ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 712 с.
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замина гузоштааст. Дар м.44 Конститутсия пешбинї шудааст, ки
њифзи табиат… вазифаи њар як шахс аст. Бояд дар назар дошт, ки яке
аз объектњои муњими табиат замин мебошад ва њифзи табиат, ки
меъёри конститутсионї аст, дар танзими муносибатњои заминистифодабарї, махсусан њифзи замин, њамчун объекти табиат ва дигар
сарватњои зеризаминї асоси меъёри конститутсионї мебошад, ки дар
њамин замина ба рушди дигар ќонунњои соњаи замин ва њифзи табиат
асос гаштааст.
Воќеан њам замин, яке аз захирањои асосии табиат буда, сарвати
муњими љамъияту давлат мебошад. Асоси бойгарии тамоми
давлатњоро замин ва сарватњои он ташкил медињад, дуруст истифода
набурдани замин як ќатор мушкилотро дар љомеа ба миён меорад, аз
ќабили иљтимої, иќтисодї, экологї, њуќуќї ва њатто сиёсї. 1 Яъне
њамин моддаи Конститутсия принсипњои: “њифзи замин њамчун
объекти муњими табиат”, “пешгирии зараррасонї ба замин, муњити
зист ва таъмини амнияти экологї, бењтар намудани сифат ва њосилхез
кардани замин њамчун захираи муњимтарини табиї”, замина
гузоштааст.
Ворид гардидани таѓйиру иловањо ба КЗ ЉТ аз 1 августи соли
2012 баъзе аз ин таѓйиротњо аз меъёри Конститутсия сарчашма
мегирад. Дар м.17 Конститутсия муайян карда шудааст, ки мардон ва
занон баробарњуќуќанд. Аз ин лињоз, занон низ чун мардон сарфи
назар аз љинс чун заминистифодабаранда ба њамаи њуќуќњои ба заминистифодабарандагон пешнињодгардида соњиб мебошанд. Чунин
њолатро ба назар гирифта дар м.7 КЗ ЉТ муќаррар гардидааст, ки ба
салоњияти маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатии Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањру ноњияњо дар доираи
сарњади маъмуриашон дар соњаи танзими муносибатњо оид ба замин
бояд дастрасии баробари занону мардон ба ќитъаи замин таъмин
гардад. Ин чунин маънї дорад, ки маќомоти мањаллии иљроияи
њокимияти давлатї бояд љињати пешгирии мањдудияти занон дар
соњаи муносибатњои вобаста ба замин чорањо андешанд. Њамин
моддаи Конститутсия принсипи “таъмини дастрасии баробари занњо
ва мардњо ба ќитъањои замин”-ро кафолат медињад.
Соњибов М.М. Баъзе аз масъалањои заминистифодабарї тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон //Ислоњоти суди дар Тољикистон: мушкилот ва роњњои њалли он
(Маводњои конферерсияи љумњуриявии илмї-назариявї бахшида ба 40-солагии
таъсисёбии кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї). Зери назари мудири
кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. Душанбе:
“Сино”, 2014. -292 с. - С.162-172.
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6. Масъалањои андоз ва андозбандї яке аз масъалаи муњими
ќонунгузории замин аст. Бевосита аз талабот м. 45 Конститутсия
бармеояд, ки “додани андоз ва пардохтњо, ки ќонун муайян кардааст,
вазифаи њар кас мебошад.” Њарчанде ки дар ин модда намудњои
алоњидаи андоз ва пардохтњо пешбинї нашуда бошад њам, аммо
ќонунгузории андоз мушаххасан њар як намуди андозро муќаррар
намудааст, аз љумла дар боби 41 муќаррароти 2 КА ЉТ оид ба андози
замин бахшида шудааст. Аз талаботи КЗ ЉТ бармеояд, ки истифодаи
замин дар ЉТ пулакї мебошад. Пули замин њар сол дар шакли андози
замин, иљорапулї дар муњлатњои муќарраргардида ситонида мешавад.
Яъне муќаррароти конститутсионї оид ба андоз уњдадории муњими
њар касро барои додани андози замин ва дигар пардохтњо оид ба
заминро муќаррар менамояд. Ин талаботи ќонуни асосиро ба назар
гирифта, дар м.11 КЗ ЉТ “Принсипи музднок будани истифодабарии
замин” мустањкам карда шудааст. М.45 Конститутсия принсипи
инкори таъсири баръакси ќонун пешбинї шудааст. Дар он ќонунњои
муќарраркунандаи
андозњои
нав
ё
вазъи
иќтисодии
андозсупорандагонро вазнинкунанда таъсири баръакс надоранд. Дар
амал ин чунин маъно дорад, ки ваъзи андозсупорандаро, ё намояндаи
ўро вазнин мекунад, муносибатњои њуќуќии то ќабули он
пайдошударо фаро намегиранд. Чунин њолат ба субъектони анозсупорандаи замин низ дахл дорад.
7. Инчунин дар Конститутсия масъалаи идоракунї ва салоњияти
маќомоти дахлдор дар соњаи замин мушаххасан нишон дода шуда,
баъзе аз салоњияти маќомот дар ќонунњои соњаи замин низ њавола
мекунад. Аз љумла дар м.56 Конститутсия салоњияти Маљлиси миллии
Маљлиси Олии ЉТ дар соњаи танзими муносибатњои вобаста ба
заминро чунин пешбинї намудааст: а) Таъсис ва барњам додани
воњидњои марзиву маъмурї ва таѓйири онњо, ки њамин салоњияти
маќомоти мазкур дар м.4 КЗ ЉТ нишон дода шудааст. Њамчунин салоњияти Маљлиси намояндагон, Президент, Њукумат, њокимияти
мањаллї низ дар соњаи танзим ва идоракунии замин нишон дода шуда,
мушаххасан дар ќонунњои соњаи замин инъикос ёфтааст. Наќши
маќомоти Прокуратура дар назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи
ќонунњои соњаи замин дар ќаламрави ЉТ, инчунин назорати
прокурори дар ошкор ва пешгирии ќонунвайронкунињои соњаи замин
хеле муњим аст.
Мавриди зикр аст, ки асосњои рушди ќонунгузории ЉТ оид ба
замин аз Конститутсияи ЉТ оѓоз мегардад, зеро тањлили моддањои
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алоњида ифодаи гуфтањои боло буда зарурат ба ќабули як ќатор
ќонунњои соњаи замин гардидааст.
Воќеан њам барои амалї кардани меъёрњои Конститутсия ва
ќонунгузории замин дар амал зарур аст, ки як ќатор муносибатњо
фароњам оварда шавад. гуногуншаклии хољагидорї, дар замин;
таъмини
барбаробарњуќуќии
иштирокчиёни
муносибатњои
заминистифодабарї ва фароњам овардани як фазои њуќуќии ягона
барои амалї кардани фаъолияти соњибкорї; самаранок
истифодабарии замин; фароњам овардани раќобати озоди солим ва
мањдудкунии фаъолияти инњисорї, њамчун як шакли муњими ислоњоти
иќтисоди бозоргонї; пурзўр намудани талаботи экологї нисбати
ташкили моликият ба замин ва заминистифодабарї дар њама гуна
шаклњои хољагидорї ва сарфи назар аз тобеияти соњавии корхона дар
назар дошта шудааст; кафолати њифзи судї ва њамоњангсозии маќомоти давлатї барои њифзи њуќуќњо дар бахши замин.1
Хулоса ба назар гирифтани меъёрњои ѓоявии Конститутсия ва
санадњои меъёрии њуќуќии байналњалќї дар рушди ќонунгузории
замин як базаи мустањками ќонунгузории соњаро ба миён овард.
Санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї њамчун заминаи асосии
ќонунгузории замин. Дар байни санадњои меъёрии њуќуќї маќоми
хосаро санадњои њуќуќии байналмилалї ишѓол мекунанд.
Аввалан онњо танњо дар сурати эътироф намудани ЉТ ва пас аз
интишори расмї мавриди амал ќарор мегиранд;
Дуюм ин санадњо ќисми таркибии низоми њуќуќии ЉТ буда,
амали бевосита доранд;
Сеюм дар сурати мухолифат доштан бо ќонунњои љумњурї
санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи ЉТ амал
мекунанд.
Тањти мафњуми санадњои њуќуќии байналмилалї њуљљатњои
расмие, фањмида мешавад, ки аз тарафи љомеаи байналмилалии
давлатњо дар маљмўъ ба сифати уњдадории њатмии њуќуќї ќабул ва
эътироф мегарданд.
Баъзан танзими масъалањои истифодабарии ќитъаи замин аз
тарафи намояндагињои дипломатї мавзўи шартномањои байналмилалї ќарор дода мешавад. М. 105-и КЗ ЉТ бошад, муќаррар
менамояд, ки агар дар шартномањои байналмилалии эътирофнамудаи
ЉТ нисбат ба КЗ ЉТ ќоидањои дигар пешбинї шуда бошанд,
Сохибов М.М. Некоторые вопросы конституционного развития земельного
законодтельства в Республики Таджикистан //Правовая жизнь. –Душанбе, ТНУ, 2014. № 2 (06). - С.71-81.
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ќоидањои шартномањои байналмилалї мавриди истифода ќарор
мегиранд.
Ба шартномањои байналмилалии ЉТ оид ба замин аз љумла дохил
мешаванд: Созишнома байни Њукумати ЉТ ва Маркази
байналмилалии тадќиќоти кишоварзї дар минтаќањои хушкзамин
(IKRDA) оид ба њамкорї дар соњаи илмњои кишоварзї (аз 25.06.соли
2003, №886); Созишнома байни Њукумати ЉТ ва Њукумати
Федератсияи Россия оид ба иншооти ѓайриманќул, миќдор ва сарњади
ќитъаи замине, ки барои пойгоњи њарбии Россия људо карда мешаванд
ва мањалли љойгиршавии онњо дар ќаламрави ЉТ (аз 26.01.соли 2005,
№1312); Созишнома байни Њукумати ЉТ ва Њукумати Љумњурии
Ќирѓизистон дар бораи људо кардани ќитъаи замин аз харду љониб (аз
13.06.соли 2007, №641).
Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи статусї пойтахти Љумњурии
Тољикистон» (м.5) пешбинї шудааст, ки бинобар вазифаи пойтахти
ЉТ-ро ба амал баровардани шањри Душанбе маќомоти њокимияти
давлатии шањри Душанбе бо тартиби муќарраргардида ба намояндагињои дипломатии давлатњои хориљї, намояндагињои ташкилотњои
байналмилалї дар ЉТ ќитъањои замин, бино, иншоот, манзил, фонди
манзил дода, хизмати манзилию коммуналї, наќлиёт ва дигар
намудњои хизматро муњайё менамоянд.
Истифодаи ќитъаи замин аз љониби намояндагињои дипломатї
дар шањри Душанбе бояд дар асоси шартномаи иљора амалї карда
шавад. Аммо таљрибаи дигар њам вуљуд дорад1.
Одатан дар шартномањои байналмилалї пешбинї мешавад, ки
бинову иншоот, инчунин ќитъаи замине, ки онњо љойгир шудаанд, ба
намояндагињои дипломатии чунин шартномаро баста, ройгон дода
мешаванд. Дар сурати бастани шартнома меъёрњои он нисбати
меъёрњои ќонунгузории миллї бартарї хоњанд дошт.
Санадњои меъёрии њуќуќї њамчун заминаи асосии ќонунгузории
замин. Санади меъёрии њуќуќї – њуљљати расмии шакли муќарраршудаест, ки бо роњи раъйпурсии умумихалќї ё аз љониби
маќомоти давлатї ё худидоракунии шањрак ва дењот ё шахси
мансабдори ваколатдори давлатї ќабул гардида, хусусияти
умумињатмї дорад ва меъёрњои њуќуќиро муќаррар менамояд, таѓйир
медињад ва ё бекор мекунад.
1 Сохибов

М.М. Проблемы гражданско-правового регулирования аренды земельных
участков сельскохозяйственного назначения по законодательству Республики
Таджикистан: 12.00.03: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2018. –
33 с.
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Дар соњаи замин чунин ќонунњои мукаммал ќабул гардидааст:
Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)», аз соли 2009, №5;
Ќонуни ЉТ «Дар бораи заминсозї», аз соли 2008, №1; Ќонуни ЉТ
«Дар бораи ислоњоти замин», аз соли 1992, №1; Ќонуни ЉТ «Дар
бораи бањои замин», аз соли 2008, №1 ва дигар сарчашмањои њуќуќи
замин.
КЗ ЉТ њоло амалкунанда 13 декабри соли 1996 ќабул гардида аз 18
боб, 105 модда иборат аст.
Аз рўзи ќабул кардан ва ба ќувваи ќонуни даромадани КЗ ЉТ 25
сол гузашт. Кодекси мазкур дар таърихи давлати Тољикистони
соњибистиќлол, аз нигоњи таърихи давлатдории тољикон дар асри 20
кодекси дуюм аст, зеро то ќабули он дар Тољикистон як Кодекси
замини (Шўравї) дигар низ ќабул шуда мавриди амал ќарор дошт.
Вале дар таърихи давлатдории тољикон бошад якчанд, кодексњои
замин амал кардааст.
Кодекси мазкур њуќуќи шањрвандонро ба истифодаи якумраи
меросии доимии замин пешбинї намуда, њуќуќи фаъолияти озодонаи
хољагидории шањрвандонро васеътар сохта, механизми аз колхоз ва
совхоз баромадани онњоро ба маќсади ташкил намудани хољагињои
дењќонї ё кооперативњои кишоварзї, њуќуќи моликияти онњоро ба
мањсулоти истењсолкардашуда ва даромади гирифтаи онњо муќаррар
намуд.
Ањамияти њуќуќии КЗ ЉТ аз он иборат аст, ки дар он як ќатор
масъалањои дигар аз ќабили баланд шудани наќш ва функсияњои
маќомоти идоракунии мањаллї оид ба ихтиёрдории замин, мустањкам
шудани кафолатњои њуќуќи заминистифодабарии корхонањои
тиљоратии кишоварзї њамчун субъектњои њољагї, васеъ шудани
низоми чорањои иќтисодї ва њуќуќие, ки њифзи заминро аз оќибатњои
манфии фаъолияти истењсолї таъмин мекунанд, ки ин низ барои
инкишофи бозори њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин пешбинї
шудаанд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи заминсозї». Ќонуни мазкур дар соњаи
заминсозї наќши муњим дорад, ки 5 январи соли 2008, №356 ќабул
гардида, аз 5 боб, 38 модда иборат мебошад.
Ќонуни мазкур маљмўи муносибатњои бо асосњои њуќуќии
фаъолияти ба соњаи заминсозї алоќаманд, тартиби амалигардонии
чорабинињои заминсозї, инчунин муносибатњоро дар раванди
фаъолияти заминсозї байни Њукумати ЉТ, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї,
маќоми
ваколатдори
давлатї
оид
ба
заминсозї,
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заминистифодабарандагон, шахсони воќеї ва њуќуќї, ки ба
гузаронидани корњои заминсозї манфиат доранд, танзим менамояд
(ба таври муфассал вобаста ба асосњои њуќуќии ин ќонун нигаред ба
боби 8-и китоби мазкур).
Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљора дар ЉТ», (6.12.соли 1990) аз 2 фасл,
33 модда иборат аст. Ин ќонуни соњавї дар соњаи замин набошад њам,
вале ќисмате, ки ба масъалаи иљораи ќитъаи замин бахшидааст,
замина ба рушди соњаи ќонунгузории замин гузошт. Њамчунин бояд
дар назар дошт, ки њарчанд замин моликияти истисноии давлат бошад
њам, лекин давлат тавассути ин гуна роњњо аз љумла, ба воситаи иљора,
истифодабарии ќитъаи заминро ба халќ кафолат медињад. Маќсади
асосии ќонун дар бахши додани иљораи ќитъаи замин пеш аз њама
зиёд намудани истењсоли мањсулот, баланд бардоштани њосилнокии
мењнат ва дар ин асос бењтар намудани зиндагии мардум ташкил
меёбад.
Бахусус дар м.4-и ќонуни мазкур ќайд карда мешавад, ки замин аз
љониби Маљлиси вакилони халќи дахлдор ба иљора дода мешавад, аз
љумла дар асоси озмун. Њуљљати асосие, ки замин ба иљора дода
мешавад ин шартномаи иљораи ќитъаи замин мебошад. Вобаста ба
рушди муносибатњои иљора ба ќонуни мазкур ду маротиба таѓйиру
иловањо ворид карда шудааст. Ин њам бошад солњои 1995 ва 2004 аст.
Аз љумла ба м.12 таѓйирот ворид шуд, ки ќитъаи заминро барои
корњои кишоварзї ва истењсолї мањсулоти кишоварзї ба муњлати
муайянкардаи КЗ ЉТ ба иљора додан мумкин аст. Њамин тавр, ќонуни
номбурда ѓояњоеро (принсипњо) мустањкам намудааст, ки дар њуќуќи
замин низ татбиќи худро меёбанд. Ѓояњои муќарраркардаи ќонуни
иљора чунинанд: хусусияти шартномавї доштани иљораи ќитъаи
замин; муњлатнок будани иљораи ќитъаи замин; музднок будани иљора
дар муносибатњои заминистифодабарї; баробарњуќуќии тарафњои
шартномаи иљора; воќеї ва кафолатнокии њуќуќњои субъективии иљорадењ ва иљорагир; масъулияти тарафњо дар самаранок истифода
бурдани замин; риоя намудани ќоидањои истифодабарии замин; њифзи
экологии замин ва ѓайра.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» аз соли 2009,
№5. Ин ќонун аз 6 фасл, 26 модда иборат аст. Дар аввал танзими
њуќуќии муносибатњои кишоварзї дар шакли колхозу совхоз ба амал
бароварда мешуд. Гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї ва ислоњоти
кишоварзї дар Тољикистон ташаккули шаклњои мухталифи
хољагидории кишоварзї, дигаргунсозињои љиддии муносибатњои
заминистифо-дабарї, бунёди иќтисодиёти раќобатнок ва дар ин
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замина бунёди бозори озоди кишоварзї, шаклњои нави ташкили
њуќуќї бахусус хољагињои дењќонї (фермерї) сабаб гашт. Таъсиси
хољагии дењќонї бо гирифтани ќитъаи замин зич алоќаманд мебошад.
Бидуни људо намудани ќитъаи замин, ќонунгузории амалкунандаи
љумњурї баќайдгирии хољагии дењќониро ѓайриимкон мешуморад.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» тартиби људо
намудани ќитъаи заминро ба маќсади таъсиси хољагии дењќонї,
њуќуќу уњдадорињои хољагиро љињати истифодаи ќитъаи замин,
пардохти истифодаи замин, шартњои додани ќитъаи замин, тартиби
ташкили фонди замин барои ба роњ мондани хољагињои дењќонї,
њуљљатњои тасдиќкунандаи њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин,
иљораи ќитъаи замин, ба тариќи якумра мерос гирифтани заминро,
муайян менамоянд.
Барои амалї гардонидани меъёрњои ќонуни мазкур як ќатор
санадњои зерќонунї ва барномањо ќабул карда шудааст. Ќарори
Девони Вазирони ЉТ “Дар бораи тадбирњои гузаронидани ислоњоти
замин дар Љумњурии Тољикистон” (16.09.1992), бо Ќарори Њукумати
ЉТ аз 9 сентябри соли 1995 “Барномаи ислоњоти иќтисодии комплекси
агросаноатии Љумњурии Тољикистон (ќ.3 ба ислоњоти замин)” тасдиќ
шудааст.
Бояд ќайд намуд, ки яке аз масъалањои асосї дар ќонуни мазкур
мафњуми «ислоњоти замин» ва «самтњои ислоњоти замин» мебошад.
Бояд гуфт, ки ба тадќиќоти мафњуми «ислоњоти замин» дар
адабиёти њуќуќї диќќати зиёд дода мешавад. Вале њангоми муайян
кардани мафњуми мазкур дар адабиёти њуќуќї фикрњои ягона вуљуд
надорад.
Як ќатор муаллифон ислоњоти заминро њамчун ќисми таркибии
ислоњоти кишоварзї баррасї менамоянд. Масалан, Н.И. Шайгада
ќайд мекунад, ки ислоњоти замин оѓози солњои 1990 њамеша дар матни
ислоњоти умумии кишоварзї тањлилу баррасї мегардид. 1 М.И.
Палладина чунин мешуморад, ки ба мазмуни васеъ ислоњоти
кишоварзї объективан чун комплекси органикии се ислоњот: ислоњоти
замин, ислоњоти кишоварзї ва ислоњоти идоракунї мебошад, ки
байни худ алоќаи ногусастанї доранд. 2 Ба аќидаи А.В. Петриков

Шайгада Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация
институтов и практика /Н.И. Шагайда. - М.: Ин-т Гайдара, 2010.- С. 30.
2 Палладина М.И. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, H.O.
Ведышев (и др.) / Отв. ред. М.И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова.- M.: Проспект, 2010.С.89.
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ислоњоти заминро яке аз равандњои бештар таѓйирёбандаи табаддулотњои кишоварзї (аграрї) баррасї мекунад.1
Дар маљмўъ ислоњоти кишоварзї дар Тољикистон бо сабабу
шароитњои объективии сиёсї ва иќтисодї нисбатан дер шурўъ ва
нобаробар амалї гардонида шуд. Раванди таќсим намудани замин ба
дењќонон, таѓйири муносибатњои њуќуќї ва ташкилию роњбарикунї,
њамчунин рў гардонидани маќомоти давлатї аз идоракунии бевоситаи
мањсулоти кишоварзї дар муддати тўлонї бисёр душворињоро ба
миён овард.
А.А. Никонов моњияти ислоњоти кишоварзии оѓози солњои 1990умро тавсиф намуда, ќайд менамояд, ки он «аз таѓйироти комплексии
тамоми низоми муносибатњои кишоварзї, аз љумла њуќуќи моликиятї
ба замин ва дигар воситањои истењсолот, низоми пешбурди
хољагидорї ва ѓайрањо иборат мебошад».
Баъзе олимони соња ислоњоти заминро чун ќисмати муњимтарини
ислоњоти иќтисодї, ки айни замон дар ЉТ гузаронида мешавад,
муайян месозанд.
Ба андешаи Ш.М. Исмоилов ислоњоти замин ќисми муњими
ислоњоти иќтисодї мебошад, ки дар ЉТ гузаронида мешавад, маќсади
ташаккули иќтисодиёти бозории иљтимої нигаронидашударо дорад.
Яке аз самтњои асосии он истифодабарии маќсаднок, самаранок ва
сохтани механизми бозории њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин аст.
Дар баробари ин муаллиф ќайд мекунад, ки љузъиёти аввалиндараљаи
ислоњоти замин дар ЉТ воситаи муњими њалли масъалањои дар пеш
истодаи њуќуќ, мустањкам кардани низоми њуќуќии муносибатњои
ислоњотталаби замин ва рушди онњо мебошад.2
Дар баробари нуќтањои назари ќайдкардашуда, њамчунин дигар
аќидањои олимон низ вуљуд доранд, ки ба хислати мустаќил доштани
ислоњоти заминро ишора менамоянд. Масалан, В.Н. Лексин ва А.Н.
Шветсов зери ислоњоти замин «азнавтаќсимкунии адолатнок ва асосноккардашудаи заминњо, инчунин муќарраркунии имкониятњои бо
њуќуќ таъминбудаи истифодабарии онњо, гузариш ба усулњои бештари
иќтисодї-идоракунии захирањои замин ва таќвиятбахшии њифзи

Петриков А.В. Земельная реформа в России: итоги и перспективы //Земельные
отношения в переходный период: политика, экономика и право. Материалы «круглого
стола» 15 марта 2001 г.- М., 2001. - С.7.
2 Исмоилов Ш.М. О совершенствовании нормативно-правовой базы земельного
оборота в Республике Таджикистан //Гражданское законодательство. Выпуск 33. / Под
ред. Диденко А.Г.- Алма-Ата 2009 г. - C.123-145.
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экологикунонии (экологизатсия) замин ва заминистифодабарї»
мефањманд1.
А.П.
Анисимов ислоњоти заминиро бо сиёсати давлатї
алоќаманд менамояд, ки бо маќсади бавуљудоии гуногуншаклии
моликият,
ташаккули
њавасмандкунињои
иќтисодии
заминистифодабарандагон оид ба истифодаи оќилонаи заминњо,
мукаммалгардонии усулњои њифзи замин чун захираи табиї, ба кулли
таѓйир додани сохтори муносибатњои заминистифодабарї равона
гардидааст2.
Бешубња, нуќтањои назари нишондодашуда рољеъ ба дарки
моњияти ислоњоти замин ва кишоварзї бисёр муњим мебошанд ва
байни онњо албатта алоќаи муттаќобила низ вуљуд дорад. Мо инро
инкор карда наметавонем, лекин ба њар сурат, ба андешаи мо, барои
чун ќисми таркибии ислоњоти кишоварзї баррасї намудани ислоњоти
замин њељ ягон асосе вуљуд надорад. Бинобар ин, кўшиш мекунем, ки
мавќеи изњоркардаамон то њадди имкон асоснок карда шавад.3
Таркиб ва алоќаи муттаќобилаи ин ислоњотњо аксаран бо маќсад
ва самтњои асосии онњо муайян карда мешаванд.
Мафњуми «маќсад» дар луѓатњои энсиклопедї чун натиљаи нињоие
фањмида мешавад, ки нисбати он љараён дидаву дониста, ќасдан
равона шудааст.
Мувофиќи м.1 Ќонуни ЉШСФР (РСФСР) аз 23 ноябри соли 1990
«Дар бораи ислоњоти замин» маќсади ислоњоти замин аз
азнавтаќсимкунии замин иборат мебошад, ки бањри ташаккули
шароитњои самараноку оќилонаи истифодаи заминњо равона
гардиааст. Чи тавре ки дар м.1 Кодекси замини ЉШСФР аз 25 апрели
соли 1991, №1103-1, муќаррар карда шудааст, вазифањои
ќонунгузории замин аз танзими муносибатњои замин бо маќсади
таъмини истифода ва њифзи оќилонаи заминњо, фароњам овардани
шароитњо барои инкишофи баробарњуќуќии шаклњои мухталифи
хољагидорї ба замин, таъмини хосияти такрористењсолии замин,
нигањдошт ва бењдошти муњити зист, њифзи њуќуќњои шањрвандон,
ташкилотњо, корхонањо ва муассисањо ба замин иборат мебошад.

1Лексин

B.H., Швецов А.Н. Региональная политика и формирование земельного рынка
//Российский экономический журнал. 1994. - № 2.- С. 45.
2Анисимов А.П. Земельная реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы:
Учебное пособие.- Волгоград, ВФ МУПК. 2001.
3 Соњибов М.М. Тавсифи умумии мафњум ва моњияти «ислоњоти замин»: љанбањои
назариявї ва њуќуќии он //Ќонунгузорї №1 (17), 2015. -С.45.
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Масъалаи муайянкунии самтњои ин ислоњотро тањлилкунем, ин
љо, дарки умумистифодаи истилоњи мазкур бояд ба инобат гирифта
шавад. Дар луѓат муродифњои «самт» њамчун роњи инкишоф,
самтнокии ин ё он амал, ё зуњурот, равонашавї, майлу раѓбат, ба ин ё
он тараф равона будан, роњи муайян тавсиф гардидааст.
Дар илми њуќуќи замин рољеъ ба самтњои асосии ислоњоти замин
фикру аќидањои гуногун баён шудааст. Чунин андеша љой дорад, ки
ислоњоти мазкур аз «муттањид сохтани молики ќитъањои замин ва
истењсолкунандаи хољагии ќишлоќ дар як шахс, таъмини иљроиши
талаботњои экологї њангоми истифодаи хољагии замин чун туњфаи
бењамтои табиат, таъмини истифодаи маќсадноки ќитъаи замин
вобаста ба хусусиятњои сифатии онњо», иборат мебошад.
Муайянкунии самтњои асосии ислоњоти заминро бояд дар
алоќамандї бо ислоњоти кишоварзї амалї намуд. Ислоњоти
кишоварзї ба азнавташкилкунии сохтори ташкилии колхозњо ва
совхозњо, ба ташаккули ќоидаи хољагињои дењќонї (фермерї) равона
карда шуда буд.
Ба њамин монанд нуќтаи назар тасдиќи худро дар ќонунгузории
замин, ки гузаронидани ислоњоти заминиро таъмин мекунад, ифода
ёфтааст.
Масалан, Асосњои ќонунгузории ИЉШС ва љумњурињои
иттифоќї «Дар бораи замин» аз 28 феврали соли 1990, ки барои ворид
намудани ислоњот ба муносибатњои замин заминаи, њуќуќї гузошт,
бањри фароњам овардани шароит барои инкишофи баробарњуќуќии
тамоми шаклњои хољагидорї равона шуда буданд. Тартиби шабењ дар
Ќонуни ЉШСФР аз 23 ноябри соли 1990, №374-1 «Дар бораи ислоњоти замин» пешбинї шудааст. Фармони Президенти ИЉШС аз 5
январи соли 1991, №ФП-1285 «Дар бораи вазифањои аввалиндараља
оид ба амалигардонии ислоњоти замин», ки бо маќсади
фаъолгардонии гузаронидани ислоњоти замин ќабул карда шудааст,
бањри фароњам овардани шароит барои амалї шудани шаклњои
гуногуни хољагидорї равона гардидааст.
Дар ЉТ дар замони муосир самтњои асосии ислоњоти замин
бевосита дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи ислоњоти замин» аз 5 марти соли
1992, №594 ва Ќарори Њукумати ЉТ аз 9 ноябри соли 1995, №673
“Барномаи ислоњоти иќтисодии комплекси агросаноатии ЉТ”, ифодаи
худро ёфтааст. Аммо шароити нави муносибатњои заминистифодабарї дар кишвар талаб менамояд, ки ќонунгузории соњаи
ислоњоти замин мавриди таљдиди љиддї ќарор дода, самтњои нави
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ислоњотталабро вобаста ба амалияи заминистифодабарии љумњурї
муќаррар намоянд.1
Чи тавре ки дар боло ишора намудем, вазифањои ислоњоти замин,
моњият, маќсад ва самтњои ин ислоњот дар ќонунгузории замин аз
љумла, дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи ислоњоти замин» аз 5 марти соли
1992, №594 ифода ёфтааст. Мувофиќи моддаи 1 Ќонуни мазкур
вазифањои ислоњоти замин дар ЉТ аз муњайё намудани шароит барои
тараќќиёти баробарњуќуќии шаклњои гуногуни хољагидорї дар замин,
ташаккули иќтисодиёти бисёрсоња, истифодаи сарфакорона ва њифзи
замин иборат буда, маќсадаш зиёд намудани мањсулоти кишоварзї
мебошад, ки ќонуни мазкурро ќонуни давраи гузариш гуфтан мумкин
аст, чунки дар шароити мављуд набудани консепсияи инкишофи
ќонунгузории замин ва консепсияи ягонаи гузариш ба низоми нави
хољагидорї, заминаи муносибатњои бозориро дар соњаи кишоварзї
муњайё намуда, њудудњои дахолати давлатро ба танзимнамоии
муносибатњо оид ба истифодаи замин дар соњаи кишоварзї муайян
менамояд. Ќонуни мазкур то андозае њолати инњисории (монополї)
моликияти давлатро нисбати замин таѓйир дод.
Ба гуногунии маќсадњо ва хусусияти гузаронидани ислоњоти
кишоварзї ва замин нигоњ накарда, инкишофи шаклњои гуногуни
хољагидорї ба замин чун самти ислоњоти кишоварзї ва замин аз
алоќаи мутаќобилаи онњо шањодат медињад. Алоќаи мутаќобилаи
онњо њамчунин дар он зоњир мегардад, ки ислоњоти замин
гузаронидани ислоњоти кишоварзиро бояд таъмин кунад. Мањз барои
њамин ислоњоти заминро баъзан чун ќисми ислоњоти кишоварзї
баррасї менамоянд.
Бањодињии нињоии чунин фањмиши ислоњоти замин дар самтњои
асосии инкишофи ислоњоти замин дар Россия дода шудааст. Дар ин
бањодињї, ки дар Заминаи № 3-и ќарори Кумитаи давлатї оид ба
замини Федератсияи Россия (Госкомзем РФ) аз 9 июли соли 1997, №48
«Дар бораи вазифањои навбатии ислоњоти замин» муќаррар
гардидааст, ба сифати яке аз сабабњои њолати пешазбуњронї дар
инкишофи бозори амволи ѓайриманќул хатогии дарки маќсад номбар
шудааст, яъне аз ибтидо њамчун ќисми ислоњоти кишоварзї фањмидани ислоњоти замин. Ба љумлаи лањзањои љиддии манфии њолате, ки
дар фазои муносибатњои замин дар миёнањои соли 1997 ба миён омада
буд, њамчун самти кишоварзии азнавташкилдињии замин номида
шудааст.
1 Соњибов

М.М. Тавсифи умумии мафњум ва моњияти «ислоњоти замин»: љанбањои
назариявї ва њуќуќии он //Ќонунгузорї- №1 (17), 2015. -С.46-47.
297

Дар асоси гуфтањои боло оид ба мустаќилият ва ањамияти
ислоњоти замин дар ЉТ хулосабарорї кардан мумкин аст, ки дар
баробари алоќаи муттаќобила доштани он бо ислоњоти кишоварзї, бо
фароњам овардани шароит барои истифодаи самараноки заминњои
таъиноти кишоварзидошта, пешбурди истењсолоти хољагии ќишлоќ
ва инкишофи баробарњуќуќии тамоми шаклњои хољагидорї ба замин
равона шудааст.
Дар баробари ин самтњои асосии ислоњоти замин мувофиќи м. 3
Ќонуни ЉТ «Дар бораи ислоњоти замин» аз 5 марти соли 1992, №594
аз инњо иборатанд: барўйхатгирии тамоми заминњо аз рўи гурўњњо,
тарзњои заминдорї, замин-истифодабарї ва намудњои замин; муайян
кардани
заминњои
истифоданашаванда
ва
ѓайриоќилона
истифодашаванда барои ташкили фонди махсуси замини маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї бо маќсади азнавтаќсимкунии
он бањри самаранок истифода бурдани замин; додани замин ба
истифодаи якумраи меросї ба шањрвандони ЉТ барои ташкили
хољагињои дењќонї (фермерї) ва касбњои анъанавии мардумї,
инчунин ќитъаи замини наздињавлигї; аз нав таќсимкунии замин дар
њолатњои таљдиди сохтори ташкилоту корхонањои кишоварзї;
муќаррар ва аниќ кардани cарњади воњидњои маъмурию њудудии
мaњалњои ањолинишин ва сохтори замину хољагидории онњо; ба
расмият даровардан ва аз нав ба ќайд гирифтани њуљљатњое, ки њуќуќи
истифодабарии ќитъаи заминро муайян менамоянд.
Санадњои меъёрии зерќонунї њамчун заминаи асосии
ќонунгузории замин. Дар танзими муносибатњои соњаи замин наќши
санадњои зерќонунї назаррас аст. Санадњои меъёрии зерќонунї ба
низоми умумии санадњои меъёрии њуќуќї, ки болотар зикр гардид,
дохил мешаванд. Дар фаъолияти заминистифодабарї як ќатор
санадњои зерќонунї амал мекунанд: Фармони Президенти ЉТ «Дар
бораи ба амал баровардани њуќуќи истифодаи замин», №1021 аз 22
июни соли 1998; Фармони Президенти ЉТ «Дар бораи њифз ва
самараноку оќилона истифода намудани заминњои корами обї»,
№335 аз 25 июли соли 2000; Фармони Президенти ЉТ «Дар бораи
тадбирњои иловагї оид ба азнавташкилдињї ва ислоњоти
ташкилотњои кишоварзї», №1775 аз 30 июни соли 2006; Фармони
Президенти ЉТ «Дар бораи истифодаи маќсадноки ќитъањои замини
наздињавлигї», №1147 аз 3 октябри соли 2011 ва ғ.
Њукумати ЉТ дар асос ва барои иљрои КЉТ, дигар санадњои
ќонунгузорї ва фармонњои Президенти ЉТ ќарор ва фармоиш ќабул
мекунад.
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Санади меъёрии њуќуќии Њукумати ЉТ дар шакли ќарори
Њукумати ЉТ ќабул карда мешавад: Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи
тартиби соддакардашудаи ташаккул додан ва баќайдгирии њуќуќи
истифодабарии замин», №29 аз 4 феврали соли 1999; Ќарори
Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби соддакардашудаи муайян кардани
сањмияи замин ва баќайдгирии он», №30 аз 4 феврали соли 1999;
Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тасдиќи Консепсияи истифодаи
заминњо дар ЉТ», №349 аз 31 августи соли 2004; Ќарори Њукумати ЉТ
«Дар бораи тасдиќ намудани ќоидањои амалї кардани кадастри
давлатии замин», №447 аз 3 октябри соли 2006 ва дигар.
Ќоида - санади меъёрии њуќуќиест, ки меъёрњои хусусияти
умумиро мушаххас мегардонад, тартиби ташкил ва амали ин ё он
намуди фаъолиятро оид ба масъалањои љорї даќиќ муайян менамояд.
Масалан, Ќоидањои муайян намудани объектњои сохтмонашон
нотамом (хонањои истиќоматї ва иншооти ёрирасон), ки метавонад ба
муомилоти гражданї бароварда шаванд, №284 аз 31 майи соли 2012;
Ќоидањои
истифодабарии
ќитъањои
њамшафати
роњњои
автомобилгарди ЉТ, №214 аз 6 майи соли 2006 ва дигар ќоидањо.
Низомнома - санади меъёрии њуќуќиест, ки ба таври даќиќ вазъи
њуќуќї, сохтор, тартиби фаъолияти маќомоти давлатї, ё воњидњои
сохтории онњо, њамчунин муносибатњои муттаќобилаи онњоро бо
дигар маќомот, ташкилот, муассисањо ва шањрвандон муайян
менамояд. Масалан, Низомномаи назорати давлатии истифода ва
њифзи замин дар ЉТ, аз 15 июли соли 1997, №294; Низомномаи
Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Љумњурии Тољикистон,
аз 3 майи соли 2011, №30 ва ғ.
Мувофиќи ќ.2 м.27 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї» Дастурамал - санади меъёрии њуќуќиест, ки мазмун ва
масъалањои услубии танзимро дар соњаи муайяни муносибатњои
љамъиятї даќиќ муайян менамояд.
Дар танзими муносибатњои заминистифодабарї дастурамалњо
њамчун санади меъёрии зерќонунї наќши асосї доранд, ки дар ин соња
якчанд, дастурамалњо ќабул шудааст: Дастурамал «Оид ба муайян
намудани андозаи зарари заминњои корам њангоми аз тарафи
шахсони воќеи ва њуќуќї вайрон карда шудани ќонунгузори
Љумњурии Тољикистон», №88 аз 19 майи соли 2003; Дастур «Оид ба
бањисобгирии заминњои наздињавлигии мањалњои ањолинишин», ки бо
Ќарори њайати мушовараи Кумитаи давлатии заминсозии ЉТ» №34 аз
10 ноябри соли 2006 тасдиќ гардидааст ва дигар.
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Наќши
таљрибаи
судї
дар
танзими
муносибатњои
заминистифодабарї ва инкишофи ќонунгузории замин. Низоми
сарчашмањои њуќуќи замин танњо бо санадњои меъёрии њуќуќї мањдуд
нагардида, њамчунин санадњои судиро низ дар бар мегирад, ки дар
доираи салоњияти онњо аз рўи бањсњои замин ќабул гардидаанд.
Дар асоси ќарорњои судї оид ба танзими муносибатњои замин дар
адабиётњо назарияњои гуногун пешнињод шудааст. Чунончи, В.В.
Петров ќайд мекунад, ки ќарорњои суд дар сатњи баланди њуќуќї
бошад њам, аммо наметавонад њамчун намуна барои њалли бањсњои
мутаќобила ё монанд истифода бурда шавад. Таљрибаи судиро њамчун
ќисми таркибї ва ё ин ки њамчун як меъёрии њуќуќї дар њалли ин
бањсњо истифода кардан дуруст нест 1 . Баръакси ин аќида М.М.
Бринчук, таљрибаи судиро тањлил намуда чунин хулосабарорї
мекунад, ки давлат судро яке аз шохањои мустаќили њокимият
эътироф намудааст, пас чаро мо натавонем, ки таљрибаи судиро
њамчун сарчашмаи њуќуќ эътироф накунем2.
Бояд дар назар дошт, ки Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди
Олии иќтисодии ЉТ санади меъёрии њуќуќї набуда, таљрибаи судиро
оид ба амалияи татбиќи ќонунгузории замин љамъбаст намуда, тавзењоти дастури медињанд ва онњо барои судњо, маќомоту шахсони
мансабдоре, ки ќонуни тавзењшударо татбиќ менамоянд, њатмї
мебошанд (ќ.5 м.68 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї).
Имрўзњо зиёдшавии бањсњои замин дар судњои умумї ва махсус
(суди иќтисодї) инчунин дар дигар маќомоти ваколатдори соња
(Кумитаи заминсозї) ба назар мерасад. Тањлили таљрибаи судї
ифодаи он аст, ки дар баъзе аризањои даъвогї њуќуќи заминистифодабаранда ба куллї вайрон шуда, њољат ба њимояи судии он ба миён
омадааст. Аз ин рў м.19 Конститутсия ба “Њар кас кафолати њифзи
судї” додааст. Њифзи судї ё ба ибораи дигар њимояи судиро
Конститутсия њамчун њуќуќи шахс (кас) муќаррар намудааст. Аз ин рў
њуќуќи њар субъекти заминистифодабаранда, ки поймол ё мавриди
бањс ќарор дода мешавад, аз њимояи судї истифода барад. Дар баъзе
њолатњо судяњо ќонунгузории заминро дуруст тадбиќ накарда, оќибат
ба бекор кардани њалномањои судї мегардад. Вале ба њар њол субъектони заминистифодабаранда аз ин меъёри конститутсионии њифзи
судї ба таври васеъ истифода бурда, манфиатњои ќонунии худро
њимоя мекунанд.
1
2

Петров В.В. Асари ишорашуда. – С. 96.
Бринчук М.М. Асари ишорашуда. – С.129.
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Њамчунин, дар м.47 КЗ ЉТ пешбинї шудааст, ки бањсњое, ки аз
муносибатњои замин бармеоянд, аз љониби суд бо тартиби
пешбининамудаи ќонунгузории ЉТ баррасї карда мешаванд. Дар
баробари ин м.37 КЗ ЉТ “асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи
ќитъаи замин”-ро нишон додааст, ки: бандњои в) истифода набурдани
ќитъаи замин барои эњтиёљоти кишоварзї дар давоми ду сол ва шурўъ
накардан ба сохтмон дар замини барои эњтиёљоти ѓайрикишоварзї
додашуда, дар давоми се сол; г) ѓайри таъиноти маќсаднок истифода
бурдани ќитъаи замин, ки дар њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи
истифодаи ќитъаи замин нишон дода шудааст; д) истифодаи ќитъаи
замин бо усулњое, ки боиси паст шудани њосилхезии замин,
зањролудшавии он бо маводи кимиёвї, радиоактивї ва дигар маводњо
боиси бад шудани вазъи экологї мегардад.
Яъне маљбурї ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин бо
асосњои дар бандњои мазкури м.37 КЗ ЉТ танњо дар асоси ќарори суд
амалї карда мешавад.
Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ё маќоми
ваколатдори давлатии батанзимдарории муносибатњои вобаста ба
замин њуќуќ доранд, ки ба суд бо аризаи даъвогї дар бораи маљбуран
ќатъ гардидани њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин танњо баъд аз
андешидани чорањои љавобгарии маъмурї ва огоњкунии хаттии
заминистифодабаранда оид ба бартараф намудани камбудињо дар
муњлати на камтар аз се моњ мурољиат намоянд.
Бањсњои замине, ки ба фаъолияти соњибкорї алоќамад нест, асоси
мурофивии онро КМГ ЉТ танзим мекунад. Дар м.2 КМГ ЉТ
вазифањои мурофиаи судии гражданї, аз ќабили дуруст ва сариваќт
баррасї ва њал намудани парвандањои гражданї бо маќсади њифзи
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии вайронгардида ё мавриди бањс
ќарордоштаи шањрвандон (шахсони воќеї), шахсони њуќуќї, инчунин
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ЉТ, маќомоти њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии мањаллї, шахсони дигар, ки субъектњои
муносибатњои замин, экологї ва дигар муносибатњои њуќуќї
мебошанд, пешбинї шудааст.
Мурофиаи судии гражданї ба тањкими адолат, ќонуният ва
тартиботи њуќуќї, пешгирии њуќуќвайронкунињо, ташаккули
муносибати эњтиромона ба њуќуќ ва суд бояд мусоидат намояд.
Мувофиќи талаботи ќ.1 м.188 КМИ ЉТ шањрвандон, ташкилотњо,
прокурор, инчунин маќомоти давлатї ва дигар шахсон метавонанд ба
суди иќтисодї бо ариза дар бораи беэътибор донистани санадњои
ѓайримеъёрии њуќуќї, ѓайриќонунї донистани ќарорњо ва амали
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(беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, дигар маќомот ва шахсони
мансабдор мурољиат намоянд, агар лозим донанд, ки санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ќарорњо ва амали (беамалии) мавриди бањс
ќароргирифта ба ќонун ва ё дигар санадњои меъёрии њуќуќї
мувофиќат намекунанд ва ё њуќуќу манфиатњои ќонунии онњоро дар
соњаи соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї вайрон карда, ба онњо
уњдадорињои ѓайриќонуниро вогузор мекунанд, ё дигар мамониатро
барои фаъолияти соњибкорї ва ё фаъолияти иќтисодї ба вуљуд
меоранд.
Хулоса айни њол дар судњои умумї ва махсуси кишвар, чунин
бањсњо оид ба замин зиёд аст: бањсњо оид ба ќатъ кардани њуќуќи
заминистифодабарї; бањсњо оид ба иљораи ќитъаи замин; бањсњо оид
ба аз байн бурдани монеањо оид ба заминистифодабарї; шикоят
овардан аз болои ќарори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти ваколатдори соњаи замин; худсарона ишѓол
кардани ќитъаи замин; бањсњо оид ба ќабули меросии њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин; бањсњо оид ба бекор ва таѓйир додани
Сертификити њуќуќи истифодаи замин; бањсњо оид ба муайян кардани
сањми замин;бањсњо оид ба аз аъзои хољагии дењќонї, озод намудан
бидуни додани сањми замин.
Бо маќсади таъмини татбиќи якхелаи меъёрњои КЉТ, КЗ ЉТ, КГ
ЉТ, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ки тадбиќи онњоро
замин дар ЉТ моликияти истисноии давлат буда, давлат истифодаи
самараноки онро ба манфиати халќ кафолат дода, барои њифзи замин,
бењтар намудани муњити табиат ва инкишофи баробарии њамаи
шаклњои хољагидорї шароит фароњам меоварад, инчунин дар таљриба
ба миён омадани масъалањое, ки њангоми баррасии парвандањои
худсарона ишѓол намудани ќитъаи замин ва сохтмони худсарона дар
он, ѓайриќонунї додани ќитъаи замин, парвандањо оид ба њуќуќи
моликият ба сохтмони худсарона ва дигар бањсњое, ки ба масъалаи
замин бахшидааст, наќши ќарорњои Пленуми Суди Олии ЉТ ва Суди
Олии иќтисодии ЉТ дар тавзењ додани меъёрњои ќонунњои
амалкунанда, бахусус ќонунгузории замин муњим аст.
Гарчанде ки ќарори махсуси Пленуми судї оид ба масъалањои
замин то ба њол ќабул карда нашуда бошад, њам, вале дар баъзе
ќарорњои судї оид ба масъалаи замин тавзењоти судї дода шудааст.
Яке аз масъалањое, ки дар м.50 КЗ ЉТ, пешбинї шудааст, ин барќарор
кардани њуќуќи вайроншуда оид ба замин мебошад, аз љумла дар
банди «б» моддаи мазкур худсарона ишѓол кардани ќитъаи замин
пешбинї шудаст. Аммо дар КЗ ЉТ мафњуми худсарона ишѓол
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кардани ќитъаи замин дода нашудааст. Дар таљрибаи судї чунин
бањсњо хеле зиёд буда, њатто дар КЉ ЉТ м.338, ки худсарона ишѓол
намудани ќитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он зарурати
шарњи чунин мафњумро ба миён овард. Ин масъала дар Ќарори
Пленуми Суди Олии ЉТ №3 аз 25 июни соли 2012 «Дар бораи
таљрибаи судї оид ба парвандањои љиноятї марбут ба худсарона
ишѓол намудани ќитъаи замин, сохтмони худсарона дар он ва
ѓайриќонунї додани ќитъаи замин», ќабул гардид, ки ба таври васеъ
тавзењ дода шудааст. Чунончї: тањти мафњуми худсарона ишѓол
намудани ќитъаи замин, худсарона ишѓоли ќитъаи замин бе иљозати
маќомоти давлатї ё истифодабарандагони замин, шахсони мансабдор
ва мављуд будани дигар асосњо (худсарона иваз кардани ќитъаи замин,
хариду фурўш намудани ќитъаи замин, худсарона додани њуќуќи
истифодабари ќитъаи замин ва ѓайрањо), ки бо ќонун пешбинї
нашудаанд, фањмида мешавад; ба худсарона ишѓол намудани ќитъаи
замин дар навбати аввал њолатњои худсарона истифода бурдани
ќитъаи замин, инчунин ишѓоли он бе иљозати маќомоти дахлдори
давлатї ё истифодабарандагони замин, шахсони мансабдор новобаста
аз он ки бо истифодаи ќитъаи замин алоќаманд њаст, ё не дохил
мешаванд. Худсарона ишѓол намудани ќитъаи замин ва сохтмони
худсарона дар он, дар сурате хотимаёфта њисобида мешавад, ки агар
шахс ќитъаи заминро ѓайриќонунї ишѓол намуда, ба оѓози корњои
зерин, аз он љумла, деворгирии (таворкашии) ќитъаи замин, истифодабарии он, љуфт, сохтмон кардан ва ѓайрањоро шурўъ намуда бошад.
Њамчунин Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ “Дар бораи баъзе
масъалањое, ки њангоми аз љониби судњо баррасї намудани парвандњо
оид ба њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона”(хонаи истиќоматї),
(баъзе аз масъалањои ин ќарор ба масъалаи ќитъаи замин ва умуман
ба ќонунњои замин дахл дорад) аз 31 августи 2007, №6 бармеоянд, ки
як ќатор мафњумњои ќонунгузории замин ва масъалањои замин, ки дар
ќонунгузории гражданї ва соњањои дигар танзим шудааст, дар амалия
доир ба татбиќи онњо мушкилотњои зиёд ба миён омад. Ин њолатро
таљрибаи судї омўхта як ќатор тавзењотњои судї дода аст.
Аз љумла, дар б. 2 Ќарори Пленуми номбаршуда чунин тавзењоти
судї љой дорад: “Сохтмони хонаи истиќоматї, ки аз тарафи шахси
воќеї ё њуќуќї, дар ќитъаи замини мутобиќи тартиби муќаррарнамудаи Ќонун ва дигар санади њуќуќии барои чунин маќсад
људонашуда, ё бидуни гирифтани иљозати зарурї ё ба таври љиддї
вайрон кардани меъёру ќоидањои шањрсозї бунёд шудааст, тибќи
талаботи ќ.1 м.246 КГ ЉТ, сохтмони худсарона ба њисоб меравад”.
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Дар њамин радиф Ќарорњои Пленуми Суди Олии иќтисодии ЉТ
истисно нест. Њамаи ин санадњои судї ва тањлили љамъбасти таљрибаи
судї, ифодаи он аст, ки барои мукаммал гардонидани ќонунгузории
замин ва татбиќи дурусти он мусоидат менамояд.
Адабиёт:
1. Бринчук М.М. Экологеское право (право окружающей среды). – М.:
Юристь, 1998. 2. Петров В.В. Экологическое право Россия: учебник
для вузов. – М.: БЕК, 1995.
3.Соњибов М.М. Тавсифи умумии мафњум ва моњияти «ислоњоти
замин»: љанбањои назариявї ва њуќуќии он //Ќонунгузорї- №1 (17),
2015. -С.41- 49.
4. Сохибов М. М. Проблемы гражданско-правового регулирования
аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения по
законодательству Республики Таджикистан: 12.00.03: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2018. – 33 с.
5. Шайгада Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России:
трансформация институтов и практика /Н.И. Шагайда. - М.: Ин-т
Гайдара, 2010.
6. Палладина М.И. Аграрное право: Учебник / С.А. Боголюбов, М.М.
Бринчук, H.O. Ведышев (и др.) / Отв. ред. М.И. Палладина, Н.Г.
Жаворонкова.- M.: Проспект, 2010.
7. Петриков А.В. Земельная реформа в России: итоги и перспективы
//Земельные отношения в переходный период: политика, экономика и
право. Материалы «круглого стола» 15 марта 2001 г.- М., 2001. - С.5 14.
Саидов Њ. М.
ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ОБ
Танзими њуќуќии муносибатњои обї таърихи тўлонии худро
доранд. Дар давлатњои бо обёрии сунъї машѓулбудаи ќадим, њуќуќи
обї ба таври кофї шакли коркардшударо гирифта буд (Миср,
Двуречие). Мутобиќи Кодекси Юстиниан, муќаррароти њуќуќи
хусусии римї низ тартиби истифодабарии дарёњо, таснифбандии онњо,
њуќуќи соњибони соњилї ва сервитутњои обиро пешбинї намуда буд.
Номзади

илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи граждании факултети
њуќуќшиносии ДМТ
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Дар Рими ќадим њуќуќи соњибони замин ба обњои зеризаминї ва
љараёни оби ѓайрикиштигард пањн мегардид, ки дарёњои киштигард
аз муомилоти гражданї бароварда шуда буданд. Баробари ин худи
захирањои обї дар гардиши хусусї ќарор дошта, метавонистанд аз
љониби шахсони сеюм истифода шаванд. Дар њуќуќи римї ба сифати
сервитутњои заминї ва обї њуќуќи гирифтани об аз ќитъаи њамсоя,
њуќуќи рондани чорво ба обхўронї, илова намудани хок дар ќитъаи
бегона, пешбинї гардида буд. Намуди махсуси сервитут – узуфрукт –
буд, ки метавонист ба обанборњо пањн гардад. Чи тавре, ки И. Б.
Новитский
иброз намудааст, њангоми хушк шудани кўл
истифодабарандаи сервитут њуќуќи истифодабарии онро аз даст
медод. Вагарна дигар њолат метавонист шарти узуфруктро вайрон
намояд – нигоњ доштани ягонагии худи субстансия, ки ба њайси он
обанбор баромад менамояд1.
Танзими обистифодабарї дар Аврупои асримиёнагї дар асоси
санадњои њокимияти шоњї ва маљмўи ќонунњо «Зертсалои Саксонї»
амалї карда мешуд. Инчунин њуќуќњои махсус ва имтиёзњои
феодалон, њуќуќњои истисноии шањрњои пешрафта барои киштигардї
тавассути дарёњои муайян амал мекард. Нисбати дарёњои калон ва
кўлњо њиссаи шоњї пешбинї гардида буд. Ба манфиати шоњ ва
феодалон андозњои зиёди обї ва бољ барои киштигардї, моњидорї ва
дигарон рўёнида мешуд. Инчунин «њуќуќи соњилї» феодалон барои ба
моликияти худ гирифтани молумулки ба соњил партофашуда њангоми
нобудшавии киштї васеъ пањн гардида буд.
Дар Фаронса људо намудани об байни доменњои шоњї ва сенёрњо
пешбинї гардида буд. Мутобиќи Эдикти Муленск (1669 с.), тамоми
дарёњо ва обанборњои киштигард аз рўйи њолати худ, моликияти тољи
гардида буданд. Мутаносибан, аллакай дар давраи абсолютизм људо
намудани объектњо ба оммавї ва хусусї барќарор шуда буд. Њарчанд
дар Аврупо замони асри миёна шартномањо оид ба озода шиноварї
кардан дар дарёњо баста мешуданд, моликияти феодалон ба худи
њавзаи дарёї имкон медод бољи зиёди тиљоратї гирифта шавад, аз ин
лињоз аксарияти озодињои ба манфиати шањр муќарраргардида, хаёлї
ё ботил буданд.
Лозим ба ќайд аст, ки дар ин ё он дараља сохтмон ва
истифодабарии объектњои хољагии обї (банд, сарбанд, садд, дорѓот ва
ѓ.) њамаваќт тавассути њуќуќи обї ба танзим дароварда мешуданд.
Аллакай дар давраи мануфактураи капитализм яке аз давлатњои
1Новицкий

И.Б. Римское право.- М.: Ассоциация "Гуманитарное знание", 1993.- С. 103110; Хутыз М.Х. Римское частное право.- М.: Былина, 1995. - С. 95.
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Аврупо – Њолландия хушкиро дар назди дарё ба даст овард, ки
хољагии ирригатсионї тавассути њуќуќи ќатъии «дорѓотї» муќаррар
гардида буд. Њатто њангоми ѓайри ѓаразнок вайрон намудани
иншоотњои обњимоявї метавонист, њукми ќатл муќаррар гардад1.
Аз охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX дар давлатњои Аврупо
таѓйироти саноатї ба вуљуд омад. Дар љомеаи кирояи озод асосёфта
наќши асосиро на ин ки моликияти заминї (дигар захирањои табиї),
балки моликият ба корхонањо мебозид 2 . Баробари эътирофи
моликияти хусусии буржуазї ба замин ќонунгузории Аврупо ба
таќсими объектњои обї ба хусусї ва оммавї рўй овард. Дар шароити
асри XIX хатњои калони обии Аврупої аллакай наметавонист байни
соњибмулкони замин таќсим гардад. Кодекси граждании Фаронса
моликияти давлатро ба дарёњои киштигард якљоя бо замини онњо
муќаррар намуда буд. Кодекси граждании Итолиё соли 1865 тамоми
дарёњоро ба њайси моликияти давлатї эътироф намуд. Тибќи
ќонунгузории Испания соли 1876 обњои дарёгї ба давлат ва чашмањо,
кўлњо ва обњои боронї ба моликияти хусусї тааллуќ доштанд3.
Танњо дар асри XIX бинобар сабаби ташаккулёбии бозори
умумиаврупої имконияти озодона њаракат кардани киштињо дар
низоми дарёгї ва кўлї ба вуљуд омад. Ќонунгузорї оид ба замини бо
объектњои обї алоќаманд сараввал бо муќарраротњояш фарќ менамуд
(Кодекси граждании Наполеон 1804 с.), яъне моликияти хусусї ба
замин ва ќаъри он, љангал, об пањн мегардид.
Дар асри XIX муносибатњои обї асосан тавассути ќонунгузории
гражданї танзим карда мешуданд. Вале бинобар зарурияти танзими
махсуси муносибатњо ва татбиќи методњои маъмурї, дар як ќатор
давлатњои Аврупо ќонунњои махсуси обї ќабул гардида буданд. Дар
Британияи Кабир соли 1876 Ќонун оид ба пешгирии ифлосшавии
обњо ќабул гардида буд, ки тамоми шаклњои ифлоскунии обро
аввалин маротиба манъ намуд.
Дар миёни асри XIX дар Фаронса ва Испания ќабули ќонунњои
махсус дар соњаи њифзи об оѓоз гардид. Дар асри XX инкишофи
техникї ва хољагии обї ба ташкили соњаи махсус – њуќуќи обї оварда
расонид.
Дар Империяи Русия танзими њуќуќии муносибатњои обї нопурра
монда буд. Тибќи ќарори маќомоти ќонунгузор объектњои обии табиї
История Европы // Пред. ред. коллегии А.О. Чубарьян.- М.: Наука, 1993. Т. 3. - С. 193.
Аннерс Э. История Европейского права.- М.: Наука, 1994. - С. 275-278.
3 Дембо Л.И. Основные проблемы советского водного законодательства.- Л.: Изд-во
Лен. гос. ун-та, 1948. - С. 8-12.
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(дарёњо ва кўлњо) ба њайси предмети њуќуќи моликиятї эътироф
намегардиданд.
Ќонунгузорї манфиатњои дорандагони замини назди бањриро
њимоя менамуд, ки гузаронидани љуйборњои калон (каналњо) ва дигар
хорњои хољагию обї ба онњо вобастагї дошт. Дар давоми асри XIX
дар давлатњои Аврупо ва Амрикои шимолї ќонунњои комплексї ва
махсус вобаста ба захирањои алоњидаи обї ва объектњо ќабул гардида,
амал менамуданд.
Дар давлатњои низоми сотсиалистї моликияти давлатї ба
объектњои обї ва хољагии обї эътироф гардида буд. Њуќуќи обии
шўравї моликияти истисноии давлатро ба объектњои обї,
банаќшагирии хољагии обї, афзалияти истифодабарии ройгон ва
бемуњлати обро пешбинї намуда буд. Аввалин тадбирњо оид ба
мураттабсозии њуќуќи обии шўравї дар солњои 20-уми асри XX ба
амал бароварда шуда буд. Кодекси обї-мелиоративии ЉШС
Белоруссия соли 1928 ва Кодекси обї-заминии Туркманистон ва
Узбекистон соли 1929 ќабул гардида буданд. Пас аз он «Асосњои
ќонунгузории обии ИЉШС ва давлатњои шўравї» соли 1970 ќабул
гардид. Дар давлатњои алоњидаи шўравї Кодекњои обї амал менамуд
ва дар баъзе њолатњо – ќонун оид ба обистифодабарии хољагии
ќишлоќ мушоњида мегардид. Тољикистон дар њайати ИЉШС аз соли
1974 кодекси об дошт, ки аз салоњияти ИЉШС бармеояд, салоњияти
ЉШС Тољикистонро дар соњаи танзими муносибатњои об мањдуд
карда буд.
Пас аз барњамхўрдани ИЉШС дар ЉТ 27 декабри соли 1993
Кодекси обї ќабул гардида буд. Бинобар сабаби инкишофи
муносибатњои обї ва ба танзим даровада натавонистани тамоми
пањлўњои ин муносибатњо тибќи кодекси номбурда, ќабули
Конститутсияи ЉТ, ки шакли дигаргуни муносибатњоро пешбинї
намуда буд, мутобиќи Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
ЉТ ин Кодекс бо ќабули кодекси нав 29 ноябри соли 2000 аз эътибор
соќит карда шуд.
Ќабули Кодекси оби ЉТ соли 2000 давраи нави инкишофи њуќуќи
обиро ифода менамояд. Маќсади ќабули Кодекси оби ЉТ њифзи
фонди давлатии об ва заминњои фонди давлатии об барои бењтар
гардонидани шароити иљтимоии ањолї ва муњити зист, њифзи об аз
ифлосшавї, олудашавї, камшавї, пешгирї ва бартараф намудани
таъсири зараровари обњо, бењтар кардани њолат ва њимояи объектњои
об, тањкими ќонуният ва њифзи њуќуќњои шахсони воќеї ва њуќуќї оид
ба истифодабарии об мебошад.
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Кодекси оби ЉТ соли 2000 дар муддати 20 сол тавонист дар ин
бахши нињоят муњим наќши созгор дошта бошад. Табиист, ки
инкишофи муносибатњои љамъиятї, пешрафти давлат, мутобиќ
намудани ќонунгузории миллї ба меъёрњо ва талаботњои санадњои
байналмилалї ба худи ќонунгузории обии ЉТ бе таъсир нахоњад
монд. Бо маќсади танзими муносибатњои љамъиятї оид ба соњибї,
истифода ва ихтиёрдорї кардани об ва объектњои об, њифз ва
истифодаи самараноки захирањои об, инчунин њифзи њуќуќњои
истифодабарандагони об, муайян кардани асосњои иќтисодї, ташкилї
ва њуќуќии фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об,
таъмини сарфаи об ва истифодаи босамари иншооти гидротехникї
дар минтаќаи хизматрасонї, муќаррар кардани асосњои њуќуќї,
ташкилї, иќтисодї, иљтимоии таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои
партов, кафолатњои давлатии таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои
партов, инчунин сифат ва бехатарии онњо ќонунгузории обии ЉТ ба
такмил ниёз пайдо кард. Бартараф кардани њолатњои номбаргардида
зарурати дар тањрири нав ќабул кардани чанде аз ќонунгузории
бахши обро ба миён овард. Њамин тавр, соли 2019-2020 санадњои
асосии бахши оби ЉТ такмил ва дар тањрири нав ќабул гардиданд.
Чунончи: Кодекси оби ЉТ 2 апрели соли 2020, №1688;
Ќонуни ЉТ «Дар бораи таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои партов»
19 июли соли 2019, №1633; Ќонуни ЉТ «Дар бораи ассотсиатсияи
истифодабарандагони об» 2 январи соли 2020, №1668.
Дар такмили ќонунгузории обии ЉТ ташаббусњои байналмилалии
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти ЉТ
муњтарам Эмомалї Рањмон наќши муњим доранд, ки аз соли 1999 то
инљониб пешбарї шуда истодаанд. Боиси тазаккур аст, ки дар тули
даврони соњибистиќлолии ЉТ чандин ташаббусњо бевосита аз тарафи
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти ЉТ
муњтарам Эмомалї Рањмон пешнињод гардиданд ва аз љониби љомеаи
љањонї њамаљониба дастгирї ёфтанд.Аз љумла:
1.Пешнињоди Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба эълон намудани соли 2003 Соли байналмилалии оби тоза. Дар асоси ин ташаббус бо Ќатъномаи
тањти раќами 55/196 аз 20-уми декабри соли 2000, соли 2003 – Соли
байналмилалии оби тоза эълон гардид.
2.Пешнињоди Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти ЉТ оид ба эълон намудани солњои 2005-2015 њамчун
Дањсолаи байналмилалии амалиёт «Об барои њаёт». Бо Ќатъномаи
тањти раќами 58/217 аз 23-юми декабри соли 2003, ки мувофиќи он
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давраи солњои 2005-2015 Дањсолаи байналмилалии амалиёт «Об барои
њаёт» эълон карда шуд.
3.Ташаббус оид ба эълон намудани соли 2013 - Соли
байналмилалии њамкорї дар соњаи об. Дар асоси Ќатъномаи тањти
раќами 65/154 аз 20-уми декабри соли 2010, ки мувофиќи он соли 2013
– Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об эълон карда шуд. Дар ин
асно 20-21-уми августи соли 2013 конференсияи байналмилалии сатњи
баланди њамкорї дар соњаи об дар ш. Душанбе баргузор гардид.
4.Иќдоми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон, ки аз љониби
љомеаи љањонї дастгирї ёфт, ин эълон намудани Дањсолаи нави
байналмилалии амал тањти унвони «Об барои рушди устувор», барои
солњои 2018-2028 мебошад.
Боиси ба тазаккур аст, ки санаи 21-уми декабри соли 2016 зимни
баргузории љаласаи Пленарии 71-уми Маљмаи Умумии Созмони
Милали Муттањид Ќатънома тањти унвони Дањсолаи байналмилалии
амал «Об барои рушди устувор», барои солњои 2018-2028, ки бо
ташаббуси ЉТ ва њаммуаллифии 177 кишвари аъзои СММ пешбарї
шуда буд, бо райъи 193 давлати аъзои созмони мазкур, тасдиќ гардид.
Аз мазмуни Ќатъномаи мазкур бар меояд, ки Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» рўзи 22-юми марти
соли 2018 (Рўзи байналмилалии захирањои об) оѓоз ёфта, 22-юми
марти 2028 ба анљом мерасад.
Дар даврони соњибистиќлолї соњаи ќонунгузории обии ЉТ рушду
такомул ёфт, ки аз инњо иборат мебошад: Конститутсияи ЉТ 6 ноябри
соли 1994; Кодекси оби ЉТ 2 апрели соли 2020, №1688; Ќонуни ЉТ
«Дар бораи таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои партов» 19 июли
соли 2019, №1633;
Ќонуни ЉТ «Дар бораи ассотсиатсияи
истифодабарандагони об» 2 январи соли 2020, №1668; Ќарори
Њукумати ЉТ аз 2 декабри соли 2006, №514 (Барномаи бењтар
намудани таъминоти ањолии ЉТ бо оби тозаи нўшокї барои солњои
2007-2020); Ќарори Њукумати ЉТ аз 25 июни соли 1996, №281 “Дар
бораи тасдиќи Низомномаи тартиби ситонидани њаќќи хизмат барои
обрасонї ба истеъмолгарон аз шабаќањои давлатии обёрї»; Ќарори
Њукумати ЉТ аз 29 декабри соли 2000, №494 “Дар бораи тасдиќи
Созишнома доир ба принсипњои асосии њамкорињо дар соњаи
истифодаи самаранок ва њифзи объектњои байнисарњадии обї»;
Ќарори Њукумати ЉТ аз 1 декабри соли 2001, №551 “Дар бораи тасдиќ
намудани Консепсияи истифодаи самаранок ва њифзи захирањои об
дар Љумњурии Тољикистон»; Ќарори Њукумати ЉТ аз 3 декабри соли
309

2002, №485 “Дар бораи тасдиќ намудани Тартиби барасмиятдарорї,
баќайдгирї ва додани иљозатномањо барои истифодаи махсуси об»;
Ќарори Њукумати ЉТ аз 5 ноябри соли 2002, №439 “Дар бораи
тасдиќи Тартиби истифодаи иншооти обї барои истгоњ, парвозу
нишаст, њамчунин барои дигар эњтиёљоти наќлиёти њавої дар ЉТ»;
Ќарори Њукумати ЉТ аз 31 августи соли 2002, №344 “Дар бораи
гузаронидани Форуми байналмилалї оид ба проблемањои оби тоза ва
истифодаи оќилонаи захирањои об»;
Ќарори Њукумати ЉТ аз 2 декабри соли 2006, №514 “Дар бораи тасдиќ
намудани Барномаи бењтар намудани таъминоти ањолии Љумњурии
Тољикистон бо оби тозаи нўшокї барои солњои 2007-2020»; Ќарори
Њукумати ЉТ аз 2 декабри соли 2009, №666 «Дар бораи ба таъхир
гузоштани муњлати пардохти ќарзњо аз рўи андозњо, пардохтњои
иљтимої, хизматрасонии ќувваи барќ ва об»; Ќарори Њукумати ЉТ аз
28 майи соли 2009, №308 “Дар бораи тасдиќи фењристи давлатии
объектњои хољагии об»; Ќарори Њукумати ЉТ аз 31 декабри соли
2011, №679 “Дар бораи тасдиќ намудани тартиби назорати давлатии
таъмини оби нўшокї», Ќарори Њукумати ЉТ аз 30 декабри соли 2015,
№791 «Дар бораи тасдиќи Барномаи ислоњоти соњаи оби Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2016-2025” ва ѓайра.
Њамин тавр, аз замони эњёи Истиќлолияти давлатї дар ЉТ
(соли1991) то инљониб се давраи ташаккули ќонунгузории обро људо
намудан имконпазир аст:
Якум, аз 27 декабри соли 1993, яъне пас аз барњам хўрдани ИЉШС
дар ЉТ ќабул гардидани Кодекси об то санаи 29-уми ноябри соли
2000, яъне аз нав ќабул гардидани Кодекси оби ЉТ. Бинобар сабаби
инкишофи мунсибатњои обї ва ба танзим даровада натавонистани
тамоми пањлўњои ин муносибатњо, инчунин ќабули Конститутсияи
ЉТ, ки шакли дигаргуни муносибатњоро пешбинї намуда буд,
мутобиќи Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ Кодекси
соли 1993 бо ќабули кодекси нав аз эътибор соќит карда шуд. Ќабули
кодекси нави об тавонист то андозае ин бахши нињоят муњимми
фаъолияти инсонро танзим намояд.
Дуюм, аз соли 2000 то соли 2020, яъне дар тањрири нав ќабул
гардидани Кодекси оби ЉТ 2 апрели соли 2020, №1688. Аз соли 2000 то
соли 2020 дар бахши оби ЉТ таѓйиротњои куллї ба миён омад.
Ташаббусњои хосаи Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар
сатњи байналмилалї дар бахши муносибатњои обї мавриди
пуштибонї ќарор гирифтанд. Ин њолатњо сабаб гардид, ки дар бахши
муносибатњои обї санадњои меъёрии њуќуќии зиёд ќабул гарданд. Аз
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љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи оби нўшокї ва
таъмини он» аз 29.12.соли 2010; Ќонуни ЉТ «Дар бораи ассотсиатсияи
истифодабарандагони об» аз 21 ноябри соли 2006, №213; Ќарори
Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби барасмиятдарорї, баќайдгирї ва
додани иљозатномањо барои истифодаи махсуси об» аз 3 декабри соли
2002, №485; Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи ќоидањои
хизматрасонии коммуналї» аз 6 июни соли 2005, №209; Ќарори
Њукумати ЉТ «Дар бораи тасдиќи Барномаи бењтар намудани
таъмини ањолии Љумњурии Тољикистон бо оби тозаи нўшокї, барои
солњои 2007-2020» аз 2 декабри соли 2006, №514; Ќонуни ЉТ «Дар
бораи таъмини оби нўшокї ва рафъи обњои партов» 19 июли соли
2019, №1633 ва ѓайра.
Сеюм, аз соли 2020 то инљониб, яъне оѓози марњилаи нави
амалишавии ќонунгузории дар тањрири нав ќабул гардида, такмили
минбаъдаи ќонунгузорї дар самти танзими њуќуќи граждании
муносибатњои обї, ташаккули бозори оби нўшокї, рушди соњаи
консессияи объектњои обї ва м.и.
Адабиёт:
1. Дембо Л.И. Основные проблемы советского водного
законодательства.- Л.: Изд-во Лен. гос. ун-та, 1948.
2. Новицкий И.Б. Римское право.- М.: Ассоциация "Гуманитарное
знание", 1993.
3. Хутыз М.Х. Римское частное право.- М.: Былина, 1995.
4. История Европы // Пред. ред. коллегии А.О. Чубарьян.- М.: Наука,
1993. Т. 3.
5. Аннерс Э. История Европейского права.- М.: Наука, 1994.
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VII. ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ СОЊИБКОРЇ, САЙЁЊЇ
ВА МЕЊНАТ ДАР ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ
Раҳимзода М. З.
ТАШАККУЛ, РУШД ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ
СОҲИБКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Сиёсати иқтисодии давлат ба воситаи қонунгузории соҳаҳои
гуногун амали карда мешавад. Нақши асосиро дар ин ҷода
қонунгузории соҳибкорӣ (хоҷагӣ) иҷро менамояд. Маҷмӯи санадҳои
меъёрии ҳуқуқие, ки ба воситаи онҳо муносибатҳои соҳибкорӣ ба
танзим дароварда мешаванд, қонунгузории соҳибкориро ташкил
медиҳад. Муносибатҳои соҳибкорӣ, хислати комплексӣ доранд. Аз
инҷо қонунгузории соҳибкорӣ низ хислати комплексї дорад. Ба
воситаи он на танҳо муносибатҳои оид ба амалинамоии фаъолияти
соҳибкорӣ, дигар муносибатҳои ба он алоқаманд, балки танзими
давлатии онҳо амали карда мешаванд. Комплексї будани
қонунгузории танзимкунандаи муносибатҳои соҳибкорӣ аз як тараф
хислати объективї дорад, зеро ба воситаи он танзими оќилонаи
тавозуни байни манфиати давлат ва манфиатњои хусусии соњибкорон
амали карда мешавад. Аз тарафи дигар худи ташаккули ҷараёни
қонунгзорӣ хислати субъективӣ дорад, зеро он аз ҷониби мақомоти
дорои ваколати ҳуқуқэъҷодкунӣ ташаккул дода мешавад. Аз ин ҷо
категорияи “қонунгузорӣ” категорияи объективӣ-субъективӣ
мебошад.
Бояд қайд намоем, ки гузариш ба иқтисоди бозорӣ бе озодии
фаъолияти соҳибкорӣ ва бунёди симои пурқуввати соҳибкори
қобилияти рақобатпазир дошта, бе мавҷудияти гуногуншаклии
моликият, бозор, рақобат,
субъектҳои гуногуни фаъолияти
соҳибкорӣ ва ҳамзамон бе қонунгузории мукаммал ва холӣ аз
мухолифатҳо ғайриимкон мебошад. Аз ин ҷо барпо намудани
низоми қонунгузории соҳибкорие, ки ҷавобгӯӣ талаботи иқтисоди
бозорӣ бошад яке аз шартҳои муҳими рушди соҳибкорӣ мебошад.
Сарходими

илмии шўъбаи њуќуќи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи
ба номи А. М. Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон (АМИТ), узви
вобастаи АМИТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Арбоби илм ва техникаи
Тоҷикистон.
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Тибқи Ќонуни ҶТ аз 30 майи соли 2017 «Дар бораи санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ» қонунгузорӣ гуфта, санадњои меъёрии њуќуќие фаҳмида
мешаванд, ки муносибатњои љамъиятиро дар маљмўъ ё дар соњаи
муайян ба танзим медароранд ( сархати 3. м. 2). Аз ин ҷо маълум
мешавад, ки қонунгузорӣ аз санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ иборат мебошад
ва он дар мафҳумҳои васеъ ва маҳдуд ифода меёбад. Дар маънои
маҳдуд қонунгузорӣ аз маҷмӯи қонунҳо, аз ҷумла Конститутсия,
ќонунњои бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул кардашуда,
ќонунњои конститутсионї, кодексњо ва дигар ќонунњо (сархати 5 м. 2
Ќонун) ва дар маънои васеъ аз қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ (фармонҳои президент, қарорҳои ҳукумат ва ғ.), инчунин
санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф
намудааст иборат мебошад.
Бояд қайд намоем, ки баъди соҳибистиқлолӣ зарурияти на танҳо
такмил, балки куллан дигаргун намудани қонунгузории Тоҷикистон,
аз ҷумла соҳаи соҳибкорӣ ба миён омад. Вале ин вобаста ба вазъияти
сиёсию иқтисодие, ки дар ҳамон давра бавуҷуд омада буд кори хело
душвор буд. Барои ҳамин ҳам ташаккул ва инкишофи қонунгузории
ҶТ дар бораи соҳибкорӣ дар шароити таърихии махсуси кишвар ва бо
дарназардошти ҷараёни инкишофи муносибатҳои бозорӣ, инчунин
дар зери таъсири сабабҳои субъективӣ ва объективӣ ва шароити
дохилию берунӣ марҳила ба марҳила рушд ёфт. Ташаккули рушди
қонунгузории соҳибкориро дар замони соҳибистиқлолӣ ба давраҳои
зерин ҷудо намудан мумкин аст:
1.Давраи аввали ташаккул ва рушди қонунгузории соҳибкорӣ
(солҳои 1991 то соли 1994).
2.Давраи гузоштани заминаи нави қонунгузории соҳибкории ҶТ
(аз қабули Конститутсияи ҶТ (1994) то мавриди амал қарор додани
қисми 1 ва 2 КГ ЉТ).
3.Давраи такмили минбаъдаи қонунгузории соҳибкорӣ (аз соли
2000 то ба имрӯз) .
Қайд кардан бамаврид аст, ки давраи аввали рушди қонунгузории
соҳибкорӣ аз 9 сентябри соли 1991 баъди давлати соҳибистиқлол
эълон карда шудани ҶТ оғоз мегардад. Асосњои њуќуќие, ки ба онњо
дар ин давра такя намуда, муносибатҳои навини соҳибкории
(иқтисодии) ба миён омада ба танзим дароварда мешуд, ҳамон
Конститутсияи (Қонуни асосии) ЉШС Тољикистон соли 1978 бо
тағйиру иловаҳои минбаъда ва ќонунҳои амалкунандаи замони
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Шӯравӣ буданд, ки наметавонистанд бо таври бояду шояд барои
рушди муносибатҳои соҳибкорӣ мусоидат намоянд. Ҳамзамон,
Шӯрои Олии ҶТ 23 декабри соли 1991 Созишномаи ташкил намудани
ИДМ - ро, ки 8 декабри соли 1991 дар ш. Минск ба имзо расида буд
тасдиқ намуд, ва дар қисми 2 ҳамин Қарор қайд намуд, ки “минбаъд
то қабули Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурӣ
қонунҳои марбутаи собиқ Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии
Сотсиалистӣ татбиқ карда мешавад, агар онҳо ба Конститутсияи ҶТ
ва қонунҳои дигари ҷумҳурӣ мухолифат надошта бошанд”1. Дар ин
давра инчунин, КГ ЉШС Тоҷикистон, ки бо қарори Шӯроӣ Олии
ҶШС Тоҷикистон 8 декабри соли 1963 қабул карда шуда буд ва аз 1
январи соли 1965 мавриди амал қарор дода шуда буд2, амал мекард.
Аксарияти муқаррароти он кӯҳна шуда буд ва ба талаботи рушди
иқтисодӣ бозори ҷавобгӯ набуд. Дар баробари Кодекси гражданӣ,
инчунин муносибатҳои гражданиро, аз ҷумла баъзе муносибатҳои
соҳибкориро бояд, Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС, ки
Шӯрои Олии Иттифоқи ҶШС 31 майи соли 1991 қабул карда буд ва аз
1 январи соли 1992 бояд мавриди амал қарор мегирифт ба танзим
медаровард. Вале то 1 январи соли 1992 ИҶШС барҳам хурда ба
якчанд давлатҳои мустақил ҷудо шуд. Барои ҳамин ҳам дар ҳудуди ҶТ
Асосҳои қонунгузории граждании соли 1991 аз 23 декабри соли 1991
мавриди амал қарор гирифт. Дар баробари санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии
зикршуда танзими муносибатҳои нави иқтисодӣ ва соҳибкорӣ ба
воситаи баъзе қонунҳои наве, ки дар давраи соҳибистиқлолӣ қабул
карда шуда буд, ба танзим дароварда мешуд. Аз ҷумла, дар ин давра
Қонунҳои ҶТ «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» (23.12.соли1991); «Дар бораи биржаи молӣ ва савдои
биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (23.12.соли1991); «Дар бораи
ҷамъиятҳои саҳомӣ» (23.12.соли1991); «Дар бораи инвеститсияҳои
хориҷӣ» (10.03.соли1992); «Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) »
(10.03.соли1992); «Дар бораи қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ»
(10. 03. соли 1992); «Дар бораи муфлисшавии корхонаҳо»
(10.03.соли1992) «Дар бораи корхонањо» (25.06.соли1993); «Дар бораи
низоми пулї» (27.12.соли1993); «Дар бораи мањдудияти фаъолияти
инҳисорї ва равнаќи раќобат» (27.12.соли1993);
«Дар бораи
фаъолияти иќтисоди берунї» (27.12.соли1993); «Дар бораи Бонки
1
2

Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 1991.- №24.
Кодекси граждании ЉШС Тоҷикистон.-Душанбе, Ирфон, 1975.
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миллии Љумњурии Тољикистон» (27.12.соли1993); «Дар бораи асосњои
системаи андоз» (20.07.соли1994); «Дар бораи гарав» (20.07.соли1994)
ва ѓ. қабул карда шуданд.
Дар қонунҳои зикргардида, аввалин маротиба мафҳуми фаъолияти
соҳибкорӣ, биржаи молӣ, биржаӣ фондӣ, коғазҳои қимматнок,
хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, мафњум ва намуди
корхонањо, муфлисшавии корхонаҳо, низоми пулии ЉТ, рақобат,
шаклњои фаъолияти инњисории субъектњои хоҷагї ва намудњои
раќобати бевиљдонона, гарав њамчун тарзи таъмини иљрои
уњдадорињо ва дигар муносибатњои байни субъектњои хоҷагї, инчунин
байни онњо ва давлатро ба танзим дароварда шуданд. Қонунҳои
зикркардашуда дар фарқият ба Кодекси граждании ҳамон вақт
амалкунанда кушишҳои аввалин дар роҳи ба танзим даровардани
муносибатҳои давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб мерафт.
Вале онҳо бо сабабҳои объективӣ ва субъективии зерин самаранок
амал карда наметавонистанд:
1). Мавҷудияти вазъи мураккаби сиёсї, иќтисодї ва иҷтимоӣ,
барҳамхурдани муносибатҳои байнидавлатӣ ва байнимуассисавӣ,
маҳдуд шудани содирот ва воридоти мол, беќурбшавии пул, набудан
ва норасоии воситаҳо, суст шудан ва кандашавии алоқаҳои
шартномавӣ ва ғ.;
2).Мавҷуд
набудани бозор ва дар натиҷа
амал карда
натавонистани ҳуқуқ;
3).Гуногунсоња, номукаммал ва ба таъхир афтодани қабули
дигар қонунҳои нави танзимкунандаи муносибатҳои соҳибкорӣ;
4). Риоя нагардидани принсипи волоияти қонун ва аз мухолифати
дохилӣ холи набудани қонунҳои дар ҳамин давра қабулкардашуда.
Ҳамин тавр, барқароршавии қонунгузории Тоҷикистон, аз ҷумла
қонунгузории соҳибкорӣ дар ин давра бо душвори пеш мерафт.
Мафҳуми соҳибкорӣ (фаъолияти соҳибкорӣ) дар Қонуни ҶТ аз 23
декабри соли 1991 «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ»1 ифода карда
шуда буд. Тибқи м. 1 Қонуни мазкур соҳибкорӣ (фаъолияти
соҳибкорӣ)
фаъолияти
ташаббускорона
ва
мустақилонаи
шаҳрвандоне дониста мешуд, ки бо гирифтани фоида ё даромади
шахсӣ равона карда шудааст ва аз номи худ, таваккалан ва таҳти
масъулияти молумулкии худ ё аз ном ва таҳти масъулияти шахси
1
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ҳуқуқӣ-корманд амали карда мешавад. Чи тавре, ки мебинем ба қайд
гирифтан аломати ҳатмии таркиби фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб
намерафт.
Ҳамин тавр, тибқи ќонуни мазкур фаъолияти соҳибкорӣ дорои
аломатҳои зерин буд: ташабуснокӣ; мустақилият; таввакал;
ҷавобгарии молумулкӣ; гирифтани фоида ё даромади шахсӣ.
Ба сифати субъектҳои соҳибкорӣ шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони
давлатҳои хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд ва иттиҳодияҳои шаҳрвандон
(соҳибкорони коллективӣ, яъне ширкати оддӣ) баромад менамуданд
(м.3 Қонун). Соҳибкории хусусӣ ва соҳибкории колективӣ шаклҳои
соҳибкорӣ ба ҳисоб мерафт. Онҳоро субъектҳои соҳибкорӣ дар асоси
моликияти шаҳрвандон, инчунин молумулке, ки дар асоси қонун ба
даст меоварданд анҷом медоданд. Соҳибкорӣ бе истифода ва бо
истифодаи меҳнати кироя, инчунин бе ташкил ва бо ташкили шахси
ҳуқуқӣ амалӣ карда мешуд.
Соҳибкории инфиродӣ
ҳамчун
соҳибкории хусусӣ эътироф шуда, онро бе истифодаи меҳнати кироя
анҷом додан мумкин буд (м.4 Қонун). Агар фаъолияти соҳибкорӣ бо
ҷалби меҳнати кироя амалӣ карда мешуд, корхона эътироф мешуд.
Ҳуқуқи таъсис додани корхонаро бо тариқи шарикӣ иттиҳоди
шаҳрвандон (гурӯҳӣ шаҳрвандон) доштанд (м. 5 Қонун). Ин чунин
маъно дошт, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ ширкату ҷамъиятҳои хоҷагӣ
ва ҳам кооперативҳо машғул шуда метавонистанд. Шакли махсуси
соҳибкорӣ фаъолияти соҳибкорие ҳисобида мешуд, ки онро роҳбари
корхона дар асоси қарордод (шартнома) анҷом медод (м.5 Қонун).
Ҳамзамон дар Қонун ифода карда шуда буд, ки дар ҳолати
соҳибкор барои амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкорӣ
корхонаеро, ки шахси ҳуқуқӣ аст, бунёд намояд ё бихарад, фаъолияти
он тибқи Қонун дар бораи корхонаҳо ба танзим дароварда мешавад
(м. 2 Қонун).
Баъди қабули Конститутсияи ЉТ 6 ноябри соли 1994 давраи
дуюми ташаккул ва рушди қонунгузории соҳибкорӣ оѓоз гардид.
Давраи мазкурро давраи гузоштани заминаи нави қонунгузории
соҳибкорӣ гуфтан ҷоиз мебошад. Конститутсия заминаи иқтисоди
бозорӣ, аз ҷумла шаклњои гуногуни моликиятро ба сифати асоси
иќтисодиёти кишвар эътироф кард, фаъолияти озоди иқтисодӣ,
соњибкорӣ,
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии ҳамаи шаклњои
моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат дод (м.12). Ҳамин
тавр, дар Конститутсия бори аввал оид ба ибораи «моликияти
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хусусӣ» сухан рафта, принсипи озодии фаъолияти иқтисодӣ ва
соҳибкорӣ дар сатҳи Конститутсия муқаррар карда шуд. Дар асоси
он дар муносибатҳои соҳибкорӣ (хоҷагидорӣ) «ҳама чизе, ки қонун
манъ накарда буд раво дониста шуд». Дар баробари ин Конститутия
ба ҳар кас озодии меҳнат ва ҳифзи он, инчунин озодии интихоби
касбу корро ҳақ дод (м.35), ки яке аз шартҳои дигари рушди
соҳибкорӣ мебошад. Бо ҳамин ниҳоят саҳеҳ муайян карда шуд, ки дар
фаъолияти соҳибкорӣ на танҳо истифодаи молу мулк, балки
истифодаи озодонаи қобилияти ҳар кас низ муҳим мебошад.
Мутаассифона Конститутсия ҶТ ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти
соҳибкориро, агарчанде ки аз моҳияти озодии фаъолияти иқтисоди ва
соҳибкорӣ (м.12 Конститутсия) ба миён меомада бошад ҳам, ба таври
мушаххас ҳамчун қисми таркибии ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд
муқаррар накард.
Бо дарназардошти талаботи меъёрҳои Конститутсия зарурияти
аз нав таҳия кардани механизми таъмини њуќуќии соҳибкорӣ ва
интихоби воситањои њуќуќии баамалбарорӣ он ба миён омад.
Минбаъд қонунҳои зиёде қабул карда шуд, ки муносибатҳои
соҳибкориро ба танзим медароварданд. Онҳо равиши асосии
инкишофи қонунгузории соҳибкориро муайян менамуданд. Аз ҷумла,
дар ин давра Қонунҳои ҶТ «Дар бораи сертификатсияи мањсулот ва
хизмат» (12.12.соли1996); «Дар бораи стандартикунонї» (12.12.соли
1996); «Дар бораи моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (14.12.соли
1996); «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизмат»
(12.12.соли1997); «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатї»
(16.05.соли1997); «Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї»
(23.05.соли1998) ва ѓ. қабул карда шуд. Инчунин, дар ин давра
Кодекси мурофиавии хоҷагї (2.11.соли1995); Кодекси замини ҶТ
(13.12.соли1996); Кодекси мењнати ЉТ (15.05.соли1997); Кодекси андоз
(12.11.соли1998 ) қабул карда шуданд.
Хусусияти
ба худ хоси
ќонунњои танзимкунандаи
муносибатҳои соҳибкории дар ин давра ќабулшуда аз он иборат буд,
ки ба воситаи онњо танзими муносибатњои уфуќї ва амудии давраи
гузариш ба иќтисоди бозорї пайваста амалї карда мешуданд. Аз як
тараф ба инкишофи муносибатњои бозории уфуќию амудӣ монанди;
хариду фурўши давлатии мол, кор ва хизмат, фаъолияти аудиторӣ,
муҳосиботи, муносибати байни бонкњо, байни бонкњо ва мизољон,
муносибатњои вобаста ба бозори меҳнат, инчунин барои њифзи
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њуќуќи соњибкорон ба воситаи судњои иќтисодӣ шароит муњайё карда
шуд. Аз тарафи дигар танзими давлатии муносибатњои бозорї ба
воситаи стандартикунонї, мањдуд кардани фаъолияти инњисорї,
танзим ва назорати асъор, инчунин ба воситаи омилњои муњими
таъсиррасонї ба монанди андоз ва пардохт пурзӯр карда шуд.
Ҳамзамон, Кодекси андози соли 1998 соҳибкории инфиродиро ҳамчун
фаъолияти шахси воќеие маънидод намуд, ки бе таъсиси шахси
њуќуќї, аз номи худ, тањти таваккал ва масъулияти молу мулкии худи
он амалӣ карда мешуд. Қабули қисми якуми Кодекси гражданї аз 30
июни соли 19991, инчунин ќисми дуюми он аз 11 декабри соли 19992 ва
аз 1 январи соли 2000 мавриди амал қарор додани онҳо дар
барқарорнамоӣ ва инкишофи низоми қонунгузорӣ дар бораи
амалинамоии фаъолияти соҳибкорӣ нақши муҳим бозид. Кодекси
мазкур мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ ва доираи субъектҳои
гуногуни онро ба танзим дароварда, шаклњои ташкилї–њуќуќии
шахсони њуќуќиро муќаррар ва шартномаҳое, ки бо иштироки
субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ баста мешуданд, муайян кард.
Ҳамчун механизми асосии танзимнамоии фаъолияти соҳибкорӣ
баромад намуда, барои рушду он минбаъд шароит муҳайё кард.
Соҳибкорӣ тибқи қисми сеюми моддаи 1 Кодекси гражданӣ
фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба
чунин сифат бо тартиби муқарраркардаи қонун ба қайд
гирифташудае эътироф карда шуд, ки барои мунтазам ба даст
даровардани фоида аз истифодаи молумулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё
расонидани хизмат равона карда шудааст.
Бояд зикр намоем, ки дар фарқият ба Қонуни ҶТ «Дар бораи
фаъолияти соҳибкорӣ» соли 1991, Кодекси гражданӣ таркиби
фаъолияти соҳибкориро аз аломатҳои расмии дар моддаи зикр шуда
иборат дониста, ташаббус ва ҷавобгарии молумулкиро ҳамчун
аломати соҳибкорӣ истисно намуд, ва ба сифати субъекти соҳибкорӣсоҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқиро эътироф кард ва ба
ҳайси яке аз аломатҳои расмии соҳибкорӣ, ба қайд гирифтани шахс
(шаҳрванд ва шахси ҳуқуқӣ)-ро муқаррар кард. Бо ҳамин зарурияти
танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкориро бо дарназардошти
меъёрҳои қонунгузории хусусӣ ва оммавӣ эътироф намуд. Ҳамзамон,
меъёрҳои дигареро ба танзим даровард, ки хислати хусусию оммавӣ
1Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 1999. – №6. м. 153; 154.
2
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доранд. Аз ҷумла, баъзе масъалаҳои танзими бақайдгирии субъектҳои
фаъолияти
соҳибкорӣ,
муфлисшавии
субъектҳои
хоҷагӣ,
шартномаҳои оммавӣ, шартномаҳо ҳамроҳшавӣ, танзими омехтаи
шартномаҳои соҳибкорӣ (хариду фурӯши давлатии мол, кор, хизмат ,
шартномаи таъмини энергия ва ғ. Инчунин, Кодекси гражданӣ
моҳияти фаъолияти иқтисодӣ, соҳибкориро, ки дар Конститусия баён
гардидааст ифода намуда, ҳангоми муайян намудани доираи амали
ҳуқуқӣ хусусӣ ба соҳибкорӣ аз лиҳози танзими фаъолият, на
муносибат баҳо медиҳад. Аз ин ҷо дар Конститутсияи ҶТ ва Кодекси
гражданӣ моҳияти фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ ифода карда
шуд, на муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкие, ки
оид ба фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд. Ҳамзамон, Кодекси
гражданӣ агарчанде, ки бо ҳар гуна фаъолияти манънакардаи санади
қонунӣ машғул шудани шаҳрвандонро эътироф карда бошад ҳам,
вале ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкориро ба ҳайси
қисми таркибии мазмуни қобилияти ҳуқуқдории шаҳрвандон
мушаххас нишон надод.
Қайд намудан бомаврид аст, ки қабули Кодекси гражданӣ
агарчанде, ки барои то дараҷае ба низом овардан ва танзими
фаъолияти соҳибкорӣ заминаи асосӣ шуда бошад ҳам, вале барои дар
оянда дар як қонуни муайян муттаҳид намудани он мусоидат карда
натавонист.
Давраи сеюми такмили минбаъдаи қонунгузории соҳибкорӣ аз
соли 2000 оғоз гардида, то ба ҳол идома дорад. Дар ин давра қабули
ќонунњои зиёди хислати хусусию оммавї, амудию уфуқӣ, моддию
мурофиавии танзимкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ бо суръат идома
ёфта, ҳамзамон тағйиру иловаҳо зиёде ба қонунгузории амалкунанда
ворид карда шуд. Қонунҳое, ки дар ин давра қабул карда шуданд,
қисман дар Кодекси гражданӣ пешбинӣ карда шуда буданд, қисми
дигарашонро бошад, Кодекси мазкур дар назар надошт. Ҳамзамон,
қабули кодексҳои андоз, меҳнатӣ, замин, Кодекси ҶТ дар бораи
ҳуқуқвайронкунии маъмӯрӣ танзими омехтаи муносибатҳои
соҳибкориро то дараҷае ба роҳ монданд, ки дигар дар бораи танҳо аз
тарафи Кодекси гражданӣ ба роҳ мондани танзими фаъолияти
соҳибкорӣ сухан рондан душвор мебошад. Дар ин давра ҳамзамон
ҷараёни аз эътибор соқит донистан ва аз нав дида баромадани
қонунҳои танзимкунандаи фаъолияти соҳибкории дар давраҳои якӯму
дуюм қабулкардашуда босуръат идома ёфт.
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Дар ин давра, аз ҷумла Қонунҳои ҶТ «Дар бораи ҷамъиятњои
дорои масъулияташ мањдуд» (10.05.соли 2002), «Дар бораи
кооперативњои истењсолї» (2.12.соли 2002), «Дар бораи хоҷагиҳои
деҳқонӣ» (10.05.соли 2002; 19.05.соли 2009; 15.03.соли 2016), «Дар
бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» (22.04.соли 2003), «Дар бораи
муфлисшавӣ» (8.12. соли 2003), «Дар бораи корхонањои давлатї» (28.
02.соли 2004), «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои
фаъолият» (17.05.соли 2004), «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасонӣ» (3.03.соли 2006), «Дар бораи санҷиши фаъолияти
субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (28.07.соли 2006;
25.12.соли 2015), «Дар бораи ҷамъиятњои сањомї» (5.03.соли 2007),
«Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» (5.03.соли
2007), «Дар бораи сармоягузорӣ» (12.05.соли 2007;15.03. соли 2016),
«Дар бораи танзими давлатии истеҳсол ва муомилоти баъзе намуди
маҳсулоти нафт» (30 июли соли 2007); «Дар бораи сирри тиҷоратӣ»
(18. 06. соли 2008), «Дар бораи судњои њакамї» (5.01.соли2008), «Дар
бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»
(19.05.соли2009), «Дар бораи фаъолиятӣ бонкӣ» (19.05.соли2009), «Дар
бораи бамеъёрдарории техникӣ» (19.05. соли2009); «Дар бораи
стандартонӣ» (29.12. соли2010), «Дар бораи коғазҳои қимматнок»
(28.06. соли2011), «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» (21. 07. соли 2011);
«Дар бораи консессияҳо» (26.12.соли 2011), «Дар бораи ташкилотҳои
маблағгузории хурд» (17.05.соли 2004; 16.04. соли2012), «Дар бораи
фаъолияти савдои хориҷӣ» (3.07. соли 2012), «Дар бораи
кооперативҳо» (22.08. соли 2013), «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии
давлатии соҳибкорӣ» (10.05.соли 2002; 26.07.соли 2014); «Дар бораи
арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ» (18.03.2015), «Дар бораи
санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» (25.12.соли 2015), «Дар
бораи фаъолияти суғуртавӣ» (23. 07. соли 2016), «Дар бораи ҳимояи
рақобат» (14.05.соли 2017), «Дар бораи маратория ба санҷишҳои
фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ» ( 21.02. соли
2018); «Дар бораи гарави молу мулки манқул ва бақайдгирии
уҳдадориҳои таъминшуда» (2.01.соли 2019); «Дар бораи ҳунармандӣ»
(20.06. соли 2019); «Дар бори сайёҳӣ» (7.08. соли 2020); «Дар бораи
фаъолияти баҳодиҳӣ» (7.08. соли 2020) ва ғ. қабул карда шуданд. Дар
ҳамин давра Кодекси андози ЉТ (17.09. соли 2012), Кодекси
мурофиавї граждании ЉТ (5.01.соли 2008), Кодекси ЉТ «Дар бораи
мурофиаи иќтисодї» (5.01.соли 2008), Кодекси ҳуқуқвайронкунии
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маъмурии ҶТ (31.12. соли 2008), Кодекси меҳнати ҶТ (23.08.соли 2013)
ва ғ. қабул карда шуданд. Дар кодексу қонунҳои қабулкардашуда
минбаъд мафҳум, шаклҳо ва намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ
инкишоф дода шуд. Кодекси андози ҶТ, ки аз 1 январи соли 2013 амал
менамояд, бо мақсадҳои андозбандӣ, фаъолияти соҳибкориро ҳамчун
фаъолияти мустақиле эътироф менамояд, ки таҳти таваккали худи
шахсоне, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд
ба ҳамин сифат ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, амалӣ карда
мешавад ва барои ба даст овардани фоидаи (даромади, ҷуброни)
мунтазам аз истифодаи молумулк, фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ё
хизматрасонӣ равона гардидааст (м. 8). Агарчанде, ки бо мақсади
андозбандӣ мафҳуми зикршуда ба мафҳуме, ки дар қ. 3 м. 1 КГ
ифода ёфтааст, наздик карда шуда бошад ҳам, вале даромад қисми
таркибии фоида ҳисобида мешавад, ки ба мақсад мувофиқ нест 1 .
Қонуни ҶТ аз 10 маи соли 2002 «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии
давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мафҳум, шаклҳо,
субъектҳои соҳибкорӣ ва ҳуқуқу уҳдадориҳои онҳоро то ба дараҷае
мушаххас кард. Тибқи он соҳибкорӣ ба шаклҳои бо истифодаи ва бе
истифодаи меҳнати кироя; бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва бе таъсиси
шахси ҳуқуқӣ анҷом дода шуда, дар шаклҳои cоҳибкории инфиродӣ
ва соҳибкории шахси ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Бояд қайд
намоем, ки дар Қонуни мазкур дар фарқият ба Кодекси гражданӣ, ки
мафҳуми ягонаи «соҳибкориро» муқаррар менамояд, мафҳуми
«соҳибкории инфиродӣ» аз мафҳуми «соҳибкории шахси ҳуқуқӣ»
фарқ карда мешавад. Тибқи м. 6 он соҳибкории шахси ҳуқуқӣ
фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи ташкилотест,
ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу
мулк, фурӯши мол, истеҳсол, иҷрои кор ё хизматрасонӣ равона карда
шудааст. Чи тавре ки аз мазмуни мафҳуми додашуда маълум
мегардад, дар таркиби он яке аз аломатҳои «фаъолиятӣ соҳибкорӣ”,
яъне ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта шудани шахс ифода
нагардидааст. Баръакс, «истеҳсол” ҳамчун воситаи ба даст овардани
фоида эътироф карда мешавад, ки оид ба зарурияти дар мафҳуми
фаъолияти соҳибкорӣ ҷой додани он мо хело барвақт ибрози ақида

Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва
танзими ҳуқуқӣ.- Душанбе, 2018.- С.259 -260.
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намуда будем1. Соҳибкории инфиродӣ бошад, дар м. 6 Қонуни
мазкур ҳамчун фаъолияти мустақилонаи шахси воқеие эътироф карда
мешавад, ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ аз номи худ ва
таваккалона бо масъулияти амволии (молумулкии) худ ва барои
гирифтани фоида (даромад) равона карда шудааст. Кодекси андози
соли 2004 бошад соҳибкории инфиродиро ҳамчун фаъолияти шахси
воқеӣ, резидент ё ғайрирезидент бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, аз номи
худ, таҳти таваккал ва масъулияти молу мулкии худ эътироф
менамояд (м. 15 ). Ҳамин тавр, дар Қонун ва Кодекси андоз дар
фарқият ба қ. 3 м. 1 Кодекси гражданӣ аломати дигар «бо
масъулияти молумулкӣ худ» илова мегардад. Бояд зикр намоем, ки
ҷавобгарии молумулкӣ аломати муайянкунандаи соҳибкорӣ, аз ҷумла
соҳибкории инфиродӣ ба ҳисоб намеравад, зеро он на танҳо барои
соҳибкорон, балки барои дигар субъектҳои муносибатҳои гражданию
соҳибкорӣ низ хос мебошад.
Бояд қайд намоем, ки дар ҳамин давара танзими ҳуқуқии
муносибатҳои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон ба монандаи ҳамаи дигар
кишварҳои ҷаҳон бо назардошти буҳрони иқтисодию молиявии
солҳои 2008, 2014 ва буҳрони иқтисодие, ки дар натиҷаи паҳншавии
эпидемияи вируси короно (COVID-19) ба вуҷуд омад ба роҳ монда
шуд. Буҳронҳои иқтисодию молиявӣ нишон доданд, ки механизми
бозории ба назарияии худтанзимнамоии бозор (либералӣ) ва назарияи
монетарӣ асос меёфт, натиҷаи мусбат дода натавонист. Маълум
гардид, ки бе дастгирии давлатӣ, институтҳои молиявӣ (бонкҳо),
соҳаҳо истеҳсолии зарурии мамлакатҳо, аз ҷумла соҳибкории хурд
дар шароити буҳрон муътадил рушд ёфтанашон ғайриимкон
мебошад.Бо дарназардошти ҳолати зикршуда нақши танзими
комплексии ҳуқуқии (хусусӣ ва омавии) муносибатҳои соҳибкорӣ, ки
предмети танзимнамоии ҳуқуқи соҳибкорӣ мебошад ва оид ба
зарурияти он мо борҳо ибрози ақида намудем, афзуд 2 . Дар чунин
шароит зарурияти муайян намудани доираи дахолати давлат бо
Рахимов М. З. Правовые проблемы достижения конечного результата
предпринимательской деятельности: автореферат, дисс., докт.юрид.наук. - Душанбе,
2000. -С. 16-17.
2Раҳимов М. З. Қонунгузории соҳибкорӣ: инкишоф ва проблемаҳо//Қонунгузорӣ, 2013,
№1(9) Раҳимзода М. З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии
Тоҷикистон.-Душанбе, 2020 ва ғ.
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назардошти манфиати истеъмолкунандагон ба иқтисодиёту
соҳибкорӣ ба миён омад. Фаҳмиши консервативӣ ва либералии
иқтисодиёт, ки аввалин ба зарурияти танзими давлатии иқтисодиёт
асос меёбад ва дуюмин қоидаҳои бозоро давлат муайян намуда, ҳарчи
камтар бояд ба корҳои соҳибкоронӣ хусусӣ дахолат намояд, дар
аксарияти давлатҳо зери таҷдиди назар қарор гирифт. Аз ин ҷо
танзими омехтаи муносибатҳои бозорӣ тарзи самараноки қонеъ
гардонидани талаботи ҷомеаъ мебошад. Ҳамин тавр, рушди
иқтисодиёту соҳибкорӣ нишон дод, ки дар ҳамагуна фаҳмиши
амалинамоии иқтисодиёт дахолати давлат ба фаъолияти соҳибкории
хусусӣ ногузир мебошад. Бояд қайд намоем, ки доираи дахолати
давлат аз сиёсати он дар марҳиллаи муайян вобаста мебошад. Вале
чунин сиёсат чигуна амали карда мешавад ё бо тартиби қонунӣ ва ё
худсарии волюнтаристона аз заминаи ҳуқуқии дар ҷамъият
мавҷудбуда вобаста мебошад. Агар дар давлат заминаҳои бонизоми
ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳои соҳибкорӣ мавҷуд бошад, он
гоҳ сиёсати худсарона ва волюнтаристонаро амали намудан душвор
мебошад. Таљриба нишон медињад, ки бе давлат, бе таъсири
танзимнамоии он ба иќтисодиёт, инкишофи муътадили муносибатњои
бозорї ѓайримкон мебошад. Аз тарафи дигар истифодаи
муносибатњои молию пулї дар бунёди иќтисоди бозорї маънои дур
шудани давлат аз идоракунии иќтисодиётро надорад. Ҳамзамон,
давлат иќтисодиётро то дараљае ба асосњои худидоракунї гузаронида
бо њамин ба субъектњои хољагї бояд мустаќилият, озодї ва имконияти
васеъи ташаббус намуданро муҳайё менамояд. Онњо бояд дар њамин
љода фаъолона амал намуда, њуќуќи ба онњо додашударо њамчун воситаи ќонеъ гардонидани манфиатњои моддї ва маънавии худ истифода
баранд. Асосњои худидоракуниро давлат амалї намуда, мумкин аст,
ки наќши худро дар идораи иќтисодиёт вобаста ба сатҳи инкишофи
иқтисодиёт суст ё пурзӯр намояд. Вале он дар шароити буҳрони
иқтисодию молиявии ҷаҳонӣ набояд худро аз идоракунии иќтисодиёт
дар канор гирад. Зеро дар канор гирифтани давлат мумкин аст,
боиси оќибатњои номусоиди инкишофи иќтисодиёт ва паст гардидани
сатҳи зиндагии аҳолӣ гардад. Бо назардошти ҳолатҳои зикргардида
дар ҳамин марҳила қонунгузории соҳаи соҳибкорӣ дар асоси
консепсия ва барномаҳои дарозмуддати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ
амали карда шуд. Тибқи Фармони Президенти ҶТ аз 19 феврали соли
2011, таҳти №1021 Консепсияи пешгӯии инкишофи қонунгузории ҶТ
тасдиқ карда шуд. Бо мақсади татбиқи талаботи Консепсияи
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инкишофи қонунгузорӣ якчанд барномаҳо, аз ҷумла дар соҳаи
қонунгузории гражданӣ ва соҳибкорӣ аз 1 марти соли 2012, инчунин
молия,андоз, гумрук ва фаъолиятӣ бонкӣ аз 3 апрели соли 2012 бо
Ќарори Ҳукумати ҶТ қабул карда шуд. Дар барномаҳои
қабулкардашуда ба масъалаи такмили қонунгузории соҳаҳои
гражданӣ, соҳибкорӣ, тиҷоратӣ, меҳнатӣ, молия, андоз ва бонкӣ
аҳамиятӣ махсус дода шуда, ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба
қисми 1 ва 2 Кодекси гражданӣ, инчунин дигар қонунҳои
танзимкунандаи соҳаҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ пешбинӣ
менамуданд.
Бояд қайд намоем, ки дар ин марҳила қонунгузории соҳибкорӣ
(хоҷагӣ) босуръат инкишоф ёфт. Қариб, андки ҳамаи қонунҳои
иқтисоди бозорӣ қабул карда шуданд. Вале он асосан бо роҳи таҳия
ва қабули қонунҳои танзимкунандаи соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти
хоҷагидорӣ (аз ҷумла, қонунҳо дар бораи шаклҳои ташкили ҳуқуқии
субъектҳои алоҳидаи хоҷагӣ, бақайдгирии субъектҳои фаъолияти
хоҷагӣ, бозори коғазҳои қиматнок, муфлисшавӣ, реклама, ҳимоя ва
дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, бамеъёрдарории техникӣ, санҷиши
фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ ва ғ. ) ва ворид намудани тағйиру
иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда сурат гирифта истодааст. Онҳо
аввало, гуногунсоҳа буда, сониян, дар як қонуни муайян ба танзим
дароварда нашудаанд.
Чунин ҳолат наметавонад ба рушди
муносибатҳои иқтисоди бозорӣ ва бо таври назаррас қонеъ
гардонидани талаботи рузафзӯни ҷомеаъ
самаранок мусоидаи
намояд. Аз ин ҷо зарурияти ҳаётии қабули Кодекси соҳибкорӣ ба
миён омадааст. Албатта ба қабули он баъзеҳо ризо нестанд.
Новобаста аз хоҳиши онҳо дар баъзе давлатҳои ИДМ, аз ҷумла
Қазоқистон ва Украина чунин кодексҳо қабул карда шуданд. Дар
дигар давлатҳои ғарб, аз ҷумла Германия, Франсия, Испания,
Португалия, Япония ва ғ. ҳануз хело барвақт Кодекси савдо амал
мекунад. Яъне, дар ин давлатҳо дар қатори Кодекси гражданӣ,
инчунин Кодекси соҳибкорӣ (хоҷагӣ, тиҷоратӣ) амал мекунад.
Зарурияти омӯзиш ва қабули Кодекси соҳибкориро, инчунин
Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки аз 6
феврали соли 2018 бо Фармони Президенти ҶТ қабул карда шудааст1
тақозо менамояд. Дар он бояд қоидаҳои танзими муносибатҳои амудӣ
1Консепсияи

сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028. -Душанбе,

2018.-С. 5- 6.
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ва уфуқии хоҷагидорӣ муқаррар карда шуда, доираи дахолати давлат
ба фаъолияти соҳибкорӣ муайян, доираи ҳуқуқу уҳдадории
соҳибкорон, инчунин кафолати амалишавии ҳуқуқҳои субъектҳои
хоҷагӣ ва ғ. мустаҳакам карда шаванд. Танҳо дар доираи чунин
санади меъёрии ҳуқуқӣ мумкин аст, танзими давлатии иқтисодиёт ба
таври бояду шояд ба роҳ монда шавад. Вай бояд на танњо
муносибатњои хусусӣ (соҳибкорӣ), балки оммавии љамъиятиро оид ба
танзими иқтисодиёт ва соҳибкорӣ дарбар гирад.
Бо дарназардошти таҳлили кардашуда проблемаҳое, ки оид ба
рушди қонунгузории соҳибкорӣ бавуҷуд меоянд дар мавриди ҳозира
чунинанд:
1.Самаранокии қонунгузорӣ соҳибкорӣ. Ҳангоми татбиқи
қонунҳо самаранокона амал кардани онҳо масъалаи муҳим ба ҳисоб
меравад. Самаранокии қонунгузории соҳибкорӣ аз дараҷаи дар он
ифода ёфтани воқеияти рушди иқтисодиёт вобастаги дорад. Ҳеҷ гуна
қонуни такмилёфта самаранок амал карда наметавонад, агар дар
ҷамъият шароити иқтисодӣ барои татбиқи он пухта нарасида бошад.
Аз инҷо ба назар гирифтани чунин омил ҳангоми қабули қонунҳо, аз
ҷумла қонунгузории соҳибкорӣ ниҳоят муҳим мебошад.
2. Устувории қонунгузории танзимкунандаи муносибатҳои
соҳибкорӣ. Яке аз омили муҳими сифати қонунҳо устувории қонунҳои
қабулкардашуда мебошад. Маълум аст, ки меъёри ќонунњои
ќабулкардашуда на њама ваќт самаранок амал менамоянд. Чунин
њолат боиси такроран қабул гардидани онҳо ва ба онҳо ворид
кардани тағйиру иловањои зиёде мешаванд. Аз ин ҷо такмили
қонунгузории соҳибкориро давом дода, ҳамзамон зарурияти нигоҳ
доштани устувории онро, ҳамчун омили муҳими самаранокӣ ва
натиҷаи он мусоидат ба инкишофи иқтисодиёт ва соҳибкориро
фаромӯш набояд кард.
3.Проблемаи муҳими қонунгузории соҳибкорӣ мавҷуд будани
Кодекси (Қонуни) алоҳидае мебошад, ки ягонагӣ ва ба ҳам мутобиқат
кардани қонунгузорӣ дар бораи бозорро таъмин намуда, асосҳои
хоҷагӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин низоми қонунгузории амалкунандаро
муқаррар намояд. Дар дигар маврид низоми қонунгузорӣ дар бораи
бозор барои аз худ кардан ва дар амал татбиқ кардан муракаб ва
душвор мебошад. Мавҷудияти чунин Қонуни асоси имконият
медиҳад, ки дар он мафҳумҳои асосӣ ва доираи институтҳои ба
соҳаҳои гуногуни бозор тааллуқдошта муайян карда шуда, ба такрори
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онҳо дар дигар санадҳои қонунгузорӣ роҳ дода нашавад. Ин боиси
беҳтар гардидани низоми қонунгузорӣ соҳибкорӣ мегардад. Амалан,
бе чунин санад низоми қонунгузори бозорӣ дар шароити ҳозира
самаранок фаъолият карда наметавонад.Ба сифати чунин қонуни
муккамал метавонад Кодекси соҳибкорӣ баромад намояд.
Дар охир бояд қайд намоем, ки ҷараёни босуръати ташаккул ва
иловаҳо ба қонунгузории соҳибкориро дар тӯли 30-сол ҳамчун
шаҳодати ноустувории он баҳо додан мумкин нест. Қабули қонунҳои
нав ва ворид намудании тағйирунгузории амалкунанда аз босуръат
инкишоф ва мазмунан тағйир ёфтани муносибатҳои соҳибкорӣ дар
роҳи ҳаракат ба сӯӣ бозор вобастаги дошт.Аз ин ҷо қонунҳои пеш
қабулкарда шуда, аз ҳаёт қафо мемонданд ва сади роҳи рушди
ҷараёни бозорӣ мегардиданд. Барои ҳамин ҳам қонунҳои
танзимкунандаи муносибатҳои соҳибкорӣ, агарчанде ки такроран
қабул ё ин ки ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шуда бошанд ҳам,
нақши нисбатан мусбиро дар танзими муносибатҳои иқтисоди бозорӣ
иҷро намуданд. Новобаста аз ҳамагуна душвори, камбудиҳо ва
гузаштҳо дар роҳи такмили қонунгузории соҳибкорӣ, ҶТ мунтазам ва
бо қатъият роҳ ба сӯи бозорро интихоб намуд.
Адабиёт:
1. Рахимов М. З. Правовые проблемы достижения конечного
результата предпринимательской деятельности: автореферат, дисс.,
докт. юрид.наук. - Душанбе, 2000.
2. Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:
назария ва танзими ҳуқуқӣ.- Душанбе, 2018.
Сангинов Д. Ш.
ИНКИШОФИ ҚОНУНГУЗОРИИ САЙЁҲӢ
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти
ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар иҷлосияи
нахустини Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ даъвати шашум санаи
17-уми апрели соли 2020 такид намуда буданд, ки: “Татбиқи бевоситаи
меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳо, ҳифзи асосҳои конститутсионӣ,
Доктори

илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва
тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ.
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тамомияти арзии Тоҷикистон, таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ,
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар ва
беҳдошти сатҳи зиндагии мардум меҳвари асосии сиёсати давлати
Тоҷикистон ҳамчун давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва дунявию
иҷтимоӣ мебошад. Дар натиҷаи амалӣ гардонидани ин сиёсати
созанда мо тавонистем бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда чандин
консепсия ва стратегияву барномаҳои давлатиро таҳия ва роҳандозӣ
намоем ва бо ин роҳ иқтисодиёти кишварро аз таъсири буҳрони
молиявии ҷаҳонӣ ва дигар зуҳуроти номатлуби дохиливу берунӣ эмин
дорем. Бо татбиқи ин сиёсат мо давлат ва ҷомеаро ба самти рушди
устувору бонизом равона сохта, ба дастовардҳои назарраси сиёсиву
иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ноил гардидем”1.
Бо назардошти ин гуфтори Пешвои миллат, Президенти ҶТ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намудан ба маврид аст, ки соҳаи
сайёҳӣ низ ҳамчун самараи истиқлоли давлатӣ дар давоми 30 дар
таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар
нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ, танзими ҳуқуқии шароити мусоид
барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва такмили сиёсати давлатии идоракунии
соҳа, аз ҷумлаи афзалиятҳои муҳими сиёсати иқтисодию иҷтимоии
рушди ҶТ ба ҳисоб меравад2.
Дар ҶТ дар айни ҳол танзими ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ бо
Конститутсияи ҶТ ва санадњои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла Қонуни ҶТ
аз 7 августи соли 2020, №1718 “Дар бораи сайёҳӣ”, Стратегияи рушди
сайёҳӣ дар ҶТ барои давраи то соли 2030 аз 1 августи соли 2018, №372
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудааст. Дар
баробари ин зикр намудан зарур аст, ки дар Классификатори ягонаи
умумиҳуқуқии ҶТ, ки бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 августи соли 2006,
№ 359 "Дар бораи Таснифи ягонаи умумиҳуқуқии ҶТ ва Маҳзани
Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти ҶТ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи нахустини Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии
ҶТ даъвати шашум. 17.04.2020 сол// http://prezident.tj/node/22865.
2 Сангинов Д.Ш. Пешвои миллат – асосгузори қонунгузории сайёҳии Ҷумҳурии
Тоҷикистон// Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Нақши
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими ваҳдати миллӣ” зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент
Раҳмон Д.С. – Душанбе, 2017. С.58-61; 456.Сангинов Д.Ш. Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асосгузори қонунгузории
сайёҳӣ//Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асосгузори
қонунгузории соҳибкорӣ ва сайёҳӣї» бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон// Зари таҳрири н.и.ҳ., дотсент Сангинов Д.Ш.- Душанбе, 2017.- С. 10-16.
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мутамаркази иттилооти ҳуқуқӣ"1 тасдиқ шудааст, сайёҳӣ дар номгӯи
фаслҳо таҳти рамзи 190 дарҷ гардида, фарогири фасли 310.050.140
(Меҳмонхонаҳо) низ мебошад ва шаҳодати мустақил будани
қонунгузории сайёҳии ҶТ мебошад2.
Таҳлили бавуҷудоӣ ва рушди қонунгузории сайёҳӣ вобаста ба
санадҳои меъёрии ҳуқуқии қаблшуда дар замони истиқлолияти
давлатӣ далели он аст, қонунунгузории сайёҳӣ дарбаргирандаи 4
марҳила мебошад:1. Марҳилаи аввал - солҳои 1991-1998;2. Марҳилаи
дуюм - солҳои 1999-2008; 3. Марҳилаи сеюм - солҳои 2009-2016; 4.
Марҳилаи чорум – аз соли 2017 инҷониб.
I. МАРҲИЛАИ АВВАЛ - СОЛҲОИ 1991-1998. Бо қабули Қарори
Шӯрои Олии ҶТ аз 9 сентябри соли 1991, № 392 “Дар бораи эълон
шудани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 3 марҳилаи
бунёди давлати соҳибистиқлол ва қонунгузории миллӣ шуруъ гардид.
Дар асоси м. 3 ин қарор Кумитаҳои Шӯрои Олии ҶТ, Девони
Вазирони ҶТ вазифадор карда шуданд, ки: дар хусуси даровардани
тағйирот ба қонунҳои ҷории ҶТ, ки аз Эъломияи истиқлолияти ҶТ ба
миён меоянд, таклиф тайёр кунанд; таҳияи лоиҳаи қонунҳоро, ки ба
таъмини ҳуқуқии истиқлолияти ҷумҳурӣ нигаронида шудаанд,
таъмин намоянд;
қарорҳои Ҳукумати ҶТ-ро ба Эъломияи
истиқлолияти ҶТ мувофиқ созанд.
Зарурати ворид намудани тағийрот ба қонунгузории амалкунанда
дар он буд, ки санадҳои қаблан қабулшуда ба талаботи Эъломияи
истиқлолияти ҶТ мутобиқат намекарданд. Масалан бо қарори Девони
Вазирони ҶШС Тоҷикистон аз 20 ноябри соли 1990, №255 “Дар бораи
таъсиси Ассотсатсияи сайёҳи Тоҷикистон” бо мақсади мутобиқ
кардани фаъолияти ташкилотҳои соҳаи сайёҳӣ ва гузаронидани
сиёсати ягонаи ҳуқуқию иқтисодӣ оид ба инкишофи сайёҳӣ дар
Қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 августи соли 2006, № 359 "Дар бораи Таснифи ягонаи
умумиҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҳзани мутамаркази иттилооти ҳуқуқӣ"//
Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи
электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 06.07.2021 с.).
2 Сангинов Д.Ш. Қонунгузории сайёҳӣ дар даврони Истиқлолияти давлатӣ// Рушди
қонунгузории соҳибкорӣ, тиҷорат ва сайёҳӣ дар даврони Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ аз 18 – уми
майи соли 2018)/ Зери таҳрири номзадҳои илмҳои ҳуқуқ, дотсентон Раҳмон Д.С. ва
Сангинов Д.Ш. Душанбе: «Матбааи ДМТ». 2018. С.37-43.
3 Қарори Шӯрои Олии ҶТ аз 9 сентябри соли 1991, №392 “Дар бораи эълон шудани
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”// Ахбори Шӯрои Олии ҶТ, с.1991, №18,
мод.239.
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ҷумҳурӣ Девони вазирони ИҶШ Тоҷикистон қарор кард: таъсиси
Ассотсиатсияи сайёҳии Тоҷикистон (минбаъд Ассотсиатсия) тасдиқ
карда шавад; муайян карда шавад, ки Ассотсиатсия шахси ҳуқуқӣ
буда, дар асоси оинномаи худ дар доираи ваколатҳое, ки ба ихтиёран
аз ҷониби корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва кооперативҳои
аъзоёни Ассотсиатсия дода шудаанд, амал мекунад; барои ташкил ва
рушди Ассотсиатсия аз захираи Шӯрои Вазирони ҷумҳурӣ бо
пардохти минбаъдаи он то 1 январи соли 1992 50 ҳазор рубл ҷудо
карда шавад;
иттиҳодияҳо якҷоя бо Вазорати адлияи ҶШС
Тоҷикистон дар бораи тағийрот ба қонунгузории амалкунанда оид ба
масъалаҳои сайёҳӣ таклифҳо тайёр кунанд; барои Ассотсиатсия
меъёрҳои тарҳҳо аз даромади умумии асъор аз фурӯши хизматрасонии
сайёҳӣ барои ҳамаи гурӯҳҳои асъор дар 2 соли аввали фаъолият ба
андозаи зерин муқаррар карда шаванд: ба буҷети иттифоқӣ - 15 фоиз;
ба буҷети ҷумҳуриявӣ - 15 фоиз; ба Шӯроҳои маҳаллии вакилони
халқӣ барои дар ҳудуди ин Шӯроҳо додани маблағи хизмати
коммуналӣ, таъминот ва дигар хелхои хизмат камаш 15 фоиз; барои
Ассотсиатсия меъёри тарҳҳо аз даромад ба буҷети ҷумҳуриявӣ бо рубл
2 соли аввали фаъолият ба андозаи 25 фоиз муқаррар карда шавад1.
Чунки бо қабули Эъломияи истиқлолияти ҶТ аввалан номи
давлат аз Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба ҶТ тадбил
ёфт, баъдан ба буҷети иттифоқ дигар зарурарти пардохти 15 фоиз
маблағи хизматрасонии сайёҳӣ аз байн рафта буд.
23 декабри соли 1993 байни давлатҳои ИДМ Созишнома дар
бораи ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ баста шуд, ки тибқи он Ҳукуматҳои
давлатҳои иштирокчии Созишнома Эъломияи Манила дар бораи
сайёҳии байналмилалӣ (1980) ва Эъломияи Гаага оид ба сайёҳӣ (1989),
дигар шартномаҳо ва санадҳои байналмилалиро ба роҳбарӣ гирифта,
изҳори хоҳиш барои фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди
муносибатҳои байналмилалии сайёҳӣ ҳамчун омили нигоҳдорӣ ва
густариши муносибатҳои дӯстона, дар асоси ҳуқуқҳои ҷудонопазири
шаҳрвандон барои қонеъ кардани ниёзҳои маънавӣ, ошноӣ бо
арзишҳои фарҳангӣ ва таърихӣ, бо хоҳиши рушд ва таҳкими
муносибатҳои иқтисодӣ дар асоси принсипҳои манфиати мутақобила,
Қарори Девони Вазирони ҶШС Тоҷикистон аз 20 ноябри соли 1990, №255 “Дар бораи
таъсиси Ассотсатсияи сайёҳи Тоҷикистон”// Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии
ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: //
www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 06.07.2021 с.).
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тасдиқи хоҳиши давлатҳо оид ба густариш ва такмили муносибатҳо
дар соҳаи туризми байналмилалӣ дар асоси принсипҳои баробарӣ, бо
хоҳиши инкишоф додани ин робита тавассути ҳамкории васеъ байни
мақомоти давлатии сайёҳӣ, миллӣ, минтақавӣ ва дигар ташкилотҳои
сайёҳӣ, бо дарназардошти он, ки ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ барои
мусоидат ба таҳкими ҳамдигарфаҳмии байни мардум, ҳамоҳангии
шаҳрвандӣ ва муқаррар намудани арзишҳои умумиинсонӣ пешбинӣ
шудааст, ба мувофиқа омамданд. Дар асоси моддаи 2 Созишнома
бошад давлатҳо муаззаф шуданд, ки дар ташаккули фазои ягонаи
сайёҳӣ, мутобиқнамоии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба сайёҳӣ, ҷорӣ
намудани низоми ягонаи таснифоти байналмилалии ҷойи
ҷойгирнамоӣ ва хизматрасонии сайёҳӣ, шабакаи ягонаи иттилоотӣ
саҳм гузоранд1.
Бо назардошти уҳдадории ба зимма гирифтааш ҶТ аз соли 1994 ба
таҳияи қонунгузории сайёҳӣ шурӯъ намуд. Аз ҷумла дар солҳои 19941998 дар соҳаи сайёҳӣ чунин 1 Фармон ва 4 Ќарори Њукумати љумњурї
қабул карда шуд, ки муносибатњои хосси соњаро танзим намуданд.
Дар асоси Барномаи тадбирҳои таъхирнопазир оид ба инкишофи
сайёҳӣ дар ҶТ барои солҳои 1997-1998 аз 12 августи соли 1997, № 363
баҳри таъминоти меъёриву қонунгузорӣ чунин чорабиниҳо пешбинӣ
гардида буд: тибқи регламент таҳия ва пешниҳод намудани лоиҳаи
Қонуни ҶТ “Дар бораи сайёҳӣ”; мувофиқи қонунгузории ҶТ ба
баррасии Ҳукумати ҶТ пешниҳод намудани таклиф оид ба ба таъсиси
минтақаҳои озоди иқтисодии махсуси сайёҳии байналмилалӣ2.
Дар ҶТ аз соли 1991 оғоз шуда, яку якбора ҳолати манфии
иҷтимоӣ бавуҷуд омад. Ин ҳолат дар он ифода меёбад, ки дар
шароити нав маблағи хизматрасонӣ бинобар аз байн рафтани
маблағгузории давлатӣ боло рафт, корхонаҳои хоҷагии халқ аз кор
монданд ва ё фоида ба даст намеоварданд, талабот паст шуд ва худи
шаҳрвандон барои истироҳат маблағ надоштанд. Дар баробари чунин
нуқсонҳо дар ин давра ҳолатҳои мусбӣ дар самти қонунгузорӣ ҷой
дошт. Аз соли 1996 оғоз шуда якқатор қонунҳои танзимкунандаи
Созишномаи ИДМ дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ аз 23 декабри соли 1993//
Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи
электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 06.07.2021 с.).
2 Барномаи тадбирҳои таъхирнопазир оид ба инкишофи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 1997-1998 аз 12 августи соли 1997, № 363// Махзани
мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи
дастрасӣ: URL: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 06.07.2021 с.).
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муносибатҳои соҳаи сайёҳӣ қабул гардиданд. Мисол Қонуни ҶТ «Дар
бораи стандартонї»,
Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи
истеъмолкунандагон», Қонуни ҶТ «Дар бораи сертификатсияи
маҳсулот ва хизмат» ва ғайра. Маҳз дар ҳамин давра фаъолияти
сайёҳӣ ҳамчун намуди фаъолияти соҳибкорӣ эътироф шуд, ки
заминаи ҳуқуқияш Фармони Президенти ҶТ аз 8 апрели 1996, № 461
"Дар бораи таъсиси ширкати миллии сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон"
мебошад.
Ҳамаи ин санадҳои меъёривии ҳуқуқӣ бавуҷудорандаи базаи нави
меъёрии ҳуқуқии танзими соҳаи сайёҳӣ буда, дорои чунин нуқсонҳо
буданд:
- дар қонунгузории сайёҳӣ меъёрҳои чунин санадҳо ба монанди
Эъломияи Манил дар бораи сайёҳии байналмилалӣ (1980), Хартияи
сайёҳӣ (22.09.соли1985) ва ғайра ба инобат гирифта намешуд;
- қонуни алоҳидаи танзимкунандаи фаъолияти сайёҳӣ вобаста ба
хусусиятҳои хоси он ҷой надошт.
Ҳамин тариқ, ба солҳои 1991-1998 омили умумии «худфаъолиятии
бозор» хос буд, ки натиҷаи мусбӣ надод1.
II. МАРҲИЛАИ ДУЮМ - СОЛҲОИ 1999-2008. Дар ин давра
базаи меъёриву ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи сайёҳӣ фаъолона
инкишоф меёфт. Он хусусияти коплексиро касб намуд, чунки ба
танзими ҳуқуқии фаъолияти сайёҳӣ хусусияти хусусӣ-оммавӣ хос аст.
Ин ба ворид гардидани асосҳои умумӣ дар танзими ҳуқуқии сайёҳӣ
вобаста мебошад. Маҳз ягонагии манфиати хусусӣ ва оммавӣ –
хусусияти хоси танзими ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ, муайянкунандаи
хусусияти он дар замони муосир аст. Аммо дар ин давра нақши
асосиро дар танзими фаъолияти сайёҳӣ ҳуқуқи хусусӣ дошт. Дар ин
давра Тоҷикистон қонунгузории алоҳида оид ба сайёҳӣ қабул намуд.
Хусусиятҳои хоси ин марҳила чунин мебошанд:
- ташаккули фаврии базаи меъёриву ҳуқуқӣ, ки бо қабули қисми
якум (30.06.1999с.), дуюм (11.12.1999с.) ва сеюми (01.03.2005г.) КГ ҶТ,
инчунин Қонуни ҶТ «Дар бораи туризм», ки дорои унсурҳои ҳам
танзими ҳуқуқи хусусӣ (м. 1,11,13 и ва ғайра), ҳам ҳуқуқи умумӣ (м.
3,4,5,7 ва ғайра) мебошад, исбот мегардад. Дар ин қонун аз ҷониби
қонунгузор аввалин маротиба мафҳуми туризм, турист, маҳсулоти
туристӣ ва ғайра муқаррар шудааст. Дар ин давра қонунгузорӣ оид ба
1 Сангинов

Д.Ш. Туризм в Республики Таджикистан: теория и практика правового
регулирования. Монография.- Душанбе: «Эр-граф» 2013. - С.10.
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сертификатсияи хизмат дар соҳаи сайёҳӣ инкишоф ёфта, санадҳои
меъёриву
ҳуқуқи
мавҷуда
дар
бораи
ҳимояи
ҳуқуқи
истеъмолкунандагон беэътибор шуда, санадҳои нав қабул гардидаанд
(09.12.2004с.). Ҳукумати ҶТ Барномаи давлатии инкишофи туризм дар
Тоҷикистонро дар давраи солҳои 2004-2009 (29.12.2003 с.) тасдиқ
намуда, қарор «Дар бораи масъалаҳои дастгирии давлатии рушди
туризми экологӣ, кӯҳию варзишӣ ва қӯҳнавардӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон»-ро қабул намуд (04.03.2005с.) ва ғайра;
- бартарияти бемуҳоботи Қонун нисбат ба дигар санадҳои
меъёриву ҳуқуқӣ оид ба муносибатӣои сайёҳӣ ва эътирофи зарурати
мувофиқати меъёрҳои қонун ба меъёрҳои КГ ҶТ;
- бавуҷудоии омили мутобиқсозии қонунгузории граждании
Тоҷикистон ба мақсади мувофиқати он ба талаботи санадӣои
меъёриву ҳуқуқии байналмилалии танзимкунандаи соҳаи сайёҳӣ1.
Дар солҳои 1999-2008 дар Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳӣ чандин
санадҳо қабул шудаанд, ки барои такмили механизми фаъолият дар
ин соња равона шуданд.
Дар ин марҳила дар Тоҷикистон низоми сустинкишофёфтаи ба
иҷтимоиёт нигаронидашудаи сайёҳиро ба мерос гирифт, ки он ба
талаботи иқтисоди бозаргонӣ ҷавобгӯ набуд. То соли 1998 дар
мамлакат рушди сайёҳӣ бетартиб сурат гирифта, танҳо хусусияти
тиҷоратӣ дошт. Дар моҳи январи соли 2001 бо мақсади баланд
бардоштани нақши давлат дар рушди соҳаи сайёҳӣ чун соҳаи
афзалиятноки иқтисодиёт бо Фармони Президенти ҶТ аз 11 январи
соли 2001, № 445 вазифаҳои мақоми давлатии идора дар ин соҳа ба
зиммаи Вазорати иқтисод ва савдои ҶТ вогузор гардид. Дар ин
марҳила дар ҷумҳурӣ проблемаҳои зиёди ҳалталаби рушди соҳаи
сайёҳӣ ҷой дошт. Як қатор омилҳои объективие мавҷуд буд, ки ба
барқароршавии соҳа монеъ мешуданд. Инҳо, пеш аз ҳама, менеҷменти
заиф дар худи саноати сайёҳӣ ва ҳам дар соҳаҳои бо он омехта,
инчунин
фарсудашавии
фондҳои
асосии
дар
иншооти
инфраструктураи сайёҳӣ мавҷудбуда, корҳои рекламавии ба таври
самаранок ба роҳ монда нашуда буд, қабл аз ҳама дар хориҷа. Дар ин
солҳо масъалаҳои таъсири сайёҳӣ ба амнияти миллӣ, дохилӣ ва
иқтисодии мамлакат, инчунин таъмини бехатарии иқомати сайёҳони
Д.Ш. Рушди қонунгузории сайёҳӣ баъд аз қабули Кодекси гражданӣ// Паёми
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ–иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2019.
№3. Қисми I.- С.223-227.
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хориҷӣ дар Тоҷикистон баррасӣ нашуда буд. Мақомоти давлатӣ оид
ба омор сайёҳиро ҳамчун соҳаи мустақил ҷудо накарда буд, вале
корҳои такмили баҳисобгирии нишондиҳандаҳои сайёҳӣ мувофиқи
тавсияномаҳои Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ сурат мегирифт.
Чунки 27 ноябри соли 2008 дар Шӯрои ҳабдаҳуми СУС Созмони
миллали муттаҳид, ки дар шаҳри Картахена-де-Индиаси Колумбия
баргузор шуд, Тоҷикистон узви комилҳуқуқӣ ин ташкилот интихоб
гардид. Узвият Тоҷикистонро ӯҳдадор намуд, ки тамоми санадҳои
меъёрии ҳуқуқии соҳаи сайёҳияшро ба санадҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ ин соҳа мутобиқ намояд1.
Таҳлилҳои омори бозори сайёҳӣ нишон медиҳад, аз давраи соли
1998 то соли 2008 дар мавриди гузаштани шаҳрвандони хориҷӣ ва
резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сарҳад фарқияти манфӣ ҷой
дошт, яъне назар ба воридшавӣ хориҷ шудани сайёҳон бештар буд
(26372 нисбат ба 18163) буд. Дар ин марҳила шаклҳои афзалиятноки
сайёҳии байналмилалӣ дар мамлакат муайн шуд: кӯҳнавардӣ, сайёҳии
кӯҳию варзишӣ ва экологӣ; рафтинг, парапланеризм, варзиши
лижаронии кӯҳӣ; шикори байналмилалӣ; сайёҳии таърихию
маърифатӣ ва этникӣ; сайёҳии дохилӣ, табобати санаторию курортӣ
ва истироҳат. Таҳлили ҷараёни воридшавии сайёҳон аз рӯи мақсади
ташрифи онҳо ба ҷумҳурӣ дар ин марҳила аз афзоиши муайяни ба
истилоҳ сайёҳи "конгрессию корӣ" гувоҳӣ медиҳад, ки ин аз рӯи дар
кишвар баргузор намудани ҳар гуна конференсияҳои байналмилалӣ,
симпозиумҳо ва мулоқотҳо дар сатҳи олӣ намудор мегардад. Аз
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули қарор дар бораи
эълон намудани ноҳияҳои Варзобу Балҷувон ва дараи Ромит ҳамчун
минтақаҳои табобатии санаторию бехдоштӣ, истироҳатӣ ва сайёҳӣ ба
тадриҷан эҳё гардидани сайёҳии дохилӣ мусоидат намуд. Дар ин
марҳила дар ҷумҳурӣ бештар аз 65 % иншооти санаторию истироҳатӣ
ва самти сайёҳидошта барқарор гардида, қариб 35 минтақаҳои хусусӣ
бунёд шудаанд, ки барои ташкили истироҳату табобати шаҳрвандони
Сангинов Д.Ш. Нақши Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ дар рушди сайёҳии
Тоҷикистон// Маводҳои Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи «20 солагии аъзошавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид»/ Зери
таҳрири д.и.ҳ., профессор Раҳимов М.З.- Душанбе. 2013. С.94-106; Сангинов Д.Ш.
Международное сотрудничество в сфере туризма // Рушди қонунгузории соҳибкорӣ,
тиҷорат ва сайёҳӣ дар даврони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводи
конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ аз 18 – уми майи соли 2018)/ Зери таҳрири
номзадҳои илмҳои ҳуқуқ, дотсентон Раҳмон Д.С. ва Сангинов Д.Ш.- Душанбе:
«Матбааи ДМТ». 2018.- С.195-206.
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Тоҷикистон, шуғли аҳолӣ ва ҷалби сармоягузории ватанӣ дар
инфраструктураи номбурда шароити воқеиро ба вуҷуд оварданд.
Ташкили сафари шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба хориҷа ҳам барои
истироҳату табобат ва ҳам ба мақсади тиҷорат, ҳамчун яке аз
намудҳои сайёҳӣ баррасӣ мешуд. Дар он вақт даромади аз ҳама
бештарро (зиёда аз 80%) аз фаъолияти ташкилотҳои сайёҳӣ дар самти
сайёҳии хориҷшаванда коркунанда ба даст меоварад, сайёҳии
воридшаванда 8 фоиз, сайёҳии дохилӣ 12 фоизи даромадҳои соҳаи
сайёҳиро ташкил медод. Дар марҳилаи мазкур миқдори ташкилотҳои
сайёҳӣ амалан афзоиш наёфт, ки он пеш аз ҳама ба арзиши баланди
иҷозатнома барои дарёфти ҳуқуқ барои фаъолияти сайёҳӣ вобаста
буд. Дар соли 2002, баъд аз қабули Низомномаи нав дар бораи
тартиби литсензиякунонӣ, миқдори онҳо то 24 (афзоиш дар ҳудуди
117%) зиёд гардид, ки қисми асосии онҳоро сектори хусусӣ ташкил
медод ва бештар аз 125 иншоотҳои сайёҳӣ ва самти санаторию
истироҳатӣ дошта, аз ҷумла 51 меҳмонхона, 9 санатория вуҷуд дошт,
қисми боқимондаро минтақаҳои истироҳатӣ, хонаҳои истироҳатӣ,
базаҳои сайёҳӣ ва лагерҳои тандурустӣ ташкил медоданд.
Дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ҶТ дар ин солҳо сарфи назар аз
иқтидори зарурӣ мавқеи на он қадар намоёнро ишғол менамуд ва
мутобиқан ба ҳиссаи кишвар қисмати ками гардиши сайёҳии ҷаҳонб
рост меомад. Тибқи нишондиҳандаҳои омории бозори сайёҳӣ, дар
давраи солҳои 2000 то 2008 дар ҷумҳурӣ тамоюли устувори
баландшавии гардиши сайёҳӣ ба назар мерасад (дар соли 2008 зиёда аз
450 ҳазор шаҳрванди хориҷӣ ба кишвар ташриф овардааст), ки ба он
пеш аз ҳама вазъи мӯътадили сиёсати дохилӣ ва иҷтимоию иқтисодии
кишвар мусоидат менамуд. Дар охири марҳилаи мазкур самтҳои
зерини сайёҳӣ дар ҶТ ҳамчун афзалиятнок арзёбӣ мегардиданд:
сайёҳии табобати санаторию курортӣ ва истироҳатӣ; кӯҳнавардӣ,
сайёҳии варзиши кӯҳӣ ва экологӣ; сайёҳии таърихию омӯзишӣ ва
этнографӣ; сайёҳии касбӣ; рафтинг (қаиқронӣ дар дарёҳои кӯҳӣ);
варзиши лижатозии кӯҳӣ; шикори сайёҳии хориҷӣ.
Таҳлили маҷмӯи вазъи соҳаи сайёҳӣ шаҳодат медиҳад, ки асосан
омилҳои зерин рушди сайёҳиро дар ҷумҳурӣ дар ин марҳила
бозмедоштанд:
- мавҷуд набудани таблиғоти давлатии ғайритиҷоратии
имкониятҳои сайёҳии кишвар ва вобаста ба ин фаъолияти нокифояи
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таблиғотию иттилоотӣ оид ба пешравии маҳсулоти миллии сайёҳӣ
дар бозори ҷаҳонии хизматрасонии сайёҳӣ;
- номукаммал будани тартиби амалкунандаи дастгирии
раводидии кишвар, бақайдгирӣ ва боздид аз минтақаҳои
наздисарҳадии ҷумҳурӣ барои шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ;
- низоми номукаммали ташкили сайёҳӣ воридотӣ ва дохилӣ дар
кишвар, сатҳи пасти менеҷмент ҳам дар саноати сайёҳӣ ва ҳам дар
соҳаҳои ба он омехта;
- ба талаботи замон мувофиқ набудани инфрасохтори миллии
сайёҳӣ ва фарсудашавии заминаи моддию техникии мавҷуда, миқдори
ками меҳмонхонаҳои дараҷаи миёнаи дорои сатҳи муосири истироҳат,
инчунин мувофиқат накардани нарх ва сифати хизматрасонӣ дар
меҳмонхонаҳои амалкунанда ва иншооти қабул;
- теъдоди маҳдуди хатсайрҳои байналмилалии ҳавопаймоӣ ба
кишвар;
- низоми номукаммали ташкили корҳои фаврии наҷотдиҳӣ
ҳангоми баргузории чорабиниҳои экстремалии сайёҳӣ;
- заминаи сусти моддию техниӣӣ барои пешбурди фаъолияти
таълимии соҳа.
Баҳри рафъи мушкилоти мавҷуда дар заминаи санадҳои меъёрии
қабулшуда дар ин марҳила вазифаҳои зерин гузошта шудаанд:
-таъмини низоми усулҳои нави танзими давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ,
ки ба шароити тағйирёбандаи иқтисодию иҷтимоӣ, мақсадҳо,
принсипу вазифаҳои татбиқи фаъолияти сайёҳӣ дар самти минбаъд
ҳавасманд намудани рушди бахши хусусӣ ҷавобгӯ бошад; такмили
заминаи меъёрӣ, ҳуқуқии рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
механизми танзими давлатӣ дар ин соҳа; андешидани тадбирҳо оид ба
таъминоти кадрӣ, илмию методӣ, рекламавию иттилоотии соҳаи
сайёҳӣ; рушди инфраструктураи сайёҳӣ, таҳияи маҷмӯи тадбирҳо оид
ба мусоидат дар таҷдиди базаи моддии сайёҳӣ, тезонидани сохтмони
иншооти нав; пешрафти маҳсулоти сайёҳии миллӣ дар бозори
ҷаҳонии хизматрасониҳои сайёҳӣ; таъмини рушди соҳибкории хурд,
ҳавасмандсозии шуғли аҳолӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва соҳаи хизматрасонӣ;
фароҳам овардани шаӣроит барои сармоягузорӣ ва шаклҳои дигари
маблағгузорӣ, қарздиҳӣ ба субъектҳои соҳа.
III. МАРҲИЛАИ СЕЮМ - СОЛҲОИ 2009-2016. Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ин марҳила дар Осиёи Миёна имкониятҳои
бештареро барои рушди сайёҳӣ соҳиб гардида, мувофиқи рейтинги
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ҷаҳонӣ аз рӯи хулосаҳои сомонаву шабакаҳои ҷаҳонӣ мавқеи
мусбатро касб кард:
- оҷонсии "ВВС" (Британияи Кабир, соли 2012) Ҷумҳурии
Тоҷикистонро дар қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои сайёҳон
эълон кард;
- ҶТ дар шабакаи иҷтимоии "Глоб Спотс" ("Globe Spots", соли
2014) дар сархати даҳгонаи кишварҳои ҷолиб барои сайёҳони
саргузаштӣ ҷои дуюмро ишғол намуд;
- нашрияи русии маҳаллаи маъруфи "Нейшнал Ҷеографик"
("National Geographic", соли 2016) шоҳроҳи Помири Тоҷикистонро ба
10 роҳи кӯҳии зеботарини дунё шомил намуд;
- дар соли 2015 маҳаллаи Топ - 100 дар соли 2015 3 минтақаи
Тоҷикистон ва дар соли 2016 кӯҳҳои Помирро ба рӯйхати мавзеъҳои
ҷолиб дохил намуд;
- пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар соли 2015 аз рӯи
сайругашти шабонаи сайёҳон аз ҳама шаҳри бехатар дар байни
кишварҳои ИДМ эътироф гардид;
- аз рӯи таҳлилҳои омори расмӣ дар соли 2016 ҶТ кишварест, ки
сайёҳии он дар ҳоли рушд қарор дошта, миёни кишварҳои аъзои
Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ ҷои дуюмро ишғол менамояд;
- аз рӯи баҳогузории Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ ҶТ аз дараҷаи 7
холи имконпазир 3,2 хол гирифта, дар давоми ду сол аз мавқеи 119 ба
107 боло рафт. Баҳои беҳтаринро Тоҷикистон аз рӯи категорияҳои
"амният" ва "тандурустӣ" (5,7) соҳиб шуд. Боиси хушнудист, ки миёни
мамлакатҳои бо суръат рушдкунандаи сайёҳӣ Тоҷикистон алоҳида
зикр шудааст. Дар ин рӯйхат Тоҷикистон баъд аз Япония ва
Озарбойҷон ҷои сеюмро ишғол намуд.
Бо таваҷҷуҳ ба захираҳои бойи таърихию фарҳангии кишвар,
СММ оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ва Созмони
Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ Тоҷикистонро ба рӯйхати "Тарғиби мероси
таърихии давлатҳои Шоҳроҳи Абрешим" шомил намуданд. Иштирок
дар ин барнома имкон медиҳад, ки иншоотҳои таърихию фарҳангии
Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун мавзеъҳои сайёҳӣ муаррифӣ
карда шаванд. Рӯйхати мамлакатҳое, ки шаҳрвандонашон раводидро
бо расмиёти соддакардашуда дар се фурудгоҳҳои байналмилалии
Тоҷикистон гирифта метавонанд, аз 68 то 78 мамлакат боло рафт.
Ҳамзамон, бо 15 давлати дунё тартиби бераводид амал мекунад. Аз
моҳи июни соли 2016 тартиби нави электронии раводид бо мақсади
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таъмини ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат оғоз гардид.
Ҷуғрофияи ташрифоти сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ васеъ гашта, аз 59
давлат дар соли 2015 ба 109 давлат дар соли 2016 расид.
Ба андешаи мо ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии Тоҷикистон
ҳамчун кишвари сайёҳӣ дар ин марҳила қабули теъдоди зиёда аз 10
санадҳои меъёрии ҳуқуқии соњавї мусоидат намуданд, ки дар мањзани
иттилооти Вазорати адлия дастрас мебошанд.
Барои инкишоф додани қонунгузории ҶТ дар соҳаи сайёҳӣ дар ин
давра аз ҷониби Ҳукумати ҶТ Консепсияи рушди соҳаи туризм дар ҶТ
барои солҳои 2009-2019 ва Барномаи давлатии рушди туризм дар ҶТ
дар давраи солҳои 2010-2014 қабул гардид.
Яке аз хусусиятҳои махсуси марҳилаи мазкур он мебошад, ки 22
майи соли 2016 раъйпурсии умумихалқӣ доир ба ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ баргузор гардид ва дар сатҳи
конститутсионӣ дар соҳаи сайёҳӣ чунин тағийрот ворид карда шуд:
дар қисми якуми моддаи 38 калимаи «туризм» ба калимаи «сайёҳӣ»
иваз карда шавад. Дар асоси ин тағийрот минбаъд дар кулли санадҳои
меъёрии ҳуқуқии дар соҳаи сайёҳӣ қабулшуда, бо назардошти
мухолифат накардан ба муқаррароти моддаи 38 Конститутусияи
кишвар танҳо истилоҳи сайёҳӣ мавриди истифода қарор дода шуд.
Дар паёми худ Президенти ҶТ, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 22-юми декабри соли 2016
сол такид намуданд, ки: “Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи
сайёҳӣ диққати ҳамаҷониба дода, барои рушди минбаъдаи он
заминаҳои заруриро фароҳам меорад. Дар доираи барномаҳои
қабулшудаи давлатӣ рушди соҳа бо ҷорӣ намудани низоми раводиди
электронӣ барои сайёҳони хориҷӣ, таъсис додани минтақаҳои сайёҳӣ
ва муҳайё намудани инфрасохтори зарурӣ таъмин гардида истодааст.
Ҳоло дар Тоҷикистон барои шаҳрвандони зиёда аз 80 кишвар низоми
соддакардашудаи раводид ҷорӣ карда шудааст. Дар натиҷа, шумораи
сайёҳон дар се соли охир мунтазам афзоиш ёфта, ду баробар (аз 207 то
414 ҳазор нафар) зиёд гардидааст. Тоҷикистони биҳиштосои мо
сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари
меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои
табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва
чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои
мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат
мебошад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки бо мақсади боз ҳам тавсеа
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бахшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои
мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар кардани
сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва
дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар
ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат соли 2017 дар назди
Ҳукумати Тоҷикистон сохтори алоҳида оид ба соҳаи сайёҳӣ таъсис
дода шавад. Ҳамчунин, Ҳукумати мамлакат якҷо бо вазорату
идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
бо мақсади боз ҳам рушд додани соҳа ва истифодаи васеи
имкониятҳои мавҷуда, рушди инфрасохтори сайёҳӣ, баланд
бардоштани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими
давлатӣ ва дастгирии сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя,
ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи сохтору мақомоти дахлдор ва омода
намудани кадрҳои болаёқатро дар ин самт таъмин намоянд. Ҷиҳати
босуръат тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ дар кишвар зарур аст, ки
воридоти таҷҳизоту маводи сохтмонии иншооти сайёҳӣ аз пардохтҳои
андозию гумрукӣ, инчунин, ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ соли аввали
фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шаванд. Аз ин
лиҳоз, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати
амалӣ намудани имтиёзҳои зикршуда чораҷӯӣ намояд” 1 . Бо
назардошти ин дастуру супоришҳо аз соли 2017 марҳилаи нави рушди
қонунгузории сайёҳӣ оғоз ёфт.
IV. МАРҲИЛАИ ЧОРУМ – АЗ СОЛИ 2017 ИНҶОНИБ. Дар ин
марҳила зиёда аз 10 санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ қабул
карда шуданд, ки дар асарњои алоњидаи илмї ва таълимї муаллифи
ин сатрњо, як ба як номбар шудаанд.
Дастоварди ҳуқуқии дар соҳаи сайёҳӣ дар ин марҳила он
мебошад, ки соҳаи ҳуқуқи сайёҳӣ дар низоми ҳуқуқии кишвар ҳамчун
соҳаи алоҳида дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 20182028 барасмият дароварда шуд, гарчанд, ки аз соли 2012 инҷониб аз
ҷониби олимон эътироф шуда буд2.
Паёми Президенти ҶТ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии
ҶТ аз 22.12.2016 сол// http://prezident.tj/node/13739#kushoniyon.
2 Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон (санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ).
Васоити таълимию амалӣ. - Душанбе, «Эр-граф», 2012. – 320 с.; Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи
сайёҳии (туристии) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Васоити таълимӣ. - Душанбе: «Эр-граф».
2012. – 500 с.; Сангинов Д.Ш., Саъдиев И.З. Ҳуқуқи сайёҳии (туристии) Ҷумҳурии
Тоҷикистон: Васоити таълимӣ - методӣ. - Душанбе: «Эр-граф», 2014. – 128 с.; Сангинов
Д.Ш. Ҳуқуқи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Васоити таълимӣ-методӣ. Душанбе, 2016.
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Тибқи мукарароти Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои
2018-2028 аз 6 феврали соли 2018, № 1005 дар солҳои истиқлолияти
давлатӣ дар кишвар инкишофи танзими давлативу ҳуқуқии
фаъолияти сайёҳӣ ва инфрасохтори сайёҳӣ хеле фаъол гардид.
Пешрафти хизматрасонии сайёҳӣ, эътироф гардидани соҳаи сайёҳӣ
ҳамчун соҳаи афзалиятноки рушди иқтисодиёти мамлакат, аъзо
шудани кишвар ба Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ, такмили
қонунгузории ҶТ дар бахши ташкилу танзими ҳуқуқиву давлатии
фаъолияти сайёҳӣ талаб намуд, ки асосҳои ҳуқуқи ва ташкилии
сиёсати ҳуқуқии ҶТ дар соҳаи сайёҳиро ташкил медиҳанд. Омилҳое,
ки ба самаранокии сиёсати ҳуқуқии давлат дар соҳаи сайёҳӣ таъсири
манфӣ мерасонанд, дуруст ва самаранок истифода нашудани
имкониятҳои мавҷуда дар соҳаи сайёҳӣ ва пурра инкишоф наёфтани
инфрасохтори сайёҳӣ, ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ
набудани сифати хизматрасонии сайёҳӣ, нокифоя будани танзими
давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, паст будани сатҳи
сармоягузорњ дар соҳаи сайёҳӣ мебошад.
Барои ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ ва рушди соҳаи сайёҳӣ анҷом
додани корҳои зерин мувофиқи мақсад аст: қабул намудани таснифи
ихтисос ва касбҳои соҳаи сайёҳӣ дар ҶТ бо таваҷҷуҳ ба талаботи
бозори меҳнат, омода намудани стандарти касбии кормандони
инфрасохтори сайёҳӣ бо дар назар доштани самтҳои нави ихтисосҳои
соҳаи сайёҳӣ; мусоидат ба инкишофи пардохти ғайринақдӣ дар
низоми савдо ва хизматрасониҳо; дастгирии рушди ҳамкориҳои
байналмилалии сайёҳӣ; ташаккули муҳити рақобатнок дар бозори
хизматрасониҳои сайёҳӣ; имтиёз додан, мусоидат кардан барои ворид
намудани техника ва таҷҷизоти барои рушди сайёҳӣ мусоидаткунанда
(б. 46-48)1.
Дар паёми худ Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ санаи 26-уми декабри соли
2018 бо натиҷагирӣ аз соли 2018 ва вазифаҳо барои соли 2019 такид
намуданд, ки: “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон
гардидани соли 2018 ба дарки аҳаммияти самтҳои мазкур дар ҳаёти
- 458 с.; Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Душанбе,
2017. 200с.
1 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз 6
феврали соли 2018, № 1005// Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия».
Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www.adlia.tj (санаи
муроҷиат: 06.07.2021 с.).
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иҷтимоиву иқтисодии мардум такони ҷиддӣ бахшида, шумораи
сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017
дуюним баробар афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои
пешбинишуда як сол басанда нест. Дар баробари ин, соли ҷорӣ
“Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030” қабул гардид
ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон то ҳадди имкон муаррифӣ
шуданд, лекин барои рушди инфрасохтори соҳа дар ҳамаи
минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. Бо
мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо
дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот пешниҳод
менамоям, ки солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд. Мақсади асосӣ аз ин
пешниҳод амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири
боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии
аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар
соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани
аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои
маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои
мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва
баланд бардоштани некӯаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли
аҳолинишин мебошад. Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки барои
расидан ба мақсадҳои зикршуда дар самти мазкур ва ҳамзамон бо ин,
ҷиҳати муаррифии мавзеъҳои нодири сайёҳӣ, ҳифз, инкишоф ва
истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, ҳайвоноту наботот ва мероси
таърихиву фарҳангӣ, фароҳам овардани шароит барои сайёҳии
экологӣ, табобатӣ, варзишию шикор ва кӯҳнавардӣ тадбирҳои
иловагӣ андешад. Таъкид месозам, ки раисони вилоятҳо ва шаҳру
ноҳияҳо барои вусъат бахшидан ба корҳои ободониву бунёдкорӣ,
рушди инфрасохтори деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо ин
мақсад ҷалб намудани сармояи ватаниву хориҷӣ масъулияти бевосита
дошта, бо ҷойи корӣ таъмин кардан ва соҳиби касбу ҳунар
гардонидани мардум низ вазифаи аввалиндараҷаи онҳо мебошад”1.
Соли 2021 бошад дар паёми худ Президенти ҶТ, Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ «Дар бораи самтҳои
асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» иброз намуданд, ки:
“Имрӯз дар ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пешбарандаи
иқтисодиёт ва бо суръати баланд рушдёбанда ба ҳисоб меравад. Бо
1Паёми

Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26.12.2018// http://prezident.tj/node/19088.
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дарки мавқеи ин соҳа дар иқтисоди миллӣ мо рушди соҳаи сайёҳиро
яке аз самтҳои афзалиятнок муайян карда, солҳои 2019 – 2021–умро
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудем.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки соли 2018 бори нахуст дар замони
соҳибистиқлолӣ шумораи сайёҳон қариб ба 1 миллиону 200 ҳазор
нафар расида, нисбат ба соли 2017–ум 2,6 баробар зиёд шудааст. Дар
соли 2019 аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷие, ки ба
Тоҷикистон омадаанд, 1 миллиону 260 ҳазор нафарашон сайёҳон
буданд. Тайи солҳои 2018 – 2020–ум дар кишвар 145 ширкати нав
иҷозатномаи фаъолият гирифта, дар ин муддат, дар маҷмӯъ, 224
ширкат ба бозори сайёҳӣ ворид гардид. Дар заминаи ташаббусҳои
зикргардида ва имтиёзҳои дар ин самт пешниҳоднамудаи Ҳукумати
мамлакат фаъолияти бахши хусусӣ густариш пайдо карда, шумораи
меҳмонхонаҳо ва дигар инфрасохтори хизматрасонӣ зиёд шуд ва ин
тадбирҳо ба рушди деҳот, хусусан, дар хатсайрҳои сайёҳӣ таъсири
мусбат расониданд. Зарур аст, ки ин раванд боз ҳам густариш дода
шавад. Дар ин раванд, Тоҷикистон ба қатори даҳ кишвари
ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон, ба даҳгонаи кишварҳои
беҳтарини сайёҳии пиёдагардӣ, ба панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми
соддаи пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир ба даҳ роҳи
зеботарини дунё шомил шуда, пойтахти мамлакат – шаҳри Душанбе
ба даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амният ворид гардид.
Бо вуҷуди ин ҳама ва бо дарназардошти соли ҷамъбастии ташаббуси
«Солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», Кумитаи рушди
сайёҳӣ, дигар сохтору мақомоти марбута, аз ҷумла роҳбарони
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки доир ба
афзоиш додани саҳми соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисоди кишвар ва
ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ барои ба меъёрҳои байналмилалӣ
мутобиқ намудани хизматрасониҳо, дарёфти роҳҳои нави ташкили
инфрасохтори сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу
хориҷӣ, бахусус, рушди сайёҳии дохилӣ чораҳои аввалиндараҷа
андешанд”1.
Дар асоси Стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҶТ барои давраи то соли
2030 аз 1 августи соли 2018, № 372 дар самти ташаккули асосҳои
институтсионалии рушди соҳаи сайёҳӣ:
Паёми Президенти ҶТ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии
ҶТ «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.01.2021//
http://prezident.tj/node/25005#rushon.
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- такмили қонунгузории амалкунанда ва санадҳои меъёрии
ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи сайёҳӣ;
- таҳияи санади мукаммал дар соҳаи сайёҳӣ;
- дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қабулшудаи байналмилалӣ
дар соҳаи сайёҳӣ;
- тақвияти заминаҳои институтсионалии шарикии давлат ва
бахши хусусӣ дар соҳаи сайёҳӣ1.
Бо ҳали вазифаҳои мазкур дар соли 2030 ҶТ ҳамчун кишвари
соҳаи сайёҳиаш устувор ва дар минтақаву сатҳи ҷаҳонӣ эътирофшуда
хоҳад шуд. Саҳми сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ назаррас
шуда, сайёҳӣ ҳамчун меҳвари таъсиси ҷойҳои корӣ дар шаҳру
минтақаҳои дурдасти мамлакат нақши муҳимро ишғол мекунад.
Ҷалби сармояи хориҷӣ ва дохилӣ, имтиёзҳои махсуси андозию
гумрукӣ ба рушди инфрасохтори сарироҳӣ, меҳмонхонаҳо,
осоишгоҳҳо, маҷмааҳои сайёҳӣ мақсаднок равона шуда, инчунин
шароит ва инфрасохтори нақлиётию логистикӣ барои ташаккулёбӣ ва
рушди истеҳсоли маҳсулоти ҳунарҳои дастӣ, соҳибкории саноатӣ ва
сайёҳӣ дар деҳот ва дар ноҳияҳои дурдасти кишвар, ки дорои иқлим
ва табиати беназир мебошанд, фароҳам оварда мешавад. Муҳоҷирати
меҳнатӣ коҳиш ёфта, ҷойҳои кори таъсисдодашуда ташаккул ёфтани
табақаи миёнаи аҳолиро дар деҳот таъмин мекунанд. Рушди соҳаи
сайёҳӣ ҷумҳурии мо аз кишвари саёҳати саргузаштиву экологӣ ва
пиёдагардӣ ба кишвари саёҳати таърихӣ, фарҳангӣ, табобатӣфароғатӣ, саёҳати саноатӣ, тиҷоратӣ ва саёҳати корӣ табдил меёбад.
Сатҳу сифати хизматрасонӣ ҷавобгӯ ба талаботи стандартњои
байналмилалӣ мегардад. Мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
раддабандии кишварҳои меҳмоннавоз (World Economic Forum),
индекси кишварҳои амниятӣ (Institute of Economy and Peace), Шӯрои
ҷаҳонии саёҳат ва сафар (World Tourism and Travel Council) дар ҷои
намоён қарор гирифта, ташкилоти маркетингӣ (Destination Marketing
Organization) ҷиҳати муаррифии бренди миллии мавзеъҳои сайёҳии
Тоҷикистон фаъолияти фарогир (инклюзивӣ) мегардад. Донишгоҳи
байналмилалии сайёҳӣ ва меҳмондории Тоҷикистон таъсис ёфта,
мутахассисони болаёқати соҳаи сайёҳӣ пешбарандаи фаъолияти соҳа
тайёр карда мешаванд. Маҷаллаи махсуси сайёҳӣ, телевизиони сайёҳӣ,
Стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҶТ барои давраи то соли 2030 аз 1 августи соли 2018, №
372// Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи
электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http: // www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 06.07.2021 с.).
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рӯзномаи сайёҳӣ таъсис дода мешавад. Дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои
кишвар марказҳои хизматрасонии сайёҳӣ фаъолият карда, маводи
таблиғотиву иттилоотӣ бо забонҳои гуногуни хориҷӣ таҳия ва таълиф
шуда, фитта ва руқъаҳои ҷолиби сайёҳӣ ройгон дар сартосари кишвар
ва берун аз он паҳн карда мешаванд1.
Адабиёт:
1. Сангинов Д.Ш. Нақши Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ дар рушди
сайёҳии Тоҷикистон// Маводҳои Конференсияи илмӣ-амалии
ҷумҳуриявӣ дар мавзўи «20 - солагии аъзошавии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид»/ Зери таҳрири д.и.ҳ.,
профессор Раҳимов М.З.- Душанбе. 2013. С.94-106.
2. Сангинов Д.Ш. Международное сотрудничество в сфере туризма //
Рушди қонунгузории соҳибкорӣ, тиҷорат ва сайёҳӣ дар даврони
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
(Маводи
конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ аз 18 – уми майи соли
2018)/ Зери таҳрири номзадҳои илмҳои ҳуқуқ, дотсентон Раҳмон Д.С.
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Бобокалонов Ѓ.М.
РУШДИ ЌОНУНГУЗОРЇ ОИД БА МЕЊНАТ
Дар давраи сї соли Истиќлоли давлатї, ҶТ дар партави сиёсати
башардӯстонаи Асосгузори сулњу вањдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти ҶТ муњтарам Эмомалӣ Рањмон дар тамоми саросари
ҷањон њамчун кишвари ташаббускору рӯ ба инкишоф муаррифӣ
шудааст, ки боиси ифтихори њар яки миллати тољик мебошад. Аз ин
љо, дар баромаду суханронињои худ, Асосгузори сулњу вањдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти ҶТ муњтарам Эмомалӣ Рањмон борњо
дар бораи истиќлолият ќайд менамоянд. Аз љумлаи онњо,
«Истиќлолият неъмати бебањо ва нињоят пурарзишест, ки халќи
тоҷикро соњиби комилњуќуќи сарнавишти хеш намуд ва ҷомеаи мо
њамчун давлати демократӣ ба раванди умумии таърихи ањли башар
ворид гардид»1.
Таҷлили санаи ба истиќлолият расидани Тоҷикистон барои мо
њуќуќшиносон њамчун ҷашни шукргузории мо аз давлати њуќуќбунёд
ва бори дигар пеши назар овардан, тањлилу ќиёси ќонунгузории
имрӯза ва тарњрезӣ намудани дурнамои ќонунгузории ояндаамон
мебошад. Зеро сї соли истиќлол бањри ќабул кардани ќонунњо ва бо
таќозои пешрафти њаёти кишвар ворид намудани тағйиру иловањои
зарурӣ ба ќонунњои мавҷуда имкониятњои васеи њуќуќӣ фароњам
овард.
Дар натиҷа яке аз њуљљати асосии давлат Конститутсияи ҶТ 6
ноябри соли 1994 аз тариќи раъйпурсии умумихалќї якдилона аз
љониби мардуми шарафманди тољик ќабул карда шуд.
Ќонунгузории ҶТ оид ба мењнат ба Конститутсияи ҶТ асос
ёфтааст, ки дорои ќувваи олии њуќуќї буда, меъёрњои он мустаќиман
амал мекунанд.
Cардори

шуъбаи ќонунгузорї оид ба мењнат, муњољират ва иљтимоии Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти ЉТ, н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва
тиљорати факултети њуќуќшиносии ДМТ.
1Эмомалї Рањмон. Табрикоти телевизионӣ ба муносибати 9-солагии Рӯзи Истиқлолият
08.09. соли 2000. –ш. Душанбе. http://president.tj/node/9642
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Тамоми дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї дар асос ва
дар мутобиќат бо Конститутсияи ҶТ ќабул карда мешаванд ва дар
сурати хилофи он буданашон, эътибори њуќуќї надошта, меъёру
муќаррароти онњо татбиќ намешаванд.
Дар Конститутсияи ҶТ њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
баробарии њама дар назди ќонун ва суд муќаррар шудааст.
Конститутсияи кишвар њамагуна мањдудсозии њуќуќу озодињоро аз
рўи аломати мансубияти иљтимої, нажодї, миллї, забонї, љинсї,
эътиќоди динї, вазъи иљтимої ва дигар аломатњо манъ намудааст.
Тибќи м. 35 Конститутсияи кишвар њар кас ба мењнат, интихоби
озодонаи касбу кор, њифзи мењнат ва њимояи иљтимої њангоми
бекорї, ба музд ба андозаи на камтар аз њадди аќали музди мењнат
њуќуќ дорад. Моддаи мазкур манъ будани њама гуна мањдудият дар
муносибатњои мењнатї, њуќуќ ба музди баробар барои иљрои кори
якхела, манъ будани мењнати занон ва ноболиѓон дар корњои вазнин,
зеризаминї ва шароиташон зарарнокро эълон доштааст.
Дар м. 37 Конститутсияи Тоҷикистон њуќуќи шањрванд ба
истироњат муайян шудааст, ки он бо роњи муќаррар намудани њафта
ва рўзи корї, рухсатии њарсолаи мењнатї, рўзњои њарњафтаинаи
истироњат таъмин карда мешавад.
Конститутсияи кишвар (м. 28) њуќуќи шањрвандонро ба муттањид
шудан, аз љумла ба таъсис додани иттифоќњои касаба бо маќсади
њифзи њуќуќу манфиатњои ќонуниашон муќаррар намудааст.
Дар м. 39 Конститутсияи Тоҷикистон сухан дар бораи таъминоти
иљтимоии шањрвандон дар пиронсолї, њангоми беморї, маъюбї, гум
кардани ќобилияти корї ва дигар мавридњое, ки ќонун муайян
намудааст, меравад1.
Дар давраи сї соли Истиќлоли давлатї, зарурати тағйир додани
сохтори маќоми олии ќонунбарор пеш омад. Соли 1999 ва боз њам бо
майлу иродаи халќи Тољикистон аввалин маротиба дар таърихи
навини давлатдорї, Парламенти нави касбӣ, ки иборат аз ду палата
мебошад, таъсис дода шуд, ки маќоми олии намояндагї ва
ќонунгузори ҶТ мањсуб меёбад.
Ќонунњоро Маљлиси намояндагон ќабул менамояд. Ќонунњо бо
тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилони Маљлиси

Шонасридинов Н., Бобокалонов Ѓ. М. Тафсири Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон.Нашри якум. // Муњаррири масъул, номзади илмњои њуќуќ, дотсент Н.
Шонасридинов. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2017. -С. 19-20.
1
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намояндагон ќабул карда мешаванд, агар тартиби дигарро
Конститутсия пешбинї накарда бошад.
Ќонунњое, ки аз љониби Маљлиси намояндагон ќабул карда
мешаванд ба Маљлиси миллї барои љонибдорї пешнињод карда
мешаванд, ба истиснои ќонунњо дар бораи буљети давлатї ва авф.
Маљлиси миллї ќонунњои пешнињодшударо бо тарафдории
аксарияти шумораи умумии аъзои худ љонибдорї менамоянд.
Дар давраи Истиќлолият дар иртибот бо дигаргунињои куллии
њаёти љомеа, гузариш ба иќтисоди бозоргонї, ислоњоти сиёсї,
иљтимої, иќтисодї, њуќуќї, дар ташаккулу инкишофи ќонунгузорї
оид ба мењнат дар Љумњурии Тољикистон марњилаи нав оѓоз гардид.
ЉТ баъд аз соњиб шудан ба истиќлолияти давлатї дар соњаи
мењнат санадњои меъёрии њуќуќии гуногунро ќабул намудааст, ки
онњо метавонистанд ва имрўз метавонанд дар танзими муносибатњои
мењнатї наќши назаррасро бозанд.
Вобаста ба ин, дар ин давра ин ду палатаи бонуфузи ќонунбарор
дар соњаи иљтимої ќонунњои зиёде ќабул намудаанд, ки яке аз онњо ин
Кодекси мењнати ЉТ мањсуб меёбад.
Аввалин маротиба дар давраи Истиќлолияти давлатии ҶТ,
њамчун маљмўи ќонунгузории оид ба мењнати мураттабгашта ин
ќабули Кодекси мењнати ЉТ 15 майи соли 1997 мањсуб меёфт, ки дар
асоси амр ва дастуру супоришњои Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї
Рањмон гурўњи корї таъсисдодашуда, тањия гардид ва ба Маљлиси
Олии ЉТ барои ќабул, пешнињод гардида буд.
Кодекси мењнати ЉТ 15 майи соли 1997 ќабул ва 11 июни соли
1997 мавриди амал ќарор дода шуда буд. Кодекси мазкур аз лињози
сохт, њаљм ва мазмун аз Кодекси Ќонунњои оид ба мењнати ЉШС
Тољикистони соли 1972 тафовути назаррас дошт. Дар он дар баробари
бобу моддањои анъанавї, бобу моддањои наву тоза ворид шуда
буданд, ки љавобгўи талаботњои иќтисоди бозоргонии њамон давра ба
њисоб мерафтанд. Ќабл аз њама, чунин тафовутро дар густариш
додани доираи амали меъёрњои Кодекси мазкур, баланд бардоштани
наќши танзими шартноммавии муносибатњои мењнатї, муќаррар
намудани кафолатњои иловагї бањри амалї намудани ќобилияти
шањрвандон ба мењнат, тањкими наќши шарикии иљтимої байни
корфармо ва кормандон, пурзўр намудани мавќеъ ва наќши
расмиётњои оштидињї дар доираи њалли бањсњои мењнатии фардї ва
коллективї, эътирофи њуќуќи кормандон ба корпартої њамчун чораи
нињої бањри њаллу фасли бањсњои мењнатии коллективї ва дигар
љанбањо, баръало дидан мумкин буд.
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Яке аз масъалањои муњимтарине, ки Кодекси мењнати соли 1997
њаллу фасл намуда буд, ин масъала оид ба доираи амали ќонунгузорї
оид ба мењнат мебошад. Бо мурури гузаштан ба иќтисоди бозаргонї,
дар баробари ташкилоту муассисањои давлатї, ташкилотњои ба
моликияти хусусї асосёфта, рўи кор омада, фаъолияти соњибкорї
инкишоф меёфт, ки зарурати васеъ намудани доираи амали
ќонунгузории мењнатиро пеш меоварданд. Акнун ин ќонунгузорї
муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи на танњо
шахсони воќеиеро, ки тибќи шартномаи мењнатї кору фаъолият
менамуданд (кормандони кироя), инчунин муносибатњои мењнатї ва
дигар муносибатњои ба онњо вобастаи шахсонеро, ки узв ё
иштирокчии ташкилотњои ѓайридавлатї, аз љумла тиљоратї буданд,
танзим менамуд.
Дар Кодекси мењнати соли 1997 бори нахуст масъалањои марбут
ба таносуби танзими ќонунї ва шартноммавии муносибатњои
мењнатї, манъи мењнати маљбурї њаллу фасл шуда буданд. Дар он
боби нав бо номи «Кафолатњои иловагї барои занон ва шахсоне, ки
вазифањои оилавї доранд» ворид карда шуда буд. Дар боби мазкур
на танњо њуќуќи занони њомила ва тифли ширхур дошта, инчунин
бори аввал њуќуќи дигар шахсони ба иљрои вазифањои оилавї
машѓулбуда, аз љумла шавњар, бибї, бобо ба имтиёзу бартарињои
иловагї сабт шуда буданд.
Дар давраи мавриди амал ќарор доштанаш, ба он 10 маротиб
таѓйиру иловањо ворид шудааст.
Кодекси мењнати ЉТ соли 1997 то ќабул шудани Кодекси мењнати
ЉТ соли 2016 мавриди амал ќарор дошт.
Дар суханронињои худ Асосгузори сулњу Вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон, њамеша
таъкид менамоянд, ки барои баланд бардоштани сатњи ташаккули
љомеа аксаран аз ќабули ќонунњо ва бо танзими њуќуќии дурусту
одилонаи муносибатњои љамъиятї, хусусан муносибатњои мењнатї
вобастагии калон дорад. Аз ин љост њолати ќонунгузорї ва њолати
воќеии кор дар самти амалишавии њуќуќ ба мењнат на танњо
нишондињандаи баланди маърифати фарњангию маънавии љомеа
мебошад, балки ин иќдом бевосита ба равандњои сиёсати иќтисодию
иљтимої ва сиёсии давлат низ таъсири худро мерасонад ва њамчун
кафолати муњими амалишавии њуќуќи шахс ба мењнат мањсуб меёбад1.
1

Бобокалонов Ѓ.М. Мавќеъ ва наќши Пешвои миллат дар соњаи ќонунгузорї оид ба
мењнат./Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи «Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон асосгузори
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Сабаби асосии таваљљуњи бепоён ба ќонунгузорї оид ба мењнат
дар њамаи марњилањои инкишофи таърихї дар он аст, ки ин љузъи
њаёти инсонї буда, њаёти љомеаи муосирро бе он тасаввур намудан
номумкин аст. Бо дарбаробари инкишофи љомеаи инсонї ва мураккаб
гаштани муносибатњои љамъиятии љомеа, нуфуз ва сањми ќонунгузорї
оид ба мењнат бештар мегардад. Дар њаёти имрўза наќши давлат дар
идора намудани соњањои гуногуни њаёти љомеа (иќтисод, њаёти сиёсї,
иљтимої ва ѓайра), алалхусус дар њалли умдатарини проблемаи њаёти
инсонї, таъмини ќонуният дар муносибатњои мењнатї, баланд аст.
Такмили давлати соњибистиќлол дар раванди солњои минбаъда
дигаргунињои куллии муносибатњои љамъиятї, ислоњоти иќтисодї,
сиёсї, њуќуќиро ба миён овард, ки пешкаши нави ќанунэљоднамоиро
талаб менамуд. Солњои минбаъда зарурат ба эљоди љадиди як ќатор
ќонунгузорї эњсос гашт, ќабл аз њама эљоди ќонунгузорї оид ба
мењнат.
Тибќи м. 12 Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории ЉТ,
ки аз 19 февраль соли 2011, №1021 бо Фармони Президенти ЉТ
тасдиќ шудааст, бо маќсади таъмини пурра ва танзими бонизоми
муносибатњои мењнатї ва дигар муносибатњои ба он алоќаманд,
таљдиди назар намудани ќонунгузорї оид ба мењнати ЉТ зарур буд.
Дар ин радиф бояд, дар ќонунгузорї оид ба мењнат
масъалањоеро таљдиди назар намуд, ки муносибатњои нави иќтисодию
иљтимої, њалли худро ёбанд. Аз љумла, меъёрњои танзимкунандаи
муносибатњои шарикии иљтимої, созишномањо ва шартномањои
коллективї, њифзи мењнат, хусусиятњои хоси танзими мењнати
категорияњои махсуси кормандон, аз љумла соњибкорони инфиродї,
кормандони хонагї, хонакорон, кормандони бо корњои мавсимї ва
фосилавї машғулбуда, танзими муносибатњои мењнатии кормандони
бо усули вахтавї фаъолиятдошта, њайати техникї ва хизматрасонии
маќомоти давлатї, танзими муносибатњои мењнатии роњбар ва аъзои
маќомоти иљроияи шахси њуќуќї ва кормандони ба кор таъин
(интихоб) намудаи соњибмулки шахси њуќуќї, шахси аз љониби он
ваколатдоркардашуда (маќомот) ё маќомоти ваколатдори шахси
њуќуќї ва танзими муносибатњои мењнатии вакилони Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, судяњо, хизматчиёни давлатї,
хизматчиёни њарбї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва дипломатї,

ќонунгузории соњибкорї ва сайёњї» бахшида ба Рўзи Президенти Љумњурии
Тољикистон. –Душанбе: 16 ноябри соли 2017. С.16-24.
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инчунин дигар кормандони ташкилотњои давлатї ва ғайридавлатї ба
миён омада буд.
Лоињаи Кодекси мењнати ЉТ дар асоси дастуру супоришњои
Асосгузори сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, Президенти ЉТ
муњтарам Эмомалї Рањмон, ки аз Паёмашон ба Маљлиси Олии ЉТ аз
26 апрели соли 2013 бармеояд, аз љониби гурўњи кории бо амри
Президенти ЉТ таъсисдодашуда, тањия гардид ва он мањз аз љониби
Пешвои миллат бо истифода аз њуќуќи ташаббуси ќонугузорї, ба
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ барои ќабул, пешнињод
гардидааст.
Бо маќсади татбиќ намудани ташаббуси Пешвои миллат, 23
июли соли 2016 Кодекси мењнати ЉТ ќабул ва аз 30 июли соли 2016
мавриди амал ќарор дода шуд.
Кодекси мењнати ЉТ манбаи кодификатсияшудаи њуќуќи мењнат
мањсуб шуда, мутобиќи Конститутсия, асосњои сиёсати давлатиро дар
бахши мењнат муайян намуда, кафолатњои давлатии њуќуќњои
мењнатии шањрвандонро муќаррар менамояд ва бањри таъмини риояи
манфиатњои ќонунии кормандон, корфармоён ва давлат нигаронида
шудааст.
Кодекси нави амалкунанда назар ба Кодекси мењнати соли 1997
аз лињози сохт, њаљм ва мазмун хело васеъ буда, 6 фасл, 41 боб ва 366
моддаро дар бар мегирад.
Дар он дар баробари бобу моддањои анъанавї, бобу моддањои
наву тоза ворид шудаанд, ки љавобгўи талаботњои иќтисоди
бозоргонї мебошанд. Ќабл аз њама, чунин тафовутро дар густариш
додани доираи амали меъёрњои Кодекси нави мењнат, баланд
бардоштани наќши танзими шартноммавии муносибатњои мењнатї,
муќаррар намудани кафолатњои иловагї бањри амалї намудани
ќобилияти шањрвандон ба мењнат, тањкими наќши шарикии иљтимої
байни корфармо ва кормандон, пурзўр намудани мавќеъ ва наќши
расмиётњои оштидињї дар доираи њалли бањсњои мењнатии фардї ва
коллективї, эътирофи њуќуќи кормандон ба корпартої њамчун чораи
нињої бањри њаллу фасли бањсњои мењнатии коллективї ва дигар
љанбањо, баръало дидан мумкин аст.
Дар Кодекси мењнат бобњои нав бо номи љамъоварї, коркард ва
њифзи маълумотњои шахсии корманд, тайёрии касбї, азнавтайёркунї,
такмили ихтисос ва таљрибаомўзии кормандон, бакортаъминкунї,
инчунин хусусиятњои танзими мењнатї–кормандоне, ки ба корњои
вазнин, зеризаминї ва шароити мењнаташон зарарнок, корњои
мавсимї, кор бо усули вахтавї, кормандони хонагї, кормандони
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хонакор, кори фосилавї (дистансионї), њайати техникї ва
хизматрасони маќомоти давлатї, соњибкории инфиродї машѓуланд
ва танзими мењнати роњбар ва аъзои маќомоти иљроияи коллегиалии
шахси њуќуќї ва кормандони ба кор таъйин (интихоб) намудаи
соњибмулки шахси њуќуќї, шахси аз љониби он ваколатдоркардашуда
(маќомот) ва ё маќомоти ваколатдори шахси њуќуќї ва Вакилони
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, судяњо, хизматчиёни
давлатї, хизматчиёни њарбї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва
дипломатї, инчунин дигар кормандони ташкилотњои давлатї ва
ѓайридавлатї, ки хусусиятњои танзимї доранд ворид карда шудааст.
Барои равшанї андохтани ин гуфтањо яке аз навгонињои дар Кодекс
ворид кардашуда, ин дар беэътибор донистани шартномаи мењнатї
мањсуб меёбад, ки дар муќаррароти моддаи 56 КМ ЉТ љой дода
шудааст.
Мусалламан, њар як ќонуни ќабулшуда ва таѓйиру иловањои
воридшуда дар соњаи ќонунгузории мењнат ба бењтар гаштани
фаъолияти соњаи мазкур ва низоми ќонунгузорї оид ба мењнат
мусоидат менамояд. Тољикистон, чун дигар љомеањои мутамаддин,
дар њоли рушд аст ва падидањое дар муносибатњои иљтимоии инсон
рўйи кор меоянд, ки танзими њуќуќии онњо вазифаи љонии маќомоти
ќонунгузор мањсуб меёбад. Чунончї, Кодекси мењнати ЉТ, ки дар
танзими муносибатњои њуќуќии мењнатї мавќеи баѓоят муњимро
ишѓол менамояд.
Дар марњилаи 30 соли Истиќлолияти давлатї бо маќсади ба
танзим даровардани муносибатњои љамъиятии соњањои мухталифи
њаёти љамъиятї, хусусан соњаи иљтимої як зумра санадњои меъёрии
њуќуќї ќабул карда шуд. Дар танзими муносибатњои иљтимої миёни
ќонунњои ќабулшуда, Ќонуни ЉТ «Дар бораи мусоидат ба шуѓли
ањолї» мавќеи муњимро ишѓол менамояд, ки 1 августи соли 2003 ќабул
шудааст.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» манбаи асосии
соњаи шуѓлмандї мањсуб шуда, мутобиќи Конститутсия ќабул ва
муносибатњои љамъиятиро оид ба шуѓли ањолї танзим намуда,
асосњои њуќуќї, иљтимоию иќтисодї ва ташкилии сиёсати давлатї дар
ин самт, аз љумла кафолатњои давлатро дар амалї гардонидани
њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ба мењнат ва њифзи иљтимої
аз бекорї дар шароити иќтисоди бозорї муќаррар менамояд1.
Бобокалонов Ѓ. М. Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли
ањолї».// Зери назари Директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон Саидзода Иззатулло Њабибулло. – Душанбе: МДМТ, 2020. – С. 17.
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Дигар санади меъёрии њуќуќї ин Ќонуни ЉТ «Дар бораи
иттифоќњои касаба, њуќуќ ва кафолатњои фаъолияти онњо» мањсуб
меёфт, ки 12 марта соли 1992, №575 ќабул ва мавриди истифода ќарор
дода шуда буд.
Дар солњои 1992–2011 ЉТ, ки шомили муносибатњои иќтисодии
бозоргонї гардида буд, таѓйиротњои зиёде дар муносибатњои
љамъиятї ба вуљуд омаданд, ки дар танзими њуќуќии муносибатњои
иттифоќњои касаба бетаъсир намонд. Ин таѓйирот зарурати дар сатњи
илми омўзиши муносибатњои иттифоќњои касабаро ба вуљуд овард ва
омили дарёфти нуќсони ќонунгузорї љињати бартараф намудани
монеањои рушди муносибатњои иттифоќњои касаба гардид. Иќтисоди
бозоргонї боиси ворид намудани таѓйирот ба мазмуни муносибатњои
иттифоќњои касаба ва њолати њуќуќии субъектони ин муносибатњо
вобаста ба пайдо шудани шаклњои нави моликият, аз љумла
моликияти хусусї ва усулњои хољагидорї гардид.
Бинобар ин зарурати ќабули Ќонуни нав ба миён омад, ки Ќонуни
ЉТ «Дар бораи иттифоќњои касаба» 2 августи соли 2011, №757, ќабул
ва мавриди истифода ќарор дода шуд.
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии таъсиси иттифоќњои касаба,
њуќуќу кафолатњои фаъолияти онњоро муайян намуда, муносибатњои
иттифоќњои касабаро бо маќомоти њокимияти давлатї, корфармоён,
иттињодияњои онњо, дигар иттињодияњои љамъиятї, шахсони воќеї ва
њуќуќї танзим менамояд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи иттифоќњои касаба» аз 6 боб 39 модда
иборат буда, асосњои њуќуќии таъсиси иттифоќњои касаба, њуќуќу
кафолатњои фаъолияти онњоро муайян намуда, муносибатњои
иттифоќњои касабаро бо маќомоти њокимияти давлатї, корфармоён,
иттињодияњои онњо, дигар иттињодияњои љамъиятї, шахсони воќеї ва
њуќуќї танзим менамояд.
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои
касаба» то ба имрўз як маротиба бо Ќонуни ЉТ аз 20 январи соли
2020, №1673 таѓйиру иловањо дароварда шудааст.
Бояд њаминро тазаккур дод, ки Ќонуни ЉТ аз 20 январи соли 2020,
№1673 оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни ЉТ «Дар
бораи иттифоќњои касаба» дар асоси дастуру супоришњои Асосгузори
сулњу вањдати миллї–Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам
Эмомалї Рањмон, ки аз суханрониашон дар мулоќот бо роҳбарону
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фаъолони Федератсияи Иттифоқҳои касабаи мустақили ҶТ аз 24.10.
соли 2019 бармеояд.
Дар муносибатњои мењнатї њар як корманд ба эътирофи
арзишҳои њавасмандгардонӣ њуќуќ дорад. Барои амалї намудани ин
талабот ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ќоидањои
тартиботи дохилии мењнатї, шартномањои коллективї, оиннома ва
низомномањо оид ба интизоми мењнат, ки тартиби татбиќи онњоро
муайян менамояд, пешбинї шудааст.
Яке аз ќонунњои танзимкунандаи талаботи мазкур ин Ќонуни ЉТ
аз 24 феврали соли 2017 «Дар бораи мукофотњои давлатии Љумњурии
Тољикистон», ба њисоб меравад.
Дар давраи 30 соли Истиќлолияти давлатї як зумра санадњои
меъёрии њуќуќї ќабул карда шуд, ки бањри ба танзим даровардани
муносибатњои мењнатї муњим мебошанд.
Њамчун намунаи ќонунњои мазкур, ки феълан мавриди амал
ќарор доранд, ќонунњои зеринро овардан мумкин аст: Ќонуни ЉТ аз 5
марти соли 2007 «Дар бораи хизмати давлатї»; Ќонуни ЉТ аз 29
декабри соли 2010 «Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон»; Ќонуни ЉТ
аз 31 декабри соли 2014 «Дар бораи хизмати дипломатї»; Ќонуни ЉТ
аз 18 марти соли 2015 «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти
адвокатї»; Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» аз 3
августи соли 2018, №1537; Ќонуни ЉТ «Дар бораи тайёр намудани
мутахассисон бо дарназардошти талаботи бозори мењнат» аз 29
январи соли 2021, №176 ва ѓайра.
Танзими муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобаста
на танњо тавассути ќонунњо, инчунин тавассути санадњои зериќонунї
сурат мегирад.
Дар ин самт дар давоми 30 соли соњибистиќлоли як зумра
санадњои зериќонунї низ ќабул ва мавриди истифода ќарор
гирифтанд, ки бањри ба танзим даровардани муносибатњои мењнатї
равона гардидаанд.
Санадњои њуќуќии Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ, Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, Президенти ЉТ, Њукумати ЉТ,
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунї аз зумраи
чунин санадњои зериќонунї мебошанд.
Ба сифати намунаи санади зериќонунї, Ќарори Маљлиси миллии
Маљлиси Олии ЉТ аз 15 июли соли 2016, №255, Ќарори Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз 17 июни соли 2016, №478 «Оиди
мавриди амал ќарор додани Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон»
-ро овардан мумкин аст.
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Тибќи м. 70 Конститутсияи ЉТ, ба Президенти ЉТ њуќуќи дар
доираи салоњият баровардани фармон дода шудааст.
Дар баробари чунин фармонњо, Президенти ЉТ фармонњое низ
мебарорад, ки хусусияти меъёрї дошта, манбаи њуќуќ, аз љумла њуќуќи
мењнат мањсуб меёбанд. Масалан, Фармони Президенти ЉТ аз 1
сентябри соли 1997 «Оид ба давомияти рухсатињои асосї ва иловагии
мењнатї» ва силсила фармонњои Президенти ЉТ «Дар бораи тадбирњои
таќвият бахшидани сатњи њифзи иљтимоии ањолї ва зиёд намудани
маоши амалкунандаи вазифавии кормандони муассисаю ташкилотњои
соњањои иљтимої, андозаи нафаќа ва стипендия» масалан, аз 4 августи
соли 2020, №1580 ва ѓайра.
Ќарорњои Њукумати ЉТ низ аз љумлаи санадњои зериќонунї буда,
бояд ба Конститутсияи ЉТ, ќонунњои љорї ва Фармонњои Президенти
ЉТ мутобиќат дошта бошанд.
Тибќи ќарорњои Њукумати ЉТ пањлўњои гуногуни мењнати
кормандон њаллу фасл мешаванд, чунончї: тартиби пешбурди
дафтарчаи мењнатии кормандон; муќаррар намудани шарту шароитњои
дар ду (якчанд) љой кор кардан; муайян намудани номгўи кормандони
рўзи кориашон ба меъёр гирифтанашуда; муайян намудани шароити
пешнињод ва давомнокии рухсатињо барои собиќаи кори тўлонї;
тарифкунонии кор аз рўи Маълумотномаи ягонаи тарифию тахассусии
кору касби кормандон ва Маълумотномаи тахассусии мансабњои
роњбарон, мутахассисон ва хизматчиён; муќаррар намудани шакл ва
низоми музди мењнати кормандони муассисањои буљетї; муайян
намудани фонди захиравии музди мењнат, асосњо ва тартиби истифодаи
он; муайян намудани кафолатњо ва љуброни харољоти сафари хизматии
берун аз Тољикистон, шакли намунавии шартномаи мењнатї,
Дастурамал оид ба тартиби таъин ва пардохти музди мењнати
кормандони муассисаи давлатии "Маркази тиббї"-и Дастгоњи иљроияи
Президенти ЉТ ва ѓайра.
Вобаста ба ин њаминро ќайд карданї њастам, дар давоми си соли
Истиќлолияти давлатии ЉТ, Пешвои миллат бо истифода аз њуќуќи
ташаббуси ќонугузорї, дар ин самт сањми босазо гузоштааст. Њамзамон
дар ин самт фаъолияти пурсамари Маҷлиси Олӣ собит намуд, ки чунин
сохтори њокимияти ќонунгузор ҷавобгӯйи манфиатњои ҷомеа ва кишвар
буда, барои сари ваќт ќабул кардани ќонунњо ва бо таќозои пешрафти
њаёти кишвар ворид намудани тағйироту иловањои зарурӣ ба ќонунњои
мавҷуда имкониятњои васеи њуќуќӣ фароњам меоварад.
Дар фарљом њаминро ќайд кардан зарур аст, ки сол аз сол зимни
заминаи дигаргун ва таѓйир ёфтани муносибатњои мењнатї ва бо
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маќсади рушду такомули санадњои ќонунгузорї оид ба мењнат, ки
муносибатњои њуќуќии мењнатиро танзим менамоянд, зарурияти
таѓйиру иловањо ва ќабули
санадњои меъёрии њуќуќии нави
танзимкунандаи муносибатњои мењнатии имрўзаи ҶТ ба миён меоянд,
ки дар ин самт наќши Давлати соњибистиќлоли азизамон бо роњбарии
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ
муњтарам Эмомалї Рањмон баръало равшан аст ва давом хоњад ёфт.
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бораи мусоидат ба шуѓли ањолї».// Зери назари Директори Маркази
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РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МОЛИЯИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТЇ
Соњаи молия яке аз бахшњои муњим ва марказии иќтисодиёт
мањсуб ёфта, дар таъмини амалишавии њадафњои стратегии
давлат наќши муњим дорад. Тавассути њуќуќи молиявї маблаѓњои
буљетї ва ѓайрибуљетї ташаккул меёбанд, аз нав таќсим карда ва
истифода бурда мешаванд, андозњо аз њисоби шахсони воќеї,
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї гирд оварда мешаванд,
њамзамон сиёсати пулию-ќарзї мавриди татбиќ ќарор гирифта,
фаъолияти бонкњо ба низом дароварда мешавад. Асосгузори
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сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат ќайд менамояд, ки
“Њукумати мамлакат минбаъд низ сиёсати молиявиро ба пешгирї
намудани таъсири омилњои беруна ба иќтисодиёти кишвар,
хусусан дар самти таѓйирёбии нархи молу ашёи хом ва маводи
хўрокворї дар бозори љањонї, инчунин ба баланд бардоштани
самаранокии
истењсолот
ва
густариши
муносибатњои
1
байналмилалии молиявї равона менамояд” .
Шурўъ аз солњои 20-уми асри ХХ анъанањои таърихии рушди
давлатњои собиќ Шўравї оѓоз гардиданд, ки аз навоварињои
конститутсионї, дигаргунињои мухталиф ва азнавсозињои њаёти
иќтисодї, иљтимої-сиёсї буданд. Баъд аз барњам хурдани давлати
шўравї дар заминаи он ташкил гардидани давлатњои миллї
бешак таѓйиротњои хоссаро дар тамоми соњањои њаёти љомеаи ин
давлатњо ба вуљуд овард. Баъди соњибистиќлол гардидани
Тољикистон тамоми соњањои њаёти љомеа, аз љумла иќтисодї,
сиёсї, иљтимої, фарњангї ба таѓйироти куллї ниёз доштанд. Дар
шароити гузариш аз як марњилаи рушд ба марњилаи дигар
тавассути ќонунгузорї мустањкам намудани муносибатњои нави
љамъиятї, ворид намудани таѓйиротњои дахлдор ба ин ё он соњаи
иљтимої, ба талаботи љамъиятї мувофиќ гардонидани танзими
њуќуќї роњи самараноки таъмини минбаъдаи инкишофи љамъият
мањсуб меёбад.
Соњаи молия низ дар Љумњурии Тољикистон аз ибтидои ба
даст овардани Истиќлолияти давлатї мавриди ислоњот ќарор
дода шуда, то имрўз ислоњот дар ин самт идома дорад. Дар
аввали солњои истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон дар
масъалаи азнавсозињои молиявї-иќтисодї, дар маљмўъ бо бисёр
мушкилотњо рў ба рў гардид, сохторњои иќтисодї-иљтимої ва
сиёсї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон пурра мавриди таѓйирот ва
ислоњот ќарор дода шуданд. Гузариш ба иќтисоди бозорї,
озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, баробарї ва њифзи
тамоми шаклњои моликият ва низоми нави њуќуќию молиявї аз
љумлаи ин таѓйиротњо мањсуб меёбанд.
Рушди илми њуќуќи молиявї дар љањони муосир,
фаъолгардонии танзими њуќуќи молиявї дар муносибатњои
љамъиятї, ба вуљуд омадани созмонњои нави молиявї ва низоми

Паёми Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумњурии Тоҷикистон аз
20 апрели соли 2012.
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ќонунгузорињои молиявї ба барќарорсозї, ташаккул ва рушди
њуќуќи молиявии Тољикистон замина гузоштанд1.
Ќонунгузории молиявии Тољикистон марњилањои гуногуни
инкишофро паси сар намуда, дар замони соњибистиќлолии
кишвар мукаммал гардид. Бояд ќайд намуд, ки дар Љумњурии
Тољикистон ба ислоњоти соњаи идоракунии молияи давлатї
диќќати аввалиндараља дода мешавад. Дар ташаккул ва рушди
сохтори иќтисодии њар љомеаи муосир танзими давлатї, ки дар
доираи сиёсати иќтисодї амалї мегардад, наќши пешбаранда ва
муайянкунанда дорад. Низоми молиявии давлат яке аз
механизмњои нисбатан муњиме мебошад, ки ба давлат имконияти
амалї намудани танзими иќтисодї ва иљтимоиро таъмин
менамояд.
Даврони
соњибистиќлолї
марњилаи
фаъоли
рушди
ќонунгузории молияи Тољикистон мањсуб ёфта, ба рушди
муносибатњои иќтисодї ва бозоргонї мусоидат намуда
истодааст. Ташаккули муносибатњои иќтисодї ва ба вуљуд
омадани соњањои нави рушди иќтисодї, пайдоиши самтњои нави
рушди стратегии кишвар (масалан, саноатикунонии босуръати
миллї) такмили муттасили ќонунгузории молиявиро талаб
менамояд. Такмили ќонунгузории молиявї бо як ќатор омилњо,
аз
љумла,
дигаргунињои
фаъолияти
молиявии
давлат
(хусусигардонї, дастгирии соњибкорї, муќарраркунии раќами
мушаххаси андозсупорї, ба вуљуд омадани низоми устувори
идоракунии молиявї ва ѓайра) асос меёбад ва ќабули ќонунњои
нав ва умуман низоми ќонунгузории молиявии ба талаботи
объективии љамъият мутобиќро таќозо менамояд.
Бо дарназардошти он ки низоми њуќуќии Љумњурии
Тољикистон романї-олмонї аст, аз њамин сабаб сарчашмаи
асосии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї, аз љумла,
муносибатњо вобаста ба молия санадњои меъёрии њуќуќї ба њисоб
мераванд. Маљмўи санадњои ќонунгузорї ва санадњои меъёрии
зерќонунї, ки муносибатњоро дар соњаи алоњида танзим
менамоянд, ќонунгузории њамин соња номида мешавад.
Мувофиќи м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї» аз 30 майи соли 2017, № 1414 ќонунгузорї ин санадњои
Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на
примере Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран,
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан) // Под ред. доктора юридических
наук, профессора Шерипова Н.Т. – Душанбе, 2017. – С. 6.
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меъёрии њуќуќие мебошанд, ки муносибатњои љамъиятиро дар
маљмўъ ё дар соњаи муайян танзим мекунанд. Дар адабиёти
њуќуќї мафњуми васеъ ва мањдуди ќонунгузорї пешнињод карда
мешавад. Ба маънои мањдуд маљмўи ќонунњо ва дар маънои васеъ
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла, санадњои
меъёрии њуќуќии байналмилалие, ки ЉТ эътироф намудааст,
фањмида мешавад.
Истилоњи «ќонунгузорї» дар адабиёти илмию таълимї, дар
матни санадњои меъёрии њуќуќї васеъ истифода мешавад. Муайян
намудани мафњуми ќонунгузорї ањамияти муњими илмї ва амалї
дорад. Ањамияти илмии мафњуми ќонунгузорї дар он аст, ки бо
як ќатор мафњумњо ва категорияњои илмї-назариявї, ба мисли
«низоми ќонунгузорї», «санадњои ќонунгузорї», «санадњои
меъёрии
њуќуќї»,
«сарчашмањои
њуќуќ»,
«фаъолияти
ќонунгузорї», «фаъолияти њуќуќэљодкунї» ва дигар мафњумњо
робитаи зич дорад.
Љанбаи амалии мафњуми ќонунгузорї дар он ифода меёбад,
ки дар матни ќонунњо, кодексњо ва дигар санадњои меъёрии
њуќуќї, стратегияњо, консепсияњо ва барномањои давлатї,
фаъолияти амалии маќомоти давлатї, зимни мураттабсозии
ќонунгузорї дар фаъолияти иттилоотї-њуќуќї васеъ истифода
мешавад.
Њамчунин, мафњуми ќонунгузорї ба маънои васеъ ва мањдуд
низ фањмида мешавад. Ќонунгузорї ба маънои васеъ аз маљмўи
њамаи санадњои меъёрии њуќуќї ва ба маънои мањдуд бошад, аз
маљмўи танњо ќонунњо иборат аст. Дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» (соли 2017) ба
љои ќонун санадњои ќонунгузорї пешбинї шудааст.
Айни замон њар ду мафњуми зикршуда њам дар амалия ва њам
дар назария эътироф шуда, љонибдорон ва мунаќќидони худро
дорад. Р.Ш. Шарофзода ќайд мекунад, ки аз лињози илмї
истифодаи якљояи мафњумњои васеъ ва мањдуди «ќонунгузорї»
(мафњуми интегративї) мувофиќи маќсад аст, чунки барои
тањќиќоти илмии мафњуми мазкур, таъмини нуфузи ќонун дар
давлати њуќуќбунёд, волоият ва сифати ќонун, робитаи низоми
њуќуќ ва низоми ќонунгузорї, такмили сохти уфуќї ва амудии
ќонунгузорї, инкишофи соњањои ќонунгузорї, воњидњои
комлексии ќонунгузорї мусоидат менамояд. Аз лињози амалї
бошад, мафњуми васеи ќонунгузорї дар матни ќонунњо ва
кодексњо њоло истифода мешавад ва дар шароити васеъ
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гардидани доираи санадњои меъёрии њуќуќї, васеъшавии њаљми
ќонунгузорї, инкишофи минбаъдаи он бо маќсади танзими
муносибатњои нави љамъиятї ањамияти амалї дорад1.
Ќонунгузорї ба маънои мањдуд, маљмўи ќонунњо мебошад.
Чунин мафњуми «ќонунгузорї», якум, аз талаботи волоияти
ќонун дар давлати њуќуќбунёд бармеояд, дуюм, дигар санадњои
меъёрии њуќуќиро, ки мутобиќ ба ќонун мебошанд, дар назар
дорад. Ќонунгузорї ба маънои васеъ, маљмўи њам ќонунњо ва њам
санадњои дигари меъёрии њуќуќї мебошад2.
Ба аќидаи М.З. Рањимзода ќонунњои амалкунандаи
Тољикистон тамоюл ба фањмиши мафњуми «ќонунгузорї» ба
маънои васеъ доранд, ки он аз Конститутсия, ќонунњо, дигар
санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ ва санадњои байналмилалии
эътирофнамудаи Тољикистон иборат мебошад ва он ба сифати
моддаи алоњида дар онњо ифода шудааст3.
Ќонунгузории молия ин маљмўи санадњои ќонунгузорї ва
санадњои меъёрии зерќонуние мебошанд, ки муносибатњои
љамъиятиро дар соњаи мазкур ба танзим медароранд.
Ќонунгузории молиявии ЉТ ба Конститутсия асос ёфта, аз
ќонунњои конститутсионї, ки ваколати маќомоти ваколатдори
соњаи молияро муайян мекунанд, ќонунњои ЉТ дар ин соња,
ќарорњои Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ дар соњаи
иќтисодї ва додугирифти ќарзи давлатї ва дигар санадњои
меъёрии зерќонунї иборат мебошад4.
Шарофзода, Р.Ш. Инкишофи мафњуми “ќонунгузорї” дар робита бо нуќтаи назари
илмї ва ифодаи меъёрї // Раванди ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон: рушд ва
мушкилотњо (маводњои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї, шањри Душанбе, 31
марти соли 2020 // Зери назари номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Саидзода И.Њ. –
Душанбе, 2020. – С. 23.
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Истиқлолияти давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011 // Зери тањрири
доктори илмњои њуқуқ, профессор Рањимов М.Р. – Душанбе: Эр-граф. – С. 20.
2 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуқуқ: китоби дарсї барои муассисањои
тањсилоти олии касбї. – Душанбе: Сино, 2018. – С. 541.
3 Рањимов М.З. Қонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият: инкишоф
ва проблемањо // Инкишофи қонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон дар даврони
истиқлолият: маводњои конфернсияи илмї-амалї бахшида ба 20-умин солгарди
Истиқлолияти давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон, 26-29 августи соли 2011 // Зери тањрири
доктори илмњои њуқуқ, профессор Рањимов М.Р. – Душанбе: Эр-граф. – С. 20.
4 Ғаюров Ш.К. Њуқуқи молияи Ҷумњурии Тоҷикистон: итоби дарсї // Зери тањрири
номзади илмњои њуқуқшиносї, дотсент Насрудинов Н.Ш. – Душанбе: Сино, 2005. – С.
36.
358
1

Санадњои меъёрии њуќуќии молиявї ба мафњуми
ќонунгузории молиявї зич алоќаманд мебошанд. Љамъ ё маљмўи
санадњои меъёрии њуќуќї, ки меъёрњои њуќуќии молиявиро дар
бар мегиранд, ќонунгузории молиявї мањсуб меёбанд1.
Ќонунгузории молиявии кишвари мо бешубња рушд мекунад
ва такмил меёбад. Аммо дараљаи таљдиди он, њам мазмунан ва
њам шаклан мухталиф аст. Зеро ки ќонунгузории молиявї дорои
хусусиятњои ба худ хос буда, барои тањияи он дониши махсуси
молиявї ва мутахассисони соњавї зарур аст.
Дар солњои аввали соњибистиќлолї барои таъмини
худнигањдории ЉТ њамчун давлати соњибистиќлоли мустаќил дар
назди Њукумат ќабули ќарори ќатъї оид ба баромадан аз
буњрони иќтисодї меистод 2 . Бо њамин маќсад, Фармони
Президенти ЉТ “Оид ба чорањои аввалиндараљаи таќвияти
дигаргунсозињои иќтисодї ва тезонидани гузариш ба
муносибатњои бозорї” аз 3 декабри соли 1994, №8 гардид, ки
минбаъд дар заминаи он “Барномаи дигаргунсозињои иќтисодї
дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 1995-2000”,
Барномаи миёнамуддат барои солњои 1998-2001”, Барномаи
дарозмуддат барои солњои 2001-2015 тањия ва ќабул карда
шуданд.
Марњилаи аввали мустањкам намудани ќонунгузории молия
баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ин танзим
намудани муносибатњои пулї ба њисоб меравад. Тољикистон дар
байни давлатњои нави мустаќил ягона кишваре боќї монда буд,
ки дар ќаламрави он то соли 1995 рубли Федератсияи Русия дар
муомилот истифода мешуд. Ин вазъият як ќатор мушкилоти
љиддии иљтимоию иќтисодиро ба миён овард, аз љумла ќарзи
давлатии љумњурї аз сабаби нарасидани пули наќд барои
пардохти музди кор, нафаќа ва кўмакпулињо бемайлон меафзуд;
маблаѓгузории иќтисодиёт амалан ќатъ гардид ва нињоят Бонки
миллии
Тољикистон
имконияти
гузаронидани
сиёсати
мустаќилонаи пулию ќарзї ва асъориро пеш гирифт. Њалли ин
Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на
примере исламской Республики Афганистан, Исламской республики Иран, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан) // Под ред. доктора юридических наук,
профессора Шерипова Н.Т. – Душанбе, 2017. – С. 47
2 Алиев Њ.Њ. Рушди қонунгузории молиявї, андоз, гумрук дар Ҷумњурии Тоҷикистон //
Инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият (маводњои
конференсияи илмї-амалї бахшида ба 20-умин солгарди Истиќлолияти давлатии
Љумњукрии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011. – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – С. 57-65.
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мушкилот ва масъалањои дигар зарурияти љорї кардани пули
миллиро ба миён овард. Дар кишвар бо маќсади татбиќи сиёсати
самараноки иќтисодї, суръат бахшидан ба дигаргунињои
иќтисодї ва бунёди низоми мустаќили пулии Тољикистон бо
ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои
миллат дар хусуси љорї кардани пули миллии Тољикистон ќарор
ќабул гардид.
Мутобиќи ќарори Комиссияи давлатии ЉТ оид ба љорї
намудани пули миллї аз 6 майи соли 1995, № 8 (324) «Дар бораи
тартиби дар ќаламрави ЉТ ба муомилот баровардани пули миллї
– рубли тољикї» аз 10 майи соли 1995 пули миллии Тољикистон бо
арзиши 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 рубли намунаи соли
1994, барориши Бонки миллии Тољикистон ба муомилот
бароварда шуд.
Ба муомилот баровардани пули миллї барои рушди
минбаъдаи љумњурї ањамияти муњими иќтисодї дошт ва падидаи
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї гардид. Бо Фармони
Президенти ЉТ аз 26 октябри соли 2000, № 415 дар хусуси аз 30
октябри соли 2000 ба муомилот баровардани воњиди нави пули
миллии кишвар – «Сомонї», ки ба ифтихори бунёдгузори
нахустин давлати мутаммаркази тољикон Исмоили Сомонї
номгузорї шудааст, эълон гардид ва пулњои коѓазї бо арзиши 1,
5, 10, 20, 50, 100 сомонї ва воњиди хурди он бо арзиши 1, 5, 20, 50
дирам ба муомилот бароварда шуданд. Пули миллї, ки дар
минтаќаи гардиш эътибори кофї дорад, рамзи шоёни
Тољикистони мустаќил гашт ва ба сифати воситаи боэътимоди
танзими иќтисодиёти тараќќикардаистодаи кишвари мо хизмат
хоњад кард. Имрўз сомонї яке аз пулњои устувор дар ИДМ
мањсуб мегардад, ки таваљљўњи доирањои молиявии давлатњои
њамсояро ба худ љалб намудааст.
Конститутсияи ЉТ дар низоми тобеияти ќонунгузории
молиявї сароѓози тамоми санадњои меъёрии њуќуќии соњаи андоз,
буљет, гумрук, пулу ќарз, нарх ва асъор мебошад. Ба ибораи
дигар, “Конститутсия ба сифати ќонуни асосї, “ќонуни ќонунњо”
роњњои мухталифи самтњои асосии рушду такомули њуќуќи
миллиро муайян мекунад, чањорчубаи ихтиёрот ва фаъолияти
маќомоти ќонунгузор ва дигар маќомоти давлатиро дар мавриди
њуќуќэљодкунї муќаррар намуда, доираи робитаи иљтимоиеро
муайян
менамояд,
ки
зарурат
ба
танзими
њуќуќї
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доранд”1.Ќонунгузории молия ба Конститутсияи ЉТ асос меёбад.
Як ќатор меъёрњои умумие, ки дар он зикр шудаанд, пурра
нисбати муносибатњои соњаи мазкур татбиќшаванда мебошанд.
Њамзамон, дар Конститутсия баъзе меъёрњои дигаре пешбинї
гардидаанд, ки бевосита ба муносибатњои молиявї дахл доранд,
аз љумла уњдадории супоридани андоз ва дигар пардохтњои њатмї
(м. 45), салоњияти Маљлиси намояндагон оид ба ризоият ба
додугирифти ќарзи давлатї (м. 57), салоњияти Президент бобати
муайян кардани низоми пулї (м. 69), ваколати Њукумати ЉТ дар
бораи пешнињод намудани сиёсати додугирифти ќарзи давлатї ва
ёрии иќтисодї ба дигар давлатњо, лоињаи буљети давлатї,
масъалаи андозаи имконпазири касри буљети давлатї ва манбаи
љуброни он ба Маљлиси намоядагони Маљлиси Олии ЉТ (м. 75) ва
дигар меъёрњо.
Дар даврони истиќлолият барои тањкими сиёсати молиявї ва
иќтисодии мамлакат як ќатор ќонунњои њаётан муњим, аз љумла
Ќонуни ЉТ “Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон”
аз 28 июни соли 2011, № 723, “Дар бораи назорати давлатии
молиявї дар Љумњурии Тољикистон” 2 декабри соли 2002, № 66,
“Дар бораи хазинадорї” аз 18 июни соли 2008, №396, Ќонуни ЉТ
“Дар бораи идоракунии молиявї ва назорати дохилї дар бахши
давлатї” аз 2 июли соли 2010, №626, Ќонуни ЉТ “Дар бораи
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї” аз 25 марти соли
2011, № 702, “Дар бораи фаъолияти аудиторї” аз 22 июли соли
2013, №993 ќабул гардид.
Дигар ќонунњои муњиме, ки ба идоракунии молияи давлатї
дахл доранд, инњо мебошанд: Ќонуни ЉТ “Дар бораи Бонки
миллии Тољикистон” аз 28 июни соли 2011, № 722, Ќонуни ЉТ
“Дар бораи ќарзњои давлатї ва ќарзњое, ки аз љониби давлат
кафолат дода мешавад” аз 11 декабри соли 1999, № 886, Ќонуни
конститутсионии ЉТ “Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї” (аз 17 майи соли 2004, № 28) ва Ќонуни ЉТ “Дар бораи
маќомоти худидораи шањрак ва дењот” (аз 5 августи соли 2009, №
549), Кодексњои нави андоз ва гумрук, Ќонуни ЉТ “Дар бораи
хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї” (аз 3 марти соли
2006, № 168).
Дар кишвар то њоли њозир ду ќонун оид ба молияи давлатии
ЉТ ќабул гардидааст. Баъди соњибистиќлолии кишвар Ќонуни
Њомидов, Х. Истиқлолияти давлатї ва Сарқонуни Ҷумњурии Тоҷикистон // Давлат ва
њуқуқ. – Душанбе, 2001. – № 3. – С. 4.
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ЉТ “Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон” 2
декабри соли 2002, №77 ќабул гардид. Ќонуни мазкур аввалин
санади меъёрии махсус оид ба танзими њуќуќии муносибатњои
молиявї ба њисоб мерафт. Ќонун аз 15 боб ва 65 модда таркиб
ёфта, асосњои њуќуќї, принсипњои ташкилии идоракунии молияи
давлатї, тартиб додани системаи буљету гурўњбандии он,
ташаккул, таќсим ва истифодаи фондњои марказонидашудаи
маблаѓњои пулиро муайян намуда, муносибатњои молиявию
байнибуљетиро танзим менамуд. Ќонун њамчунин наќши
маќомоти њокимият ва идораи давлатї ва маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї, дигар иштирокчиёни раванди буљетро дар
бобати тањия, баррасии лоињањои буљетњо, тасдиќ, назорати
иљрои онњо ва љавобгариро барои вайрон кардани ќонунгузории
ЉТ дар бораи молияи давлатї муќаррар карда буд.
Минбаъд бо маќсади такмили меъёрњои ќонунгузории
молиявї, ќабули меъёрњои нав дар ин соња ва ба талаботи замон
мутобиќ намудани он Ќонуни дар боло зикршуда, дар тањрири
нав ќабул гардид. 28 июни соли 2011 Ќонуни ЉТ “Дар бораи
молияи давлатии Љумњурии Тољикистон” ќабул гардид, ки он аз
14 боб ва 70 модда иборат аст. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї,
принсипњои ташкилии идоракунии молияи давлатї, ба низом
даровардани буљет ва гурўњбандии он, тањия, ташаккул, таќсимот
ва истифодаи маблаѓњои марказонидашудаи пулиро муайян,
муносибатњои молиявии байнибуљетиро танзим намуда, мавќеи
маќомоти њокимият, идоракунии давлатї ва маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї, инчунин дигар иштирокчиёни раванди
буљетиро дар тањия ва баррасии лоињањои буљетњо, тањияву
тасдиќи њисобот ва назорати иљрои онњоро муќаррар менамояд.
Ќабули ин ќонун имконияти боз њам пурратар
амалигардонии маќсадњо ва вазифањои нави низоми молиявии
давлатиро ба танзим дароварда, зарурати ба њар як шањрванди
ЉТ кушоду равшан сохтани сиёсати андозу буљет ва фондњои
маќсадноки давлатиро таъмин мегардонад ва дар оянда
мустаќилияти молиявии истифодабарандагони маблаѓњои буљетї,
масъулияти ташкилотњои буљетї оид ба маќсаднок ва самаранок
истифодабарии захирањои молиявї, пешгирии њолатњои
коррупсионї ва боз њам шаффоф ва оммафањм гардидани буљети
давлатиро таъмин менамояд.
Дар њамин Ќонун дар фарќият аз ќонуни пештар амалунанда
мафњуми молияи давлатї ба таври зерин муайян карда шудааст:
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молияи давлатї ин маљмўи муносибатњои пулї вобаста ба
ташаккул, таќсим ва истифодаи фондњои љамъшудаи воситањои
пулї ва дигар захирањои молиявї тавассути буљети љумњуриявї,
буљетњои мањаллї ва фондњои маќсадноки давлатї мебошад, ки
аз љониби маќомоти њокимият ва идоракунии давлатї, маќомоти
иљроияи
мањаллии
њокимияти
давлатї
ва
маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот барои иљрои вазифањои ба
зиммаи онњо вогузоргардида, истифода бурда мешаванд.
Хусусияти хоси инкишофи ќонунгузории молия дар даврони
соњибистиќлолии кишвар дар он ифода мегардад, ки дар ин давра
љињати рушди муносибатњои молиявї, такмили ин низом,
ислоњоти идоракунии давлатии молияи давлатї дар баробари
санадњои меъёрии њуќуќї, инчунин як ќатор стратегияву
њуљљатњои давлатї ќабул гардид. Вобаста ба муносибатњои
молиявї аз лањзањои аввали истиќлолияти давлатї стратегияњои
давлатї ќабул гардид ва соњаи молияи кишвар дар партави онњо
рушд намуда истодааст.
Стратегияи идоракунии молияи давлатї дар ЉТ барои солњои
2009-2018 бо фармони Президенти ЉТ аз 20 марти соли 2009,
№639 тасдиќ гардидааст. Дар ин стратегия дарљ гардида буд, ки
Њукумати ЉТ барномаи комлексии ислоњотро амалї менамояд.
Дар доираи ин барномаи ислоњот ба масъалањои идоракунии
молияи давлатї диќќати махсус дода мешавад. Идоракунии
молияи давлатї дар се њуљљати асосии зерини стратегии
Љумњурии Тољикистон, ки љанбањои муњимтарини ислоњоти
кишварро муайян мекунанд, љои муњимро ишѓол менамояд: а)
Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2015; б)
Стратегияи ислоњоти сохти идоракунии давлатї барои солњои
2006-2015; в) Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї барои
солњои 2007-2009.
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2030, ки бо ќарори Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2016,
№636 ќабул гардидааст, ба рушди бахши молиявї ањамияти
хосса дода шудааст. Дар Стратегияи мазкур як ќатор
мушкилотњои бахши молиявї, самтњои фаъолият ва натиљањои
чашмдоштро дар соњаи мазкур муќаррар кардааст. Дар баробари
ин, дар њуљљати муњими стратегї бобати такмили ќонунгузории
бахши молиявї низ як ќатор тадбирњо пешбинї гардидааст. Аз
љумла, дар он такмилдињии минбаъдаи заминаи меъёрии њуќуќии
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бахши молиявї љињати баланд бардоштани шаффофият ва
эътимоднокї ба фаъолияти муассисањои молиявї, њуќуќњои
истифодабарандагони хизматрасонињои молиявї, бахусус низоми
бонкї, ќабули санадњои нави меъёрию њуќуќї оид ба ташкил ва
љорї намудани низоми механизмњои љуброн љињати рушди
низоми нафаќаи љамъшаванда дарљ шудааст.
Дар Љумњурии Тољикистон ба масъалањои бењтар намудани
тањия ва баланд бардоштани самаранокии харољоти маблаѓњои
буљетї ањамияти зиёд дода мешавад. Бо Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 31 январи соли 2020 №1446 “Стратегияи
идоракунии молияи давлатии Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2030” тасдиќ шудааст. Стратегияи идоракунии
молияи давлатї барои давраи то соли 2030 давоми ислоњотеро
дар бар мегирад, ки аз лањзаи амалишавии Стратегияи ќаблии
идоракунии молияи давлатї барои солњои 2009-2018 оѓоз ёфта
буд. Стратегияи нав бо Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030 ба пуррагї мувофиќат
мекунад. Ислоњоти идоракунии молияи давлатї то дараљаи
муњим дар барномањои љории давлатї, ба монанди Барномаи
ќарзгирии берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои
2018-2020 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 октябри
соли 2017, №485), Консепсияи низоми тањлили таъсири
танзимкунї дар Љумњурии Тољикистон (ќарори Њукумати
Љумњурии Точикистон аз 18 ноябри соли 2015, №673) ва
Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон
барои давраи то соли 2030 (фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 11 июли соли 2015, №522) инъикос ёфтааст.
Дар шароити њозира афзалиятњои зерини ислоњоти
идоракунии молияи давлатї мављуд аст: 1) ноил шудан ба сатњи
муќоисашавандаи рушди иљтимоию иќтисодии кишварњои дорои
сатњи миёнаи даромаднокї; 2) дастгирии рушди устувор ба
воситаи диверсификатсия ва баланд бардоштани раќобатпазирии
иќтисодиёти миллї; 3) тавсеа ва тањкими табаќаи миёна; 4)
саноатикунонї.
Њамин тавр, ќонунгузории молия ин маљмўи санадњои
ќонунгузорї ва санадњои меъёрии зерќонуние мебошад, ки
муносибатњои вобаста ба ташкил, таќсим ва истифодаи
маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетии давлатро ба танзим
медарорад. Тањлили рушди ќонунгузорї оид ба молия аз он
шањодат медињад, ки дар давраи истиќлолият ќонунгузории
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молиявї дар сатњи фаъоли рушди худ ќарор дошта, барои
зиёдшавии маблаѓњои буљети давлатї ва дар ин замина таъмин
намудани иљрои њадафњои иљтимоию иќтисодии кишвар заминаи
устувор гузошта истодааст.
Њамзамон, хусусияти хоси инкишофи ќонунгузории молия
дар замони Истиќлолияти давлатї дар он зоњир мегардад, ки
ислоњоти молияи давлатї дар асоси стратегияњо ва барномањои
давлатї сурат гирифта истодааст, ки ба рушди босуботи
ќонунгзории соња мусоидат менамояд. Дар ин замина, зарур аст,
ки ќонунгузории молия пайваста бо дарназардошти самтњо ва
вазифањои дар ин њуљљатњои давлатї пешбинишуда такмил дода
шуда, љињати ноил шудан ба маќсадњои дар онњо дарљшуда
имконият фароњам оварад. Махсусан ќонунгузории молияи
кишвар бояд дар партави самтњои афзалиятноки такмили
ќонунгузории молия, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030 пешбинї шудаанд, рушд
намояд.
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VIII. ИНКИШОФИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ТАНЗИМИ
ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ
Ѓаюров Ш. К., Ќосимов Ф. А.,
Саидов Њ. М., Ѓаюрзода Б. Ш.
ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ ВА АЊАМИЯТИ АРЗИШЊОИ ОН
ДАР ТАЊКИМИ ДАВЛАТДОРЇ
Њуќуќи гражданї (маданї) яке аз соњањои ќадимаи њуќуќшиносї
буда, КГ ЉТ - ќонуни асосии танзими муносибатњои муњими њаёти
хусусї (танзими муносибатњои молу мулкї, муносибатњои
корпоративї, муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, муносибатњои
соњибкорї ва дигар муносибатњои ба баробарї ва мухторияти ирода
асосёфта) мебошад.
Њуќуќи гражданї муносибатњои асосї ва њаррўзаи њар як узви
љомеа – шањрвандон ва ташкилотњо, вазъи њуќуќии иштирокчиёни
муомилоти гражданї, бавуљудої ва баамалбарории њуќуќњои
моликият ва њуќуќи дигари ашёї, њуќуќ ба натиљањои фаъолияти
зењниро муќаррар намуда, уњдадорињои шартномавї ва уњдадорињои
дигар, инчунин муносибатњои дигари молу мулкї ва муносибатњои
шахсии ѓайримолумулкии марбут ба онњоро, ки ба баробарї,
мухторияти хоњишу ирода ва мустаќилияти молу мулкии
иштирокчиёнаш асос ёфтааст, танзим менамояд.
Њатто то таваллуди инсон, њуќуќи гражданї њифзи манфиатњои
имконпазири ўро њангоми меросгузорї, муќаррар менамояд. Аз
лањзаи таваллуд шањрванд номи худро ба даст меорад ва иштирокчии
муносибатњои гражданї мегардад. Ташкилот њангоми таъсисёбии худ
номи муайяни худро ба даст меорад ва њуќуќи иштирокчии
муносибатњои муайяни гражданї гардиданро пайдо мекунад. Тааллуќ
Мудири

кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ, доктори илмњои
њуќуќшиносї, профессор, Корманди шостаи Тољикистон.
 Номзади илмњои њукуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи граждании факултети
њуќуќшиносии ДМТ.
 Номзади илмњои њукуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи граждании факултети
њуќуќшиносии ДМТ.
Мутахассиси пешбари бахши таъмини фаъолияти Кумита ва комиссияњои Дастгоњи
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ, унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва
тиљорати факултети њуќуќшиносии ДМТ.
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доштани ашё ба шањрвандон ва шахсони њуќуќї тибќи њуќуќи
гражданї ба танзим дароварда мешавад. Нест ягон муносибате, ки
дар он унсури муайяни њуќуќи гражданї љой надошта бошад.
Њуќуќи гражданї муносибатњои молу мулкиро танзим менамояд,
ки бидуни он инсоният наметавонад вуљуд дошта бошад. Ба ин љо
шахсони баамалбарорандаи фаъолияти соњибкорї ва ё бо иштироки
онњо дохил мегардад, ки чунин фаъолият ба таваккали худ амалї
гардида, аз љониби шахсони бо тартиби муайяннамудаи ќонун
баќайдгирифташуда, бањри бадастории фоидаи мунтазам тавассути
иљрои кор, мол, хизматрасонї ва фурўши мол амалї карда мешавад.
Дар њуќуќи гражданї соњибкор яке аз субъектон буда, предмет ва
њадафи фаъолияти он «мунтазам ба даст даровардани фоида аз
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат»
дар ќ. 3 м. 1 КГ ЉТ муќаррар шудааст. Кодекси мазкур ва дигар
меъёрњои танзими њуќуќи гражданї љињатњои асосии иштироки
соњибкорро дар муомилоти гражданї пурра танзим менамоянд.
Айни њол имкониятњои зиёд бањри васеъ гардонидани соњаи
амали њуќуќи гражданї тавассути такмили ќонунгузории гражданї
анљом дода шуда истодааст.
Солњои охир баробари босуръат инкишоф ёфтани муносибатњои
љамъиятї дар бахши њуќуќи хусусї, тањлили предмети њуќуќи
гражданї ва номгўи муносибатњои љамъиятї дар дохили он бањснок
гардида истодааст. Инкишофи босуръати иќтисодї ва иљтимоии
давлат, ќонунгузорро водор месозад, ки бо назардошти вазъи муайяни
давлат меъёрњои ќонунњоро такмил дињад.
Њуќуќи гражданї асоси танзими њуќуќи хусусї буда, ки доираи
васеи падидањо ва меъёрњои њуќуќии ба худ хосро муттањид менамояд.
Заминаи рушди њуќуќи гражданї илм – донишњо ва доираи
муайяни муњаќќиќоне мебошанд, ки њаќиќати озодї ва баробариро
меомўзанд, ташвиќоту њимоя менамоянд, шогирд тарбия мекунанд ва
барои љањонбинии либералї сањм мегузоранд. Бо баракати
Истиќлолияти давлатии ЉТ дар илми њуќуќи гражданї мактабњои
зиёди илмї ба вуљуд омаданд. Дар таносуб ба дигар соњањои илмњои
њуќуќшиносї дар омода намудани кадрњои илмї наќши наќши
сивилистикаи тољик бузург аст.
Илми њуќуќи гражданї яке аз илмњои асосии њуќуќшиносї ба
њисоб меравад ва истилоњи њуќуќи гражданї яке аз музаффариятњои
асосии љањонбинии њуќуќии башар мебошад. Зеро ибораи «њуќуќи
гражданї» њанўз аз замони Рими ќадим дар њуќуќшиносї маълум буд.
Вай аз калимаи лотинї «jus civil» «њуќуќи гражданї», «њуќуќи маданї»
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гирифта шудааст. Њамон ваќт зери ин мафњум њуќуќи шањрвандони
Рим фањмида мешуд. Њарчанд, ки мазмуни вай бо таѓйир ёфтани њаёти
иќтисодї, сиёсї ва мадании ин ё он сохти љамъиятї дигаргун шуда
бошад њам, айни њол њамаи низоми њуќуќи њозиразамон онро
истифода мебаранд.
Илми њозираи њуќуќи гражданї сермаъноии ибораи «њуќуќи
гражданї» -ро ќайд менамояд, зеро дар зери ибораи «њуќуќи
гражданї» бисёр ваќт мафњумњои гуногун, вале бо њам алоќамандро
ифода менамояд.
Пеш аз њама, мафњуми «њуќуќи гражданї» маънои соњаи
мутаќили илмњои њуќуќшиносї ва соњаи мустаќили њуќуќро дорад.
Илми њуќуќи гражданї аз низоми мунтазами аќидањои назариявї,
ѓояњо, хулоса ва муњокимаронињо оид ба зуњуроти њуќуќи гражданї ва
донишњо нисбати онњо мебошад. Вале илм аз маљмўи донишњои
шахшуда иборат нест. Бинобар њамин, ба монанди илмњои дигар,
илми њуќуќи гражданї доимо дар инкишоф буда, рафти тараќќиёти
љамъиятиро ифода менамояд. Барои њамин њам фаќат алоќаи
бевоситаи илм бо амалия, њаёт метавонад илмро ба воситаи прогресси
љамъиятї табдил дињад.
Сониян, дар зери мафњуми «њуќуќи гражданї» яке аз соњањои
њуќуќшиносиро мефањманд, яъне низоми меъёрњои њуќуќие, ки
муносибатњои љамъиятии намуди муайянро ба танзим медарорад. Ба
воситаи меъёрњои њуќуќи гражданї муносибатњои молумулкї ва баъзе
муносибатњои ѓайримолумулкї ба танзим
мешаванд, ки
иштирокчиёни он, њамчун ќоида, мустаќил ва соњибихтиёр мебошанд.
Аз истилоњи «њуќуќи гражданї» њамчун низоми меъёрњои њуќуќї,
истилоњи ќонунгузории гражданї бояд фарќ карда шавад. Онњо бо
њам алоќаманд, вале њаммаъно нестанд. Ибораи «ќонунгузории
гражданї» низоми ќонун ва дигар санадњои меъёрї - њуќуќиро дар бар
мегирад, ки дар онњо меъёрњои њуќуќи гражданї мустањкам карда
мешаванд.
Ибораи «њуќуќи гражданї» фанни таълимї, курси њуќуќи
гражданиро дар бар мегирад, яъне низоми донишњо, маълумот оид ба
зуњуроти њуќуќи гражданї. Фанни таълими будани њуќуќи гражданї
љойгоњи махсус дорад. Дар низоми тањсилоти олии њуќуќшиносии
Ѓарб (ба хусус, дар Донишгоњи Бремени Олмон) соатњои таълимии ин
фан мувофиќ ба мавзўњои асосии барномаи таълимии њуќуќи
гражданї буда, аксарияти донишљўён ихтисоси њуќуќи гражданиро
интихоб мекунанд. Сабаби чунин муносибат дар он аст, ки
њуќуќшиносони љавон бештар завќи касбу кори озодро доранд (кори
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ташхиси њуќуќї, кори илмї, кори омўзгорї, адвокатура, аудити
њуќуќї, судњои њакамї, машварати њуќуќї ва ѓайра.). Мутаассифона
чунин муносибат дар љомеаи муосири донишљўёни њуќуќшиноси
Тољикистон ба назар намерасад. Аксарияти онњо хоњиши прокурор ё
судяшуданро доранд. Бигзор шаванд, мо дар интихоби онњо зид
нестем. Вале онњо бояд донанд, ки самтњои дигар омодашавии касбї
љой дорад. Кори њуќуќиро танњо прокурор ё судя пеш намебаранд.
Масалан, адвокат (вакил) дар байни давлат ва љабрдида (даъвогар)
«миёнарав» набуда, касбу кораш озод, хусусї ва дастраси мардум
буда, воситаи асосии пайвандсози давлат бо шахсони корафтода
мебошад. Дар ШМА кори адвокатї ба номгўи корњои сердаромад ва
бозоргир ворид шудааст. Андеша дорем, ки минбаъд бо таъсис ва
пешрафти кори хусусии њуќуќї дар љомеа ва эътибори бештар пайдо
намудани љомеаи маданї интихоби касбии донишљўёни њуќуќшинос
низ таѓйир меёбад.
Илми њуќуќи гражданї илми љомеашиносї мебошад. Вай аз
низоми донишњо, назарияњо, ѓояњое иборат мебошад, ки барои дарк
намудани њаќиќати реалї равона карда шудааст, он чи ки вай
меомўзад, дарк менамояд, эзоњ медињад, предмети он шуда метавонад.
Ба ќонуниятњои объективї ва тамоили инкишофи љамъият такя
намуда, муносибатњои љамъиятии ба рафтори шањрвандони алоњида,
коллективи онњо ва инчунин њаёти иќтисодии љамъият алоќамандро
меомўзад.
Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї, барњамхўрии низоми
маъмурии идоракунї ва инкишофи муносибатњои пулию молї наќши
эљодкоронаи њуќуќи гражданї меафзояд. Барои њамин њам дар чунин
шароит илми њуќуќи гражданї диќќати худро барои тадќиќ ва
коркарди категория ва мафњумњои ањамияти дурудароздошта равона
месозад. Зеро чунин тарзи муносибат барои њалли вазифањои амалии
дигаргунсозии кулли љамъият зарур мебошад.
Аз ин нигоњ, тањќиќ ва бо меъёрњои њуќуќї мустањкам намудани
шаклњои гуногуни моликият, такмили низоми муносибатњои
шартномавї, мустањкам намудани њимояи њуќуќи молу мулкї ва
шахсии ѓайримолумулкии шањрвандон, аз як тараф ва аз тарафи дигар
бошад, ќатъиян пешгирї намудани сўистеъмол аз њуќуќњои гражданї,
ки дар шакли њукмронї, ѓайриќонунї ба даст овардани даромад, риоя
накардани низоми шартномавї ва ѓайрањо ифода меёбад, ањамияти
махсус пайдо менамояд.
Илми њуќуќи гражданї таърихи бисёрасраи инкишофро аз сар
гузаронидааст. Аќида ва назарияњои илмии дар таърихи тўлони
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ифодакардаи мутафаккирони барљастаи ин соњаи илми њуќуќ дар
бисёр мавридњо асоси инкишофи ќонунгузории онро ташкил додаанд.
Барои њамин њам эљодкорона дарк намудан ва дар њаёт татбиќ
намудани мероси бои илми гузаштагон яке аз вазифањои илми
њозираи њуќуќи гражданї мебошад.
Ин системаи донишњои санљидашудаи њуќуќшиносї натиљаи дар
донишгоњњои Аврупої эљодкорона ривољ додани њуќуќи хусусии
римї ба вуљуд омадааст ва имрўзњо дар Тољикистони азиз инкишоф
меёбад. Яке аз хизматњои њуќуќшиносони Рими ќадим ва умуман
љањонбинии илмии Ѓарб дар он аст, ки њуќуќи позитивиро аз њуќуќи
динї, илмро аз ихлосу боварї људо намудан ва барои рушди илмии
њуќуќшиносии муосир замина гузоштанд.
Дар раванди тараќќиёти минбаъда Аврупо аз роњи бевоситаи
татбиќи њуќуќи хусусии римї ба сохтани њуќуќи граждании худ
гузашт, албатта пас аз замонавї гардонидан. Дар замони њозира
њуќуќи гражданї дар доираи давлатњои алоњида тараќќї меёбад.
Њангоми эљод кардани њуќуќи гражданї, агарчи анъанањои пештара
пайравї карда шаванд њам, аммо њар як давлат пеш аз њама
хусусиятњои худро ба эътибор мегирад. Њоло њуќуќи хусусии римї
њатто баъди замонавї гардонидан њам бевосита ба таври пурра дар
ягон давлат татбиќ намешавад. Лекин дар муносибатњои њуќуќї
дараљаи таъсираш хеле баланд буда, њоло њам дар амал обрўи худро
нигоњ доштааст.
Барои системаи њуќуќи континенталї таќсимоти аниќи њуќуќ ба
хусусї ва омма хос аст. Асоси ин таќсимотро манфиатњои гуногун
ташкил медињанд. Њуќуќи гражданї ба манфиати шахси алоњидаи
баробарњуќуќ хизмат мекунад. Њуќуќи омма бошад ба манфиати
тамоми љамъият ва намояндаи асосии он - давлат хизмат мерасонад.
Дар муносибатњои љамъиятие, ки предмети танзими хуќуќи омма
мебошад, як тараф бояд ба тарафи дигар итоат кунад, яъне байни
иштирокчиёни ин муносибат баробарњуќуќї вуљуд надорад.
Ваќтњои охир дар доираи системаи њуќуќи континенталї бисёр
мавридњои якшавии њуќуќи хусусї ва омма дида шавад њам, аммо ин
таќсимот њоло њам эътибор дорад.
Таќсимоти њуќуќи континенталї нисбати танзими муносибатњои
хусусї ва тиљоратї ањамияти пештараи худро гум кардааст. Агар дар
бисёр давлатњои Аврупо кодексњои алоњидаи тиљоратї эътибори
худро гум накарда бошанд њам, аммо дар амал муносибатњои
тиљоратиро дар асоси меъёрњои њуќуќи гражданї танзим менамоянд.
Сабаб дар он аст, ки фаъолияти тиљоратї хеле мураккаб гашта, дар
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бисёр мавридњо ба воситаи ќонунњои алоњида, масалан, дар бораи
шахси юридикї, дар бораи биржа, савдо ва ѓайра, танзим карда
мешавад. Бо њамин сабаб вазни меъёрњои кодификатсия зиёд гашта,
меъёрњои алоњидаи тиљоратї торафт кам шуда, дар охир эњтимол аз
байн раванд.
Вобаста аз он ки ба асоси ќонунгузорї ќонуни кадом давлат
(Франсия ё Олмон) гирифта мешавад, дар дохили њуќуќи
континенталї таќсимоти зерсистемавї пайдо шудааст. Дар асри XIX
ва нимаи асри XX њангоми ќабул кардани ќонунгузории гражданї
давлатњо ё модели франсавии дар Кодекси граждании Франсия (соли
1804 - Кодекси Наполеон) таљассумёфта ё маљмўи ќонунњои
граждании Олмонї (соли 1896)-ро пайравї кардаанд. Дар натиља
гурўњи њуќуќи граждании романї ва олмонї пайдо шуд. Чунин њисоб
карда мешуд, ки гурўњи њуќуќи граждании романї (Кодекси
Наполеон) таќлиди институтсия, яъне китоби соддаи таълимии њуќуќи
римї мебошад, ки ќисми кодификатсияи Юстиниан аст. Ин система,
ки номи институтсиониро гирифтааст, меъёрњои њуќуќи гражданиро
ба ќисмњои зерин: 1) «шахсњо» (яъне субъектон); 2) «молу мулк»
(объектњои њуќуќ) ва мувофиќан њуќуќи молу мулкї; 3) «даъвоњо» ва
уњдадорињои мувофиќ бо даъвоњо таќсим намудааст. Аммо бо мурури
замон ин система таѓйир меёбад. Масалан, аз ин система њуќуќи
мурофиавиро људо карда, ќоидањои умумию фаслњои нав дохил карда
мешаванд.
Системаи гуруњи Олмонї ба Дигестњои (пандектњои)
Кодификатсияи Юстиниан (бинобар номи пандекти гирифтааст) такя
намуда, дар назар дошт, ки фаслњои меъёрњои моддї ва мурофиавии
њуќуќи хусусиро људо намояд. Дар ин њол тамоми маводи меъёрї, ки
ба њамаи институтњои њуќуќи гражданї дахл дошт (ќоидањои умумї,
меъёрњои ба субъектњо, объектњои њуќуќ, аз љумла меъёрњои амалї
гардонидану њифзи њуќуќ), ба «фасли умумї» ва меъёрњое, ки ба
институтњои алоњида - њуќуќи амволї, уњдадорї, оилавї, мерос дахл
доштанд, ба «ќисми махсус» људо карда шуд. Њамин тавр, њангоми
тартиб додани системаи њуќуќи системаи пандектї аз назари маънои
юридикї - техникї нисбат ба системаи институтсионї баландтар
меистад. Исботи ин ба ќисми «умумї» ва «махсус» таќсим кардани
меъёрњои њуќуќї мебошад. Бо гузашти замон ин системањо тараќќї
карда, бо њам наздик шуданд. Њоло онњоро ду зерсистемаи њуќуќи
ягонаи континенталї гуфтан мумкин аст.
Бањри дуруст дарк намудани мавќеъ ва наќши њуќуќи гражданї
тадќиќи таърихии ќонунгузории ин соња дар сарзамини Тољикистон
372

басо муњим мебошад. Пас аз ѓалаба кардани Инќилоби Октябр ва дар
ноњияњои шимолии Тољикистон барќарор шудани њокимияти шўравї,
инчунин дар давраи вуљуд доштани Љумњурии Мухтори Шўравии
Сотсиалистии Туркистон дар ин ноњияњои имрўзаи Тољикистон
шўроњои мањаллї санадњои њуќуќї ќабул мекарданд. Ин санадњо
барои танзими муносибатњои молу мулкї ва шахсии ѓайримолумулкї
равона карда мешуданд. Ба воситаи онњо пайдо шудани шаклу хелњои
нави дар таърих номаълуми моликиятњо - моликияти сотсиалистї ва
шахсї, барњам додани моликияти хусусї ба расмият дароварда мешуд.
Ин санадњои њуќуќї шањрвандонро аз њарљониба њифз намудан, ривољ
додан ва мустањкам гардонидани моликияти сотсиалистї, моњияти
истисморї доштани моликияти хусусї, ба истисмори одам аз тарафи
одам роњ надодан хабардор намуда, шакл ва методњои аз рўи
фаъолияти моликиятдорони хусусї назорат бурданро сабт мекарданд,
то ки ба тараќќиёту мустањкам гаштани хољагии халќи сотсиалистї
хатарнок набошанд.
Њамин тавр, раванди ташаккули ќонунгузории гражданї дар
Тољикистон аз рўзњои аввали ѓалабаи Инќилоби Октябр сар
мешавад. Дар ин давра инкишофи ќонунгузории гражданї алоњида
дар Тољикистони шимолї ва алоњида дар Бухорои Шарќї, яъне дар
Тољикистони марказию љанубї мегузашт. Дар ноњияњои Тољикистони
Шимолї ќонунгузории гражданї аз рўзњои аввали ташкилёбии
Њокимияти Шўравї характери сотсиалистї, байналмилалї дошта, ба
шуури мардуми Бухорои Шарќї таъсири мусбї мерасонд.
Ќонунгузории граждании Бухорои Шарќї бошад, аввало вазифањои
моњияти халќї - шуравї доштаро њал мекард. Таљрибањои
амалигардонии Декрет «Дар бораи миллигардонидани замин», м. 6
Конститутсияи Љумњурияти Халќии Бухорои Шўравї (ЉХБШ) аз 23
сентябри соли 1921 ва м. 23 Кодекси оид ба замини ЉХБШ аз 17
октябри соли 1923 аз ин шањодат медињад. Дар асоси ин
ќонунгузорињо њар як шањрванди ЉХБШ барои бе ягон мамониат аз
молумулки ѓайриманќулаш истифода бурдан ва ихтиёрдорї кардан
њуќуќ дошт.
Дар ин давра дар ќаламрави Тољикистон баъзе ќонунњои
пешазинќилобї, ки ба шуурнокии њуќуќии сотсиалистї, ќонунњои
шўравї ва ЉХБШ мухолифат намекарданд, амал менамуданд.
Ин давра ба давраи ќабули Конститутсияи нахустини собиќ
ИЉШС низ мувофиќ омад. Дар асоси м. 1-и банди «п» Конститутсия
ќабули «Асосњои ќонунгузории мурофиаи судї, инчунин гражданї ва
љиної» ба салоњияти Иттифоќ дода шуд. Аммо бо њар гуна сабабњои
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объективию субъективї «Асосњо» ќабул карда нашуд ва ќонунгузории
гражданї бо роњи алоњида ќабул кардани ќонунгузорињои Иттифоќї
ва алоњида ќабул кардани ќонунгузории собиќ љумњурињои иттифоќї
инкишоф меёфт.
Давраи дуюми инкишофи ќонунгузории граждании Тољикистон
солњои 1924 -1929-ро дар бар мегирад. Саршавии ин давра ба
таќсимоти миллию давлатї, ташкили љумњурињои нави шўравии
сотсиалистї ва вилоятњои мухтор дар Осиёи Миёна алоќа дорад.
Моњи октябри соли 1924 сессияи II КИМ-и ИЉШС дархости Осиёи
Миёнаро аз ин хусус ќонеъ гардонд. Дар њайати ЉШС Ўзбекистон
Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалисти Тољикистон ташкил ёфт.
Азбаски меъёрњои нави њуќуќиро, ки дар тамоми ќаламрави ЉШС
Ўзбекистони нав ташкилшуда ва ЉМШС Тољикистон дар њайати он
як хел амал мекарда бошад, фавран ќабул кардан имконнопазир буд.
Кумитаи инќилобии ЉШС Ўзбекистон бо ќарори худ аз 27 ноябри
соли 1924 эътибори њамаи ќонунњо, аз љумла ќонунњои гражданиро, ки
дар арафаи таќсимоти миллию давлатї амал мекарданд, нигоњ дошт.
Яке аз чунин ќонунњо КГ ЉШФСР (соли 1922) буд, ки дар ќисми
собиќ Туркистони ќаламрави ЉШС Ўзбекистон ва Тољикистони
мухтор амал мекард. Ин кодекс, яъне КГ ЉШФСР бо иловаю
таѓйиротњояш, ки баъзе хусусиятњои хоси миллии љамоњири иттифоќї
ва мухторро инъикос мекарданд, бо номи Кодекси гражданї то 28
январи соли 1928 амал кард ва баъд бо Ќарори Президиуми КИМ-и
Шўроњои ЉШС Ўзбекистон КГ ЉШС Ўзбекистон номида шуд.
Чунин факт љолиби диќќат аст, ки агар дар ќаламрави собиќ
Бухоро ва Хоразми ЉШС Ўзбекистон КГ ЉШФСР, ки дар ЉШС
Ўзбекистон муваќќатан амал мекард, танњо 28 январи соли 1928
расман љорї карда шуда бошад, пас дар ЉМШС Тољикистон
њамчунин дар собиќ ќисми Бухоро (яъне дар марказ ва љануби
Тољикистон) аз рўзи ташкил ёфтани љумњурї амал мекард.
Шароити хоси Тољикистони мухторро ба эътибор гирифта, ба
меъёрњои КГ ЉШФСР таѓйироту иловањо дохил карда мешуд.
Масалан, бо њамин сабаб бо ќарори Кумитаи инќилоби ЉМШС
Тољикистон аз 22 ноябри соли 1926, тањти №46 «Дар бораи таѓйироту
иловањо ба моддањои 71 ва 76 Кодекси граждании ЉШФСР»
муњлатњои бастани шартномањо оид ба људо кардани заминњои шањр
барои сохтмон таѓйир дода шуданд.
Агар дар давраи аввал санадњои њуќуќї асосан характери умумї
дошта бошанд, акнун меъёрњои махсуси њуќуќи гражданї ќабул карда
мешуданд. Доираи муносибатњое, ки бо санадњои њуќуќи гражданї
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танзим меёфтанд, торафт васеъ мегашт ва аз 30 июли соли 1928 амали
тамоми меъёрњои њуќуќи пешазинќилобї ва одатњои юридикї ба
таври расмї бекор карда шуд.
Дар баробари татбиќи КГ Ўзбекистон (аниќтараш КГ ЉШФСР)
бо маќсади пурратар танзим намудани муносибатњои њуќуќи
гражданї маќомоти ќонунгузории љумњурї як силсила ќонунњо
бароварданд, ки маќсад аз он мустањкам кардани њуќуќ, боз њам
таќвият ва тараќќї додани моликияти давлатии сотсиалистї ва
мањдуд кардани моликияти хусусї дар љумњурї буд.
Давраи сеюми инкишофи ќонунгузории граждании Тољикистон аз
моњи декабри соли 1929 сар мешавад. Дар асоси ќарори сессияи КИМ
ИЉШС аз 5 декабри соли 1929 Тољикистон њамчун ЉШС аз ЉШС
Ўзбекистон људо шуд. Бо сабаби он, ки санадњои нави њуќуќиеро, ки
дар тамоми ќаламрави ЉШС Тољикистони нав ташкилёфта як хел
амалкунанда фавран ќабул кардан имконнопазир буд, КИМ ва ШКХ
ЉШС Тољикистон 19-уми декабри соли 1929 ќарори № 42 «Дар бораи
дар ќаламрави ЉШС Тољикистон ба амал љорї кардани ќонунгузории
дар амал љорї будагии ЉШС Ўзбекистон» ќабул карданд. Дар ин
ќарор чунин ќайд карда шуд, «Ба муносибати Љумњурии Мухтори
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ба Љумњурии Шўравии
Иттифоќи табдил ёфтан ва ба муносибати аз таркиби Љумњурии
Шўравии сотсиалистии Ўзбекистон баромадани он њамаи
ќонунгузории ЉШС Ўзбекистон, ки пештар дар ќаламрави ЉШС
Тољикистон, то ваќти људо шудани ЉМШС Тољикистон аз ЉШС
Ўзбекистон дар амал љорї буд, дар оянда њам то аз тарафи
маќомотњои ќонунбарори ЉШС Тољикистон ќабул кардани
ќонунгузории дахлдор, ё бекор карда шудани он муваќќатан эътибори
худро гум намекунад».
Баробари ин ба ШКХ супориш дода шуд, ки вай барои ЉШС
Тољикистон лоињаи ќонунгузорињои зарурии дахлдорро тайёр карда,
онњоро ба КИМ ЉШС Тољикистон пешнињод намояд, то ки дида
баромада шуда, ба наздиктарин Сессияи КИМ ЉШС Тољикистон
барои тасдиќ пешнињод карда шаванд. Аммо бо сабабњои объективї
ин супориш иљро нашуд. Бинобар њамин 21 апрели соли 1933 КИМ ва
ШСХ ЉШС Тољикистон ќарори № 201 «Дар бораи тасдиќ кардан ва
ба амал љорї кардани маљмўаи систематикии ќонунњои дар амал љорї
будаи Љумњурии Шўравии Сотсиалистиии Тољикистон» ќабул
карданд. Дар асоси ин ќарор кодексњою ќонунњои ЉШС Ўзбекистон,
аз он љумла КГ, ки мувофиќи ќарори КИМ ва ШКХ ЉШС
Тољикистон аз 19 декабри соли 1929 дар ќаламрави ЉШС Тољикистон
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дар амал љорї буданд, бо таѓйирот ва иловањои минбаъдаи аз тарафи
Њукумати ЉШС Тољикистон дохилкардашуда, дар оянда то ќабул
кардани кодексњои ЉШС Тољикистон ба амал мононда шуд. Соли
1939 ин кодекс бо номи КГ ЉШС Тољикистон интишор гардид.
2 феврали соли 1957 Шўрои Олии ИЉШС Ќонун «Дар бораи ба
салоњияти љумњурињои иттифоќї додани ќабули ќонунгузории сохти
судии љамоњирї, ќабули кодексњои гражданї, љиної ва мурофиавї»
ќабул кард. Њамин тавр, њуќуќи љумњурињои иттифоќї боз њам
пурмазмуну зиёдтар гардид. Аз ин ваќт сар карда, давраи чоруми
инкишофи ќонунгузории гражданї сар шуд. Мувофиќи Ќонуни 2
феврали соли 1957 бо супориши Њукумати ЉШС Тољикистон барои
тайёр кардани лоињаи КГ-и љумњурї Вазорати адлия комиссияи
махсуси босалоњияти корї таъсис дод.1 Соли 1958 комиссия варианти
якуми лоињаи КГ-и љумњуриро ба Вазорати адлия пешнињод кард.
Барои муњокимаи пешакї Вазорати адлия лоињаро ба вазорату
комитетњо ва муассисањои илмї фиристод. Лоиња дар сањифаи
рўзномањо њам муњокима карда шуд.
Њамин тавр, варианти якуми лоињаи КГ-и љумњурї пеш аз ќабули
Асосњои ќонунгузории граждании собиќ ИЉШС ва љумњурињои
иттифоќї тайёр шуда буд.
8 декабри соли 1961 Асосњои ќонунгузории гражданї ќабул карда
шуд ва аз њамон ваќт давраи нави амалиёти кодификатсионии
гражданї сар шуд. Дар давоми ин давра барои такмил додани услуб
ва мазмуни лоињаи КГ соли 1958 мењнати зиёди масъулиятнок ба харљ
дода шуд. Дар раванди кор аз ќоидањою ќонунњои бењтарини дигар
собиќ љумњуриятњои иттифоќї низ истифода бурда шуд.
8 майи соли 1963 лоиња аз тарафи Шўрои вазирони љумњурї ќабул
дониста, барои муоина ба Президиуми Шўрои Олии Љумњурї
пешнињод карда шуд. 25 майи њамон сол (баъди муњокима) Президиум
лоињаро барои дида баромадан ба Комиссияи мулоњизаи ќонунгузорї
супорид ва баробари ин ба шуъбаи њуќуќ супориш дод, ки муњокимаи
њарљонибаи ин лоињаро ташкил намояд. Дар натиљаи муњокима 110
моддаи лоиња таѓйир дода шуда, 21 моддаи нав дохил ва 29 модда
хориљ карда шуд.

1 Њайати

комиссия аз шахсони зерин иборат буд: сардори шуъбаи кодификатсионии
Вазорати адлияи ЉТ Њамроќулов Р.Н., устодони кафедраи њуќуќи граждании
Донишгоњи давлатии Тољикистон Коретский В.И., Вольберг И.С., Севликиянс Э.,
Севликиянс Э., Гранберг В. ва Усмонов О.У.
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28 декабри соли 1963 љаласаи дуюми Шўрои Олии ЉШС
Тољикистон, даъвати шашум, КГ-ро ќабул намуд, ки аз 1 январи соли
1965 эътибор пайдо кард.
Баробари ќабул кардани Конститутсияи ЉШС Тољикистон (соли
1978) дар таърихи ќонунгузории граждании Тољикистон давраи нав,
давраи шашуми инкишофи ќонунгузории љумњурї шурўъ гардид. Дар
ин давра ќонунгузории гражданї асосан дар самтњои зерин инкишоф
ёфт:
а) такмилдињии ќонунгузории соњањои хољагии халќ. Масалан,
феврали соли 1981 Шўрои Вазирони собиќ ИЉШС Низомнома дар
бораи супоридани мањсулоти таъиноти истењсолї - техникї ва
Низомнома оид ба супоридани молњои истеъмоли халќро тасдиќ
намуд. Ин санадњои меъёрии њуќуќї, пеш аз њама, барои амалї
гардонидани сиёсати иљтимої-иќтисодии давлат ањамияти калон
дошт;
б) амалигардонидани њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ва
ташкилотњои љамъиятї;
в) тайёр кардан ва ќабул намудани Маљмўи ќонунњои собиќ
ИЉШС ва Маљмўи ќонунњои ЉШС Тољикистон.
Бо сабаби пошхўрдани ИЉШС ва ба давлатњои соњибихтиёр
табдил ёфтани собиќ љумњурињои иттифоќї дар таърихи инкишофи
ќонунгузории гражданї давраи нав сар шуд. Мувофиќи фармони
Президенти ЉТ аз 9 июни соли 1995, № РП-56 барои коркард, тайёр
намудани лоињаи Кодексњои љиної, мурофиаи љиної, гражданї,
мурофиаи гражданї, манзил, мењнатї, никоњу оила, маъмурї ва
ислоњотї - мењнатии ЉТ комиссияи корї ташкил карда шуд. Гуруњи
корї лоињаи КГ ЉТ-ро тайёр намуд. Баъди муњокимаи тўлонї, чи
тавре ки пештар ќайд карда гузаштем, дар сессияи Маљлиси Олии ЉТ
30 июни соли 1999 ќисми якум ва 11 декабри њамон сол ќисми дуюми
КГ ЉТ ќабул карда шуд1. 30 ноябри соли 2004 ќисми сеюми КГ ЉТ
ќабул гардид.
Дар асоси Амри Президенти ЉТ аз 30 – юми апрели соли 2019,
тањти № АП 1210 гуруњи кории байниидоравї тањрири нави њар се
ќисми КГ пурра, бо навгонињои зиёд омода намуда ва ба муњокимаи
вазорату ташкилотњои марбута пешнињод кардааст. Ташкилоти
пешбар дар ин кор Маркази милии ќонунгузории назди Президенти
кишвар мебошад.
1 Усмонов

О.У. К проблеме развития кадификации гражданского законодательства
Республики Таджикистан // Государство и право. – Душанбе, 1999. - №4. -С.42-64.
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Мазмуну моњияти КГ аз меъёрњои Конститутсияи ЉТ, ки 6 – уми
ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалќї ќабул карда шуда буд,
манша мебошад. Вале меъёрњои конститутсионї оммавї буда, дар худ
масъалањои муњими танзими њуќуќи гражданиро инъикос мекунанд.
Чунин њолат танњо ањамиятнокии масъаларо ифода мегамояд, чунки
бо эътибори падидањои хусусї онњо табиати њуќуќи гражданиашонро
таѓйир намедињанд. Масалан, њуќуќу озодињои шахсї, моликият,
озодии сухан ва иттилоот, дахлнопазирии шахсї, оила, мерос ва ѓайра
дар ќонуни асосї эътироф шудаанд. Њамзамон ин муносибати
мардуми Тољикистон маънои гузариши арзишњои азалии њуќуќи
хусусиро ба њуќуќи асосї (конститутсионї) надорад ва дошта њам
наметавонад, чунки “тиллоро дар болои сар монї њам, тилло
мемонад.” Ин суханњо аз барои он аст, ки дар шароити муосири
рушди танзими њуќуќї тамоили васеъшавии мавзўи њуќуќи омма, ба
хусус дар муносибатњои оилавї, соњибкорї ба назар мерасад, ки он
барои љойи њуќуќњои хусусї, низоми онњо ва амнияти иљтимоии
дорандагони њуќуќњои хусусї, тавозуни байни онњо ва њуќуќи омма
хавфнокї дорад. Чунин тамоил демократї буда наметавонад, зеро
њуќуќи хусусиро фурўъ мебарад. Ваќте ки оммавишавї демократї
набошад, ин маънои онро дорад, ки чунин тамоил њуќуќї шуда
наметавонад.
Доњии пролетариати љањон бо бузургиаш ин гуфтањоро инкор
мекард. Тамоми кўшиш ва ѓайрати ў ба он равона гардида буд, ки
“мы ни чего частного не признаем. У нас все в области хозяйствования
публичное.” Вай то ба охир дарк накард, ки инсони комил шахси
хусусї, бо манфиату кораш инфиродї мебошад. Дар љомеа ва давлат
фаъолият намуда, аз манфиатњои онњо фориѓ буда наметавонад.
Барои њастии инсон тавозуни манфиатњои хусусї ва оммавї лозим
аст, канорагирї аз ин баробарї оќибати бади таназзули шахсро
дорад. Бинобар ин, инсони бе манфиат худ сояеро мемонад, ки на љон
дорад ва ташаббус. Бетарафї, бепарвої ва беѓайратї душмани кори
оммавї, ба хусусус кори давлатї мебошад. Давлатро аз дарунаш нест
ва нобуд мекунад. Бидуни давлати њуќуќбунёд таъмини риоя ва
татбиќи њуќуќњои гражданї ѓайриимкон аст. Давлат метавонад барои
волоияти њуќуќњои гражданї мусоидат намояд, ё баръакс њуќуќи
гражданиро ба хорї расонад.
Муносибатњои љамъиятиеро, ки њуќуќи гражданї танзим
менамояд, дар илми њуќуќи гражданї солњои тўлонї мавриди тањлил
ќарор гирифта буданд. Солњои пеш мутахассисон ба хулосае омада
буданд, ки предмети њуќуќи гражданиро муносибатњои амволї, яъне
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молумулкї ташкил менамоянд. Аммо ин дер давом накард ва илми
њуќуќи гражданї ба хулосаи дигар ноил гардид. Баъзе натиљањои
бањсњои илмї дар ќонуни гражданї ифодаи умумии худро ёфтааст.
Мувофиќи м.1 КГ њуќуќи гражданї муносибатњои: а) молу мулкї; б)
шахсии ѓайримолумулкии ба молу мулк вобаста ва в)
ѓайримолумулкии ба молу мулк вобаста набударо танзим менамояд.
Дар
њуќуќи гражданї мавриди баррасї аст, ки ѓайр аз
муносибатњои дар боло номбар гардида, њуќуќи гражданї инчунин
муносибатњое, ки барои амалї намудани муносибатњои молумулкї ва
шахсии ѓайримолумулкї заруранд ва ба ном муносибатњои ташкилї
номида шудаанд, танзим менамояд.
Бояд ќайд намуд, ки солњои тулонї дар њуќуќи гражданї бањс оид
ба масъалаи дигар низ љой дошт ва дорад, ки дар баробари њуќуќи
гражданї, инчунин њуќуќи соњибкорї гўё арзи вуљуд дошта бошад.
Моњияти ин аќида ба таври хеле мухтасар чунин аст: ба аќидаи
љонибдорони ин равия доираи фаъолияти хољагидории маќоми
давлатї ва корхонањоро бояд соњаи алоњидаи њуќуќ - њуќуќи
соњибкорї танзим намояд. Љонибдорони ин соња пеш чунин аќида
доштанд, ки баъзе институтњои соњаи њуќуќи гражданї (яъне он
муносибатњое, ки ба фаъолияти ташкилотњо ва корхонањо дахл
доранд) ва баъзе муносибатњоро аз соњаи њуќуќи молия гирифта, ба
таври комплексї сохта ва ѓайри ќоидањои илмї муттањид намуда,
њуќуќи соњибкориро ба миён оранд.
Ба аќидаи онњо, њуќуќи гражданї маљмўи он муносибатњоеро, ки
танњо бо иштироки шањрвандон сурат мегирад, бояд танзим намояд.
Аммо беасос будани чунин равия ва назария аз љониби мутахассисони
соњаи њуќуќи гражданї исбот карда шуд. Бинобар ин, ба аќидаи мо
дар Тољикистони муосир зарурати тањия ва ќабули Кодекси
соњибкорї вуљуд надорад.
Дар шароити муосири инкишофи низоми њуќуќии давлат ва
доктринаю назарияи олимон, њуќуќи гражданї ба якчанд маъно
фањмида мешавад. Аз љумла, њуќуќи гражданї њамчун соњаи
мустаќили њуќуќ, илми њуќуќї, соњаи ќонунгузорї ва фанни таълимї.
Њуќуќи гражданї њамчун соњаи мустаќили њуќуќ зери тањлили
олимони зиёд ќарор дода шудааст ва он аз маљмўи меъёрњои њуќуќие
иборат мебошад, ки муносибатњои молумулкї ва шахсии
ѓайримолумулкии ба баробарї ва мухторияти иродаи тарафњо
вобаста бударо ба танзим медарорад.
Илми њуќуќи гражданї аз низоми донишњо, назарияњо, аќидањо
оид ба танзими њуќуќии граждании муносибатњои љамъиятї,
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ќонунияти инкишоф ва амалнамоии он, тарзи ноил шудан ба
самаранокии он ва воситањои гирифтани донишњои нави зарурї оид
ба такмили ояндаи њуќуќи гражданї иборат мебошад.
Њуќуќи гражданї њамчун соњаи ќонунгузорї аз маљмўи санадњои
њуќуќї, ки маќомоти њокимияти давлатї дар доираи салоњияташ
ќабул намудаанд ва муносибањои муайянро ба танзим медароранд,
иборат мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки мутахассисон бисёр пањлўњо ва нозукињои
муносибатњои гражданиро дарк кардаанд ва мекунанд, аммо њамаи
онњоро дар мафњум ифода намудан зањмати басо мушкил ва
ѓайриимкон аст.
Предмети батанзимдарории њуќуќї омили асосї ба њисоб рафта,
мустаќилияти ин ё он соњаи њуќуќро муайян месозад. Аз назарияи
њуќуќ бармеояд, ки предмети њуќуќро муносибатњои љамъиятие
ташкил медињанд, ки дорои ягонагии дохилї мебошанд ва
батанзимдарории мустаќили њуќуќиро талаб менамоянд.
Муносибатњои љамъиятие, ки бо њуќуќи гражданї ба танзим
дароварда мешаванд, предмети онро ташкил медињанд. Пеш аз њама
ин муносибатњои молумулкї, ки байни одамон вобаста ба молумулк –
неъматњои моддї ва маънавї ба вуљуд омада, шакли иќтисодии молро
доранд. Ба сифати мол неъматњои номбурда метавонанд, ки аз
дорандагони онњо бегона карда шаванд – муомилоти молумулкї.
Дуюм, ин муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, ки вобаста ба
неъматњои ѓайримолумулкї (ѓайримоддї) ба вуљуд меоянд ва бо
шахсияти дорандагони онњо зич алоќаманд мебошанд. Чунин
неъматњо бегонанашаванда буда, аз як шахс ба шахси дигар гузашта
наметавонанд. Аз њамин лињоз, муносибат оид ба истифодабарии
онњо дар доираи муайян ба њифзи онњо аз дахолати худсаронаи
шахсони сеюм меорад (њимояи ќадр, номус, эътибори кории
шањрвандон ва ташкилотњо; њуќуќи шањрвандон ба ном,
дахлнопазирии шахсї, сирри њаёти шахсї; њуќуќи муаллифї,
дахлнопазирии асар ва ѓайра.)1.
Њарду ин гуруњи муносибатњоро њамон њолате муттањид месозад,
ки онњо ба мухторияти ирода, баробарии тарафњо ва мустаќилияти
молу мулкї асос ёфтаанд, яъне байни субъектони аз лињози њуќуќї
баробар ва мустаќил аз њамдигар ба вуљуд меоянд.

1 Российское

гражданское право: учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права //
Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – С. 65.
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Предмети танзими њуќуќи гражданиро муносибатњои молумулкї
ва шахсии ѓайримолумулкї ташкил медињад, ки байни шањрвандон,
шањрвандон ва ташкилотњо, байни ташкилотњо ба миён меоянд. Оид
ба он бевосита дар м.1 КГ ЉТ гуфта шудааст. Ба сифати иштирокчии
чунин муносибатњо мумкин аст, ки давлат низ баромад намояд.
Оид ба масъалаи предмети њуќуќи гражданї Б. М. Гонгало
дуруст ќайд намудааст, ки тибќи андешаи ў «масъалаи мазкур, ба
тањќиќи даќиќ ва тўлонии олимони давраи Шўравї нигоњ накарда, то
њол бањснокии худро гум накардааст, ки он на танњо бо таѓйирёбии
иљтимої ва иќтисодии давлат, балки ба муносибати њозираи олимони
соњаи њуќуќ нисбат ба предмети танзими њуќуќї алоќаманд мебошад,
ки бо таассуротњои анъавнавї ба мувофиќа намеоянд»1.
Пас аз инќилоби соли 1917, ташаккули њуќуќи граждании шўравї
оѓоз гардид, ки бањс вобаста ба предмети он ба миён омад. О. С.
Иоффе навиштааст, ки дарки њуќуќи гражданї њамчун соњаи
танзимкунандаи танњо муносибатњои молумулкї «мантиќан нодуруст
мебошад, чунки муносибатњои молумулкї тавассути меъёрњои…
њуќуќи маъмурї низ ба танзим дароварда мешаванд»2.
М. М. Агарков ќайд намудааст, ки таќсим кардани њуќуќи
гражданї ва маъмурї бояд аз рўи тафриќаи муносибатњои молу мулкї
аз муносибатњои ташкилї пайгирї карда шаванд. Дар баробари он
тањти мафњуми муносибатњои ташкилї муносибатњои њокимиятї ва
тобеияти фањмида мешуд3.
Е. А. Суханов зикр менамояд, ки «муносибатњои молу мулкї ва
ѓайримолумулкї, ки ба талаботњои предмети њуќуќи гражданї
љавобгў нестанд, наметавонанд тавассути меъёрњои он ба танзим
дароварда шаванд. Пеш аз њама ин ба он муносибатњое дахл дорад, ки
бо тобеияти њокимиятї ва ё маъмурии иштирокчиён асос ёфтаанд, аз
љумла, муносибатњои андоз ва дигари молиявї, ки иштирокчиён аз
лињози њуќуќ баробар нестанд. Аз њамин лињоз низ аз соњаи амалї
њуќуќи гражданї муносибатњо оид ба идоракунии молумулки давлатї
ва мањаллї истисно карда мешавад, ки байни маќомотњои давлатї ба
миён меоянд»4.
Тавре, ки маълум аст, м.1-уми КГ ЉТ, њудуди предмети њуќуќи
гражданиро муќаррар намудааст. Имрўз ќонунњои гражданї на танњо
Гонгало Б.М. Предмет гражданского права. // Проблемы теории гражданского права.
Институт частного права. – М., 2003. - С. 6-7.
2 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. — М., 2000. - С. 543.
3 Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права // Советское
государство и право. 1940. - № 8-9. - С. 61—63.
4 Суханов Е.А. Њамон љо. - С.65.
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муносибатњои молу мулкї ва шахсии ѓайримолумулкии ба онњо
марбута, балки муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии бо молу мулк
вобаста набударо низ тањти танзими худ ќарор додаанд. Дар назарияи
њуќуќи гражданї бањс на ин ки оид ба танзими муносибатњои шахсии
ѓайримолумулкии бо молу мулк вобаста набуда, балки њифзи онњо
љой дорад. Яъне ќонуни гражданї чунин намуди муносибатњоро
танзим ё ин ки танњо њифз менамояд?
Оид ба ин масъала аќидањои зиёд баён гардидаанд. Мантиќан
дурусттар нуќтаи назари чунин олимон, ба монандї Б. М. Гонгало, Л.
О. Красавчиков, М. Н. Малеина ва дигарон ба њисоб меравад. Моњият
чунин мебошад, ки мафњуми «танзим» категорияи «њифз» -ро низ дар
бар мегирад. «Њуќуќ наметавонад – ќайд менамояд Б. М. Гонгало –
зуњуроти танзим намекардаи худро њифз намояд. Худи воќеияти
эътирофи
тааллуќ
доштани
неъматњои
ѓайримоддии
бегонанашавандаи шахс оид ба танзим гардидани муносибатњои
дахлдор гувоњї медињад»1.
Дохил намудани муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии бо
молу мулк вобаста набуда ба предмети њуќуќи гражданї имконияти
татбиќ намудани методњои ин соњаро ба он ифода менамояд, масалан,
љуброни зарари маънавї2. Аз њамин лињоз, мантиќан дуруст мешуд, ки
дар м.1 КГ ЉТ чунин номгўи муносибатњо муќаррар карда шаванд.
Масъалаи дигар ин дохил намудани муносибатњои корпоративї
(иттињодиявї) ба предмети њуќуќи гражданї ба њисоб меравад. Вале,
мутаассифона оид ба мафњум, табиат ва мавќеи чунин муносибатњои
предмети њуќуќи гражданї, дар љодаи њуќуќи гражданї аќидаи ягона
љой надорад.
Њамин тариќ, ба аќидаи Е. А. Суханов
«муносибати
иштирокчиёни корпоративї характери молу мулкї дорад ва аз ворид
намудани аъзоњаќќии муайяни молумулкї ба сармояи он иборат
мебошад. Дар аксар њолатњо, аз нуќтаи назари аввал, онњо на ин ки ба
истифодабарии молумулки ташкилот, балки ба муносибатњои
ташкилии аъзоёни ташкилот (корпоратсия) тааллуќ доранд. Воќеан,
њамаи онњо самти муайяни молу мулкї дошта, бо хусусияти
фаъолияти ташкилоти таъсисдодашуда њамчун шахси њуќуќї
алоќаманд мебошанд»3.
Њамон љо. - С. 17.
Красавчикова, Л.О. Перспективы и проблемы регулирования личных
неимущественных отношений по новому ГК. // Цивилистические записки: межвузовский
сборник научных трудов. – М., 2001. - С. 53.
3 Гражданское право: учебник в 2 т.; т. 1 // отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: БЕК, 1998. - С.
30.
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А. В. Майфат характери заминаи ташкилї доштани онњоро
эътироф намуда, зикр менамояд, ки маќсади муносибатњои
корпоративї – фароњам овардани заминаи бавуљудоии дигар
муносибатњо, аз љумла муносибатњои уњдадорї мебошад1.
Д. В. Тариканов
муносибатњои корпоративиро њамчун
«муносибатњои байни иштирокчиёни љамъияти хољагидорї, аз як
тараф бо шахс, ки вазифаи маќоми иљроияро иљро менамояд ва аз
тарафи дигар муносибатњоро оид ба супоридани сармояи тарафи якум
тањти ташаббуси хољагии тарафи дуюм» муайян месозад2.
Ба андешаи асосноки Њ. Н. Њиматов муносибатњои корпоративї
бо хусусиятњои худ муносибатњои ашёї ё уњдадорї набуда, дорои
сифатњои хос ва намуди мустаќили муносибањои њуќуќи гражданї
мебошад3.
Њамин тариќ, муносибатњои корпоративї гуруњи махсуси
муносибатњои гражданиро дар дохили предмети њуќуќи гражданї
ташкил медињанд. Онњо оид ба фаъолияти ташкилот ба вуљуд омада,
метавонанд ба муносибатњои корпоративии молу мулкї ва
ѓаримолумулкї
таснифбандї
гарданд.
Махсусияти
чунин
муносибатњои њуќуќї дар механизми хос ифода меёбанд, ки тавассути
онњо иродаи шахси њуќуќї ташаккул меёбад.
Дар предмети њуќуќи гражданї, инчунин намудњои алоњидаи
муносибатњои ташкилиро људо менамоянд, ки масалан, аз
шартномањои пешакї ва таъсисдињї, шартномаи ташкили њамлу наќл
ва дигарон ба вуљуд меоянд, лекин асоси чунин муносибатњоро низ
манфиатњои молу мулкї ташкил медињанд.
Ба андешаи мо доираи муносибатњои предмети њуќуќи гражданї,
ки дар м. 1 КГ ЉТ оварда шудааст, васеъ баён намудан ќобили ќабул
мебошад, чунки муносибатњои молу мулкї ва шахсии
ѓайримолумулкии ба баробарї ва мухторияти ирода асосёфта дар
тамоми падидањои њуќуќи гражданї ба назар мерасанд.
Дар байни субъектњои њуќуќи гражданї робитаи муайяни њуќуќї
ба вуљуд меояд. Ба сифати предмет ё натиљаи чунин фаъолият объект
хизмат менамояд. Барои њамин, объекти муносибатњои њуќуќи

Майфат А.В. Особенности инвестирования в предпринимательскую деятельность //
Вопросы теории и правоприменения.- Екатеринбург, 2001. - С. 117.
2 Тариканов Д.В. Юридическая личность хозяйственных обществ по гражданскому
праву России: автореф. дис. … канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2003. - С. 9.
3 Химатов Х. Н. Корпоративные отношения как предмет гражданско – правового
регулирования // Правовая жизнь. – Душанбе: Типография ТНУ. – 2013. - № 2 (02). – С.
154. (147 – 158.)
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гражданї гуфта, њамаи он чизеро мефањманд, ки нисбат ба он дар
байни шахсон њуќуќ ва удадорињои гражданї ба вуљуд меоянд.
Њар яке аз муносибатњои њуќуќи гражданї дорои объекти худ
мебошанд. Вале ин аќида маънои онро надорад, ки дар табиат аввал
объект ва баъд дигар муносибатњои њуќуќи гражданї пайдо шуда
бошад. Объектњои муносибатњои њуќуќи гражданї мумкин аст то ба
вуљуд омадани алоќањои дахлдори њуќуќи гражданї ва ё ин ки дар
давраи мављудият ва амали шудани онњо вуљуд дошта бошанд. Дар
баробари њамин объекти муносибатњои њуќуќи гражданї на чизи
абстрактие, ки нисбат ба он алоќањои муайяни њуќуќї ба вуљуд
меоянд, балки неъматњои моддї ё ѓайримоддї њам шуда метавонанд.
Пас объекти муносибатњои њуќуќи гражданї неъматњои мушаххаси
харида ё фурухташуда, нигоњдошта, дар истифода буда, кашондашуда
ва ѓайра шуда метавонанд.
Њар як объекти муносибатњои њуќуќи гражданї ќобилияти ќонеъ
гардонидани ин ё он талаботи инсонро дорад. Бешубња, характери ин
талабот, ба монанди тарзњои ќонеъ гардонидани онњо нињоят гуногун
мебошанд. Вале ин моњияти корро дигаргун карда наметавонад.
Ќонунгузорї ва амалияи њуќуќї ба он такя менамояд, ки њар як
объекти муносибатњои њуќуќи гражданї таъиноти бевоситаи худро
дорад. Бо њамин сабаб гуруњњои гуногуни объектњо дорои режими
ягонаи њуќуќи намебошанд. Аз ин љо неъматњои гуногун муносибати
гуногунро ба худ талаб менамояд. Дар баробари он на њамаи
неъматњои олами моддї ва ѓайримоддї объекти муносибатњои њуќуќи
гражданї шуда метавонад, ба монанди замин, боигарињои
зеризаминї, њуќуќњои сиёсї ва ѓайрањо. Аз тарафи дигар васеъ будани
доираи объектњои њуќуќи гражданї ба гуногунии муносибатњои
љамъиятие, ки худи њуќуќи гражданї ба тартиб медарорад, вобастагї
дорад.
Ба объектњои муносибатњои њуќуќи гражданї ашё, пул, ќоѓазњои
ќиматнок, кор, хизмат, иттилоот, амал, натиљаи фаъолияти зењнї,
номи фирмавї, тамѓаи мол ва воситаи дигари фардикунонии
мањсулот, неъматњои ѓайримоддї, њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї
ва ѓайрањо дохил мешаванд.
Предмети њуќуќи гражданї бошад ин маљмўи муносибатњои
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї ба њисоб меравад, ки
тавассути меъёрњои њуќуќи гражданї ба танзим дароварда мешавад.
Яъне предмети њуќуќи гражданї аз объекти он бармеояд, ки раванди
бавуљуд омадан, таѓйир ёфтан ва ќатъ гардидани муносибатњоро
вобаста ба неъматњо ба танзим медарорад. Мафњуми предмет нисбат
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ба объекти њуќуќи гражданї васеътар мебошад. Чунки агар объект
танњо бошад, муносибат нисбати он васеъ аст ва пањлўњои дигари
мухталифро низ дар бар мегирад.
Муносибатњои молу мулкї яке аз муносибатњои маъмултарини
предмети њуќуќи гражданї ба њисоб мераванд. Оид ба моњият ва
мазмуни муносибатњои молу мулкї дар илми њуќуќи гражданї
мунозирањои тўлонї байни мутахассисон љой дорад. Аз лињозе, ки дар
ќонунгузории гражданї мафњуми муносибатњои молу мулкї пешбинї
нашудааст, њуќуќшиносон њангоми тањлил ин мафњумро њар хел
маънидод мекунанд. Баъзе олимон муносибатњои молумулкиро
њамчун
муносибатњои
иќтисодї,
муносибатњои
истењсолї,
муносибатњои музднок, муносибатњои арзишдор, муносибатњои дорои
арзиши баробардошта, муносибатњои ба мол, пул вобаста буда ва
ѓайра мефањманд.
Е. А. Суханов зикр менамояд, ки «молу мулк аз маљмўи ашёњо,
њуќуќ ва уњдадорињои молу мулкии ба субъект тааллуќ дошта иборат
мебошад. Ашё ва њуќуќњои молу мулкии тааллуќ дошта (масалан,
њуќуќи гирифтани дивиденди сањмия дар љамъияти сањњомї ва ё
њуќуќи талаб кардан оид ба баргардонидани ќарз) хусусияти фаъолии
ин молумулкро нишон медињад, уњдадорї бошад ѓайрифаъол будани
онро»1.
Воќеан, муносибатњои молу мулкї, ки предмети њуќуќи
гражданиро ташкил медињанд, пеш аз њама бо ашёњо, гардиши онњо
ва инчунин бо њуќуќ ва уњдадорињои молумулкї вобаста мебошанд.
Лекин муайян кардани молу мулк, њамчун мафњуми илман асоснок ва
пурра, наметавонад омили асосии муайянкунандаи муносибатњои
молумулкии бо њуќуќи гражданї танзимшаванда, баромад кунад.
Яке аз аввалин аќидањо оид ба мафњуми муносибатњои молумулкї
дар адабиёти шўравии гражданї дода шуда буд, ки муаллифон
сараввал муносибатњои молу мулкї ва истењсолиро људо менамуданд,
ки асоси муносибатњои молу мулкиро моликияти сотсиалистї ва
шахсї ташкил медод2.
Гумон меравад, ки асоси коркарди нишонањои муносибатњои
молумулкиро ин муносибатњои моликиятї ташкил медињад. Нишонаи
иродавии муносибатњои молумулкї имкон медињад чунин
хулосабарорї намоем, ки ин муносибатњо дарбаргирандаи љараёни
соњибї, истифодабарї ва ихтиёрдории объекти моликият мебошанд.
Гражданское право: учебник. В 4 т. Том 1. // Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. – М.: 2004. –
С. 398-399.
2 Гражданское право. Ч. 1: учебник для юридических вузов – М.: 1938. – С . 12.
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Муносибат оид ба бегона кардани объектњои моликиятї
тавассути падидањои хариду фурўш, њадя, рента ва муносибатњо
вобаста ба иваз нагардидани соњибмулк бошад, тавассути падидањои
иљора, киро, истифодабарии бемузд ва ѓ. танзим карда мешавад.
Муносибатњои молу мулкї одатан ба ягон намуди неъматњои
моддї вобастагї доранд. Ин муносибатњо ба намуд ва шаклњои
моликиятдорї, олот ва воситањои истењсолот, низоми хољагидорї
такя менамоянд. Ин муносибатњо ба тасарруф, истифодабарї ва
ихтиёрдорї намудани шаклњои гуногуни муносибатњои молию пулї
вобастаанд. Ќонунгузории гражданї ба кадом субъект тааллуќ
доштани ин ё он неъматњои моддї, натиљаи фаъолиятњои арзишнокро
низ муайян менамояд. Масалан, њар як шахс метавонад дар асоси
ќонун моли заруриро харад, истифода намояд, ба фурўш барорад, ба
шахси дигар њадя намояд, ба мерос дињад ва ё мерос гирад.
Муносибатњои молу мулкї ба фаъолияти инсон зич алоќаманд
буда, бо маќсади пешбарии зиндагии ў амалї карда шаванд. Чунин
муносибатњо байни шахсони муайян доир ба неъматњои моддии
зарурї ба миён меоянд. Муносибатњои молумулкї ба муносибатњои
истењсолї, таќсимот, ивазкунї ва истеъмоли неъматњои моддї
вобастаанд.
Муносибатњои молу мулкї вобаста ба маќсад ва соњаи амал ба
гуруњњои зерин таќсим мешаванд:
 Муносибатњои моликї, ки ба азхудкунї ва вобастагии
неъматњои моддї ба шахсони алоњида, љамъият, давлат, соњибкор,
корхона ва ташкилотњо вобаста аст. Миќдори вобастагї,
тааллуќдории ин неъматњо ба субъектњои алоњида хеле гуногун
мебошад. Ба муносибатњои моликиятї характери статикї ва њам
динамикї хос аст. Зеро дар муносибатњои моликиятї, на танњо оид ба
бадасторї, нигоњ доштани неъматњои моддї сухан меравад, балки
истифода ва ихтиёрдорї намудани онњо низ мавќеи муайян дорад.
Ќонунгузории гражданї тарзњои дар тасарруфи субъектњои муайян
будани неъматњои моддї, роњњои истифода ва ихтиёрдорї намудани
онњоро танзим менамояд;
 Муносибатњои молу мулкие, ки аз фаъолияти соњибкорї ба
вуљуд меоянд, чунин муносибатњо гуногунљабња буда, характери
динамикї доранд. Дар асоси уњдадорињо ва талабот - мол ва мањсулот
истењсол карда мешавад. Ба воситаи уњдадорї неъматњои моддї аз як
шахс ба шахси дигар мегузаранд1.
Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми 1. // Зери тањрири Мањмудов М.А. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2007. –С.11.
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Муносибатњои молу мулкї гуногун ва бешуморанд. Ин
муносибатњо бо асосњои пайдоиш, иштирокчиёни худ, мазмун ва
объектњо аз њамдигар фарќ мекунанд. Муносибатњои молумулкї
байни субъектоне, ки дорои молу мулки худ мебошанд ё њуќуќи дар
ихтиёри худ нигоњ доштани онњоро доранд, ба миён меоянд. Агар
субъект молу мулки худро дошта бошад, ё инки доир ба молу мулк
њуќуќи идоракунї дошта бошад, пас метавонад, ин молашро
ихтиёрдорї намояд, истифода барад.
Дар муносибатњои молу мулкї иштирокчиён мавќеи баробар
доранд ва мустаќил мебошанд. Фаъолияти иштирокчиёни
муносибатњои гражданиро, ки характери молумулкї доранд,
мављудияти талабот ба онњо муайян менамояд.
Муносибатњои молу мулкї ба маънои том мумкин аст байни
субъектњои молу мулки алоњида дошта мустаќилона ба амал оянд. Чи
тавре ки болотар ишора намуда будем, муносибатњои молумулкї
бешуморанд. Пас саволе ба миён меояд, ки оё њамаи муносибатњои
молумулкї ба предмети њуќуќи гражданї дохил мешаванд. Дар илми
њуќуќи гражданї бо мурури замон масъалањое мавриди муњокимаи
илмї ќарор мегиранд, ки бо мушкилињои зиёде вобастаанд. Яке аз ин
масъалањо саволи дар боло зикршуда мебошад. Ба ин савол дар илми
њуќуќи гражданї љавоби ягона ва сањењ вуљуд надорад. Зеро
муносибатњои молумулкї дорои намудњои гуногун буда,
номањдуданд. Онњо дар як доираю аломат, мањакњои аниќ (критерияи
муайян) љойгир нестанд1.
Чунин хусусиятњои муносибатњои молумулкиро муайян намудан
имкон дорад: мавќеи баробар доштани тарафњои муносибатњои молу
мулкї; муносибатњои молу мулкї муносибатњои арзишнок мебошанд;
муносибатњои молу мулкї ба неъматњои моддї вобастаанд.
Бояд ќайд намуд, ки њуќуќи гражданї дарбаргирандаи
муносибатњои молу мулкии ройгон низ мебошад. Ин гунна
муносибатњо вобаста ба њолатњои гуногун ба миён меоянд, Масалан,
бастани шартномаи њадя, бастани шартномаи нигањдошт ва ѓайра.
Њамин тавр, чунин фањмиши мафњуми муносибатњои молу
мулкиро иброз намудан мумкин аст. Яъне, муносибатњои молу мулкї
гуфта муносибатњое меноманд, ки ба неъматњои моддї (молу мулк,
пул, арзишњои асъорї ва м.и.) вобаста буда, дар асоси ќонун байни
субъектони алоњида ба миён омада, соњибї, истифода, ихтиёрдории
молу мулк ва гузариши неъматњои моддиро аз як субъект ба дигар
субъект ифода мекунанд.
1
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Ба андешаи мо, муносибатњои молу мулкие, ки мавзўи њуќуќи
гражданиро ташкил медињанд, чунин аломатњо доранд, аз љумла:
ифодакунандаи муносибатњои моликиятї мебошанд; фаъолияти
иштирокчиёни муносибатњои молу мулкї характери иродавї дорад;
баробарии њуќуќии субъектони муносибатњои њуќуќии гражданї;
амалї намудани муносибатњои молу мулкї дар асоси манфиатњои
шахсї.
Бо мурури замон масъалаи танзими муносибатњои шахсї ва
муайян намудани табиати њуќуќии онњо ба миён гузошта мешавад.
Дар раванди демократикунонии тамоми соњањои давлатї, љори
намудани принсипи инсондўстї ва арзиши оли эътироф намудани
њуќуќу озодињо ва манфиатњои ќонунии одамон, масъалаи њуќуќњои
шахсии ѓайримолмулкї мавќеи назаррасро ишѓол менамоянд.
Дар вобастагї ба њалли масъалаи муносибатњои шахсии
ѓайримолмулкї чунин пешнињоди сариваќтї карда шудааст. Ба
мутахассисони соњаи њуќуќи гражданї зарур аст, ки: а) инкишофи
равияи тарзњои танзими њуќуќњои шахсии шањрвандонро муайян
намоянд; б) инъикоси равандњои демократикунии љамъиятро таъмин
намоянд; в) консепсияи комилан дурусти танзими њуќуќњои шахсиро
тањия намоянд, ки он маќому наќши онњоро дар таркиби танзими
предмети њуќуќи гражданї ба таври амиќ муайян карда тавонад1.
Бояд иброз дошт, ки меъёрњои танзими муносибатњои шахсии
ѓайримолумулкї дар таркиби ќонунгузории граждании амалкунанда
то њол мукаммал намебошанд.
Дар шароити имрўза масъалаи танзими муносибатњои шахсии
ѓайримолу мулкї яке аз самтњои муњимми инкишофи њуќуќи
гражданї ба њисоб меравад.
Барои танзими њарљонибаи муносибатњои шахсии ѓайримолу
мулкї зарур аст, ки пеш аз хама меъёрњои њуќуќ такмил дода шаванд.
Њифзи њуќуќњои шахсї бояд таъмин карда шавад. Дар мавриди
вайрон намудани њуќуќњои шахсї ба иштироки шахсии инсонњо
монеа ба миён меояд, манфиатњои шахсї бо манфиатњои љамъиятї
муќобил мегарданд, таъсири манфи ба неъматњои ѓайримоддии
инсонњо расонида мешавад.
Њуќуќњои шахсї гуфта њуќуќњоеро меноманд, ки хусусияти воќеї
ва амалан вуљуддошта доранд. Онњо дахлнопазир мебошанд.
Ќонунгузории ЉТ њуќуќњои шахсии инсонро мустањкам намудааст.
Мустањкамии њуќуќњои шахсї дар ќонун хислати эътирофи давлатї ва
1Њуќуќи
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њифзшавандагии онњоро ифода мекунад. Њуќуќњои шахсї мухторияти
њар як шахсро ифода мекунанд. Њуќуќњои шахсиро њар як доранда дар
доираи ќонун ва мувофиќи таъиноти онњо истифода мебарад.
Њангоми риояи таъиноти истифодаи њуќуќњои шахсї дахолати давлат
ва дигарсубъектон манъ мебошад. Њангоми риоя накардани таъиноти
истифодаи њуќуќњои шахсї зарурати дахолати давлат ва дигар
субъектон ба миён меояд. Дар асоси меъёри Конститутсияи ЉТ
истифодаи њуќуќу озодињои шахсї набояд хилофи манфиатњои
љамъият, давлат ва њуќуќњои шањрвандони дигар анљом дода шаванд.
Њуќуќњои шахсї дар ќонун муќаррар шудаанд ва аз тарафи
давлат ва љамъият халалдор нашудани онњоро кафолат дода
мешаванд.
Дар муќоиса ба муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар соњаи
њуќуќи гражданї муносибатњои молумулкї васеъ тањлил гардидаанд.
Вале, ба назари мо моњият ва наќши њуќуќу манфиатњои шахсии
ѓайримолумулкї њоло то ба дараљаи кофї тадќиќ нашудаанд.
Вобаста ба муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї Н.Д. Егоров
чунин аќида иброз медорад. Яъне муносибатњои шахсии
ѓайримолумулкї, ки меъёрњои њуќуќи гражданї ба тартиб
даровардааст, бо муносибатњои молумулкии арзишнок хусусиятњои
умумї доранд 1 . Мо љонибдорї андешаи Ш. Т. Таѓойназаров
мебошем, ки иброз медоранд «хусусияти умумї не, балки ягонагии
умумї доранд»2.
Шањрвандон ва шахсони њуќуќї њуќуќњои шахсии худро мунтазам
ва ба таври васеъ истифода менамоянд ва амалї месозанд. Вале мо то
њол инро дуруст мушоњида карда наметавонем, ба таври зарурї
наомўхтаем, муќаррар накардаем ва аз љињати илмї мавриди тањлили
њамаљониба ќарор надодаем3.
Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї муносибатњое мебошанд,
ки дар љараёни амалї намудан ва њифзи њуќуќ ва озодињои
бегонанашавандаи инсон ва дигар неъматњои ѓайримоддї ба вуљуд
меоянд ва мувофиќи КГ ЉТ танзим ва њифз мегарданд. Муносибатњои
шахсии ѓайримолумулкї чун ќоида дар соњањои фаъолияти
ѓайрииќтисодї ба вуљуд меоянд ва бевосита ба шахсияти дорандаи он
вобастаанд. Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар доираи
муомилоти
гражданї
баромад
наменамоянд,
чунки
1 Егоров

Н.Д. Личные неимущественные права граждан и организации как институт
советского гражданского права //Правоведение.- 1984, -№6. -С.34.
2 Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми 1.// Зери тањрири Мањмудов М.А. – Душанбе,
2017. (муаллифи боби 1 Ш. Таѓойназаров.).
3 Таѓойназаров Ш.Т. Асари номбаргардида (боби 1.). –С.5.
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гузарониданашаванда ва бегонанашаванда мебошанд. Муносибатњои
шахсии ѓайримолумулкї дар навбати худ ба ду зергуруњ људо
мешаванд:
а) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии ба молу мулк вобаста;
б) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии ба молу мулк
новобаста.
Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии ба молу мулк вобаста
буда, муносибатњое мебошанд, ки њангоми амалї намудани њуќуќи
шахсї ба вуљуд омада, дар як маврид њуќуќњои молу мулкии
мувофиќро нисбати шахс ба миён меоранд, ки дорандаи онњо њуќуќи
ихтиёрдориро бо салоњдиди худ дорад.
Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии ба молу мулк вобаста
набуда муносибатњое мебошанд, ки ба неъматњои ѓайримоддї вобаста
буда, аз лањзаи таваллуди инсон ба ў вобастаанд, дар Конститутсияи
муќаррар гардидаанд, бо меъёрњои њуќуќї њифз мегарданд ва арзиши
иќтисодї надоранд.
Ба неъматњои ѓайримоддї дохил мегардад: њаёт, саломатї,
шуњрати шахсї, дахлнопазирии шахсї, шаъну шараф, номи нек,
эътибори корї, дахлнопазирии њаёти хусусї, сирри шахсї ва оилавї,
њуќуќи озодона њаракат кардан, интихоби љойи истиќомат, њуќуќ ба
ном ва ѓайра.
Дар давраи шўравї муносибатњои ташкилї ба сифтати предмети
танзими њуќуќи гражданї эътироф намешуданд, асосан ба сифати
заминаи ба вуљуд омадани муносбатњои молу мулкї баррасї
мегардиданд1. Яке аз муаллифон ин муносибатњоро дар соњаи њуќуќи
мењнатї тасавур менамояд 2 . Дигарон дар доираи њуќуќи колхозї
баррасї мекарданд3.
Бори аввал атрофи муносибатњои ташкилї њамчун ќисми мавзўи
њуќуќи гражданї О. А. Красавчиков соли 1966 андеша рондааст4. Ба
андешаи ў муносибатњои ташкилї на ба муносибатњои молумулкї, на
ба муносибатњои ѓайримолумулкии субъектони њуќуќи гражданї
дохил мешаванд, чунки объекти муносибатњои ташкилї фаъолияти
субъектоне аст, ки на ба натиљањои иќтисодї, балки ба ташкили
Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961 - 1965):
автореф. дис. ... докт. юрид. наук.- Л., 1970. - С. 7.
2 Советское трудовое право: учебник // Под ред. А.С. Пашкова.- М.: Юрид. лит., 1976. С. 44.
3 Колхозное право: учебник // Под ред. В.В. Петрова и др.- М.: Юрид. лит., 1976. -С. 22.
4 Структура
предмета гражданско-правового регулирования социалистических
общественных отношений // Теоретические проблемы гражданского права: Сб. учен.
тр.- Свердловск, 1970. Вып. 13. -С. 50 - 57.
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шароит барои дастовардњои самарабахш равона гардидааст. Аќидаи
пешнињоднамудаи муаллифи мазкурро баъзе олимон дастгирї
намуданд 1 . Муњаќќиќоне ёфт мешаванд, ки ба ин аќида розї
намебошанд2. Чунончи: О.С. Иоффе, В.Ф. Яковлева ва В.Т. Смирнов
ворид кардани муносибатњои ташкилиро ба апредмети њуќуќи
гражданї эътироф намекунанд3.
Дар адабиёти пасошўравї андешае мушоњида гардид, ки баъзе
муносибатњои ташкилї мумкин аст аз љониби меъёрњои њуќуќи
гражданї танзим шаванд, аммо љойи мустаќилро дар сохтори
предмети њуќуќи гражданї ишѓол намекунанд4.
Чунин таснифоти муносибатњои ташкилиро пешнињод намудаанд:
муносибатњои ташкилї-заминавї;
муносибатњои ташкилїистифодабарї; муносибатњои ташкилї-назоратї; муносибатњои
ташкилї-иттилоотї.
Ба андешаи Н.Д. Егоров, муносибатњое, ки О.А. Красавчиков
пешнињод карда буданд, байни тарафњое ба амал меоянд, ки ба
якдигар тобеъ нестанд. Ба аќидаи Н.Д. Егоров чунин муносибатњоро
муносибатњои њамоњангсозї (координатсионї)5, яъне бо њам мувофиќ
гардонидани уњдадории тарафњо номидан дуруст аст.
Дар вобастагї ба аќидањои атрофи муносибатњои ташкилї
иброзгардида, чунин хусусиятњои онњоро нишон додан мумкин аст:
-муносибатњои ташкилї барои байни тарафњо ба амал овардани
уњдадорињои гражданї равона гардидаанд;
-муносибатњои ташкилї бо маќсади хуб ба иљро расонидани
уњдадорињои гражданї равона гардидаанд;
-муносибатњои ташкилї барои ба натиљаи дилхоњ ноил гардидан
мусоидат мекунанд;
-муносибатњои ташкилї ба уњдадории њар ду тараф ё яке аз
тарафњо дахл доранд.
Оид ба муносибатњои ташкилї њаминро бояд ќайд намуд, ки онњо
дар њама маврид ифодакунандаи итоати як тараф ба тарафи дигар
1Клейн

Н.И. Организация договорно-хозяйственных связей. - М., 1976. -С.74.
гражданское право: учебник. - Л., 1982, ч. 1, -С.11,32.
3 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической
мысли.- М.: Статут, 2003. Ч. 1. - С. 96; Яковлева В.Т., Смирнов В.Т. Правовые
проблемы перевозки и материально-технического снабжения.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. С. 66.
4 Советское гражданское право: учебник. В 2 ч. // Под ред. В.А. Рясенцева.- М., 1986. Ч.
1.- С. 16.
5Егоров Н.Д. Единство и дифференциация предмета советского гражданского права //
Проблемы гражданского права. Ленинград: ЛГУ, 1987, -С.7.
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мебошанд. Чунин муносибатњо ба мавзўи њуќуќи гражданї дохил
намешаванд.
Муносибатњои ташкилї гуфта муносибатњоеро меноманд, ки оид
ба баррасии пешакии масъалањои гуногуни шартнома ба миён меоянд,
тарафњо бо маќсади ноил гардидан ба маќсадњои худ гуфтушунид
менамоянд, барои амалї намудани уњдадорињои муайян замина
мегузоранд ва м.и. Муносибатњои ташкилї барои дахлдор амалї
кардани муносибатњои молумулкї замина мегузоранд. Танзими
шартномавии муносибатњои ташкилї дар ќонун љой дорад. Масалан,
шартномаи ташкили боркашонї.
Ташаккулёбии минбаъдаи муносибатњои иќтисодї ва инкишофи
ќонунгузорї дар бораи шахсони њуќуќї дар ЉТ, масъалаи њимояи
њуќуќ ва манфиатњои чунин иштирокчиёнро бањснок гардонид. Дар
баробари он масъалаи табиати њуќуќии муносибатњо, ки дар байни
ташкилотњо ва иштирокчиёни он ба вуљуд меоянд ва њамчун
муносибати иттињодиявї (корпоративї) ном бурда мешаванд, бисёр
муњим ба њисоб мераванд. Тањти мафњуми муносибатњои иттињодиявї
муносибати њуќуќии байни ширкат ва љамъиятњои хољагидорї,
кооперативњои истењсолї фањмида мешавад1.
Ибораи «корпоратсия» ки дар ибораи «муносибатњои
корпоративї» истифода мешавад, бо ибораи «шахси њуќуќї» як
намебошад: муносибати байни давлат ва корхонањои фаръї ва
соњибмулкони молумулки онњо корпоративї ба њисоб намеравад.
Барои ташкилоти корпоративї хусусияти аъзогї (иштирок) хос
мебошад.
Тафриќабандии анъанавии предмети њуќуќи гражданї ба
муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї дар
ќонунгузории гражданї дарљ ёфтааст.
Т. В. Кашанина таснифбандии дигари муносибатњои дохилїкорпоративиро пешнињод намуда буд. Вобаста ба махсусияти
мазмуни онњо муносибатњоро људо менамоянд оид ба: идоракунии
сармоя, ки тањти идоракунии иттињодия ќарор дорад;
истифодабарии захирањои моддї; танзимкунандаи раванди мењнат;
муносибатњо дар бахши иљтимої2.
Чунин таснифбанди аз фањмиши васеи «муносибатњои
корпоративї» бармеояд, ки ба он љо муносибатњои мењнатї низ ворид
карда шудааст ва он бевосита аз меъёрњои корпоративї бармеоянд1.
Степанов П.В. Корпоративные отношения в гражданском праве // Законодательство.2002.- № 6. - С. 35.
2 Кашанина Т.В. Корпоративное право. М., 1999. - С. 49.
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Дар адабиёти њуќуќи гражданї якчанд нуќтаи назар оид ба
табиати муносибатњои корпоративї ба вуљуд омадааст.
П. В. Степанов чунин мењисобад, ки муносибатњои корпоративї
табиати молумулкї доранд, чунки асоси онњоро муносибатњои
иќтисодии моликиятї ташкил медињад.
А. М. Эрделевский баён менамояд, ки њуќуќ ба иштирок дар
идоракунї ва њуќуќ ба иттилоот – њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї
њастанд, чунки онњо мазмуни молумулкї надошта, бегонанашаванда
ва мутлаќ буда, ба шахсият алоќаманд мебошанд2.
О. А. Красавчиков се намуди муносибатњои ѓайримолумулкиро
људо менамоянд, ки ба предмети њуќуќи гражданї дохил мешаванд: 1)
муносибатњо вобаста ба неъматњои аз шахсият људонашаванда (њуќуќ
ба њаёт, ќадр, номус); 2) муносибатњо вобаста ба фаъолияти эљодї; 2)
муносибатњои ташкилї3.
В. А. Рахмилович ќайд менамояд, ки муносибатњои аъзогї дар
дохили ташкилот аз маљмўи муносибатњои молумулкї ва шахсии
ѓайримолумулкї иборат мебошанд. Чунин нуќтаи назар нисбатан
дурусттар мебошад. Њамин тариќ, метавон ба хулосаи ягона оид ба
њуќуќи ягонаи аъзогї омад, ки таснифи њуќуќњои молумулкї ва
шахсии ѓайримолумулкї иборат мебошад. Масалан, ба њуќуќњои
молумулкї дохил мешавад: њуќуќ ба гирифтани фоида; њуќуќ ба
гирифтани маблаѓи муайян пас аз барњамхўрии ташкилот.
Ба њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дохил мешаванд: њуќуќ ба
иштирок дар идоракунї (њуќуќ даъват намудани маљлиси умумї,
њуќуќ ба иштирок дар маљлиси умумї, њуќуќи интихоб шудан ва
интихоб намудан ба маќомоти идоракунии шахси њуќуќї); њуќуќ ба
иттилоот; њуќуќ ба назорат4.
Табиати њуќуќњои ѓайримолумукии иштирокчиён чунин мебошад,
ки дар фарќият аз фањмиши классикии њуќуќњои ѓайриамволї, ин
њуќуќњо метавонанд ба дигар шахс гузашт карда шаванд. Мисоли ин
шуда метавонад, супоридани сањмияњо ба идоракунии ба боварї
асосёфта5.
Кашанина Т.В. Асари ишорашуда. - С. 9-12, 21.
Эрделевский А.М. О защите личных неимущественных прав акционеров // Хозяйство и
право. 1997. № 6. - С. 70.
3 Советское гражданское право: учебник. // Под ред. О.А. Красавчикова. Том 1.- М.,
1985. - С. 12-16.
4 Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях как
составная часть предмета гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук.- М.,
1999.- С. 9.
5 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение: понятие, содержание, субъекты:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - М., 1996. - С. 23-24.
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Боз як масъалаи дигар ин таносуби муносибатњои корпоративї ва
уњдадорї мебошад. Фарќияти онњо дар њолатњои зерин дида мешавад:
1) вобаста ба объект: объекти уњдадориро амали ќарздор ташкил
медињад, объекти муносибатњои корпоративиро бошад фаъолияти
ташкилот;
2) вобаста ба субъект: ба сифати субъекти уњдадорї ќарздор ва
кредитор баромад менамоянд, дар муносибатњои корпоративї бошад
– ташкилот ва иштирокчиёни он;
3) вобаста ба принсипњои асосии баамалбарории њуќуќњои
субъективї: дар муносибатњои уњдадорї бањсњо тавассути созиши
њамдигарии тарафњо њал карда мешаванд; дар муносибатњои
корпоративї бошад принсипи тобеияти аќќалият ба аксарият дида
мешавад;
4) вобаста ба асосњои бавуљудоии ин намуди муносибатњо;
5) вобаста ба махсусияти сарчашмањои њуќуќї: дар танзими
муносибатњои корпоративї наќши асосиро меъёрњои дохилї доранд
ва ѓайра.
Байни муносибатњои корпоративї ва уњдадорї робитаи зич низ
ба назар мерасад. Масалан, муносибатњои уњдадорї аз шартномаи
таъсис пеш аз ташкил намудани шахси њуќуќї ва бавуљудоии
муносибатњои корпоративї ба миён меоянд, аз дигар тараф, ќабули
ќарор оид ба пардохти дивиденд боиси бавуљудоии муносибатњои
уњдадорї байни љамъият ва кредиторони он мегардад1.
Њамин тариќ, муносибатњои корпоративї гуруњи махсуси
муносибатњои њуќуќи гражданиро ташкил медињанд. Онњо вобаста ба
фаъолияти ташкилот ба вуљуд меоянд ва гурўњи махсуси
муносибатњои ташкилиро ташкил медињанд, ки метавонанд ба
муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї људо шаванд.
Махсусияти чунин намуд муносибатњо дар механизми махсус ифода
меёбад, ки тавассути он иродаи шахси њуќуќї – иштирокчии
муносибатњои њуќуќи гражданї ташаккул меёбад.
Дар љамъият низоми мураккаби муносибатњои љамъиятї вобаста
ба неъматњои ѓайримолумулкї, иттилоот ва ашёњо ба вуљуд омада
истодаанд. Агар онњо дар шароите ба миён оянд, ки меъёрњои њуќуќ
љой надорад, пас чунин муносибатњо воќеї, ѓайрирасмї ва
ѓайрињуќуќї ба њисоб мераванд.

1Мозолин

В.П., Петровичева Ю.В. Факторно-нормативная теория как научная основа
организации и деятельности юридических лиц в российском праве // Юридический
мир.- 2001. - № 9. - С. 18.
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Хусусияи фарќкунандаи онњо дар он зоњир мегардад, ки робитаи
субъектон дар аксар њолатњо характери номуайян дорад. Низоми
меъёрњои њуќуќ, ки дар љомеаи муосир амал менамояд ин
муносибатњоро танзим мекунад. Танзимнамоии ин муносибатњо аз
вогузорнамоии мањдудият иборат мебошад: ба онњо уњдадорї вогузор
карда мешавад ва њуќуќ пешнињод мегардад. Мисоли чунин
муносибат шартнома оид ба иљроиши корњои илмию тадќиќотї шуда
метавонад, ки тарафњо иљрои ин ё амалро муќаррар менамоянд:
љамъоварии маълумот, коркард, нигоњдорї, супоридани он ва
пардохти маблаѓи муайян.
Хусусияти асоси муносибатњое, ки тавассути њуќуќи гражданї ба
танзим дароварда мешаванд, дар он ифода мегардад, ки
иштирокчиёни он дорои мухторияти ирода мебошанд. Ба таври дигар,
њар яке аз онњо мустаќилона ќоидаи рафтори худро интихоб
менамоянд. Мухторияти иродаро иштирокчиёни муносибатњои
њуќуќи граждании иттилоотї низ доро мебошанд. Албатта, дар
натиљаи бадастории њуќуќ ва уњдадорињои дахлдор шахс њамчун
иштирокчии муносибати њуќуќи иттилоотї дар интихоби амали худ
вобаста мегардад.
Дуюм нишонаи асосии муносибатњои иттилоотї, ки тавассути
њуќуќи гражданї ба танзим дароварда мешавад – ин баробарии
иштирокчиёни он мебошад. Субъектон то ворид гардидан ба
уњдадорї баробар мебошанд ва пас аз воридгардї баробарии онњо
шартї эътироф карда мешавад. Њатто дар њамин њолат њам
нишонањои баробарии иштирокчиён ба назар мерасад, масалан,
њангоми вайрон гардидани талаботњои шартнома тарафи дигар бањри
барќарор кардани баробарї њуќуќи ба суд мурољиат карданро дорад.
Бояд зикр намуд, ки њуќуќи гражданї танњо он муносибатњои
иттилоотиро танзим менамояд, ки характери хусусї доранд.
Хусусияти фарќкунандаи ин намуди муносибат аз дигар
муносибатњои њуќуќи гражданї (молумулкї, ѓайримолумулкї) дар он
ифода мегардад, ки њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиёни он вобаста
ба объектњои иттилоотї ба вуљуд меоянд.
Муносибатњои
иттилоотї
бо
муносибатњои
шахсии
ѓайримолмулкї робитаи нисбатан зич доранд. Дар аксар њолат
иттилоот ќисми таркибии бархе аз муносибатњои ѓайримолмулкиро
ташкил медињад, масалан, дахлнопазирии њаёти хусусї.
Ба сифати субъектони муносибатњои њуќуќи граждании
иттилоотї шахсоне эътироф мешаванд, ки њуќуќ ва уњдадориро
нисбати предмети дахлдор доро мебошанд.
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Имрўз мавќеи иттилоот дар њуќуќи граждании ЉТ ба њайси
объекти мустаќил муќаррар карда шудааст (ќ. 2 м.140 КГ ЉТ).
Муносибати иттилоотиро метавон њамчун муносибат вобаста ба
иттилоот муќаррар намуд, ки тибќи меъёрњои њуќуќи гражданї ба
танзим дароварда шудааст. Аз муносибатњои шахсии ѓайримолмукї
ин намуди муносибат бо он фарќ менамояд, ки якумин вобаста ба
мухторияти субъект дар љомеа ба вуљуд меояд. Агар дар соњаи
мухторият предмети алоњида (масалан, асарњои илм, адабиёт ва
санъат) ба вуљуд ояд, пас субъект муносибати мустаќилро вобаста ба
ин объект ба даст меорад.
Ба аќидаи Е. А. Суханов ба сифати объекти мустаќили њуќуќи
гражданї на њама гуна иттилоот, балки иттилооти ќобили њифз
(сирри тиљоратї, сирри истењсолї (ноу-хау) эътироф гардад, ки
метавонад ба њайси объекти њуќуќи молу мулкї баромад намояд.
«Иттилооти мутлаќ – ин объекти њуќуќи гражданї нест, ин дар аксар
њолат ба сифати объекти њуќуќ эътироф намегардад. То ин ки он ба
сифати объекти муносибати њуќуќї эътироф гардад, он бояд объекти
њуќуќи субъективии иштирокчиёни он бошад». Яъне иттилоотро
бањри объекти муносибат эътироф намудан, он бояд як шакли моддии
муайянро дошта бошад. Вале сухан дар бораи иттилооти ањамияти
инфиродї дошта меравад. Дар бозори хабар, дониш ва дигар намуди
иттилоот фармоишгар ва иљрокунанда дар асоси шартномаи
хизматрасонии иттилоотї њамон иттилоотеро фармоиш медињад, ки
барои ў ањамиятнок аст. Иттилооти мазкур фармоишї мебошад,
маълум, ки њифзшаванда мебошад.
Робитаи зич доштани иттилоот бо объекти барандаи он (хотираи
электронї, дастгоњњои сабтнамої ва ѓайра.) ќонунгузорро дар
раванди танзими муносибатњои иттилоотї ба њолати ногувор
мегузорад.
Бешубња нест, ки ќонунгузор мафњуми иттилооти њуљљатиро дар
санадњои меъёрии њуќуќї ворид намудааст. Иттилооти њуљљатшуда
дар шакли муайяни объективї инъикос ёфта, дорои реквизитњои
муайян мебошад.
Объектњое, ки хусусияти онњо иттилоотро инъикос менамоянд,
метавон ба се намуд људо кард. Якум, ин объектњои ашёї (бо мазмуни
васеъ) – одамон, њайвонот, растанињо, истењсолот, истеъмол, энергия
ва ѓайра. Дуюм, ин аќида, ѓоя, њиссиётњо дар шуури инсон. Сеюм, дар
иттилоот дигар объектњои иттилооти инъикос меёбанд, ки харатери
моддї доранд. Њуќуќ танњо он иттилоотеро њифз менамояд, ки шакли
муайяни объективиро доро мебошанд ва барои субъектони муайян
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маълуманд. Масалан, њуќуќи муаллифї асари дар шакли муайяни
объективї инъикос ёфтаро њифз менамояд, њуќуќи патентї бошад,
маълумоти дар њуљљати муайян дарљёфтаро.
Имрўз иттилоот низ дар њуќуќи гражданї ќобилияти гардиш ва
нархи муайяни худро доро мебошад. Њар як субъекти њуќуќи
гражданї ё худ дорандаи иттилоот метавонад онро бо подоши муайян
бегона намояд.
Мазмуни муносибатњои њуќуќи иттилоотиро њуќуќ ва
уњдадорињои иштирокчиёни он ташкил медињанд. Одатан дар таркиби
њуќуќњои субъективї унсурњои алоњидаи онро људо менамоянд, ки
онро ваколат ном мебаранд. Чунин ваколатњо дар њуќуќи моликият ба
иттилоот низ ба назар мерасанд. Ба шањрванде, ки бо мењнати эљодии
худ асар офаридааст, номгўи як ќатор њуќуќњо тааллуќ дорад, ки дар
дохили он ваколатњоро вобаста ба интишор, ном, муаллифї, таљдид,
коркард ва ѓайра људо менамоянд.
Вобаста аз мазмун ду намуди њуќуќњои иттилоотии субъективиро
људо менамоянд:
1. Њуќуќ ба амалњои шахсї, ки ба шахс имконияти тибќи иродаи
худ амали сохтани њуќуќњояшро медињад. Соњибмулки ноу-хау
имконияти тўњфа, иваз, истифодабарии объектро дорад. Дониши
касбї дар шартномаи шарики одї њамчун арзиши молї эътироф
шудааст (ќ. 2 м. 1059 КГ ЉТ).
2. Њуќуќи талаб намудан дар муносибати њуќуќии иттилоотї, ки
аз имконияти мурољиат намудан оид ба баргардонидани объекти
иттилоотї иборат мебошад. Чунин талабот дар аксар ваќт аз
шартномаи басташуда, санади маъмурї ва ѓайра бармеояд.
Низоми ќонунгузории гражданї аз маљмўи санадњои меъёрии
њуќуќии ќувваи њуќуќии гуногун дошта, иборат мебошад. Дар умум
низоми њуќуќи гражданї дар КГ ЉТ ифода ёфтааст, ки он аз ќисми
умумї ва махсус иборат мебошад.
Меъёрњои њуќуќи гражданї, ки дар асоси ягонагї
баробарњуќуќии тарафњои муносибатњои молу мулкї ва шахсии
ѓайримолумулкиро танзим менамоянд, бо як тартиби муайян љобаљо
шуда, низоми муайянеро ташкил медињанд. Ин низом ба таври
объективї ташкил ёфта, ба хусусиятњои муносибатњои љамъиятие, ки
предмети њуќуќи гражданиро ташкил медињанд, такя менамояд. Дар
ин њолат хусусиятњои умумии муносибатњои љамъиятие, ки предмети
њуќуќи гражданиро ташкил медињанд, умумияти ягонаи роњњои
танзими онњоро муайян менамоянд.
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Алоќамандии муносибатњои љамъиятие, ки ба доираи гурўњи
предмети њуќуќи гражданї дохил мешаванд, имконият медињад чунин
меъёрњои њуќуќи гражданї људо карда шаванд, ки онњо њангоми
танзими њам муносибатњои молумулкї ва њам шахсии
ѓайримолумулкї татбиќ карда мешаванд. Маљмўи чунин меъёрњои
њуќуќї ќисми умумии њуќуќи гражданиро ташкил медињанд.
Ањамияти ќисми умумї дар њуќуќи гражданї хеле калон мебошад.
Аз љумла, имконият медињад, ки масалан, њангоми танзими
муносибатњои амволии якхела гуногун рафтор карда нашавад.
Ањамияти дигари назариявию амалии он њам хеле зиёд мебошад.
Дар ќатори муносибатњое, ки ба доираи предмети њуќуќи
гражданї дохил мешаванд, муносибатњои љамъиятии хусусиятњои
алоњида дошта низ пайдо мешаванд, ки ба характери танзими сохтори
дохилии тафриќавии њуќуќи гражданї таъсир расонида, моњияти
муносибатњои танзимшавандаро муайян менамоянд. Ин муносибатњо
њатто характери хусусии худро доранд. Аз ин нуќтаи назар, доираи
предмети њуќуќи гражданї ба намудњои зерини муносибатњои
љамъиятї људо мешаванд: муносибатњои моликиятї ва муносибатњои
ба онњо монанд, муносибатњои муомилоти гражданї, муносибатњои
шахсии ѓайримолумулкї, муносибатњо оид ба натиљањои фаъолияти
зењнї ва муносибатњои меросї.
Мувофиќан ба ин гуруњњо дар дохили њуќуќи гражданї мумкин ба
зерсоњањо, яъне њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои ашёгї, њуќуќи
уњдадорї, њуќуќи шахсии ѓайримолумулкї, њуќуќ ба натиљањои
фаъолияти зењнї ва њуќуќи мерос људо карда шаванд.
Њар яке аз ин зерсоњањо предмет ва методи танзимии њуќуќии
худро дорад. Масалан, ба предмети чунин зерсоња, њамчун њуќуќи
моликият ва дигар њуќуќњои ашёгї раванди мобайнии азхуд кардани
неъматњои моддї дохил мешаванд. Азхудкунии неъматњои моддї
бошад, мустаќилияти молумулкї ва мустаќилияти субъекти
азхудкуниро дар назар дорад. Бинобар он њангоми танзими
муносибатњои дар ин раванд мављуда, методи баробарњуќуќии
тарафњо дар назар дошташуда, методи зерсоњавї татбиќ карда
мешавад.
Дар навбати худ њар яке аз зерсоњањои њуќуќи гражданї ба
падидањо људо мешаванд. Масалан, зерсоњаи њуќуќи уњдадорї аз ду
падида: уњдадорињои шартномавї ва ѓайришартномавї иборат
мебошад. Њар яке аз ин падидањо дар навбати худ ба зерпадидањо
људо мешаванд. Масалан, падидаи уњдадорињои шартномавї ба
зерпадидањои зерин таќсим мешавад: уњдадорї оид ба фурўши амвол;
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уњдадорї оид ба истифода додани амвол; уњдадорї оид ба иљрои кор
ва ѓайра.
Дар навбати худ, зерпадидањо ба гурўњњои хурдтарини њуќуќи
гражданї таќсим мешаванд.
Инкишофи њуќуќи гражданї дар ЉТ, ба монанди њамаи
кишварњои дигар таърихи худро дорад. Вай дар алоќамандї бо илми
њуќуќи граждании Иттињоди Давлатњои Мустаќил рушду камол ёфта,
дар баробари њамин дорои аќидаю ѓояњои назариявии ба худ хос
шудааст. Таълимот оид ба инкишофи њуќуќи гражданї дар якљоягї
бо ќонунгузории гражданї марњила ба марњила мазмунан бою
асоснок гардидааст.
Илми њуќуќи граждании Тољикистон њанўз солњои 50-ум бо
баробари ташкили маълумоти олии њуќуќшиносї ба вуљуд омад.
Барои њамин нахустин олимони ин соња устодони аввалини факултаи
њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин
буданд. Дар саргањи илми њуќуќи гражданї олимони сивилист - В.И.
Коретский, Е.М. Яковлева, В. А. Ойгензихт ва О.У. Усмонов
меистанд. Фаъолияти илмии онњо асоси тадќиќоти хусусиятњои хоси
њуќуќи граждании Тољикистонро гузоштаанд.
Баъдан мутахасисони соњаи њуќуќи граждании шўравї, аз љумла
Тољикистон, як ќатор тадќиќоти муњими илмї гузарониданд, ки он
тадќиќот дар оянда асоси кодификатсияи ќонунгузории гражданиро
ташкил дод. Масъалањои низоми њуќуќи гражданї, предмет, метод,
њуќуќи моликият, њукуќи уњдадорї, њуќуќњои муаллифї, ихтироот,
мерос мавриди тадќиќи чуќур ва њаматарафа ќарор гирифтанд. Як
силсила рисолањои илмї ва китобњои дарсї ба табъ расиданд. Њамаи
ин барои ќабули Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС ва
љумњурињои иттифоќї, инчунин ќабули аввалин КГ ЉТ ва ба амал
љорї намудани он аз 1 январи соли 1965 асос гардид. Тадќиќоти
илмии минбаъдаи олимон то дараљае ба мукаммал гардидани чунин
конструксияи њуќуќие равона карда шуда буд, ки таъсири планро ба
муносибатњои молию пулии дар кишвари мо бавуљудомада таъмин
менамуд. Дар баробари њамин дар ин давра тадќиќоти босуръати
ќариб њамаи падидањои њуќуќи гражданї давом кард. Рисолањои илмї
ва китобњои зиёди дарсї ба табъ расиданд. Маънидоди асосњо ва КГ,
инчунин дигар меъёрњои њуќуќї давом намуд. Ќайд кардан зарур аст,
ки аввали солњои 70-ум ва баъдан илми њуќуќи гражданї дар ЉТ ба
муваффаќиятњои назаррас ноил гаштааст. Дар инкишофи илми
мазкур хизмати як гуруњ олимони намоёни ин соња баръало зоњир
мегардад. Ба ин гуруњ олимон В.И. Коретский, Е.М. Яковлева, О.У.
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Усмонов, В.А. Ойгензихт, Ш.Т. Таѓойназаров, Ш.М. Менглиев, Ш.
М. Исмоилов, М. А. Мањмудзода, М. З. Рањимзода ва дигарон
шомиланд. Асарњои илмии онњо дар ќатори олимони намоёни шўравї
дар инкишофи илми њуќуќи гражданї мавќеи сазовор доранд. Дар
тадќиќоти онњо масъалањои муносибатњои њуќуќи гражданї,
уњдадорињо ва љавобгарї барои иљро накардани онњо, њуќуќи
муаллифї ва манзил, назарияи шахсони њуќуќї, эњтимолият ва
алтернатива дар њуќуќи гражданї, ирода ва шаклњои ифодаи он,
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, хусусиятњои барќароршавї
ва инкишофи падидањои алоњидаи њуќуќи гражданї дар Тољикистон,
њимояи њуќуќњои гражданї, иљрои уњдадорињои мутаќобила, таъмини
њуќуќии сифат, таваккал дар њуќуќи гражданї1 ва ѓайрањо мавриди
тадќиќи пурра ва њаматарафа ќарор гирифтаанд.
Илми њуќуќи гражданї дар солњои охир ба марњилаи нави
инкишофи худ оѓоз намуд. Гузариш аз иќтисоди планї ба иќтисоди
бозорї гардиши бузург дар инкишофи ѓоявии илми њуќуќи граждании
кишвари мо гардид. Ин њолат аз мо талаб менамояд, ки ба
консепсияњои зиёди назариявии дар замони иќтисоди планї
бамиёномада таљдиди назар намоем. Дар ин љода низ як ќатор
тадќиќоти назаррас аз тарафи олимони тољик ба анљом расонида
шуд.2 Соњибихтиёрии ЉТ, ќабули ќонунњо ва хусусан ќ. 1, 2 КГ ЉТ, ки
дар тањия ва коркарди онњо Ш. М. Исмоилов, О.У. Усмонов, Ш.Т.
Таѓойназаров, Ш.М. Менглиев, М. А. Мањмудов, М.З. Рањимов
ширкат варзидаанд, заминаи муњим барои инкишофу тањаввули илми
њуќуќи гражданї буда, онњо дар назди илми њуќуќи гражданї
вазифањои нав мегузоранд. Гуногуншаклии моликият, аз љумла
1 Корецкий

В.И. Авторские правоотношения в СССР. –Душанбе. 1959; Гражданское
право и гражданское правоотношение в СССР. –Душанбе: Ирфон, 1967; Яковлева Е.М.
Ответственность
за
несвоевременное
исполнение
и
неисполнениеплановых
обязательств. –Душанбе, 1962; Усмонов О.У. Договор различной купли-продажи и
охрана прав покупателей. –Душанбе, 1962; Шартномаи иљораи манзил. –Душанбе:
Дониш, 1983; Таѓойназаров Ш.Т. Общая долевая собственность в советском
гражданском праве. –Душанбе, 1966; Гражданско-правовое регулирование личных
неимушественных прав граждан в СССР. –Душанбе: Дониш, 1990; Менглиев Ш.М.
Защита имушественных прав граждан. –Душанбе: Ирфон, 1989; Рањимов М.З.
Исполнение хозяйственных обязательств. Встречное исполнение. –Душанбе, 1990;
Ойгензихт В. А. Избранные труды. – Душанбе: Типография ТНУ, 2019. – 740с;
Исмаилов Ш. М. Сборник избранных статей.- Душанбе: изд. – во «Полиграф Групп»,
2021. – 632с. ва ѓ.
2Усмонов О.У. Њуќуќи манзилии шањрвандон. –Душанбе: Ирфон, 1999; Менглиев Ш.М.
Возмешение моралное вреда. –Душанбе. Сино, 1998; Рањимов М.З. Правовые проблемы
достижения конечкого результата предпринимательской деятельноти. –Душанбе: Сино,
1998; Гаюров Ш.К. Основные проблемы приватизации предприятий: гражданскоправовой аспект. –Душанбе: Сино, 1997 ва ѓ.
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моликияти хусусиро мустањкам намуда, ривољи фаъолияти озоди
иќтисодї, соњибкорї ва њимояи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкиро
кафолат медињанд. Ин дар навбати худ талаб менамояд, ки
муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї аз нигоњи нав
тадќиќ ва мавриди омўзиш ќарор гиранд. Пас, илми њуќуќи
гражданиро њалли вазифањои мураккаб, вале аз нигоњи назарї ва
амалї нињоят муњим интизор аст.
Тањти мафњуми шањрванд дар њуќуќи гражданї шањрвандони ЉТ,
шањрвандони хориља ва шахсони бешањрвандї (бетабаа) фањмида
мешавад. Шањрвандон дар муносибатњои њуќуќи гражданї бо
доштани унсурњои хос, яъне ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти
амалкунї иштирок менамоянд. Ќобилияти њуќуќдорї нисбати тамоми
шањрвандон ба андозаи баробар эътироф карда мешавад. Дуруст ќайд
мегардад, ки ин хислати њуќуќии шањрванд аз лањзаи таваллуди ў
пайдо шуда, пас аз вафоташ ќатъ мегардад. Бинобар ин ќобилияти
њуќуќдорї - аломати људонашавандаи њар як шањрванд аст. Дар
тамоми тули њаёташ, сарфи назар аз синну сол ва њолати саломатї
шањрванд ќобилияти њуќукдориашро гум намекунад1.
Ќобилияти њуќуќдорї ба субъектони њуќуќ дахл дорад. Дар
замони сохти ѓуломдорї ѓуломон ќобилияти њуќуќдорї надоштаанд.
Онњоро объекти њуќуќ, гурўњи ашёи барои хољагї зарур 2
мењисобиданд.
Ќобилияти њуќуќдорї ин асоси соњиби њуќуќи мушаххаси
субъективї шудан мебошад. Масалан, соњиби њуќуќ ба моли
ѓайриманќул ва манќул будан.
Бояд ќайд намуд, ки мазмуни ќобилияти њуќуќдории гражданиро
маљмўи хуќуќ ва уњдадорињои молумулкї ва ѓайримолумулкие
ташкил медињад, ки шањрванд аз онњо бархурдор буда метавонанд.
Мазмуни ќобилияти њуќуќдории шањрванд дар м. 19 КГ ЉТ пешбинї
шудааст. Мувофиќи он шањрванд метавонад њам дар њудуди ЉТ ва
њам берун аз он дорои њуќуќи моликият ба молу мулк, аз љумла асъори
хориљї бошад; молу мулкро мерос гирад ва васият кунад; дар
ќаламрави љумњурї озодона њаракат карда, љои зист интихоб намояд;
њудуди љумњуриро озодона тарк карда, ба ќаламрави он баргардад; бо
њар гуна фаъолияти манънакардаи санади ќонунї машғул шавад;
мустаќилона ё якљоя бо шањрвандон ва шахси њуќуќии дигар шахси
Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми I. / Зери тањрири Мањмудов М.А. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2007. –С. 45.
2Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. –М.: Госюриздат. 1960, -С. 5355.
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њуќуќї таъсис дињад; њар гуна ањдњои бо санади ќонунї
манънашударо анљом дода, дар уњдадорињо иштирок намояд; дорои
њуќуќи моликияти зењнї ба ихтироот, асари илмї, адабї, санъат ва
натиљањои дигари фаъолияти зењнї бошад; љуброни зиёни моддї ва
маънавиро талаб намояд; њуќуќи дигари молу мулкї ва шахсї дошта
бошад.
Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар муносибатњои
њуќуќии гражданї баробари шањрвандони ЉТ њуќуќ ва уњдадорињо
доранд.
Мазмуни ќобилияти њуќуќдории граждании шањрвандони хориљї
ва шахсони бешањрвандї бо дарназардошти фасли 7 КГ муайян карда
мешавад. Дар њудуди Тољикистон ин шахсон ба мисли шањрвандони
Тољикистон дорои њаљми баробари ќобилияти њуќуќдорї мебошанд.
Шањрвандони хориљї њуќуќи њамчун моликият ба даст овардани
биною хонањои истиќоматї, инчунин дигар биноњоеро, ки ба фонди
манзил дохил шудаанд, надоранд (ба истиснои ба даст овардани мерос
аз љониби ворисони ќонунї), агар ќонунњо ва санадњои њуќуќии
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон тартиби дигареро
пешбинї накарда бошанд.
Ќобилияти њуќуќдории шањрванд аз лањзаи таваллуд шуданаш
пайдо мешавад. Ќобилияти соњиби њуќуќњо ва уњдадорињои гражданї
будан ќобилияти њуќуќдории гражданї мебошад.
Ќобилияти шањрванд барои бо њаракатњои худ ба даст овардан ва
татбиќ намудани њуќуќњои гражданї, барои худ ба вуљуд овардани
уњдадорї ва иљро намудани онро ќобилияти амалкунии гражданї
номида мешавад.
Се намуди ќобилияти амалкунї мављуд аст: пурра; нопурра;
мањдуд.
Ќобилияти амалкунии пурра - ин ќобилияти шањрванд бо
њаракатњои худ ба даст овардан ва иљро намудани њар гуна њуќуќњои
бо ќонун иљозатдода, ба худ ќабул кардан ва иљро намудани њар гуна
уњдадорињо, яъне пурра амалї гардонидани ќобилияти њуќуќи ба ў
тааллукдошта мебошад. Ќобилияти амалкунии пурра дар баробари
ба балоѓат расидан, яъне баъди ба 18-солагї расидан пайдо мешавад.
Ќобилияти амалкунии нопурра (аз 14 то 18-сола)– шањрвандони
дорои ин гуна ќобилият танњо њуќуќу уњдадории бевосита бо ќонун
иљозатдодаро ба даст оварда метавонанд. Њаљми ќобилияти
амалкунии нопурра ба синни соли ноболиѓон вобаста мебошад.
Ќобилияти амали хурдсолон (мањдуд) - аз номи ноболиѓони ба
синни 14-солагї нарасида (хурдсолон) ањдро (ба истиснои баъзе ањдњо)
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танњо падару модар, фарзандхондагон ва васиёни онњо анљом дода
метавонанд.
Субъекти дигари муносибатњои њуќуќи гражданї шахсони њуќуќї
мебошанд. Шахсони њуќуќї дорои тарзи ташкилёбї, хусусият ва
нишонањои худ ва инчунин тартиби дар ќонун пешбинишудаи
азнавташкилдињї ва ќатъ гардидани фаъолияти худро доранд.
Зарурати шахси њуќуќї дар даврањои охир ва њоло аз сабаби мураккаб
гардидани сохтори ташкилот, фаъолияти соњибкорї, пешрафти
фаъолияти давлат доир ба иќтисодиёт, пайдо шудани технологияи нав
хеле зиёд гардидааст.
Мувофиќи ќонунгузории ЉТ «ташкилоте шахси њуќуќї дониста
мешавад, ки дар моликият, пешбурди хољагидорї ё идоракунии
оперативии молу мулкро дошта, аз рўи уњдадорињои худ бо ин молу
мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ њуќуќњои молу мулкї ва
шахсии ѓайримолумулкиро ба даст оварда, татбиќ намояд, уњдадорї
гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар бошад» (м.48 КГ ЉТ).
Шахсони њуќуќї њамчун субъекти њуќуќи гражданї дорои
нишонањои худ мебошанд. Он ташкилотњое, ки ба чунин нишонањо
мувофиќ намебошанд, шахси њуќуќї њисобида намешаванд.
Нишонањои шахсони њуќуќї инњоянд:
1) муттањидии ягона. Шахси юридикї бояд ба тарзи муайян
ташкил дода шавад. Сохторњои дохилии он бо маќсад ва вазифањои
он љавобгў бошад. Сохторњои дохилии он бо њам муттањид ва дар
якљоягї бо маќомоти он фаъолияти онро ба пеш мебаранд. Ягонагии
он бояд дар оиннома ё низомномаи умумї, њуљљатњои таъсисї ё
созишнома ифода ёбад;
2) доштани молу мулки алоњида. Молу мулк заминаи моддии
шахси њуќуќиро ташкил медињад. Њар як шахси њуќуќї молумулки
худро дорад. Бо ин молумулк шахси њуќуќї тарафњо шартномањои
гуногун шуда метавонад.
3) дар муомилот аз номи худ баромад кардан. Аломати мазкур
имконият медињад, ки шахсони њуќуќї дар муомилоти гражданї
мустаќилона ба сифати љавобгар ва даъвогар баромад намоянд.
Аломати мазкур имконият медињад, ки шахсони њуќуќї мустаќилона
дар муносибатњои гражданї иштирок намоянд.
4) љавобгарии мустаќилона доштан. Њар як шахси хуќуќї дар
муносибатњои мунйян иштирок мекунад. Иштироки шахси њуќуќї дар
муносибатњо масъулияти љиддиро талаб мекунад. Иштирок дар
муносибатњо уњдадориро ба миён меорад. Иљро накардани
уњдадорињо љавобгарї пайдо мекунад. Њар як шахси њуќуќї нисбат ба
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уњдадорињои худ мустаќилона љавобгар аст. Нисбати ба фаъолияти
шахсони њуќуќї принсипи љавобгарии мустаќилона амал мекунад.
Шахси њуќуќї барои иљрои кардани уњдадорињои худ бо тамоми молу
мулкаш љавобгар аст.
Њар як шахси њуќуќї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун ба
ќайди давлатї гирифта мешаванд. Баъд аз баќайдгирї ташкилотњо
субъекти муайяни њуќуќи гражданї њисобида мешаванд.
Се тарзи ба вуљуд омадани шахси њуќуќї мављуд аст: бо тарзи
амрдињї (дар асоси амри таъсисдињанда ё амри маќомоти
ваколатдори давлатї ба миён меояд); иљозатдињї (барои таъсиси
шахси њуќуќї иљозати маќомоти ваколатдор лозим аст);
ихтиёрию меъёрї (бо роњи пешнињод кардани ариза ё бо роњи
баќайдгирї).
Яке аз субъектони дигари муносибатњои њуќуќи гражданї ин
давлат мебошад. Давлат дар муносибатњои љамъиятї њамчун субъекти
њокимиятї ё чун иштирокчии муносибати њуќуќи гражданї баромад
мекунад. Давлат њангоми санади ќонунгузорї баровардан њамчун
субъекти њокимиятї фаъолият мекунад. Дар муносибатњои љамъиятие,
ки бо ќонунгузории гражданї танзим карда мешаванд, давлат чун
субъекти њуќуќи гражданї мувофиќи принсипи баробарї иштирок
менамояд. Њамзамон, давлат дар муносибатњои љамъиятї ба воситаи
маќомотњояш низ иштирок мекунад.
Дар муносибатњои њуќуќии гражданї давлат дар асоси принсипи
баробарї иштирок менамояд ва аз ваколати њокимиятии худ
истифода намебарад. Нисбати давлат талаботи меъёрњои њуќуќи
гражданї пурра татбиќ карда мешаванд.
Дар муносибатњои њуќуќии гражданї њамчунин аз номи давлат
воњидњои маъмурию њудудї амал карда метавонанд.
Дар мавриди ба амал баровардани муносибатњои њуќуќи
гражданї иштироки давлат бештар ба чашм мерасад. Масалан,
њангоми хусусигардонии молмулки давлатї давлат метавонад
бевосита иштирок намояд ё аз номи давлат маќомоти ваколатдори
давлатї, њамчун фурўшанда иштирок кунад.
Бояд дар назар дошт, ки воњидњои маъмурию њудудї њам мисли
давлат дар муносибатњои љамъиятии бо ќонунњои гражданї
танзимшаванда бо иштирокчиёни ин муносибатњо баробар иштирок
менамоянд. Маќомоти мањалли њокимияти давлатї, шахсони њуќуќї
ва шањрвандон њам метавонанд бо супориши махсус аз номи воњидњои
маъмурию њудудї амал кунанд. Љамоатњои шањрак ва дењот
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субъектони њуќуќи гражданї буда, фаъолияти онњо бояд ба
талаботњои маќомоти худидоракунї мувофиќ бошад.
Њуќуќњои ашёгї мансубияти ашёро (объектњои моддї, объектњои
љисмонии муомилоти молумулкиро) ба субъектони муносибатњои
њуќуќии гражданї ба расмият дароварда, мустањкам мекунанд. Ин
муносибатњо муносибатњои статикї мебошанд.
Њуќуќњои ашёгї чунин хусусиятњо доранд: хислати мутлаќ
доранд, яъне дар нисбати шахси ваколатдор доираи номуайяни
шахсони уњдадор меистанд; тамоми њуќуќњои ашёгї муносибати
бевоситаи шахсро нисбати ашё (бидуни шахсони сеюм) мустањкам
мекунанд; тавассути даъвоњои махсуси молумулкї њимоя мешаванд
(даъвои негаторї, виндикатсионї); объекти онњо танњо ашёи хоса
шуда метавонад, бинобар ин, нобуд шудани он боиси ќатъи њуќуќ
мегардад (объекти њуќуќи уњдадорї рафтори шахси уњдадор
мебошад).
Њуќуќњои ашёгї таърихи тўлонї доранд. Ќабули ќисми якуми КГ
ЉТ барои аз нав барќароршудани њуќуќњои ашёгї дар ќонунгузории
гражданї замина гузошт. Дар ин санади кодификатсионї њуќуќњои
амволї дар фасли махсус «Њуќуќи моликият. Дигар њуќуќњои ашёгї»
муттањид гардонида шудаанд.
Дар ибтидо яке аз шаклњои амалигардонии муносибатњои
моликиятро дар доираи њуќуќњои ашёгї ифода мекарданд.
Дорандаи њуќуќњои ашёї имконияти бевосита таъсир расонидан
ба ашёро дорад. Дар доираи њуќуќњои ашёгї имконияти њукмронї,
њокимиятии соњиб нисбати ашё дида мешавад. Дорандаи њуќуќњои
ашёгї имконияти бо салоњдиди худ соњибї, истифода ва ихтиёрдорї
кардани ашёро дорад. Доираи амалњои ќонунии дорандаи њуќуќњои
ашёгї хеловасеъ мебошанд. Дар КГ ЉТ муносибатњои њуќуќњои ашёгї
дар фасли II бо номи «Њуќуќи моликият. Дигар њуќуќњои молу мулкї»
танзим гардидаанд. Дар фасли мазкур бе сабаб њуќуќи моликият
махсус алоњида муќаррар нагардидааст. Чунки дар фарќият аз
њуќуќњои ашёгї њуќуќи моликият таъминкунандаи њукмронии мутлаќ
ва комили дорандаи мол мебошад. Њуќуќи моликият аз дигар
њуќуќњои ашёгї бо пуррагии мазмунаш фарќ мекунад.
Бояд ќайд намуд, ки њуќуќњои ашёгї њамчун ќисми таркибии
њуќуќи гражданї чунин хсусиятњои хос доранд: њуќуќњои ашёгї
хусусияти мутлаќ доранд, яъне дар муќобили дорандаи њуќуќњои
ашёгї доираи номуайяни шахсони уњдадор меистанд; объекти
њуќуќњои ашёгї ашёи муайян баромад мекунад, ки ба он
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таъсиррасонии доранда расонида мешавад; њуќуќњои ашёгї тавассути
тарзњои ашёї-њуќуќї њифз карда мешаванд (масалан, даъвои
негаторї, даъвои виндикатсионї ва ѓайра.).
Њуќуќњои ашёгї ба намудњои алоњида таќсим мешаванд. Оид ба
намудњои алоњидаи њуќуќњои ашёгї боби махсус бо номи «Њуќуќњои
мањдуди ашёгї» људо гардидааст, ин њуќуќњо бо хусусиятњои хосашон
муфассал дар боби мазкур мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Ба
монандї: њуќуќи моликият, њуќуќи истифодаи замин, њуќуќи
пешбурди хољагидорї, њуќуќи идоракунии оперативї, дигар њуќуќњои
ашёгї.
Ба сифати њуќуќи ашёгї гарав (ипотека) дар боби «Таъмини
иљрои уњдадорї» баррасї мегардад.
Њуќуќи моликият њамчун яке аз намудњои њуќуќњои ашёгї ба
маънои объективї ва субъективї фањмида мешавад. Ба маънои
субъективї њуќуќи моликият баамалбарории ваколатњои соњибмулк
(соњибї, истифода ва ихтиёрдорї) фањмида мешавад. Ба маънои
объективї маљмўи меъёрњои њуќуќие, ки муносибатњои љамъиятиро
вобаста ба соњибї, истифода ва ихтиёрдории молу мулк ба танзим
медарорад.
Дар м. 232 КГ ЉТ мафњуми њуќуќи моликият чунин муќаррар
шудааст: «Њуќуќи моликият њуќуќи ќонунан эътирофгардида ва
њифзшавандаи субъект оид ба тибќи салоњдиди худ соњибї, истифода
ва ихтиёрдорї намудани молу мулкаш мебошад».
Молик њуќуќ дорад молу мулки худро соњибї, истифода ва
ихтиёрдорї намояд. Ин ваколатњои соњибмулк мазмуни њуќуќи
моликиятро ташкил медињанд.
Њуќуќи соњибият аз имконияти њуќуќии таъминшударо њаќиќатан
татбиќ гардидани моликияти њуќуќи молу мулк иборат мебошад.
Њуќуќи истифодаи молу мулк имконияти ќонунан аз молу мулк ба
даст овардани хосиятњои табиии фоиданоки он ва њамчунин аз он
фоида гирифтан аст. Фоида метавонад ба тариќи даромад, афзоиши
самар, насл ё шаклњои дигар ба даст ояд.
Њуќуќи ихтиёрдорї - ин имконияти аз љињати њуќуќї
таъминшудаи муайян намудани таќдири њуќуќии молу мулк иборат
мебошад.
Молик њаќ дорад мутобиќи салоњдиди худ нисбати молу мулкаш
њама гуна амалро раво бинад, аз љумла онро ба дигар шахсон
фурўшад, худ молик монаду њуќуќњояшро дар мавриди соњибї,
истифода ва ихтиёрдорї кардани молу мулк ба онњо вогузорад, молу
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мулкро ба иљора дињад ва аз он бо усули дигар истифода барад ё онро
ба тарзи дигар ихтиёрдорї кунад.
Аз љониби молик татбиќ намудани њуќуќњояш набояд њуќуќ ва
манфиатњои ќонунан њифзшудаи дигар шахсонро вайрон кунад.
Вайронкунии њуќуќ ва манфиатњои ќонунан њифзшудаи молик
метавонад њамзамон бо дигар шаклњо дар сўиистифода аз вазъияти
инњисорї ва бартаридоштаи молик инъикос гардад.
Молик вазифадор аст барои пешгирии зиёне воќеие, ки њангоми
татбиќи њуќуќњояш ба саломатии шањрвандон ва муњити атроф расида
метавонад, тадбирњо андешад.
Њуќуќи моликият бемуњлат мебошад. Моликият дар ЉТ дар
шакли хусусї ва оммавї (давлатї) мављуд мебошад.
Њуќуќи уњдадорї яке аз зерфаслњои калонтарини ќонунгузории
гражданї ба шумор меравад. Меъёрњои њуќуќии он доираи васеи
муносибатњои љамъиятиро оид ба даст даровардани молњо ба
соњибмулкї, ба иљора додани амвол, кашонидани бор, мусофирон ва
баѓољ, хизматрасонї, суѓурта, истифодаи асарњои илм, адабиёт ва
санъат, њифзи њаёт, саломатї ва молу мулки шањрвандон ва шахсони
њуќуќї ва ѓайрањоро ба танзим медароранд. Ба воситаи њуќуќи
уњдадорї љойивазкунии молу мулк ва дигар неъматњои моддї аз соњаи
истењсолот ба соњаи муомилот ва аз соњаи муомилот ба соњаи
истеъмолї, истењсолї ё шахсї амалї гардонида мешавад.
Мувофиќи ќонунгузории граждании ЉТ аз рўи уњдадорї як шахс
(шахси ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали
муайянеро анљом дињад. Масалан, молу мулкашро ба ў дињад, корро
иљро кунад, пул супорад ва ѓайра ё аз иљрои ягон амал худдорї
намояд. Кредитор бошад, њаќ дорад аз шахси ќарздор иљро карда
шудани уњдадорињояшро талаб намояд (м. 328 КГ ЉТ).
Баъзе аз муњаќќиќони падидаи њуќуќи уњдадорї аќида ба он
доранд, ки мафњуми умумиќабулшудаи уњдадорї, ки таљассуми худро
дар аксар ќонунгузорињои граждании давлатњои хориљии дуру наздик
ёфтаанд, на он ќадар мукаммал буда, дар шароити имрўзаи
иќтисодиёти бозоргонї ислоњоти худро талаб менамояд.
Муњаќќиќони мазкур аќида ба он доранд, ки дар мафњуми уњдадорї
оварда шудани номгўйи тахминии амали шахси ќарздор ва ё њадди
нињоии он, он ќадар дуруст нест.
Муносибатњое, ки аз тарафи њуќуќи уњдадорї ба танзим
дароварда мешаванд, доираи муносибатњои муомилоти иќтисодиро
фаро мегиранд. Хусусиятњои умумии муносибатњои иќтисодї аз он
иборат аст, ки онњо пеш аз њама бо љойивазкунии неъматњои моддї
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дар шакли молумулк, пул, иљрои кор, хизматрасонї ва амсоли инњо
алоќамандї доранд.
Муњаќќиќон пешнињод менамоянд, ки дар њуќуќи гражданї
мафњуми умумии доктриналии уњдадорї, бояд бо дарназардошти
њолатњои зерин ба вуљуд оварда шавад:
 уњдадорї бояд пеш аз њама мављудияти робитаи њуќуќи
гражданиро дар байни кредитор ва шахси ќарздор њамчун
иштирокчии мушаххаси муносибатњои уњдадорї ва муомилоти њуќуќи
гражданї дар бар гирад;
 дар мафњуми уњдадорї бояд диќќати асосї ба њуќуќи кредитор
оид ба талаб кардан дода шавад, ки он дар навбати худ моњияти
асосии уњдадориро ташкил медињад;
 зарур аст, ки дар мафњуми уњдадорї аз оварда шудани номгўйи
тахминии амали шахси ќарздор даст кашид. Зеро кредитор метавонад
њар лањза аз шахси ќарздор иљро карда шудани талаботи худро талаб
намояд, ки бо чунин хусусият дар мафњуми уњдадорї оварда шудани
номгўйи тахминии амалњои шахси ќарздор зарурат боќї намемонад;
 зарур аст, ки дар мафњуми уњдадорї хислати молумулкї ва ё
ѓайримолмулкии он равшан карда шавад.
Дар байни муносибатњои молумулкї ва муносибатњои њуќуќи
уњдадорї фарќияти љиддї љой дорад. Зеро дар фарќият аз
муносибатњои њуќуќи уњдадорї, муносибатњои молумулкї рафти
азхуд карда шудани неъматњои моддиро таљассум намуда, дорои
хислати мутлаќ мебошад. Муносибатњои њуќуќи уњдадорї бошад
дорои чунин хислат набуда, рафти азхуд карда шудани неъматњои
моддиро ифода намесозанд. Балки рафти љойивазкунии неъматњои
моддиро дар назар дошта, аз як шахс ба шахси дигар гузаштани онро
таљассум намуда, њамеша дар байни шахсони муайян баста мешаванд,
ки ин хусусияти нисбии муносибатњои њуќуќи уњдадорї ифода
мекунад.
Вобаста ба оне, ки дар байни иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи
гражданї ва муомилоти гражданї шумораи зиёди уњдадорињои
њуќуќи гражданї ба вуљуд меоянд, зарурати ба низоми муайян ва
дахлдор ворид карда шудани уњдадорињо ба миён меояд. Аз ин љо,
низоми уњдадорињо на танњо ягонагии уњдадорињои њуќуќи гражданї,
њамчунин тафриќаи онњоро дар асоси интихоби дурусти меъёрњои
таснифотї дар назар дорад, ки ба сифати чунин меъёрњо хусусияти
худи уњдадорињо баромад карда метавонанд.
Низоми уњдадорињо њамчунин барои фаъолияти њуќуќтатбиќкунї
низ ањамияти муњимро доро мебошанд. Њолати мазкур имконият
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медињад, ки муносибатњои њуќуќи уњдадорї ба намудњои гуногун ва
алоњида ворид карда шуда, нисбати њар яке аз онњо меъёрњои њуќуќии
дахлдор ва мувофиќ татбиќ карда шаванд. Дар ин љо љињати дигари
масъаларо он чиз ташкил медињад, ки ба низоми муайян ва дахлдор
ворид карда шудани уњдадорињо тартиби омўзиши онњоро сабук
намуда, барои ошкор карда шудани хусусияти фарќкунандаи онњо
заминаи мусоид ва дахлдорро фароњам меоранд. Вобаста ба ин, дар
асоси таснифи бисёрзинагї бунёд карда шудани низоми уњдадорињо аз
ањамият холї набуда, мувофиќи маќсад мебошад.
Уњдадорињо дар илми њуќуќи гражданї ва ќонунгузории
гражданї ба намудњои алоњида људо карда мешаванд, аммо
таснифоти ягонаи уњдадорињо ва ба як низоми муайян даровардани
онњо вобаста ба ин ё он асоси ягона ѓайриимкон аст. Чунки, њуќуќи
уњдадорї муносибатњоеро танзим менамояд, ки гуногунпањлу буда, аз
љињати сохтор мураккаб мебошанд.
Наќши муњимро дар њуќуќи уњдадорї масъалаи иљрои уњдадорї
касб менамояд. Заминаи њуќуќии иљрои уњдадорињо дар меъёрњои
ќонунгузории гражданї муќаррар гардидааст. Дар боби 21-уми КГ
ЉТ муќаррароти умумии иљрои уњдадорињо инъикос гардидааст. Дар
њамаи бобњои ќисми дуюми КГ ЉТ намудњои гуногуни уњдадорињо
баррасї гардидаанд. Њамаи онњо иљрои муайяни худро доро
мебошанд.
Дар фарњанги забони тољикї дар зери мафњуми «иљро» - ба љо
овардан, ба амал овардан, амалї кардан 1 фањмида мешавад. Иљро
маънои амали намудани ягон чизро дорад. Дар ин љо сухан дар бораи
иљрои уњдадорињои њуќуќи гражданї меравад, ки хусусияти
молумулкї доранд ва ба предмети омўзиши њуќуќи гражданї дохил
мешаванд. Аз њамин хотир бояд ба мафњуми уњдадорї, ки ба тариќи
легалї дар ќ.1 м.328 КГ ЉТ муќаррар гардидааст, диќќат дода шавад.
Нисбати на њамаи уњдадорињо меъёрњои ин зерсоњаи њуќуќи гражданї
пањн меградад. Масалан, уњдадории таълим ва тарбияи фарзанд аз
љониби падару модар.
Аз рўи уњдадорї як шахс (ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар
(кредитор) амали муайянеро анљом дињад. Масалан, молу мулкашро
ба ў дињад, корро иљро кунад, пул супорад ва ѓайра ё аз иљрои ягон
амал худдорї намояд. Кредитор бошад, њаќ дорад аз ќарздор иљрои
уњдадорињояшро талаб намояд.
Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз 2 љилд).Љилди 1 // Сайфиддин
Назарзода, Ањмадљон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Њасани Султон., Душанбе –
2008. - С.569.
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Иљрои уњдадорї љараёни объективии муњим мебошад. Аз як
тараф он ба муносибатњои иќтисодї алоќаманд аст, ки муомилот,
њаёти љомеаи иќтисодиро ташкил медињад. Аз тарафи дигар, иљрои
уњдадорї муносибати њуќуќї мебошад. Бо ин маъно иљрои уњдадорї
намуди љараёни њуќуќї баромад мекунад1.
Иљрои уњдадорї асосан аз ањдњои дутарафа ва яктарафа ба вуљуд
меояд, ки яке аз унсурњои асосии муомилоти неъматњои молумулкї
мебошад.
Њар гуна уњдадорї аз рўи моњияти худ ба иљрошавї ниёз дорад.
Тарафњое, ки дар уњдадорї баромад мекунанд, маќсади гирифтан ва ё
ба љо овардани иљроро доранд. Аз њамин хотир дар адабиёт баъзан
ќайд мегардад, ки механизми иљрои уњдадорї манфиатнокии
мутаќобилаи тарафњо мебошад2. Аммо ин нуќтаи назарро чун истисно
бояд донист, зеро манфиатнокии тарафњо њамаваќт љой надорад,
танњо дар уњдадорињои шартномавї дида мешавад. Аз ин рў, ин
њолатро механизм набояд донист.
Иљрои уњдадорї аз хусусияти мазмуни намудњои алоњидаи онњо
ва њар як уњдадории мушаххас вобаста аст3.
Иљро бо амалњои иродавии тарафњои уњдадорї амалї мегардад:
ќарздор иљроро пешнињод мекунад, кредитор иљроро ќабул мекунад.
Амал аз рўи иљрои уњдадорї њама ваќт ба ќатъ гардидани
уњдадорї мебарад ва ё иљрои матлуб факти њуќуќие мебошад, ки бо он
тартиби њуќуќї ба ќатъгардии манфиати кредитор ва уњдадории
мутаќобилаи ќарздори ў равона шудааст.
Бо фањмиши њуќуќї иљро аз рўи уњдадорї худ амали иродавие
фањмида мешавад, ки ба ќатъ гардидани уњдадорї равона гардидааст.
Инчунин мафњуми кутоњи иљро мављуд мебошад. Чунончи, мисол,
Д.Д. Гримм ќайд мекунад: «Иљро ин расонидани амали лозимист»4.
Иљрои матлуби уњдадорї њамчун факти њуќукї ба ќатъи уњдадорї
меорад.
Иљро аз рўи уњдадорї љараёни њуќуќї мебошад. Дар њаёт кам
амалњои иродавї њастанд: мисол, инсон кашидани сигорро тарк
мекунад. Ин амал бечунучаро иродавї аст, аммо барои њуќуќ одатан
Соњибов М.М., Саидов Њ.М., Хољамуродов Д.Г., Бобохонов Њ.З. Њуќуќи уњдадорї //
Зери тањрири профессор Ѓаюров Ш.К. – Душанбе: “Андалеб - Р”, 2015. – С.123.
2 Доренкова Ю.М. Исполнение договорного обязательства в гражданском праве
России. – М.: БЕК, 2000. –С.6.
3 Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая // Под ред. Т.И. Илларионовой,
Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. – М.: Норма – Н, 1998. –С.357.
4 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права // Под ред. В.А. Томсинова. – М.:
Юристъ, 2003. –С.352.
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ин ањамият надорад.
«Зери иљрои уњдадорї ба љо овардани амалњои ќарздор, ки
мазмуни уњдадориро ташкил медињанд, ба манфиати кредитор ва ё
мувофиќи шартњои уњдадорї – ба манфиати шахси сеюм, фањмида
мешавад»1.
«Иљрои уњдадорї дар амали кардан ва ё худдорї кардан аз амале,
ки предмети уњдадориро ташкил медињад, ифода меёбад» 2 , ё инки
«Зери иљрои уњдадорї аз љониби ќарздор амали намудани (ё худдорї
аз чунин) амале, ки мазмуни уњдадориро ташкил медињад, фањмида
мешавад»3.
«Иљрои уњдадорї аз амалї намудани амалњои кредитор ва
ќарздор, ки дар њуќуќ ва уњдадорї ифода ёфта, мазмунро ташкил
медињанд»4 ё инки «Иљрои уњдадорї аз амалњои муайяни тарафњои он
иборат мебошад, ки дар њуќуќ ва уњдадорї ифода ёфта, мазмунро
ташкил медињанд»5.
«Иљрои уњдадорї дар ба љо овардани амалњое, ки мазмуни њамин
уњдадорї пешбинї намудааст, ё инки дар худдорї намудан аз ба љо
овардани амалњои муайян ифода меёбад»6.
Моњияти уњдадорї дар он ифода меёбад, ки ба натиљаи муайян
тарафњо ноил гарданд, мисол, ба даст овардан, тайёр кардан ё инки
таъмир кардани ягон намуд ашё, ки ба амалишавии њуќуќ ва
уњдадорињои ќарздор ва кредитор оварда мерасонад, ки вай мазмуни
уњдадориро ташкил медињанд. Чихеле, ки ќайд гардид мазмуни
уњдадориро иљрои амали муйян ва ё худдорї намудан аз амал ташкил
медињанд. Аз ин хотир иљрои уњдадорї мумкин аст таввасути амалњои
фаъол амалї карда шавад, чунончи: додани амвол, иљрои кор,
пардохти маблаѓ ва ѓайра. Хусусан худдорї аз амалњое, ки муќобили
уњдадории ќарздор ќарор дорад, ба уњдадории иљрои амалњои фаъол
зам карда мешавад.
Уњдадорї барои он муќаррар карда мешавад, ки он иљро карда
шавад1.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под
ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. – М.: Норма, 2002. – С.665.
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 1997. –С. 558.
3Гражданское право: Учебник // Под ред. С.П. Гришаева. – М.: Проспект, 1998. –С. 131.
4 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей / Сост. В.В. Витрянский. – М.: Проспект, 2008. – С.274.
5Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. –
М.: Юрист, 1997. –С. 402.
6 Российское гражданское право // Под ред. 3.Г. Крыловой, Э.П. Гаврилова. – М.:
Юристъ, 1999. – С.111.
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Иљрои уњдадорињо гуфта
амалиётњоеро меноманд, ки аз
уњдадорињои мувофиќи ќонун ва шартнома ба зимма гирифтаи
иштирокчиёни он ба миён меояд.
Баамалбарории њуќуќњои субъективии гражданї гуфта, аз љониби
шахси ваколатдор пиёда сохтани икониятњое фањмида мешавад, ки
мазмуни онро ташкил медињад.
Њуќуќњои субъективии гражданї дар заминаи чунин тарзњо ба
амал бароварда мешаванд:
1. Тарзи воќеии баамалбарории њуќуќњои субъективии гражданї –
њаракатњое, ки аломати ањд ё дигар оќибати аз љињати њуќуќї
ањамиятнокро надорад (истифодаи либос, рондани воситаи наќлиёт ва
ѓайра.);
2. Тарзи њуќуќии баамалбарории њуќуќњои субъективии гражданї
– њаракате, ки аломати ањд ё дигар оќибати аз љињати њуќуќї
ањамиятнокро дорад (бастани шартнома, нигоњ доштани ашё ва
ѓайра.).
Шањрвандон ва шахси њуќуќї њуќуќи субъективии граждании
хешро бо салоњдиди худ амалї менамоянд, аз љумла ихтиёрдорї
мекунанд.
Даст кашидани шањрвандон ва шахси њуќуќї аз амали њуќуќи ба
онњо тааллуќдошта, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун,
боиси ќатъи ин њуќуќњо намегардад.
Бояд ќайд намуд, ки баамалбарории њуќуќњои субъективии
гражданї зарурати иљрои уњдадории бавуљудомадаро ба миён меорад.
Уњдадорињои њуќуќи гражданї дар заминаи тарзњои зерин иљро карда
мешаванд:
1. Тарзи ѓайрифаъол, яъне дар шакли риояи талаботи манъшуда
(худдорї кардан аз амали муайян);
2. Тарзи фаъол, яъне бо роњи ихтиёрї ва маљбурї иљрои кардани
уњдадорї.
Дорандагони њуќуќњои субъективии гражданї бо муќаррароти
ќонунгузорї њуќуќњои худро амалї менамоянд. Мувофиќи банди 1 м.
9 Кодекси граждании ЉТ шањрванд ва шахсони њуќуќї њуќуќи
граждании худро бо салоњдиди худ амалї менамоянд, аз љумла
ихтиёрдорї мекунанд, яъне тамоми масъалањои марбут ба истифодаи
њуќуќњои субъективї, аз љумла њаљм ва тарзњои амалигардонии онњо,
даст кашидан аз амалї намудани њуќуќї ба онњо тааллуќдошта ва
ѓайрањоро мувофиќи хоњиши худ њал мекунанд. Масалан, идома
додани амали шавртномаи иљораи хонаи истиќоматї баъди ба охир
1Иоффе

О. С. Обязательственное право.–М.: Юрид. лит., 1975. –С.59.
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расидани муњлати он аз худи соњибмулки хонаи истиќоматї вобаста
аст. Ё инки ќарздињанда метавонад њангоми ба охир расидани
муњлати амали шартнома ќарзро аз ќарздор талаб намояд ё ўро аз
ќарз озод намояд (бахшиши ќарз).
Бояд ќайд намуд, ки дар чунин њолатњо даст кашидани шањрванд
ва шахсони њуќуќї аз амалигардонии њуќуќї ба онњо тааллуќдошта,
ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонун, боиси ќатъи ин
њуќуќњо намегардад. Масалан, баъди кушода шудани мерос ворис
метавонад дар муњлати 6 моњ њуќуќи худро барои гирифтани амволи
меросї истифода барад, амали накардани ин њуќуќ дар муњлати 6 моњ
сабаби ќатъи ин њуќуќ намегардад.
Дар мавриди баррасии масъалаи баамалбарории њуќуќњои
гражданї дар назар бояд дошт, ки баъзе њуќуќњои муайян дар як ваќт
уњдадорї низ мебошанд ва бояд њатман амалї карда шаванд. Бо
маќсади њифзи њуќуќ ва манфиатњои ноболиѓон ќонунгузорї
имконияти таъйин намудани васї ва парасторро нисбати чунин
шахсон муќаррар мекунад. Њангоми таъйин намудани васї ва ё
парастор нисбат ба ноболиѓон онњо ба манифиати ноболиѓон
амалњои муайяни њуќуќиро анљом медињанд, аз љумла ањдњо
мебанданд. Бастани ањд аз љониби васї ба манфиати ноболиѓ ин на
танњо њуќуќи васї, балки уњдадории ў низ мебошад. Агар инро
манфиати шахси тањти васоат ќарордошта талаб намояд. Яъне
баамалбарории баъзе њуќуќњои субъективии гражданї характери
њатмии амалишавї доранд ва бо њукми ќонунгузор маљбуран амалї
мешаванд. Ин хусусияти хоси баамалбарории њуќуќњои субъективии
гражданиро ифода мекунад.
Њуќуќњои субъективии гражданї бо амалњои фаъоли дорандаи
њуќуќ амалї карда мешаванд. Дорандаи њуќуќ дар амалї намудани
њуќуќи муайяни худ озод мебошад. Дахолати шахсони дигар барои
амалї намудани њуќуќњои субъектии граждании њар шахс иљозат дода
намешавад. Дорандаи њуќуќи субъективї дар дилхоњ маврид ва дар
дилхоњ намуд њуќуќи худро амалї намуда метавонад. Масалан, дар
намуди истифода будани молумулк, ба иљора додани молумулк,
фурухьани молумулк. Амалї намудани њуќуќи субъективии гражданї
асоси ба сиён омадани уњдадории субъективии гражданї шуда
метавонад. Њуќуќи субъективии гражданї бо уњдадории субъективии
гражданї алоќаманд мебошад.
Њуќуќи субъективии гражданї - ин рафтори имконпазири шахси
њуќуќдор мебошад.
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Уњдадории субъективии гражданї - рафтори њатмии шахси
уњдадор мебошад, ки дар шакли додани мол, иљрои кор, расонидани
хизмат, худдорї кардан аз амали муайян, амалї карда мешавад.
Уњдадории субъективии гражданї мисли њуќуќи субъективии
гражданї мазмуни гуногун дорад.
Гуфтан зарур аст, ки њуќуќи субъективии гражданї бояд
мувофиќи маќсад ва таъиноташ истифода бурда шавад. Вобаста ба
таъиноти њуќуќи субъективї њаминро бояд ќайд кард, ки ин ќисмати
њуќуќи субъективї бевосита бо ќонуни гражданї ё бо шартномаи
тарафњо муайян карда мешавад ва ё аз моњияти худи њамон њуќуќ
бармеояд. Масалан, њуќуќи субъективии соњиби замини таъиноти
кишоварзї ин анљом додани фаъолияти кишоварзї дар он аст, на
барои ба амал баровардани фаъолияти сохтмонї.
Субъектони њуќуќи гражданї њангоми амалї намудани њуќуќњои
субъективї бояд принсипњои ќонуният, оќилї ва одилї, бо салоњдиди
худ амалї кардан, манъ будани суистифода, принсипњои ахлоќии
љомеа, соњибкорон, ќоидањои одоби расмиро риоя намоянд.
Принсипњои мазкур набояд аз шартнома хориљ ё бо шартнома мањдуд
карда шаванд.
Дар њуќуќи гражданї принсипи озодона амалигардонии њуќуќњои
субъективї пешбинї шудааст, вале њангоми мавриди амал ќарор
додани онњо талаботи муайян бояд риоя карда шавад. Пеш аз њама
амалї гардонидани њуќуќи субъективии гражданї набояд њуќуќ ва
манфиати ќонунии дигаронро вайрон кунад. Њангоми амалї
гардонидани њуќуќи субъективї набояд ќобилияти њуќуќдорї ва
ќобилияти амали дигарон мањдуд карда шаванд, ба истиснои
њолатњои пешбиникардаи ќонун.
Њангоми амалигардонии як ќатор њуќуќњои субъективии
гражданї шањрвандон ва шахсони њукуќї бояд оќилона ва
бовиљдонона амал намоянд. Њамчунин њуќуќи субъективии гражданї
бояд мувофиќи маќсад ва таъинот истифода бурда шавад. Таъиноти
њуќуќи субъективї ё бевосита бо ќонуни гражданї ё бо шартномаи
тарафњо муайян карда мешавад ва ё аз моњияти худи њамон њуќуќ
бармеояд.
Ќонунгузор бо маќсади таъмини њуќуќ ва манфиатњои дигар
иштирокчиёни муомилоти гражданї доираи рафтори иљозатшударо
муќаррар менамояд, ки баромадан аз он иљозат дода намешавад.
Инро њадди амали намудани њукуќњои гражданї меноманд. Дар
сурати риоя накардани ин талабот амали шахси ваколатдор
метавонад њамчун суиистифода аз њуќуќ муайян карда шавад, ки
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метавонад боиси оќибатњои номатлуби дахлдор барои ў гардад.
Ќайд намудан зарур аст, ки амалњои зерин суистифода аз њуќуќ
эътироф гардида, анљом додани онњо манъ мебошанд: амале, ки
мустаќиман бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анљом дода
мешавад, ки онро шикана меноманд; истифодаи њуќуќњои гражданї
бо маќсади мањдуд сохтани раќобат;
сўистифода аз вазъи
афзалиятнок дар бозор.
Субъектони муносибатхои њуќуќи гражданї дорои њуќуќ ва
уњдадорињои субъективї буда, онњоро бевосита амалї менамоянд.
Дар мавриди амалї намудани њуќуќ ва уњдадорињои субъективии худ
баъзан зарурат ба миён меояд, ки аз хизмати шахсони дигар истифода
намуд. Яъне амалишанамоии њуќуќ ва уњдадорињои худро ба шахси
дигар (намоянда) вогузор кард. Љараёни вогузор кардани
амалишанамоии њуќуќ ва уњдадорињоро дар њуќуќи гражданї
намояндагї ном мебаранд. Мафњуми расмии намояндагї дар м. 207
КГ ЉТ чунин оварда шудааст: «Ањде, ки як шахс (намоянда) аз номи
шахси дигар (вакилкунанда) дар асоси ваколати бо ваколатнома,
нишондоди ќонун ё санади маќоми ваколатдори давлатї ё маќоми
њокимияти мањаллї асосёфта баста шудааст, њуќуќу уњдадорињои
граждании вакилкунандаро бевосита ба вуљуд меорад, таѓйир медињад
ё ќатъ мегардонад.
Намояндагї њамчун падидаи њуќуќи гражданї дорои чунин
нишонањо мебошад:
1) ба амал баровардани ањд ва дигар амали њуќуќї аз љониби як
шахс ба номи шахси дигар ва ба манфиати ў;
2) мављудияти ваколати дахлдори шахсе, ки аз номи шахси дигар
ва ба манфиати ў њамчун асоси бастани ањд амал мекунад;
3) ба миён омадани њуќуќ ва уњдадории мустаќими шахсе, ки аз
номи ў ањд баста шудааст, вобаста ба ањд.
Намояндагї чунин субъектонро дошта метавонад:
1) намоянда; 2) вакилкунанда; 3) шахси сеюм.
 Вакилкунанда – шахсе мебошад, ки аз номи ў ва ба манфиати ў
дигар шахс ањд ва дигар амали њуќуќиро анљом медињад. Ба сифати
вакилкунанда шахсони њуќуќї, шањрвандон (новобаста аз доштан ё
надоштани ќобилияти амалкунї) баромад карда метавонанд.
 Намоянда – шахсе мебошад, ки аз номи вакилкунанда ва ба
манфиати ў амали муайянро анљом медињад. Ба сифати намоянда
шахсе баромад карда метавонад, ки ќобилияти амалкунии пурраро
дошта бошад. Дар вобастагї ба намоянда чунин истиснои мављуд аст:
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1) аз синни 16 шањрвандони ноболиѓ метавонанд ба сифати
намоянда дар асоси узвият дар кооператив намояндагї кунанд;
2) аз синни 14-солагї шањрвандон вобаста ба шартномаи мењнатї
метавонанд намоянда бошанд.
Дар муносибатњои њуќуќї ќонун намояндагии баъзе шахсонро
манъ карда метавонад. Масалан, муфаттиш, судя, прокурор дар
мурофиаи судї намоянда шуда наметавонанд, ѓайр аз њолатњое, ки
онњо њамчун намояндаи маќомоти суд, прокуратура ё ба сифати
намояндаи ќонунї иштирок мекунанд.
Субъекти дигари намояндагї шахси сеюм мебошад, ки ба сифати
он њаргуна субъекти хуќуќї баромад карда метавонад. Шахси сеюм
дар муносибатњои намояндагї шахсе мебошад, ки ба воситаи вакил
байни ў ва вакилкунанда алоќаи њуќуќї пайдо мешавад.
Дар асоси тањлили мафњуми ќонунии намояндагї чунин намудњои
онро људо намудан имконпазир мебошад:
1) намояндагї дар асоси ваколатнома ё шартнома - ихтиёрї;
2) намояндагї дар асоси нишондоди ќонун;
3) намояндагї дар асоси санади маќоми ваколатдори давлатї ё
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї - њатмї.
Хусусияти намояндагии шартномавї (ихтиёрї) дар озодона будан
ва танњо аз иродаи тарафњо вобаста буданаш зоњир мегардад. Дар ин
намудани намояндагї байни вакилкунанда ва вакил (намоянда)
шартнома баста мешавад, ки муносибати дохилии онњоро муайян
мекунад. Мисоли ин намуди намояндагї шартномаи супориш,
комиссия ва м.и. шуда метавонад.
Намоянда шахсе буда метавонад, ки дар соњаи фаъолияти
соњибкорї аз номи соњибкорон амалњои муайянро анљом медињад.
Агар тарафи шартнома шахсе бошад, ки доимо ва мустаќилона аз
номи соњибкорон дар соњаи фаъолияти соњибкорї амал мекунад,
чунин шахсро намояндаи тиљоратї меноманд. Шахсоне намояндаи
тиљоратї мебошанд, ки мунтазам ва мустаќилона аз номи соњибкорон
њангоми бастани шартнома дар соњаи фаъолияти соњибкорї
намояндагї мекунанд. Ин намуди намояндагї бо хусусияти хоси худ
аз дигар намуди намояндагї фарќ мекунад. Намояндаи тиљоратї
вазифадор мебошад, ки супоришро чун сохибкори муќаррарї
ѓамхорона иљро кунад. Намоянда дар њама маврид бояд ба манфиати
вакилкунанда амал намуда, интизорињои ўро эњё намояд.
Бо маќсади мустањкамии муносибатњои байни вакилкунанда ва
вакил (намоянда) дар муносибатњои намояндагї ва барои иљро
кардани вазифаи намояндагї ба вакил њуљљати махсуси хаттї, яъне
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ваколатнома дода мешавад. Аммо дар ин маънои онро надорад, ки
намоянда танњо дар асоси ваколатнома амал мекунад.
Яке аз намудњои намояндагї ин намояндагї дар асоси нишондоди
ќонун (намояндагии њатмї) мебошад, ки бидуни додани ваколатнома
низ ба вуљуд меояд ва иљро мегардад. Чунки дар ин намуди
намояндагї доираи амалї намоянда дар ќонун муќаррар гардидааст.
Ба ин намуди намояндагї мисол шуда метавонад. Масалан,
намояндаи ќонунии фарзанди ноболиѓ падару модар ў,
фарзанхондагон, васиён ва ё парасторон мебошанд.
Яке аз намудњои дигари намояндагї ин намояндагї дар асоси
санади маќомоти ваколатдори давлатї ё маќомоти њокимияти
мањаллї (њатмї) мебошад. Ин намуди намояндагї чунин намояндагие
мебошад, ки аз рўи он намоянда уњдадор мешавад, ки дар асоси
санади маќомоти маъмурї дар муносибатњои њуќуќї аз номи чунин
маќомот баромад кунад. Дар ин намуди намояндагї ваколати
намоянда дар асоси санади маъмурї ё дастурамали функсионалии
коргар ё дар амал зоњир мегардад, яъне ваколат дар чунин њолатњо аз
вазъе вобаста мебошад, ки намоянда дар он амал мекунад.
Гуфтањои боло ањамияти хоси намояндагиро дар муносибатњои
њуќуќи гражданї ифода мекунанд. Чунки шахсоне, ки зарурат ба
амалинамоии њуќуќи субъективї доранд, аммо онро шахсан амалї
карда наметавонанд, намояндагї воситањои асосї ва зарурии амалї
кардани њуќуќњои субъективї мебошад.
Њама ин гуфтањои фавќуззикр маънои онро надорад, ки
субъектони муносибатњои њуќуќї аз хизмати намоянда дар дилхоњ
маврид, дар дилхоњ њолат, дар мавриди амалинамоии дилхоњ њуќуќ
истифода карда метавонанд. Чунки субъектони муносибатњои њуќуќї
дорандаи як ќатор њуќуќњои шахсї мебошанд, ки онњоро бояд шахсан
амалї намуд, на ба воситаи хизмати намоянда. Ба чунин њолатњо
мисол шуда метавонад, тартиб додани васиятнома, додани
ваколатнома, бастани никоњ ва ѓайра.
Дар мавриди вайрон гардидани њуќуќњои субъективии субъектони
муносибатњои њуќуќи гражданї зарурати ба њолати ибтидої барќарор
намудани онњо, њифзи онњо, љуброни зарари расонидашуда ба миён
меояд. Њолати мазкур зарурати истифодаи падидаи њифзи њуќуќњои
гражданиро ба миён меорад. Бояд ќайд намуд, ки падидаи «њифзи
њуќуќњои гражданї» дар адабиёти њуќуќї бо фањмиши васеъ ва
мањдуд истифода мегардад.
Зери мафњуми васеи њифзи њуќуќњои гражданї маљмўи чорањое
фањмида мешаванд, ки бањри таъмини раванди мўътадили
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муносибатњои њуќуќии гражданї ва њангоми халалдор шудани ин
раванд бањри барќарор намудани њуќуќу манфиатњои вайроншуда ва
бањсњо равона гардидаанд.
Аз тањлили мафњуми васеи њифзи њуќуќњои гражданї бар меояд,
ки падидаи мазкур хислати пешгирикунанда низ дорад, яъне то
вайрон гардидани њуќуќњои субъективї низ метавонад истифода
гардид (бањри пешгирї). Њамчунин њангоми вайрон шудани њуќуќњо
ва ба вуљуд омадани бањсњо бањри барќарор намудани њуќуќњои
вайронгардида васеъ амалї мегардад.
Зери мафњуми мањдуди њифзи њуќуќњои гражданї танњо он
чорањои мушаххасеро мефањманд, ки татбиќи онњо имконият медињад,
њуќуќу манфиатњои вайронгардида ё мавриди бањс ќароргирифта
эътироф карда шаванд.
Дар муносибатњои њуќуќи гражданї на танњо њуќуќњои
субъективї, балки манфиатњои ќонунї низ њифз мегарданд. Њар як
шахс њуќуќњои субъективии худро бо маќсади ќонеъ гардонидани
манфиатњои ќонунии худ амалї манамоянд. Њамзамон дорандаи
њуќуќњои субъективї аз воситањои њифзи њуќуќњо на танњо барои
таъмини мўътадилии њуќуќњои субъективї, балки манфиатњои ќонунї
низ истифода менамоянд. Чунки манфиатњои ќонунї дар вобастагї ба
њуќуќњои субъективї љой доранд ва амалї мешаванд.
Њуќуќњои субъективї ва манфиатњои ќонунї пурракунандаи
якдигар мебошад. Аммо дар њолатњои алоњида шахс метавонад њуќуќ
ба њифзро бо маќсади њифзи манфиатњои ќонунї истифода барад. Њар
шахс њуќуќи субъективї ба моликият (намуди муайяни мол) дорад.
Њангоми гумм шудани моликияти худ њар шахс метавонад бо маќсади
њифзи манфиати моликиятии худ аз њуќуќ ба њифз истифода барад.
Субъектони муносибатњои њуќуќи гражданї метавонанд
тавассути шакл, восита ва тарзњои алоњида њуќуќњои субъективии
гражданї ва манфиатњои ќонунии худро њифз намоянд.
Шаклњои њифз гуфта, тартиби мурофиавї ва расмиётии ба амал
баровардани тарзњои њифзи њуќуќњоро меноманд, ки аз маљмўи
чорањои муташаккил иборат мебошанд.
Бояд ќайд намуд, ки дар адабиёти њуќуќї оид ба шаклњои њифз
назарњои гуногун љой доранд. Асосан тањќиќотчиён ду шакли њифзро
људо менамоянд:
1) Шакли ѓайриюрисдиксионї, яъне фаъолияти шахси
ваколатдор, ки мустаќилона ва бидуни мурољиат ба маќомоти
давлатї ё дигар маќомоти салоњиятдор сурат мегирад. Ба шакли
мазкури њифзи њуќуќ мисол шуда метавонад - мудофиаи зарурї (м.
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1081 КГ ЉТ), нињояти зарурат (м. 1082 КГ ЉТ), яктарафа даст кашидан
аз идомаи амалї шартнома, ба дигар шахс гузаронидани иљро
уњдадории ќарз ва ѓайра.
2) Шакли юрисдиксионї, яъне фаъолияти маќомоти давлатї ё
дигар маќомоти салоњиятдор љињати њифзи њуќуќњои субъективї, ки
вайрон гаштаанд ё мавриди бањс ќарор гирифтаанд. Шахсе, ки њуќуќу
манфиатњои ќонуниаш бо амалњои зиддињуќуќї вайрон гаштаанд ва
барои барќарор намудани њуќуќи вайронгардидааш ва ќатъ
гардонидани њуќуќвайронкунї ба маќомоти дахлдор (суд, суди
иќтисодї, суди њакамї ва ѓ.) мурољиат менамояд, моњияти шакли
юрисдиксиониро ифода мекунад.
Маврид ба зикр аст, ки шакли юрисдиксионї дар доираи тартиби
умумї ва махсуси њифзи њуќуќњо амалї карда мешаванд.
Њифзи њуќуќњои субъективї бо тартиби умумї аз љониби судњо
амалї карда мешавад. Тањти мафњуми «судњо» судњои салоњияти
умумї, судњои иќтисодї ва судњои њакамї фањмида мешаванд. Бояд
зикр сохт, ки мувофиќи Конститутсияи ЉТ судњои њакамї ба љумлаи
низоми судии ЉТ дохил намешаванд.
Бањсњои њуќуќии гражданї бештар маврид аз љониби судњои
ваколати умумидошта баррасї мегарданд. Њангоми ба миён омадани
бањсњои дар ќисмати фаъолияти соњибкорї баррасии онњо ба
муњокимаи судњои иќтисодї дода мешавад. Дар муносибатњои хусусї
созиши тарафњо њалкунандаи бештари масъалањои мебошад. Чунки
созиши иштирокдорони муносибатњои њуќуќии гражданї метавонад
бањси байни онњоро барои баррасї ва њал намудан ба суди њакамї
расонад. Њангоми дар љараёни баррасии парвандањо њуќуќ ва
озодињои конститутсионии шањрвандон вайрон карда шаванд ё ин ки
вайрон карда шуданашон эњтимол карда шавад, метавон ба Суди
конститутсионии ЉТ мурољиат намуд1.
Њифзи њуќуќњои субъективї бо тартиби маъмурї ифодакунандаи
тартиби махсуси њифз мебошад. Дар доираи ин тартиб шахсе, ки
њуќуќаш поймол гардидааст, ба маќомоти болоии љавобгар мурољиат
менамояд, то инки чораи дахлдор андешида шавад.
Дар доираи тартиби умумї ва махсус воситањои њифзи њуќуќњоро
људо намудан имконпазир мебошад. Чунончи: воситаи њифзи судии
њуќуќњо даъво мебошад, ки он дархост ба суд оид ба баровардани
адолати судї ва талаботи њуќуќии моддии ба љавобгар
нигаронидашударо оид ба иљрои уњдадорињои ба зиммаи ў
Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми I.// Зери тањрири Мањмудов М.А. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2007. – С. 94.
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гузошташуда ё оид ба эътирофи мављуд будан ё набудани муносибати
њуќуќї дарбар мегирад.
Њангоми аз тариќи маъмурї њифз намудани њуќуќу манфиатњои
ќонунї ба сифати воситаи њифз шикоят баромад мекунад. Шикоят аз
љониби шахси дар натиљаи њуќуќвайронкунї њуќуќу манфиатњои
ќонуниаш зарардида ба маќоми идоракунии дахлдор дода мешавад.
Ќисмати дигари њифзи њуќуќњои субъективии гражданї ва
манфиатњои ќонунан њифзшаванда ин тарзњои њифзи њуќуќњо
мебошад.
Номгўи тарзњои умумии њифзи њуќуќњои гражданї дар м.12 КГ
ЉТ оварда шудааст. Чунончи: - эътирофи њуќуќ; - барќарор намудани
вазъе, ки то вайрон гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї намудани
амалњое, ки њуќуќро вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он
тањдид менамоянд; - беэътибор донистани ањдњои мавриди бањс ва
истифодаи оќибатњои беэътибор донистани он, истифодаи оќибатњои
беэътибор донистани ањдњои беэътибор; - беэътибор донистани санади
маќоми давлатї ё маќоми њокимияти мањаллї; - худмуњофизаткунии
њуќуќ; - водор намудан ба иљрои уњдадорињо дар шакли асл (натура); рўёнидани товони зиён; - ситонидани ноустуворона; - љуброни зарари
маънавї; - ќатъ кардан ё таѓйир додани муносиботи њуќуќї; - аз
љониби суд татбиќ нагардидани санади мухолифи ќонун ќабул
намудаи маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї; - бо роњњои дигари пешбининамудаи ќонун.
Бояд гуфт, ки дигар тарзњои махсуси њуќуќи гражданї вобаста ба
падидањои он љой доранд, масалан, м. 48 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он».
Тарзи њифзи њуќуќи гражданї вобаста аз тартиби татбиќи онњо
метавонанд ба се гурўњ таќсим карда шаванд:
1) онњое, ки танњо аз љониби суд ва дар баъзе њолатњо аз љониби
дигар маќоми ваколатдори давлатї истифода бурда мешаванд, ки
зарурати ба онњо мурољиат намуданро дар хусуси њифз тавассути
усули мушаххас дар назар дорад (эътирофи њуќуќ), барќарор
намудани вазъе, ки то вайрон кардани њуќуќ мављуд буд, пешгирии
амале, ки њуќуќро вайрон мекунад ва ѓайра);
2) онњое, ки аз љониби иштирокчиёни муносибатњои њуќуќї
мустаќиман истифода бурда мешаванд (худмуњофизат, ќатъи
муносибатњои њуќуќї бо роњи яктарафа рад намудани иљрои
уњдадорї, агар чунин имконият тибќи ќонун ё шартнома пешбинї
шуда бошад ва ѓайра);
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3) онњое, ки њам бо ёрии маќомоти судї ва њам мустаќил истифода
бурда мешаванд (товони зиён, ситонидани ноустуворона ва ѓайра).
Давомияти ваќт, ки фарорасї ё гузаштани он боиси ягон оќибати
њуќуќї мегардад, дар њуќуќи гражданї муњлат ном дорад. Аз ин рў,
ваќт бояд аз муњлат фарќ карда шавад.
Муњлатњо дар њуќуќи гражданї њамчун њодиса баррасї мешаванд,
яъне љараёни онњо аз иродаи шахс вобаста нест. Аз љињати
пайдоишаш муњлат категорияи иродавї мебошад, аммо гузаштанаш
хислати объективї дорад. Муњлат ањамияти калони назариявию
амалї доранд. Муњлати дар ќонун, санади дигари њуќуќї ё ањд
муќарраргардида ё аз љониби суд таъингардида бо санаи таќвим ё
гузаштани давраи ваќте муайян мегардад, ки бо сол, моњ, њафта, рўз ё
соат њисоб карда мешавад. Муњлат мумкин аст бо ишора ба њодисае,
ки бояд њатман фаро расад, низ муайян карда мешавад.
Љараёни муњлати бо давраи ваќт муайянгардида дар рўзи дигари
пас аз санаи таќвимї ё фаро расидани њодисае оѓоз меёбад, ки бо он
муайян шудаааст. Масалан, шартнома ба муњлати 10 рўз дар санаи 1
сентябри соли 2020 баста шудааст. Муњлати дањрўза аз 2 сентябр њисоб
карда мешавад.
Муњлате, ки бо солњо њисоб карда мешавад, дар моњу санаи
дахлдори соли охири муњлат хотима меёбад. Масалан, шартномае, ки
ба муњлати 2 сол дар санаи 1 сентябри соли 2020 баста шудааст, 1
сентябри соли 2022 ба анљом мерасад.
Нисбат ба муњлате, ки ним сол муайян шудааст, ќоидањои барои
муњлати бо моњњо њисобшаванда истифода мешаванд.
Ба муњлате, ки бо семоњањои сол њисоб карда мешавад, ќоидањо
барои муњлати бо моњњо њисобшаванда истифода бурда мешаванд.
Дар айни замон њисоби семоња аз аввали сол шурўъ мешавад.
Муњлате, ки бо моњњо њисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори
моњи охири муњлат хатм меёбад. Масалан, шартномае, ки 1 сентябри
соли 2021 ба муњлати як моњ баста шудааст, 1 октябри соли 2021 ба
анљом мерасад.
Муњлате, ки ним моњ муайян шудааст, њамчун муњлати бо рўз
њисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздањ рўз дониста
мешавад.
Агар хатми муњлати бо моњ њисобшаванда ба моње рост ояд, ки
санаи дахлдор надорад, пас муњлат дар рўзи охирини њамин моњ
хотима меёбад. Масалан, 31 августи соли 2021 шартнома ба муњлати
як моњ баста шуд, аз рўи ќоидаи умумї бояд 31 сентябри соли 2021 ба
анљом расад, вале моњи сентябр санаи «31» надорад, бинобар ин,
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шартномаи на дар 1 октябри соли 2021, балки дар 30 сентябри соли
2021 ба анљом мерасад.
Муњлате, ки бо њафта њисоб карда мешавад, дар рўзи дахлдори
њафтаи охирини муњлат хотима меёбад.
Агар рўзи охирини муњлат ба рўзи ѓайрикорї рост ояд, рўзи
хатми муњлат рўзи наздиктарини кории баъди он фаро расида ба
њисоб меравад.
Агар барои иљрои ягон амал муњлат муайян шуда бошад, онро то
соати бисту чори рўзи охирини муњлат анљом додан мумкин аст. Вале
агар ин амал дар ягон ташкилот бояд анљом дода шавад, пас муњлат
дар њамон соате ба охир мерасад, ки иљрои амали дахлдор дар ин
ташкилот мутобиќи тартиби муќарраргардида ќатъ карда мешавад.
Аризањои хаттї ва огоњиномањое, ки ба ташкилоти алоќа то соати
бисту чори рўзи охирини муњлат супорида шудаанд, дар муњлати
муайян супоридашуда ба њисоб мераванд.
Муњлатњо вобаста ба асосњои гуногун ба намудњои алоњида људо
мегарданд:
1. Вобаста ба дараљаи њатмият: муњлатњои императивї (масалан,
муњлати 3-солаи даъво муњлати императивї мебошад, онро бо хоњиши
тарафњо таѓйир додан мумкин нест) ва муњлатњои диспозитивї
(масалан, тарафњо муњлати амали шартномаи ќарзро озодона муайян
мекунанд);
2. Вобаста ба соњаи амал: умумї ва махсус;
3. Вобаста аз он ки муњлатро ки муайян кардааст, муњлатњо ба
ќонунї, шартномавї ва судї људо мешаванд. Масалан, муњлати пайдо
шудани ќобилияти њуќуќдории шањрванд (ќ. 2 м. 18 КГ ЉТ),
ќобилияти амалкунии шањрванд (м. 22 КГ ЉТ), муњлати даъво (м. 221
КГ ЉТ) ва ѓайра, бо ќонун муайян карда шудааст. Муњлати
шартномавиро худи тарафњо њангоми бастани шартнома муќаррар
менамоянд, муњлати судиро суд муайян мекунад. Масалан, талаби
шањрванд ё шахси њуќуќиро дар мавриди нашри раддия ё љавоб дар
воситаи ахбори умум дар сурате суд баррасї мекунад, ки маќоми
ахбори умум нашри онро рад кунад, ё дар давоми як моњ нашр
накарда ва ё барњам надода бошад (ќ. 4 м. 174 КГ ЉТ).
4. Вобаста ба тарзи муќарраркунї: мутлаќан муайян, нисбатан
муайян, номуайян;
5.
Муњлатњо
вобаста
аз
оќибати
њуќуќиашон
ба
њуќукэљодкунанда, њуќуќтаѓйирёбанда ва њуќуќќатъгардонанда
тасниф мешаванд. Масалан, њуќуќи моликиятї ба амволи
ѓайриманќули аз нав таъсисдодашаванда аз лањзаи ба ќайди давлатї
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гузаронидан пайдо мешавад (м. 243 КГ ЉТ). Сар шудан ё гузаштани
муњлати њуќуќтаѓйирёбанда сабаби таѓйир ёфтани њуќуќ ва уњдадории
гражданї мегардад. Масалан, агар дар натиљаи гузаронидани муњлат
аз љониби ќарздор иљрои уњдадорї барои кредитор манфиаташро гум
карда бошад, ў метавонад ќабули иљрои уњдадориро рад кунад ва
љуброни зиёнро талаб намояд (ќ. 2 м. 436 КГ ЉТ). Муњлати
њуќуќќатъгардонанда сабаби ќатъ гаштани њуќуќу уњдадорї мегардад.
Масалан, бо гузаштани муњлати даъво оид ба талаботи асосї, муњлати
даъвои иловагї њам хотима меёбад (ќ. 2 м. 223 КГ ЉТ).
6. Вобаста ба таъинот: муњлати баамалбарории њуќуќњои
гражданї, муњлати иљрои њуќуќои гражданї, муњлати њифзи њуќуќњои
гражданї. Муњлати баамалбарории њуќуќњои гражданї: мављудияти
њуќуќ
(ваколатнома,
патент,
муаллифї-амали
мўътадил),
пешгирикунанда (ќатъи фаврї-нигоњдории њайвони беназорат,
бозёфт, истифода накардани њуќуќ ба тамѓаи молї дар тўли се сол
(м.27 КГ ЉТ)), иддао, кафолат, коршоямї, хизмат, амалигардонї,
нигањдорї, интиќолдињї ва ѓайра (санљиш).
Муњлати пайдо шудани њуќуќи гражданї муњлатест, ки аз сар
шудан ё гузаштани он ба вуљуд омадани њуќуќи нави гражданї
вобаста мебошад.
Муњлати ба амал баровардани њуќуќи гражданї муњлатест, ки дар
муддати он субъекти ваколатдор метавонад (њатто баъзан вазифадор
аст) њуќуќашро бевосита ба амал барорад ё аз шахси уњдадор барои
амалигардонии ин њуќуќ иљрои амалиётеро талаб намояд.
Муњлати вуљуд доштани њуќуќи гражданї - муњлати амали њуќуќ
дар замон мебошад. Ин муњлат ба соњибњуќуќ имконият медињад, ки
дар њамин муддат њуќуќи гражданиро ба амал барорад, маќсадњояшро
амалї гардонад. Бо гузашти ин муњлат њуќуќи субъективии гражданї
ќатъ мегардад, яъне имконияти ба амал баровардани њуќуќи
субъективї аз байн меравад. Бо њамин сабаб њуќуќи субъективии бе
муњлат аз дигар њуќуќњо бояд фарќ карда шавад.
Муњлати ќатъ гаштани њуќуќи субъективии гражданї ба гурўњи
алоњидаи ба амал баровардани њуќуќи гражданї дохил мешавад.
Инчунин муњлате, ки барои амалигардонии баъзе њуќуќњои
субъективї муќаррар карда мешавад. Агар соњибмулк дар тўли ин
муддати муайянкарда њуќуќи субъективиашро амалї нагардонад, он
гоњ ин хуќуќ ќатъ мегардад. Масалан, муњлате, ки барои аз тарафи
ворисон ќабул кардани мерос муќаррар карда шудааст (шаш моњ).
Муњлати кафолат чунин муњлатест, ки дар тўли он
мањсулотистењсолкунанда (пудратчї, молфурўш ва ѓайра.) дар бораи
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бе шикаст хизмат кардани мањсулоташ кафолат медињад. Агар дар
муддати ин муњлат бе айби молхаранда дар амволи харидааш камбуди
ошкор гардад, мањсулотистењсолкунанда (пудратчї, молфурўшанда ва
ѓайра) уњдадор мешавад, ки камбудињои мањсулоте, ки барои он
муњлати кафолат муќаррар карда шудааст, бепул ислоњ намояд, ё онро
иваз кунад, агар исбот накунад, ки камбудињо дар натиљаи ќоидањои
истифодабарии мањсулот ё доштани онро вайрон кардани харидор
пайдо шудаанд.
Муњлати иддао чунин муњлате мебошад, ки барои ихтиёрона ба
амал баровардани њуќуќи субъективии гражданї кафолат медињад.
Дар баъзе мавридњо ќонун тартиби њатмии бо њамин роњ њал кардани
масъаларо пешбинї менамояд. Масалан, дар шартномаи боркашонї
аз тарафи боркашонанда камбудие шуда бошад, барои њалли ин
масъала даъвогар њатман бояд ба боркашонанда иддао пешнињод
кунад. Агар љавобан ба иддао масъала њал карда нашавад, пас даъво
пешнињод кардан мумкин аст. Иддаоро дар муддати шаш моњ, иддао
ба додани љарима ё мукофотро бошад, дар муддати 45 рўз пешнињод
кардан мумкин аст.
Муњлати иљрои уњдадорї чунин муњлатест, ки дар муддати он
ќарздор бояд амалиёте содир намояд, ки мазмуни уњдадорї бошад.
Агар уњдадорї рўзи иљро ё давраи муњлатеро, ки дар љараёни он
уњдадорї бояд иљро шавад, пешбинй намуда бошад, ё имкон медињад,
ки муайян карда шавад, уњдадорї бояд дар њамон рўз ё дар њар давраи
њамон муњлат иљро карда шавад.
Муњлати даъво муњлатест, ки дар давоми он талаби даъвои аз
сабаби вайрон кардани њуќуќи шахс ё манфиати ќонунан њифзшудааш
ба миён омадааст, ќонеъ карда шуданаш мумкин аст (м.220 КГ ЉТ).
Муњлати даъво ва тартиби њисоби он тибќи ќонун пешбинї
гардида, онро бо шартномаи байни тарафњо таѓйир додан мумкин
нест.
Муњлати даъво ба њамаи талаботњои татбиќ карда намешавад.
Мувофиќи м. 231 КГ ЉТ ба талабњои зерин муњлати даъво татбиќ
карда намешавад:
а) талабот оид ба њимояи њуќуќи шахсии ѓайримолумулкї ва
дигар неъматњои ѓайримоддї, ба ѓайр аз њолатњои пешбининамудаи
ќонун;
б) талаботи амонатгузорон ба бонк оид ба пардохти амонат;
в) талабот дар мавриди товони зараре, ки ба њаёт ё саломатии
шањрванд расонида шудааст. Аммо талаботе, ки бо гузашти се сол аз
лањзаи пайдо кардани њуќуќ ба товони чунин зарар арз шудааст,
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барои муњлати гузашта, вале на бештар аз се соли аз рўзи арзи даъво
ќонеъ карда мешавад;
г) талаботи молик ё дигар тасарруфкунандаи амвол оид ба рафъи
њама гуна вайронкунии њуќуќи ў, њарчанд ки вайронкунињо бо мањрум
кардан аз тасарруфї аломаќаманд набошанд (даъвои негаторї - м. 325
КГ ЉТ);
д) талаботи молик ё дигар шахс дар бораи беэътибор донистани
асноди маќомоти идораи давлатї ва њокимияти мањаллї, ки њуќуќи
шахси зикршударо бо тасарруфї, истифода ва ихтиёрдории амволи
марбути онњо вайрон мекунад;
е) дигар талабот дар њолатњои пешбининамудаи ќонун.
Муњлати даъво ба намудњои алоњида таќсим мегардад:
 муњлати умумии даъво – се сол мебошад;
 муњлати махсуси даъво – 6 моњ аз рўи даъвои дорандаи чек
нисбати шахсони уњдадор (м.911 КГ ЉТ); 1 сол аз рўи даъво дар
шартномаи боркашонї (м.819 КГ ЉТ); 2 сол аз рўи даъво нисбати
камбудї дар ашёи фурўхташуда (м.513 КГ ЉТ), сифати номатлуби
корњо дар шартномаи пудрат (м.736 КГ ЉТ); 5 сол аз рўи камбудии
корњо дар шартномаи пудрати маишї (м.737 КГ ЉТ) ва ѓайра.
Дархостро оид ба њифзи њуќуќи вайронгардида сарфи назар аз
гузашти муњлати даъво суд љињати баррасї ќабул мекунад.
Муњлати даъворо суд танњо тибќи аризаи тарафи иштирокчии
бањс, ки то ќабул гардидани ќарори суд арз шудааст, татбиќ менамояд.
Гузашти муњлати даъво, ки аз татбиќи он тарафи иштирокчии
бањс арз кардааст, барои радди даъво ќарор ќабул кардани суд асос
шуда метавонад.
Бо гузашти муњлати даъво оид ба талаби асосї, инчунин муњлати
даъво оид ба талаби иловагї (дар бораи талаб карда гирифтани
ноустуворона, оид ба масъулияти кафил ва ѓайра) низ хотима меёбад.
Тартиби бањисобгирии муњлати даъво мутобиќи ќоидањои
умумии бањисобгирии муњлати даъво муайян карда мешавад.
Љараёни муњлати даъво аз рўзе, ки шахс огоњ гардидааст ё
мебоист аз вайрон гардидани њуќуќаш огоњї меёфт, оѓоз мегардад. Аз
ин рў, љараёни муњлати даъво на аз рўзи вайрон гардидани њуќуќ,
балки аз рўзе, ки шахс дар бораи вайрон гардидани њуќуќи худ огоњ
шуд ё бояд дар ин бора медонист, оѓоз меёбад ва њамзамон ин њолат
бояд на аз љониби љавобгар, балки аз љониби даъвогар исбот карда
шавад. Њамин ќоидаро ба назар гирифта, лањзаи оѓози љараёни
муњлати даъво бояд санаи иштибоњан гузаронидани воситањои пулї
ба њисобномаи номатлуби бонкї эътироф карда шавад.
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Мутобиќи уњдадорињои дорои муњлати иљро љараёни муњлати
иљрои даъво баъди хатми муњлати иљро оѓоз меёбад.
Мутобиќи уњдадорињое, ки муњлати иљрои онњо муайян
нашудааст ё бо лањзаи пасталабкунї муайян гардидааст, љараёни
муњлати даъво аз лањзае оѓоз меёбад, ки ќарздињанда њуќуќи
пешнињоди талаботи иљрои уњдадориро пайдо мекунад ва агар ба
ќарздор барои иљрои чунин талаб муњлати имтиёзнок дода шавад,
бањисобгирии муњлати даъво пас аз хатми иљрои муњлати мазкур оѓоз
меёбад.
Дар мавриди уњдадорињои акс (регрессивї) љараёни муњлати
даъво аз лањзаи иљрои уњдадорињои асосї оѓоз меёбад.
Иваз шудани шахс дар уњдадорї боиси таѓйир ёфтани муњлати
даъво ва тартиби бањисобгирии он шуда наметавонад.
Гузаштани (гузаронидани) муњлати даъво худ аз худ барои суд
љињати ќабули парванда монеа намебошад, зеро шахсе, ки муњлатро
гузаронидааст, бо њамин сабаб њуќуќи худро ба даъво гум намекунад.
Чунин бармеояд, ки суд њуќуќ надорад вобаста ба гузаронидани
муњлат барои баррасї ќабул намудани парвандаро рад намояд.
Доираи њолатњое, ки боиси рад кардани даъво љињати баррасї
мегардад, пурра дар ќонунгузории мурофиавї пешбинї шудааст.
Суд муњлати даъворо танњо тибќи дархости тарафњои бањс
истифода мебарад. Кодекси мурофиавии граждании ЉТ (м.40) танњо
даъвогар ва љавобгарро тарафњои бањс њисоб мекунанд. Аз ин рў,
пешнињоди ариза дар бораи гузаронидани муњлати даъво аз љониби
шахсони сеюм барои суд љињати истифода бурдани муњлати даъво
асос намебошад. Муносибати умумии ќонунгузор аз он иборат аст, ки
татбиќи њуќуќњои гражданї аз љониби шањрвандон ва шахсони њуќуќї
танњо ба салоњдиди онњо алоќаманд аст (ќ. 1 м. 9 КГ ЉТ ). Ин
муќаррарот инчунин нисбат ба њуќуќи ба суд арз намудани даъво дар
бораи гузаронидани муњлат низ пањн мегардад.
Љараёни муњлати даъво дар њолатњои зайл боздошта мешаванд:
а) агар барои арзи даъво дар шароити мављуда њолатњои
фаќулодда ё ногувор (нерўи бартараф карда нашаванда) халал
расонида бошад;
б) агар даъвогар ё љавобгар дар њайати Ќуввањои Мусаллањ дохил
шуда бошад, ки ба њолати низомї (њарбї) гузаронида шудааст;
в) дар њолати дар асоси ќонун Њукумати ЉТ муайян намудани ба
таъхир гузоштани муњлати иљрои уњдадорї (мораторий);
г) њангоми боздошти амали ќонун ё дигар санади њуќуќї, ки
муносибатњои дахлдорро танзим менамояд;
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ѓ) агар шахси ѓайри ќобили амал намояндаи ќонунї надошта
бошад;
д) дар дигар њолатњо, агар он бо ќонунњои махсус пешбинї
гардида бошанд.
Њолатњое рух доданаш мумкин аст, ки муњлат даъво гузаронида
шавад. Сабаби гузаронидани муњлати даъворо узрнок њисобидан
мумкин аст, ки агар ин сабабњо дар шаш моњи охири муњлати даъво
љой дошта ва агар ин муњлат баробар ба шаш моњ ё аз шаш моњ
камтар бошад, дар љараёни муњлати даъво.
Дар охир бояд гуфт, ки гузаштани муњлати даъво сабаби ќатъ
гаштани њуќуќи субъективии гражданї намегардад1.
Дар доираи дигар муќаррароти умумї маълумоти мухтасар оид
ба таъмини иљрои уњдадорињои њуќуќи гражданї ва усулњои алоњида
таъмини иљрои уњдадорињои њуќуќи гражданї дода мешавад.
Таъмини уњдадорї – институти муњимми њуќуќи гражданї
мебошад. Чунин усулњои таъмини иљрои уњдадорї ба монанди:
ноустуворона, байъона, замонат, гарав ва м.и. њанўз дар њуќуќи
хусусии рими ќадим мављуд буданд.
Дар ќонунгузории ЉТ ва умуман дар илми њуќуќї усулњои
мувофиќи таъмини иљрои уњдадориро тасниф менамоянд.
Дар зери мафњуми таъмин, восита ва ё усулњое фањмида
мешаванд, ки ба устувор кардани уњдадорї равона шуда, барои иљро
кардан ва ё ба таври дахлдор иљро намудани уњдадории мувофиќ
тарафњои онро мутеъ мегардонанд.
Муќаррарот оид ба таъмини иљрои уњдадорї дар ќонунгузории
граждании бисёр давлатњои низоми континенталї ва англо-америкої
низ љой дорад. Масалан, Кодекси якхелаи тиљоратии ШМА фасли
махсус оид ба масъалаи таъмини уњдадорињо, яъне фасли 9 «Таъмини
ањдњо» муќаррар шудааст.
Мувофиќи м. 399 КГ ЉТ иљрои уњдадорї мумкин аст таъмин
карда шавад бо ноустуворона, гарав, нигоњ доштани амволи ќарздор,
замонат, кафолати бонкї, байъона ва дигар тарзњое, ки ќонун ва ё
шартнома муќаррар намудааст.
Интихоби усули таъмини уњдадорї дар бештари ваќт аз моњияти
уњдадорї вобаста аст. Мисол, барои уњдадорињое, ки аз шартномаи
ќарз, кредит, ба вуљуд меояд, тарзи аз њама пањнгардида чун гарав,
кафолати бонкї, замонат, агар сухан оид ба уњдадорињо аз
расонидани хизмат ва иљрои кор равад, шартномаи пудрат,
Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми I. // Зери тањрири Мањмудов М.А. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2007. –С. 76.
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суратњисоби бонкї, ва м.и. истифода мешавад. Ноустуворнона,
маќсади тарафњо на дар гирифтани маблаѓ аз ќарздор, балки дар ба
даст овардани натиљаи муайян мебошад.
Ин усулњои таъмини уњдадорї бо хусусияти асосї (аксессорї) ва
ѓайриасосї (ѓайриаксессорї) доштанашон аз якдигар фарќ
менамоянд. Вобаста ба ин хусусиятњо чунин таснифоти онњоро мебояд
муайян кард:
Якум, беэътибории созишнома оид ба таъмини иљрои уњдадорї
боиси беэътибор гардидани ин уњдадорї (уњдадории асосї) шуда
наметавонад. Агар дар ќонун тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад,
беэътибории уњдадории асосї боиси беэътибор гардидани уњдадории
таъминкунандаи он мегардад (ќ.ќ. 2.3. м.354 КГ ЉТ).
Дуввум, уњдадории таъминшуда хусусияте дорад, ки уњдадории
асосї њангоми гузаронидани њуќуќи кредитор ба дигар шахс, мисол,
њангоми гузашт кардани талабот аз рўи уњдадории асосї (м. 413 ЉТ).
Сеюм, ќатъ гардидани уњдадории асосї чун ќоида сабаби ќатъ
гардидани таъмини он мегардад (м. 381, 396 ЉТ ва дигарњо).
Аз ин ќоида истисное њаст. Мисол, амволе, ки ба гарав гузошта
шудааст, мумкин аст предмети гарави дигар ќарор гирад бо таъмини
дигар талабот (гарави минбаъда). Гарави минбаъда иљозат дода
мешавад, ба шарте ки он бо шартномањои ибтидоии гарави њамон
молу мулк манъ нашуда бошад. Ќоидаи асосиро тарзи таъмини
уњдадории кафолати бонкї ишѓол менамояд: кафолати бонкї
уњдадории кафилро назди бенефитсиар новобаста аз муносибати онњо
аз уњдадории асосї пешбинї менамояд (м. 399 КГ ЉТ).
Дар баробари ин усулњои таъмини иљрои уњдадорї дар КГ ЉТ
дигар намудњои усулњои таъмини иљрои уњдадорї љой доранд, ки дар
муќаррароти м. 354 КГ ЉТ сабт нагардидаанд, ба љумлаи усулњои
таъмини иљрои уњдадории иловагї дохил мешаванд. Муќаррарот оид
ба љавобгарии иловагии иштирокчиёни ширкати комил (ќ. 1 м 78 КГ
ЉТ); соњибмулк – аз рўи уњдадорињои корхонаи казонї ва ё муасиссса
(ќ. 6 м. 127 КГ ЉТ); њуќуќи кредитор – оид ба иљрои ањд, дар њолате ки
дигар тараф аз тасдиќи натариалии он, эътиборнок онро њисоб
менамуд даст кашидааст (ќ. 2 м. 190 КГ ЉТ); њуќуќи кредитор оид ба
талаби баќайдгирии ањд дар њолати даст кашидани тарафи дигар аз ин
баќайдгирї (ќ. 3 м. 190); ва дигар њолатњо.
Ќонунгузории гражданї якчанд усули таъмини иљрои
уњдадорињоро бо маќсади њавасмандгардонии молумулкии ќарздорро
љињати иљрои дахлдори шартнома пешбинї кардааст. Чунин усулњо
дар як ваќт имкон медињанд, ки манфиати кредитор дар сурати иљро
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нашудан ё ба таври дахлдор иљро нашудани уњдадорињо аз љониби
ќарздор манфиати кредиторро њимоя намоянд.
Усулњои таъмини иљрои уњдадорињо гуфта чорањои махсусе, ки бо
ќонунгузорї ё шартнома муќаррар карда мешаванд, барои иљрои
уњдадорї ё ба таври дахлдор иљро шудани уњдадорї мусоидат
мекунанд, фањмида мешаванд.
Ќисмате аз усулњои таъмини иљрои уњдадорї характери вобастагї
аз уњдадории асосї доранд (ѓайриаксессорї) ва њангоми беэътибор
донистани уњдадории асосї ё ќатъ гаштани он амалиёти таъмини
иљрои уњдадорї њам ќатъ мегардад. Аммо бо ќонунгузорї намудњои
алоњидаи усулњои таъмини иљрои уњдадорї низ пешбинї шудааст, ки
характери мустаќил (аксессорї) дорад, яъне, кафолати бонкї. Усулњои
таъмини иљрои уњдадорї барои таъмини манфиати кредитор муайян
карда шудаанд. Њарчанде ки њамаи усулњои таъмини иљрои уњдадорї
характери љазодињї (муљозотї) надоранд, аммо онњо бевосита ё
бавосита барои ќарздор мушкилии иловагиро пеш меоваранд.
Масалан, њангоми нигоњ доштани молумулки ќарздор дар сурати аз
тарафи ќарздор иљро накардани уњдадории худ кредитор барои
гирифтани њаќќи худ аз арзиши молумулкї нигоњдошташаванда њаќ
дорад (м. 389 КГ ЉТ). Аз ин гуфтањо чунин хислати муњими усулњои
таъмин бармеояд, ки онњо бештар шароити ќарздорро барои иљрои
сариваќтии уњдадорї дучанд мегардонанд.
Усулњои таъмини иљро уњдадорињоро вобаста ба унвонияташон
ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст:
1. Усулњои умумї, ќи дар ќонун махсус бо номи таъмини иљрои
уњдадорї сабт гардидаанд. Ба љумлаи ин усулњои таъмини иљрои
уњдадорї ноустуворона, гарав, нигоњ доштан, замонат, кафолати
бонкї, байъона дохил мешаванд. Хусусияти онњо дар он дида
мешавад, ки бояд дар шакли хаттї пешбинї шуда бошанд, вале гарав
ва ноустуворона мумкин аст дар ќонун пешбинї шуда бошанд;
2. Усулњое, ки ба номгўи усулњои таъмини иљрои уњдадорињо дар
меъёри м. 354 КГ ЉТ пешбинї нашудаанд ва махсус дар ќонун
пешбинишуда мебошанд (масалан, љавобгарии иловагии соњибмулк –
аз рўи уњдадорињои корхонаи казонї ва ё муасиссса (ќ.6 м. 127 ЉТ);
њуќуќи кредитор – оид ба иљрои ањд, дар њолате ки дигар тараф аз
тасдиќи натариалии он, эътиборнок онро њисоб менамуд даст
кашидааст (ќ.2 м.190 ЉТ); љавобгарии иловагии шарикон дар ширкати
комил);
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Усулњои таъмини иљрои уњдадорињоро вобаста аз хислати
алоќаманди бо уњдадории асосї ва алоќаманд набудан ба ду намуд
тасниф мебояд намуд:
а) Асосї (аксессорї) – бо уњдадории асосї вобаста буда, њангоми
беэътибор њисобидани уњдадории асосї он низ беэътибор дониста
мешавад, масалан, ноустуворона, байъона ва м.и.;
б) Иловагї (ѓайриаксессорї) - бо уњдадории асосї вобаста набуда,
њангоми беэътибор њисобидани уњдадории асосї он беэътибор
дониста намешавад, масалан, кафолати бонкї.
Аз њама усули пањнгардидаи таъмини уњдадорї – ин ноустуворона
аст.
Вобаста аз таносуби рўёнидани ноустуворона бо руёнидани зарар
ноустуворонаро људо намудан мумкин аст:
– ноустуворонаи бањисобгирї – зарар љуброн мегардад дар ќисме,
ки ноустуворона напўшонидааст;
– ноустуворонаи истисної – иљозат дода мешавад фаќат љуброни
ноустуворона, на зарар;
– ноустуворонаи љаримавї – ваќте, ки зарар љуброн мешавад ва
дар њаљми пурра бо ноустуворона;
– ноустуворонаи алтернативї – ваќте, ки аз рўи интихоб мумкин
аст, ё ноустуворона ва ё зарар љуброн гардад.
Ноустуворона – маблаѓе мебошад, ки тибќи ќонун ё шартнома
муайян гардидааст ва ќарздор вазифадор аст њангоми иљро накардан ё
иљрои номатлуби уњдадорї, аз љумла дар њолати гузаронидани
муњлати иљро, онро ба кредитор пардозад (м. 355 КГ ЉТ). Созишнома
оид ба ноустуворона сарфи назар аз шакли уњдадории асосї бояд дар
шакли хаттї баста шавад. Вобаста ба асосњои ба миён омадан
ноустуворонаи шартномавї (бо шартнома муќарраргардида) ва ќонунї (дар ќонун муайянгардида) буда метавонад. Њамзамон
ноустуворона бо муќаррароти м. 355 КГ ЉТ навъњои зеринро дорад –
љарима ва пеня.
Љарима – ноустуворонае, ки ё бо маблаѓи даќиќи пулї ё дар
шакли фоизи муайян аз маблаѓи иљрои номатлуби уњдадорї муќаррар
гардида, якдафъаина ситонида мешавад. Пеня – ноустуворонае, ки
барои гузаронидани муњлати иљро, бо фоиз нисбат ба маблаѓи
уњдадории иљронашуда, ки барои њар рўзи (соати) гузаронидани
муњлат то иљрои уњдадорї ё дар љараёни муњлати дар ќонун ё
шартнома зикргардида њисоб карда шудааст, ситонида мешавад.
Шартнома дар бораи ноустуворона - ин уњдадории иловагї
мебошад, ки иљро ва амалаш аз эътиборнокии асосї вобаста мебошад.
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Њамчун яке аз шаклњои љавобгарї, барои ситонидани ноустуворона
исботи будани тамоми шартњои љавобгарї талаб карда мешавад. Агар
бо ноустуворона уњдадории бо фаъолияти соњибкорї алоќадошта
таъмин карда шуда бошад, он гоњ барои рўёнидани он исботи гуноњи
шахсе, ки уњдадориро вайрон кардааст, лозим нест. Чунки љавобгарї
дар ин њолат ба хатар вобаста аст. Ноустуворона мумкин дар шакли
маблаѓи пули муайян, ки мувофиќи ќонун ё шартнома аз тарафи
уњдадориро иљро накарда ё ба таври дахлдор иљро накарда рўёнида
шавад. Дар ин њол ноустуворонаро љарима меноманд, агар ба таври
фоиз бошад, пеня. Ноустуворона бо ќонун (ноустуворонаи ќонунї) ё
шартнома (ноустуворонаи шартномавї) муайян карда мешавад. Агар
ноустуворона бо ќонун муайян карда шуда бошад, кредитор њаќ дорад
пардохти ноустуворонаи муайяннамудаи ќонунро сарфи назар аз он
ки дар созишнома уњдадории пардохти он пешбинї шудааст ё на,
талаб намояд. Андозаи ноустуворонаи ќонунї, агар ќонун онро манъ
накунад, бо созишномаи тарафњо зиёд карда шуданаш мумкин аст (м.
357 КГ ЉТ).
Созишнома оид ба ноустуворона сарфи назар аз шакли уњдадории
асосї, бояд ба тарзи хаттї баста шавад. Риоя накардани ин талабот
боиси ѓайриќонунї шудани созишнома оиди ноустуворона мегардад
(м. 356 КГ ЉТ).
Аз нуќтаи назари Г.Ф. Шершеневич "зери ноустуворона њамчун
воситаи таъмин, воситаи ба уњдадории асосї вобастабуда фањмида
мешавад, ки шарти иловагиро оид ба пардохти маблаѓи муайян дар
њолати дар иљроиш бартараф накардан дар назар дорад1.
Усули дигари таъмини иљрои уњдадорї, ки ањамияти муњим дорад
ва бештар дар гурўњи уњдадорињои ќарзї-кредитї истифода мегардад
– ин гарав мебошад. Вобаста ба гарав кредитор мутобиќи уњдадории
бо гарав таъмингардида (дорандаи гарав) дар њолати иљро нашудани
ин уњдадорї аз љониби ќарздор барои аз арзиши молу мулки ба гарав
гузошташудаи шахсе, ки ин молу мулк ба ў марбут аст (гаравдењ)
љињати ќонеъ намудани талаботаш нисбат ба дигар кредиторон
њуќуќи афзалиятнок дорад, ба ѓайр аз њолатњои дар ќонун муќаррар
кардашуда (м. 359 КГ ЉТ).
Тарзи дигари таъмини иљрои уњдадорї, ки хислати хоси худро
дорад – ин нигоњ доштан мебошад. Моњияти нигоњ доштан њамчун
тарзи таъмини иљрои ўњдадорињо аз њуќуќи кредитор барои назди худ
нигоњ доштани ашёи ќарздор то пўшондани ќарз тањти тањдиди
1Шершеневич

Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). - М.,

1995. - С.293.
431

ќонеъгардонии талабот аз њисоби арзиши молу мулки
нигоњдошташаванда иборат мебошад (м.388 КГ ЉТ).
Замонат њамчун тарзи дигари таъмини иљрои уњдадорї. Тибќи
шартномаи замонат зомин уњдадор мешавад, ки дар назди кредитори
дигар шахс барои пурра ё ќисман иљро намудани уњдадорињои он
љавобгар бошад (м. 390 КГ ЉТ). Аз мазмуни моддаи мазкур бармеояд,
ки шартномаи замонат консенсуалї мебошад.
Кафолат њамчун тарзи алоњидаи таъмини иљрои уњдадорї. Дар
асоси кафолат бонк, дигар муассисаи кредитї ё ташкилоти суѓурта
(кафил) бо хоњиши шахси дигар (принсипал) ба кредитори принсипал
(бенефитсиар) мутобиќи шарти уњдадории бо кафолат таъминшуда,
бо пешнињоди талабномаи бенефитсиар оид ба пардохти маблаѓ
уњдадории хаттї медињанд (м. 397 КГ ЉТ).
Тарзи дигари таъмини иљрои уњдадорї, ки мубрамияти худро дар
бастани шартнома ва иљрои уњдадорї доро аст – ин байъона мебошад.
Байъона - маблаѓе эътироф карда мешавад, ки як тарафи
имзокунандаи шартнома мутобиќи маблаѓи тибќи шартнома
пардохташаванда барои исботи бастани шартнома ва таъмини иљрои
он ба њисоби тарафи дигар мегузаронад (м.409 КГ ЉТ).
Дар њуќуќи гражданї фаъолияти якљоя дар шакли шартнома
бештар амалї мегардад. Шартномае, ки фаъолияти якљояро шакли
њуќуќї медињад, ин шартномаи фаъолияти якљоя, бо номи дигар
шартномаи ширкати оддї мебошад.
Шартномаи ширкати оддї шакли њуќуќии муносибатњоеро, ки
дар боби 52 КГ ЉТ муќаррар шудаанд, танзим менамояд. Дар м. 1058
КГ ЉТ мафњуми шартномаи зикргардида ба тариќи зайл оварда
шудааст: тибќи шартномаи фаъолияти якљоя ширкати оддї
(шартнома оид ба фаъолияти якљоя) ду ё зиёда ашхосе, ки шарикон
номида мешаванд, уњдадор мегарданд њиссањои худро муттањид
намуда, якљоя, бидуни таъсиси шахси њуќуќї барои ба даст овардани
фоида ё ноил шудан ба маќсади дигар, ки хилофи ќонун намебошад,
амал кунанд.
Њудуди татбиќи ширкати одї дар айни замон бенињоят васеъ
буда, њам соњаи муносибатњои соњибкорї ва њам муносибатњои аз
њудуди он берун ќарордоштаро дар бар мегирад. Ин њолат бештар бо
озодона таъсис додани ташкилотњои дахлдор, ки фаъолияти якљояро
ба амал мебароранд, вобаста аст. Зарурияти амали кардани
шартномаи ширкати оддї (фаъолияти якљоя) – ро дар мисолњои зерин
ифода кардан мумкин аст. Мисол: фаъолияти муштарак дар соњаи
сохтмон, фаъолияти муштарак оид ба захиракунии ѓалла (пахта,
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гандум ва ѓайра.), фаъолияти муштарак оид ба сохтмони манзилњои
истиќоматї, фаъолияти муштарак оид ба хариду фурўши мањсулоти
хурокворї (шакар, биринљ ва ѓайра.). Одатан шартномаи мазкур дар
њолате ба амал бароварда мешавад, ки ду ва ё зиёда шахсон маќсади
ба амал баровардани фаъолияти якљояро пеша карда бошанд. Яъне,
њамон фаъолиятњое, ки танњо ба амал баровардани онњо имконпазир
мебошад. Дар адабиёти илмї дар масъалаи ба мафњуми шартномаи
ширкати одї ворид намудани муќаррарот дар бораи «фаъолияти
муштарак», асос барои монанд (мушобењ) сохтани шартномањои
ширкати оддї бо шартномањо дар бораи фаъолияти муштарак
аќидањои гуногун вуљуд дорад.
Эътироф шудааст, ки: «ањамияти шартномаи ширкати одї,
мавќеи он дар муомилоти гражданї дар навбати аввал бо он асос
ёфтааст, ки ин ягона шартномаи бо Кодекси гражданї пешбинишуда
мебошад, ки фаъолияти муштараки иштирокчиёни онро ба танзим
медарорад. Эътирофи шартномаи ширкати одї - яке аз намудњои
шартномањо дар бораи фаъолияти муштарак, бештар асоснок
мебошад. Нисбати истилоњи «шартнома дар бораи фаъолияти
муштарак», ки дар адабиёти муосир машњур гаштааст, танњо
шартномаи ширкати оддї фањмида мешавад. Сухан дар бораи он
меравад, ки дар КГ ЉФШСР соли 1922 фасли дахлдор номи
«Ширкати одї»-ро дошт. Њол он ки истилоњи шартномаи
зикргардида дар Кодекси мазкур муќаррарот дар бораи аз љониби
тарафњо ба амал баровардани «амалиётњои муштарак» ном гирифта
буд. Дар худи истилоњ ва дигар моддањои боб мутаносибан сухан мањз
дар бораи ширкати оддї мерафт, ки ин имконият медод онро бо
чунин маъно, ки КГ њамон давра дода буд, хамчун намуди шартномаи
фаъолияти муштарак эътироф карда шавад. Шартнома дар бораи
фаъолияти муштарак шакли њуќуќї буда, ѓайримустаќим чунин
ташкили фаъолияти муштараки ташкилотњои сотсиалистиро ифода
мекунад, ки дар натиљаи он субъекти њуќуќ, ки дорандаи њуќуќи шахси
њуќуќї мебошад ба вуќўъ намеояд.
Дар асоси шартномаи мазкур корхонањою ташкилотњои шўравї
сохтмони муштарак ва истифодабарии объектњои инфрасохтори
истењсолот, биноњои истиќоматї, корхонањои тиљоратї ва ѓайраро ба
амал мебаровардаанд. Дар санадњои баъдтар мураттабшуда асосан
фикру аќида бобати баргарштан ба конструксияи махсуси шартномаи
ширкати одї ба миён омад. Чунончи, дар Асосњои ќонунгузории
граждании тањрири соли 1961 пас аз истилоњи ќонунии шартнома дар
бораи фаъолияти муштарак дар ќавсайн чунин муќаррарот љой дода
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шуда буд: «шартномаи ширкати одї. КГ ЉТ ба њамин самт ќадами
дигар гузошт.
Барои тамоми шахсони сеюм, ширкати одї њамчун ягонагии
беруна вуљуд надорад. Тамоми ањдњоро шахсони сеюм на бо ширкат,
балки бо шарикони алоњида, ки аз рўи ањдњо назди шахсони сеюм
масъул мебошанд, мебанданд .
Тарафи берунаи фаъолияти чунин ширкат дар муќаррар кардани
муносибатњои њуќуќии шахси сеюм танњо бо шарикони муайян, ки аз
номи онњо ањд баста мешавад, ифода меёбад.
Фарќияти асосии ширкати одї аз тамоми дигар ширкатњо мањз
дар он аст, ки ширкати мазкур танњо дар муносибати байни худи
шарикон љой дорад, ба шахсони сеюм ин номаълум аст. Шахсони
мазкур танњо шарикони алоњидаро медонанд, ки бо онњо ањд бастаанд
ва охирон аз рўи ин ањдњо наздашан масъул мебошанд. Аз ин хулоса
баровардан мумкин аст, ки сохтори њуќуќии ин намуд ширкат
мурракаб набуда, бенињоят оддї мебошад. Ширкати одиро шахси
њуќуќї эътироф накарда, ќонун ба он њуќуќи аз номи умум амал
намуданро низ надодааст (њуќуќ ба номгўи ширкат). Аз ин лињоз, дар
муносибат бо шахсони сеюм онњо њамчун гурўњи шахсони алоњида, ки
бо номњои худ ё ин ки ба воситаи ваколатдорони худ, ки онњоро
хамчун шахсони муайян намояндагї мекунанд, амал менамоянд.
Љињати танќидї низ ба чашм мерасад, ки тибќи нуќтаи назари мазкур
ба худ гирифтани номи ширкати одї ањамияти њуќуќї надорад.
Шартномаи ширкати одї дорои як катор хусусиятњо низ
мебошад, ки ќонунгузор онњоро њангоми муайян кардани низоми
њуќуќиашон ба назар гирифтааст: чунин хусусияти шартномаро
њангоми баррасии он муайян кардан мумкин аст - њангоми муайян
кардани табиати њуќуќии шартномаи басташудаи тарафњо, пеш аз
њама хусусияти таъсис додани низоми молумулкии ширкат таваљљуњро
љалб месозад . Дар назар дошта шудааст, уњдадории њатмии шарикон
љињати ба тариќи муќарраргардида ба кори умумї гузоштани сањми
худ. Бо ин хусусият уњдадорие, ки дар гузоштани сањми молумулкї аз
тарафи иштирокчиён, инчунин барои ноил гардидан ба натиљањои
зикршуда дар фаъолияти муштарак ва пеш аз њама ба даст овардани
фоида ва даромад аз чунин фаъолият, ифода ёфтааст, алоќаманд
мебошад.
Дар назар дошта мешавад, ки молики чунин молу мулкї
муттањидсохта ва натиљаи ба миёномада на ширкати оддї, балки худи
иштирокчиёни фаъолияти муштарак, ки бо шартномаи дахлдор
алоќаманд мебошанд, баромад мекунанд. Ин молу мулк њиссаи
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умумии моликияти онњоро ташкил медињад. Дар њолати мазкур
хусусияти хоси шартномаи ширкати оддї он аст, ки ширкат, ки таъсис
додани он маќсади шартнома буд, шахси њуќуќї набуда, њамзамон бо
худ сохтори муайянро ифода мекунад.
Хусусияти дигари шартномаи ширкати оддї ин самти он барои
таъсис додани ташкилотњои дахлдор, ки шахси њуќуќї намебошанд,
дониста мешавад. Нисбати хусусиятњои хоси максаду њадафњое, ки
тарафњои шартномаи баррарсимешуда назди худ мегузоранд, бояд
ќайд кард, ки сараввал, маќсад бояд умумї бошад, дуввум, маќсад
хилофи ќонун набошад ва билохир, сеюм, ноил гардидан ба њадафњо
бо амалњои муштарак (фаъолияти муштарак) таъмин бошанд.
Дар шартномаи ширкати одї маќсади дар пешдоштаи шарикон
бояд муайян карда шавад. Маќсад бояд дар шартнома даќиќ ифода
ёбад, ки фаъолияти муштарак ба чї аниќ равона карда шудааст,
кадом объекти моддї натиљаи он мегардад (маќсади наздиктарин) ва
барои ќонеъгардонии кадом ниёз он таъйин шудааст. Маќсади
шартнома дар бораи фаъолияти муштарак дар он аст, ки
иштирокчиёни он уњдадор мешаванд барои ноил гардидан ба маќсади
умумї муштарак амал намоянд. Бо њамин маќсади умумї шартнома
дар бораи фаъолияти муштарак аз дигар шартномањои њуќуќи
гражданї, ки тарафњои онњо бо манфиатњои ягона муттањид буда,
аммо њар якеи онњо маќсади муайяни худро доранд, фарќ мекунад.
Шавќу раѓбат барои ба даст овардани даромад бояд тамоми аъзоёни
ширкатро муттањид созад, яъне он бояд умумї бошад ва дар он љое, ки
агар њатто якто аъзои ширкат аз рўи шартнома аз иштирок дар ба
дастоварии даромад ё дигар фоидаи моддї даст кашад ин ширкати
одї нахоњад эътироф шуд.
Њамчунин дигар фарќияти ин шартномаро аз дигар шартномањои
гражданї-њуќуќї дар њуќуќу уњдадорињои шарикон дидан мумкин аст.
Дар дигар шартномањо њуќуќу уњдадорињои њар як тараф гуногун
мебошанд (масалан, харидор ва фурўшанда), аммо њуќуќу
уњдадорињои њар яке аз шарикон дар шартномаи ширкати оддї асосан
бо њуќуќу уњдадорињои дигар шарикон монанданд. Ягонагии
манфиатњо имконият медињад, ки шартномаи ширкати оддиро бо
дигар шартномањо, ки барои онњо ноил гардидан ба натиља, яъне ба
даст овардани молу мулк, иљрои кор ё хизматрасонї, ки дар њолати
мазкур маќсади танњо як контрагентро ташкил медињад, муќоиса
намуд. Мутаносибан, дар шартномаи ширкати одї барои тамоми
иштирокчиён на танњо худи маќсад, балки манфиати ноил гардидан
ба он умумї мебошад.
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Дар умум чунин хусусиятњои шартномаи ширкати оддиро ќайд
кардан мумкин аст: якум, шартномаи ширкати оддї шартномае
мебошад, ки аз рўи он ду ва зиёда шахсон муттањид мешаванд; дуюм,
шартномаи ширкати оддї байни шарикон ба таъсис додани шахси
њуќуќї намеоварад; сеюм, шартномаи ширкати оддї иштироки
шахсии (амали шахсии) њар як шарикро барои ноил гардидан ба
маќсади умумї пешбинї менамояд; чорум, дар шартномаи ширкати
оддї шарикон барои фаъолияти муштарак сањмњои худро ворид ва
муттањил месозанд; панљум, шартномаи ширкати оддї барои ноил
гардидан ба маќсади умумї – ба даст овардани даромад ё ноил
гардидан ба дигар маќсадњо, ки бархилофи ќонун намебошанд
(сохтмони муштараки манзили истиќоматї, роњ, истењсоли мањсулот
ва ѓайра.) баста мешавад.
Шартномаи ширкати одї - ин созишномаест, ки иштирокчиёни
он : 1) маќсади ягона (умумї)-ро доранд; 2) амалиётњое, ки барои ноил
гардидан ба ин маќсад заруранд, анљом медињанд; 3) аз њисоби сањмњо
молу мулкро, ки њиссаи умумии моликияти онњоро ташкил мекунад,
таъсис медињанд; 4) дар кори умумї бори вазнини харољот ва
талофиро ба худ вогузор мекунанд; 5) натиљаи ба даст омадаро байни
худ таќсим мекунанд.
Озмуни оммавї яке аз намудњои уњдадорињо аз њаракатњои
яктарафа мебошад. Худи озмуни оммавї ањди яктарафа аст.
Асоси ба вуљуд омадани муносибатњои њуќуќї оид ба ин масъала
– эълони озмун баромад мекунад. Эълони озмун барои доираи
номуайян (муайян)-и шахсон имконият медињад, ки дар он иштирок
намоянд. Оид ба табиати њуќуќии муносибатњои озмунї дар адабиёти
њуќуќї нуктањои назари гуногун љой дорад. Бештари муаллифон
эълони озмунро њамчун асоси ба вуљуд омадани навъи мунайяни
муносибатњо, яъне муносибатњои њуќуќии озмунї медонанд. Инчунин
оид ба хислати нисбї ва ё мутлаќ дошатни муносибатњои њуќуќии
озмунї аќида ронда, ин навъи муносибатњоро муносибатњои њуќуќии
мутлаќ медонанд, чунки дар муќобили ташкилкунандаи озмун њамчун
шахси муайян доираи номуайяни шахсони њуќуќдор меистанд. Ба
назари мо муносибатњои њуќуќии озмунї доимо хислати нисбї
доранд, чунки дар њама маврид њангоми эълони озмун баќайдгирии
иштирокчиён анљом дода мешавад, ки иштирокчиёнро дар муќобил
ба ташкилкунанда муайян мегардонад.
Бояд дар назар дошт, ки муносибатњои озмунї уњдадориро нисбат
ба ташкилкунанда на аз лањзаи эълон кардани озмун, балки аз лањзаи
анљом додани шарти озмуни аз љониби иштирокчї ба вуљуд меорад
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(масалан, ташкилкунанда уњдадор мешавад, ки ба иштироки кори
эълоншударо таъмин намояд).
Мафњуми «озмун» маънои мусобиќа, раќобатро дорад. Дар
фарњанги тафсирии забони тољикї озмун чунин маъноњоро ифода
мекунад, яъне озмоиш, имтињон, таљриба1.
Озмун дар доираи васеъ татбиќ мешавад. Фарогири соњањои
гуногун мебошад. Дар шароити имрўза озмун бештар дар соњаи
муносибатњои мењнатї истифода мегардад. Масалан, аз рўи озмун ба
кор ќабул намудан. Дар соњаи муносибатњои њуќуќии гражданї
истифода озмунро мушоњида намудан мумкин аст. Масалан, яке аз
роњњои зиёд намудани моликияти хусусї ин иштирок дар озумни
хусусигардонии моликияти давлатї мебошад. Тартиби бастани
шартнома њангоми хусусигардонии моликияти давлатї зарурати
анљом додани озмунро ба миён меорад.
Чунин хусусиятњои озмунро муайян карда мумкин аст:
 ваъдаи мукофотонидани иљрои кори муайян ё ба даст овардани
дигар натиљањо бояд оммавї бошад, яъне ба доираи номуайяни
шахсон нигаронида шуда бошад. Вале аз хотир набояд баровард, ки
озмун кушода ва пушида мешавад;
 дар озмуни оммавї бояд маќсадхои фоиданоки љамъиятї
пешнињод гардида бошанд;
 мукофоти ваъдашуда бояд ба намуди кори дар эълон
пешнињодгардида мувофиќат намояд, талќинкунандаи иштирокчиён
бошад;
 иштирокчии озмун тавонад, ки натиљаи онро ба шартњои озмун
муќоиса намояд.
Эълон дар бораи гузаронидани озмун, яъне амале, ки дар он
ваъдаи оммавии мукофот барои иљрои кори муайяни бењтарин ифода
мегардад, шаклњои гуногун дошта метавонад, бо роњњои чоп кардан
дар рўзнома, баровардани вараќаи махсуси иттилоотї (бюллетен), дар
љойњои љамъиятї овехтани эълон, ба воситаи радио ва телевизион
шунавонидани он ва ѓайра.
Бояд ќайд намуд, ки маълумотњои дар эълони озмун мављуд буда,
мувофиќи ќонун муќаррар мегарданд. Дар эълони озмуни оммавї
чунин маълумотњо бояд љой дошта бошанд: маълумот дар бораи
моњияти вазифаи пешнињодшаванда; муњлати иљрои вазифае, ки дар
асоси озмун пегшнињод гардидааст; тартиби пешнињоди кор, ки дар
Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз 2 љилд), Љилди 2 / зери тањрири
Сайфиддин Назарзода, Ањмадљон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Њасани Султон. –
Душанбе, 2008. –С.21.
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озмун зикр гардидааст; љои пешнињоди кор, ки дар эълон дар бораи
озмун бояд ќайд гардида бошад; њаљми мукофот (дар шакли маблаѓи
муайяни пулї ё дигар арзиши молумулкї). Дар эълони озмуни оммавї
метавонад, ки вобаста аз љои ишѓолкардашуда якчанд мукофоти
њаљман гуногун муќаррар гардад (масалан, љои якум - 1000 сомонї,
љои 2-юм - 800 сомонї, љои 3-юм - 600 сомонї); тартиб ва муњлати
эълони натиљањои озмуни оммавї.
Баъзан маврид дар љараёни гузаронидани озмуни оммавї
зарурати ворид гардонидани таѓйиротњо ба шартњои эълонкарда ё ин
ки зарурати бекор гардонидани озмун ба миён меоянд. Вале бояд дар
назар дошт, ки таѓйир додани шарт ва ё бекор кардани худи озмун ба
манфиати чандин нафар зарар расонида метавонад, зеро онњо мумкин
аст кори муайянро аз рўи озмуни эълонгардида оѓоз намуда бошанд
ва ё харољотњо кардаанд. Вобаста ба ин, ќонун муќаррар мекунад, ки
шахси оид ба гузаронидани озмуни оммавї эълон дода, танњо дар
љараёни ќисмати аввали муњлати барои пешнињоди корњо
муќарраргардида шарти озмунро метавонад таѓйир дињад ё онро
бекор кунад (ќ.1 м. 1071 КГ ЉТ). Огоњинома дар мавриди таѓйир
додани шарт ё бекор кардани озмун бояд бо њамон усуле, ки озмун
эълон карда шуда буд, сурат гирад. Иљрои ин талабот
ташкилкунандаи озмунро аз ќабули корњои бо шартњои пештара
анљом додашуда озод мекунад, гарчанде муаллифи ин кор дар бораи
таѓйиротњои дохилкардашуда бо сабабњои узрнок огоњ набуд. Аммо
мутобиќи ќ. 3 м. 1071 КГ ЉТ дар сурати иваз кардани шарти озмун ё
бекор кардани он шахси озмунро эълоннамуда бояд харољоти њар
шахсеро, ки пурра ё ќисман кори дар огоњиномаи озмун
пешбинишударо анљом додааст, љуброн намояд. Ташкилкунандаи
озмун аз уњдадории љуброн кардани ин харољотњо озод мегардад, агар
исбот намояд, ки кори зикргардида баръало ба шартњои озмун
мувофиќ намебошад (ќ. 5 м. 1071 КГ ЉТ).
Шахсе, ки кори анљомдодаи ў бењтарин эътироф гардидааст,
њуќуќи гирифтани мукофотро пайдо мекунад. Њангоми муайян
гардидани кори бењтарин ва сазовор ќарор дар бораи пардохти
мукофот ба ѓолиби озмун бояд бароварда шавад ва тибќи тартиб ва
муњлати дар эълони озмуни оммавї муќарраргардида ба иттилои
иштирокчиёни озмуни омамавї расонида шавад. Агар шартњои дар
эълони озмун зикргардида дар коре муайян карда шаванд, ки онро ба
таври муштарак ду ё зиёда шахс анљом дода бошанд, мукофот тибќи
созишномаи байни онњо баробар таќсим карда мешавад. Агар чунин
созишнома ба мувофиќа нарасида бошад, тартиби таќсими мукофот
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бо тартиби судї муайян карда мешавад (ќ. 2 м. 1072 КГ ЉТ).
Маврид ба зикр аст, ки агар мавзўи озмуни оммавї асарњои илм,
адабиёт ва санъат бошанд, шахси озмунро эълоннамуда барои
бастани шартнома бо муаллифи асар дар хусуси истифодаи асар бо
пардохти њаќќи ќалам, агар дар шартњои озмун тартиби дигар
пешбинї нагардида бошад, њуќуќи афзалиятнок (аввалиндараља)-ро
пайдо менамояд (м. 1073 КГ ЉТ).
Њамаи он корњои озмуние, ки сазовори мукофот нагардидаанд,
пас аз хотима ёфтани озмун ба иштирокчиёни озмун баргардонида
мешаванд. Њамчунин дар шартњои озмун ќайд шуданаш мумкин аст,
ки корњои ба озмун пешнињодгашта баргардонида намешаванд ё
танњо бо талаби худи иштирокчї баргардонида мешаванд.
Дар фарњанги тафсирии забони тољикї чунин фањмиши бозї
муќаррар гардидааст. Бозї - ин машѓулияти шавќу њавасангез ё амали
дигар барои андармонї, дамгирї ва ё мусобиќа (аз ќабили
шоњмотбозї, билиярдбозї, теннисбозї, лухтакбозии бачагон ва
ѓайра.)1.
Танзими њуќуќии гузаронидани бозињо ва шартњо дар м.м. 1077,
1078 КГ ЉТ муќаррар гардидааст. Тибќи муќаррароти м. 1077 КГ ЉТ
талаботи шањрвандон ва ашхоси њуќуќї вобаста ба ташкил намудани
бозињо ва шартњо, ки ба таваккал асос ёфтаанд (бозињои
сархушкунанда ва шартњо) ё иштирок дар онњо, ба истиснои талаботи
ашхоси дар ин бозињо ё шартњо тањти таъсири фиреб, зўроварї,
тањдид ё созишномаи риёкоронаи намояндагони онњо бо
ташкилотчиёни бозињо ё шартњо иштироккарда ва талаботе, ки аз
муносибатњои дар м. 1098 њамин Кодекс бармеояд, тањти њимояи судї
ќарор дода намешаванд.
Муносибати байни давлат, сохторњои маъмурию марзї ё шахсе,
ки аз маќоми ваколатдори давлатї барои гузаронидани лотерея,
тотализаторњо (шартњои байнињамдигарї) ва дигар мусобиќоти ба
таваккал асосёфта бо иштирокчиёни бозињо иљозатнома (литсензия)
гирифтааст, ба шартнома асос меёбад. Чунин шартнома бо додани
лотерея, квитансия ё њуљљати дигар ба расмият дароварда шуда, аз
лањзаи аз љониби иштирокчї пардохтани арзиши билети лотерея ё
шакли дигари пардохти маблағи бозї басташуда эътироф мегардад.
Ба ашхосе, ки мутобиќи шартњои гузаронидани лотерея,
тотализатор ё дигар бозињо ғолиб эътироф мегарданд, ташкилотчии
1 Фарњанги

тафсирии забони тољикї (иборат аз 2 љилд), Љилди 1 / зери тањрири
Сайфиддин Назарзода, Ањмадљон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Њасани Султон. –
Душанбе, 2008. –С.219.
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бозї бояд бурди дар шарти бозї пешбинишударо тибќи андоза, шакл
(бо пул ё дар шакли асл) ва дар муњлатњои муайяншуда ва агар муњлат
зикр нагардида бошад, дар муњлати на дертар аз дањ рўз аз лањзаи
љамъбасти натиљаи бозињо пардозад.
Дар сурати аз љониби ташкилотчии бозї риоя накардани
уњдадорињои дар ќ. 2 м. 1078 КГ ЉТ зикргардида иштирокчие, ки дар
лотерея ё тотализатор ё бозии дигар бурд кардааст, њуќуќ дорад
пардохти бурд, инчунин љуброни зарари вобаста ба вайрон кардани
шартнома аз љониби ташкилотчии бозї расонидашударо талаб
намояд.
Ќонунгузории љории ЉТ мафњуми бозињои сархушкунандаро
пешбинї накардааст. Хусусияти асосии бозї - ин ѓайриимкон будани
пешбинии натиља, яъне хислати тасодуфї доштани он аст. Аз нуќтаи
назари њуќуќї бозии сархушкунанда - ин созишномае мебошад, ки
асоси ягонаи он имконияти аз љониби ягон иштирокчї ба даст
овардани фоида (бурд) аз њисоби ќоидањои муайяни шартњои
тасодуфї аст. Бозињои сархушкунандаро вобаста аз иштироки
бозингарон дар љараёни муайянгардии ѓолиб, ба шартњо ва бозињои
сархушкунанда (дар маънои мањдуд) таќсим менамоянд. Шарт ин
созишномаест, ки дар асоси он яке аз иштирокчиён мављудияти (дар
гузашта ё оянда) њолати муайянро тасдиќ менамояд, дигараш бошад,
онро рад менамояд, бурдро бошад, њамоне мегирад, ки пешгўии вай
дуруст барояд. Пас аз бастани шарт, тарафи ѓолиб вобаста аз ба миён
омадани њолати шартшуда муайян мегардад1. Шартњо ба ду намуд тотализатор ва шарти букмекерї - вобаста аз тарзи муайян кардани
бурд таќсим мешаванд. Дар шарти букмекерї (масалан, рулетка ё
лотереяи пулї-молї) њаљми бурд мутлаќо муайян гардидааст ва аз
шумораи бозингарон маблаѓњои пулї ќимор ва шумораи ѓолибон
вобаста нест. Баръакс, бурди тотализатор зиёдтар мешавад, агар
фонди инъомї зиёдтар бошад2.
Шартнома оид ба гузаронидани бозињо ва шартњо хусусияти
реалї, консенсуалї, яктарафа ва дутарафа, Агар сухан атрофии
шартнома оид ба гузаронидани шартњо бошад онгоњ ин шартномаи
яктарафа мебошад, чунки дар онњо уњдадорї ба як тараф дахл дорад,
ба тарафе, ки бой додааст (оид ба пардохтани маблаѓи бурд). Дар
бозињои сархушкунанда, уњдадорињо ба њамаи тарафњои шартнома
мансуб мебошанд, аз ин рў, дутарафа мебошад.
Њуќуќи гражданї: китоби дарсї. Ќисми II. // Зери тањрири Мањмудов М.А.– Душанбе:
“ЭР-граф”, 2007. –С.433.
2 Асари номбаргардида. –С. 433.
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Њамаи муносибатњо оид ба гузаронидани бозињо ва шартњо
уњдадориро ба миён намеоранд. Чунки уњдадорињо аз шартномаи
гузаронидани бозиву шартњо дар бисёр њолатњо характери натуралї
доранд (obligetiones naturales). Уњдадорињои натуралї аввалин бор дар
корњои њуќуќшиносони Рими Ќадим ба ќалам дода шуда буданд.
Уњдадорињои натуралї чунин уњдадорињое фањмида мешаванд, ки
аз њимояи даъвої мањрум буда, яъне дар онњо њуќуќњои кредиторон на
ба воситаи даъво, балки бо воситаи рад кардани ќонеъ гардонидани
даъвои ќарздор муњофизат карда мешаванд. Барои исботи ин м. 1077
КГ муќаррар менамояд, ки талаботи шањрвандон ва ашхоси њуќуќї
вобаста ба ташкил нашудани бозињо ва шартњо, ки ба таваккал асос
ёфтаанд (бозињои сархушкунанда ва шартњо) ё иштирок дар онњо, ба
истиснои талаботи ашхоси дар ин бозињо ё шартњо тањти таъсири
фиреб, зўроварї, тањдид ё созишномаи риёкоронаи намояндагони
онњо бо ташкилотчиёни бозињо ё шартњо иштироккарда ва талаботе,
ки аз муносибатњои дар м. 1098 КГ ЉТ (хусусиятњои гузаронидани
лотерея, тотализаторњо ва бозињои дигар аз љониби давлат ва
маќомоти њокимияти мањаллї) бармеояд, тањти њимояи судї ќарор
дода намешаванд.
Ба сифати тарафњои шартномаи гузаронидани бозињо ва шартњо ташкилотчї ва иштирокчї (бозингар) баромад мекунанд. Мувофиќи
ќ.1 м. 1078 КГ ЉТ ба сифати ташкилотчии бозии сархушкунанда
давлат, сохтори марзию маъмурї, инчунин соњибкорон (инфиродї ё
коллективї), ки иљозатномаи дахлдор барои гузаронидани чунин
бозињоро гирифтаанд, баромад менамоянд. Ба сифати бозингар њар як
шахси воќеии ќобили амал баромад карда метавонад.
Ба сифати мавзўи шартномаи гузаронидани бозињо ва шартњо бурд аз гузаронидани бозї ё шарт, аниќтараш - имконияти гирифтани
он (бурд) мебошад. Ба мисли дигар шартномањои њуќуќи гражданї
мавзўъ - њаљм ва тартиби муайян кардани бурд - шарти њатмии
шартнома мебошад.
Яке аз шартњои муњими шартномаи гузаронидани бозињо ва
шартњо ин муњлати амали он мебошад, ки њангоми дар шартнома
муќаррар накардани он шартнома бастанашуда њисоб мегардад.
Шартномаи гузаронидани бозињо ва шартњо бояд мувофиќ ба
ќоидањои умумии шакли ањдњо баста шавад. Мувофиќи КГ
шартмомаи гузаронидани бозињо ва шартњо бо додани лотерея,
квитансия ё њуљљати дигар ба расмият дароварда мешавад ва аз лањзаи
аз љониби иштирокчї пардохтани арзиши билети лотерея ё шакли
дигари пардохти маблаѓи бозї басташуда эътироф мегардад.
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Тарафњои шартномаи гузаронидани бозињо ва шартњо њангоми
иљро накардан ва ё иљрои номатлуби уњдадорињои худ тибќи ќоидањои
умумї ба љавобгарии њуќуќии гражданї љалб карда мешаванд.
Мувофиќи ќ.3 м. 1078 КГ дар сурати аз љониби ташкилотчии бозї
риоя накардани уњдадорињои дар ќ. 2 м. 1078 зикргардида
иштирокчие, ки дар лотерея ё тотализатор ё бозии дигар бурд
кардааст, њуќуќ дорад пардохти бурд, инчунин љуброни зарари
вобаста ба вайрон кардани шартнома аз љониби ташкилотчии бозї
расонидашударо талаб намояд.
Мафњуми моликияти зењнї дар м. 1125 КГ ЉТ муќаррар
гардидааст. Мувофиќи он, моликияти зењнї ин њуќуќњои амволї ва (ё)
ѓайриамволии шахсї нисбат ба натиљањои фаъолияти зењнї,
воситањои фардикунонин иштирокчиёни муомилоти гражданї,
фардикунонии мањсулот, корњо ё хизматрасонињо (воситањои
фардикунонї) ва объектњои дигари ба онњо баробаркардашуда
мебошанд. Бо назардошти мафњум ва тавзењоти овардашуда, натиљаи
фаъолияти зењнї ва моликияти зењнї хаммаъно пазируфта шудаанд.
Моњияти моликияти зењнї ба таври умумї дар м. 152 КГ ЉТ
муќаррар гардида, тибќи он дар њолатњо ва мувофиќи тартиби
муќаррарнамудаи КГ ва ќонунњои дигар, њуќуќи истисноии шањрванд
ё шахси њуќуќї ба натиљањои ба таври воќеї зоњиргардидаи
фаъолияти зењнї ва воситањои ба он баробаршудаи фардикунонии
шахси њуќуќї, молњои шахси воќеї ё њуќуќї, корњои иљрокарда ё
хизматњои онњо (номи фирмавї, тамѓаи молї, тамѓаи хизматрасонї ва
ѓайра) эътироф карда мешаванд.
Мувофиќи м. 1126 КГ ЉТ ба сифати объектњои њуќуќи моликияти
зењнї эътироф мешаванд:
1) натиљањои фаъолияти эљодии зењнї: асарњои илмї, санъат ва
адабиёт, аз љумла барномањо барои МЭЊ, барномањои компютерї ва
маљмўи маълумот; иљро намудан, фонограммањо, ташкили намоиши
эфирї ё намоиши кабелї; ихтироот, моделњои муфид, намунањои
саноатї; дастовардњои селексионї; топологияњои микросхемањои
ннтегралї; маълумоти дорои сирри хизматї ё тиљоратї;
2) воситањои фардикунонии иштирокчиёни муомилоти гражданї,
молњо, корњо ва хизматрасонињо: номи фирмавї; тамѓаи молї ва
тамѓаи хизматрасонї; номи љои истењсоли мол ва нишондоди
истењсолї;
3) натиљањон дигари фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонии
ба онњо баробаркардашуда, ки мутобиќи ќонунњо ва санадњои
њуќуќии байналмилалии эътироф намудаи ЉТ њифз карда мешаванд.
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Хусусиятњои эљодии нав, воњид ва нотакрор доштани натиљаи
фаъолияти зењнї муњим мебошанд. Ба натиљањои фаъолияти зењнии
ѓайриэљодї дар адабиёти њуќуќї ва ќонунгузории ЉТ воситањои
фардикунониро мансуб мењисобанд. Њамин тариќ, њуќуќи моликияти
зењнї ва њуќуќи моликият ба ашё танњо шабоњати зоњирї дошта,
объектњои фарќкунанда буда ва мазмунан мустаќиланд. Аз ин лињоз,
дар м. 1129 КГ пешбинї шудааст, ки њуќуќи моликияти зењнї ба
њуќуќи моликият ё њуќуќи ашёии дигар ба њомили моддї, ки дар он
объекти моликияти зењнї таљассум ёфтааст, вобаста намебошад. Аз
љониби молик ё њар як шахси дигар ба амал баровардани њуќуќ нисбат
ба њомили моддї, ки дар он объекти моликияти зењнї таљассум
ёфтааст, набояд њуќуќ ва манфиатњои субъектони њуќуќи амволї ва
њуќуќи ѓайриамволиро ба њаргуна объект, ки ќонун њифз менамояд,
вайрон намояд.
Дар замони муосир, њуќуќи моликияти зењнї њамчун зерсоњаи
њуќуќи гражданї бо назардошти умумияти як ќатор объектњои он ва
низоми сарчашмањои њуќуќии ба ин объектњо вобаста, ба чор падидаи
нисбатан мустаќил тасниф карда шудааст: њуќуќи муаллиф ва
њуќуќњои вобаста ба он; њуќуќи патентї; њуќуќ ба воситањои
фардикунонии иштирокчиёни муомилоти гражданї, мол, кору
хизмат; њуќуќ ба объектњои ѓайрианъанавии моликияти зењнї.
Аслан бо гузариш аз иќтисоди азхудкунанда ба истењсолкунанда
њуќуќи мерос пайдо шудааст. Дар њазорањои 5-4 п.а.м. њуќуќи мерос
хислати универсалї пайдо намуд, њам ќисми фаъол ва њам ѓайрифаъол
мегузашт.
Дар љомеаи феодалї имконияти ихтиёрдорї (васият) пайдо шуд
(байни фарзандон, ба фарзандхондшуда, ба ибодатгоњ ва ѓ.). Дар
Рими Бостон њиссаи њатмї дар мерос (ворисони зарурї) пайдо шуд.
Минбаъд на танњо молу мулк, балки њуќуќњои шахсї низ ба мерос
мегузаштанд. Озодии васият, тавсеаи доираи ворисони ќонунї, мавзўи
мерос (воситаи истењсолот, замин ва ѓайра) имконпазир гардид.
Њуќуќи мерос гуфта, маљмўи меъёрњои њуќуќиеро меноманд, ки
муносибатњои љамъиятї оид ба тањвили молу мулки шахси фавтида
(фавтида эълоншуда) – меросгузор ба дигар шахсон – ворисонро ба
танзим медароранд.
Ворисї ин гузариши њуќуќи амволї ва дар њолатњои
пешбининамудаи ќонун ба дигар шахс ё ашхос (ворисон) гузаштани
њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии ба молумулк вобастаи шахси
фавтида (меросгузор) тибќи шартњои ворисии њуќуќии универсалї
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эътироф мегардад. Мерос њамчун як маљмўи мукаммал ва дар њамон
як лањза мегузарад.
Яке аз фасли алоњида ва хотимавии КГ ЉТ ба њуќуќи
байналмилалии хусусї, яъне танзими муносибатњои молу мулкї ва
шахсии ѓайри молу мулкї бо унсури хориљї бахшида шудааст.
Њуќуќи бо иштироки шањрвандони хориљї ё шахсони њуќуќии
хориљї ё унсурњои хориљии дигар мураккабгардида, ки бояд ба
муносибатњои њуќуќи гражданї татбиќ карда шаванд, дар асоси КГ
ЉТ, дигар санадњои меъёрии њуќуќї, санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки ЉТ эътироф намудааст ва анъанањое, ки ЉТ
онњоро эътироф мекунад ва њамчунин дар асоси созишномаи тарафњо
муайян карда мешавад.
Агар муайян кардани њуќуќе, ки бояд татбиќ карда шавад,
ѓайриимкон бошад, њуќуќи нисбатан бо муносибатњои шањрвандию
њуќуќї вобастаи бо љузъиёти хориљї мураккабгардида татбиќ карда
мешавад.
Меъёрњо дар хусуси муайян намудани њуќуќе, ки бояд аз тарафи
суд татбиќ карда шавад, мутобиќан аз тарафи маќомоти дигари дорои
ваколати њаллу фасли масъалаи татбиќи њуќуќ татбиќ карда мешавад.
Татбиќи меъёрњои њуќуќи хориљї наметавонад танњо дар асоси он
ки меъёри мазкур хусусияти оммавию њуќуќї дорад, мањдуд карда
шавад.
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Ќурбонализода Н.Ш.
РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ МАНЗИЛИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Тули сї сол аст, ки ЉТ дар фазои истиќлолияти сиёсї арзи њастї
намуда, барои рушди кишвар ќадамњои устуворона гузошта
истодааст. Истиќлолияти давлатї арзиши нињоят муњим буда,
сањифаи нави таърихиро дар давлатдории тољикон оѓоз намуд. ЉТ бо
шарофати Истиќлолияти давлатї ба марњилаи нави инкишофи
таърихї – бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд,
дунявї, ягона ва иљтимої ворид гардид.
Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ яке аз
масъалаҳои муҳим, ин танзими ҳуқуқии ҳаёти ҷамъиятӣ ба ҳисоб
мерафт. Аз ин рӯ, дар солҳои аввали соҳибихтиёрӣ, қонунгузорӣ ва
қабули қонунҳои алоҳида ба масъалаҳои сулҳу субот ва ваҳдати
миллӣ бештар нигаронида шуда буданд (ба монанди қонунҳои ҶТ
«Дар бораи гурезаҳо», «Дар бораи авф» ва ғайра). Чунин ҳолат
замина ва сабабҳои муайяни таърихӣ дошт, ки яке аз онҳо нооромӣ
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дар кишвар буд. Айни замон қонунҳо бештар ба самти таъмини фазои
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва ғайра нигаронида
шудаанд.
Бо маќсади расидан ба њадафњои наљиби Њукумати мамлакат дар
солњои аввали соњибистиќлолї зарур буд, ки ислоњоти куллии низоми
њуќуќии кишвар гузаронида шуда, барои пешрафти тамоми љабњањои
њаёти халќ заминањои устувори њуќуќї фароњам оварда шавад. Дар ин
радиф ќабули Конститутсияи ЉТ аз 6 ноябри соли 1994 ќадами
аввалин ва муњим ба шумор меравад, ки он ҳамчун арзишмандтарин
ва бузургтарин дастоварди Истиқлолияти давлатӣ ба марҳилаи тозаи
рушди қонунгузории кишвар асос гузошт.
Яке аз соњањои ќонунгузории кишвар, ки дар баробари дигар
соњањои ќонунгузорї мањз бо шарофати ќабули Конститутсияи нави
љумњурї рушд кард, ин ќонунгузории соњаи манзил мебошад.
Муќаррар гардидани меъёрњои алоњида дар Конститутсия, аз љумла
дар м. 22, ки манзили шахсро дахлнопазир эътироф кардааст ва ё дар
м. 36, ки ба њар кас ҳуқуқ ба манзилро кафолат додааст, заминаи
устувор барои рушди ќонунгузории ин соња гардид.
Бояд зикр намуд, ки тибќи Конститутсияи нав дар Тољикистон
бори аввал манзили истиќоматї њамчун объекти њуќуќи моликияти
хусусї эътироф карда шуд ва дар ин замина ба њар як нафар њуќуќ ба
манзил кафолат дода шуд, ки ин ҳуқуқ бо роҳи сохтмони манзили
давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва ё хусусӣ таъмин карда мешавад.
Мутобиќи м. 36 Конститутсияи ЉТ шахсони муњтољи манзил
эњтиёљоти худро аз њисоби хонањои хусусии сохтаашон ё аз њисоби
фонди манзили давлатї ва љамъиятї, кооперативї ё хусусї ва бо роњи
бастани шартномаи иљораи манзил њал мекунанд. Њоло Њукумати ЉТ
диќќати асосиро ба љустуљўи манбаъњои иловагї, бо маблаѓ таъмин
намудани сохтмони манзил, боз њам бењтар намудани масолењи
сохтмонї ва сохтани манзили хусусї равона карда, барои њалли ин
проблемаи мураккаб тадбирњои зиёди техникї, молиявї ва ташкилї
андешида, зарур мешуморад, ки захирањои њар як корхона, тарзу
усули ба таври хољагї сохтани манзил, ба сохтмони манзил љалб
намудани худи эњтиёљмандон низ истифода карда шавад1.
Меъёри дигаре, ки ба муносибатњои љамъиятии вобаста ба
манзил алоќамандбуда равона карда шудааст, дар м. 32 Конститутсия
Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон.// Зери тањрири
академики АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор Мањмудов М.А.- Душанбе:
«Шарќи озод», 2009.-С.199.
1
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пешбинї шудааст. Мутобиќи ин модда њар кас њуќуќ дорад соњиби
моликият ва мерос бошад. Яъне ин меъёр имкон медињад, ки
шањрвандон њуќуќи моликиятиро нисбати манзили истиќоматї дошта
бошанд ва ё онро тавассути мерос соњиб шаванд. Бояд зикр намуд, ки
њуќуќи моликиятї ба манзили истиќоматї тавассути хариду фурўш,
сохтмон, туњфа, мерос ва ё дигар асосњо ба вуљуд омаданаш мумкин
аст. Ин муќаррароти Конститутсия имкон медињад, ки шањрвандон
дар моликияти худ манзили истиќоматиро бе мањдудияти шумораи он
дошта бошанд.
Бо маќсади дар амал татбиќ намудани меъёрњои Конститутсия
љињати таъмини шањрвандон бо манзили истиќоматї дар заминаи
ислоњоти вобаста ба ќонунгузории манзил гузаронидашуда як ќатор
ќонунњо ќабул гардиданд, ки онњо бо маќсади дастгирии ањолї равона
карда шуда буданд. Яке аз чунин иќдомњои давлат дар он солњо ин
коркарди механизми муайян ва ба роњ мондани хусусигардонии
фонди манзили давлатї ба њисоб мерафт, ки бо ин маќсад Ќонуни ЉТ
«Дар бораи хусусигардонии фонди манзил дар Љумњурии
Тољикистон» аз 4 ноябри соли 1995, № 114 ќабул гардид. Дар асоси ин
ќонун принсипњои асосии хусусигардонии фонди давлатии манзил дар
њудуди Љумњурии Тољикистон муќаррар гардид, ки асосњои њуќуќї,
иљтимої ва иќтисодии дигарсозии муносибатњои моликиятро ба
манзил муайян намуд. Маќсади Ќонуни мазкур ин муњайё намудани
шароит љињати ба амал баровардани њуќуќи шањрвандон ба манзил,
инчунин дуруст ва маќсаднок истифода намудани фонди манзил
мебошад.
Лозим ба ёдоварист, ки дар замони шўравї ќисми зиёди ањолї бо
роњњои муќарраркардаи ќонугузории манзил, аз љумла бо бастани
шартномаи кирояи манзил ё иљора дар манзилњои давлатї истиќомат
мекарданд. Бо шарофати истиќлолияти давлатї, хусусан ќабул
гардидани Ќонуни ЉТ «Дар бораи хусусигардонии фонди манзил» аз
4 ноябри 1995, № 1141 давлат ба шањрвандон имконияти ба
моликияти хусусї даровардани чунин манзилњоро ба вуљуд овард.
Њарчанд аз ќабул гардидани ќонуни мазкур солњои зиёде гузашта
бошад њам, аммо ќонуни мазкур дар танзимни муносибатњои
љамъиятї оид ба хусусигардонии фонди манзил ањамияти худро аз
даст надодааст.
Њамчун ќоида хусусигардонии моликияти давлатї ќисми
људонопазири сиёсати давлатї дар самти ислоњоти иќтисодї ба
шумор рафта, барои дигаргун намудани муносибатњои моликиятї дар
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љомеа, сохтори муносибатњои иќтисодї ва ташаккули муњити
раќобатнок равона гардидааст.
Раванди ислоњоти моликияти давлатї дар ЉТ аз соли 1991 оѓоз
гардида, чандин марњилањоро гузаштааст. Дар давраи солњои 19912012 дар ЉТ 11989 адад иншооти давлатии мансуб ба моликияти
љумњуриявї ва коммуналї хусусї гардонида шудааст. Инчунин, дар
ин давра аз 413988 адад манзили истиќоматии давлатї 348464 адади
он хусусї гардонида шудааст, ки 84,2 фоизи манзили истиќоматиро
ташкил медињад1.
Яке аз дастовардњои муњими даврони соњибистиќлолї дар самти
ќонунгузории манзил, ин ќабули Кодекси нави манзил мебошад, ки он
12 декабри соли 1997, № 505 ќабул гардида, аз 7 фасл, 9 боб ва 156
модда иборат мебошад. Кодекси мазкур муносибатњои муњими
љамиятиро дар соњаи истифодабарї ва нигањдории манзил, љавобгарї
барои вайрон кардани њуќуќњои манзилї, муносибатњои вобаста ба
таъмини шахсони эњтиёљманд ба манзил ва ѓайраро ба танзим
медарорад2.
Бояд зикр намуд, ки Кодекси нави манзил аз Кодекси ќаблї
тафовут ва бартарињои зиёд дорад, зеро бо ба даст овардани
Истиќлолияти давлатї ва ќабули Конститутсияи нав асоси
иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил дода,
давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва
ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти
хусусиро кафолат додааст. Ин аз он шањодат медињад, ки шањрвандон
метавонанд дар њуќуќи моликиятии худ, бемањдуд якчанд манзили
истиќоматї дошта бошанд.
Яке аз тафовуте, ки дар Кодекси ќаблї ба назар мерасад, ин
муайян кардани маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи идоракунї ва
муњофизати фонди манзил мебошад. Мутобиќи м. 17 Кодекси ЉШС
Тољикистон оид ба манзил аз соли 1984 маќоми давлатии махсус
ваколатдоре, ки идоракунии давлатиро дар соњаи истифодабарї ва
муњофизати фонди манзили ЉШС Тољикистон ба амал мебарорад,
Вазорати хољагии коммуналии ЉШС Тољикистон мебошад3 . Тибќи
талаботи Кодекси амалкунанда маќомоти давлатии махсус
Ќарори Њукумати ЉТ «Барномаи хусусигардонии моликияти давлатї дар ЉТ барои
солњои 2014-2017» аз 5 декабри соли 2013, № 557 // Махзани мутамаркази иттилоотїњуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL:
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 21.05.2021).
2 Ќурбонализода Н.Ш. Њуќуќи манзили Љумњурии Тољикистон: воситаи таълимї // Зери
тањрири доктори илмњои њуќуќ, профессор Ѓаюров Ш.К. – Душанбе, 2016.-С.19.
3 Кодекси ЉШС Тољикистон оид ба манзил. – Душанбе, «Ирфон», 1984.-С.15.
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ваколатдоршуда, ки идоракунии давлатиро дар соњаи истифода ва
муњофизати фонди манзил дар љумњурї анљом медињад, аз тарафи
Њукумати ЉТ муайян карда мешавад. Мутобиќи м. 16 Кодекси
манзили амалкунанда идоракунии фонди манзили
маќомоти
њокимияти мањаллї аз тарафи маќомоти иљроияи онњо ва маќомоти
идоракуние, ки онњо таъсис медињанд, сурат мегирад. Идоракунии
фонди манзили идоравиро вазоратњо, кумитањои давлатї, идорањо,
корхонаю ташкилот ва муассисањои тобеи онњо, фонди манзили
љамъиятиро маќомоти раёсати колхозњо, дигар ташкилотњои
кооперативї, иттињодияњои онњо, маќомоти иттифоќи касаба ва дигар
ташкилотњои љамъиятї мутобиќи оинномаашон (низомномаашон) ва
идоракунии фонди кооперативњои манзилу сохтмонро маќомоти
идораи кооперативњо мутобиќи оинномањояшон ба љо меоранд1.
Бо маќсади дастгирии иљтимоии ањолї дар Кодекси амалкунанда
меъёрњои нав дар хусуси тибќи навбат, хосатан дар навбати аввал ва ё
бенавбат додани манзили истиќоматї ба шањрвандон муќаррар карда
шудааст. Аз љумла мутобиќи м. 34 Кодекс ба шањрвандоне, ки аз
сабаби офатњо, таркишњои объектњои зарравии (ядрої) таъиноти
ѓайринизомию низомї вазъи саломатиашон бад гардидааст, ба
кормандони тиб ва омўзгорон, инчунин шахсоне, ки ба касалии ВИЧ
дар мавриди гузаронидани амалиёти расмии тиббї гирифтор
шудаанд, дар навбати аввал манзили истиќоматї дода мешавад.
Мутобиќи м. 35 Кодекс бошад, ба модароне, ки дар як ваќт се ё зиёда
аз ин фарзанд таваллуд кардаанд, бенавбат манзили истиќоматї дода
мешаванд, ки ин меъёрњо бори аввал дар Кодекси амалкунанда
муќаррар гардидаанд.
Инчунин бо маќсади баланд бардоштани арзишњои ахлоќии
љомеа сину соли њамроњ зиндагикунандаи гуногунљинс дар як утоќ аз 9
ба 7 солагї оварда расонида шуд. Њамин тариќ, дар асоси м. 37
Кодекси амалкунанда њангоми додани хонаи истиќоматї дар як утоќ
љойгир намудани ашхоси гуногунљинси аз 7 сола калонтар, ба ѓайр аз
зану шавњар манъ аст, ки ин яке аз талаботи асосї ба хонаи
истиќоматї мањсуб меёбад2.
Њолати дигаре, ки дар Кодекси амалкунанда мавриди танзими
муносибатњои манзилї оварда шудааст, ин муќаррар кардани
меъёрњои дахлдор дар бобати танзими муносибатњо вобаста ба
Кодекси манзили ЉТ аз 12 декабри соли 1997, № 505 // Махзани мутамаркази
иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї:
URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 14.07.соли 2021).
2 Њамон љо.
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иљораи манзили истиќоматї мебошад. Агар дар Кодекси ќаблї танњо
як навъи шартномаи иљора муќаррар шуда бошад, пас дар Кодекси
амалкунанда њам шартномаи кирояи иљтимої, њам шартномаи кирояи
тиљоратї ва њамзамон шартномаи иљора муќаррар карда шудааст, ки
бањри дуруст танзим намудани муносибатњо вобаста ба
истифодабарии манзили истиќоматї ва дар маљмўъ барои таъмини
дастрасии шањрвандон ба манзили истиќоматї хеле мусоидат
менамояд.
Дастоварди дигаре, ки дар самти рушди ќонунгузории манзил
дар даврони соњибистиќлолї ба даст овардем, ин ќабули Ќонуни ЉТ
«Дар бораи нигоњдории биноњои бисёрхонагї ва ширкати
соњибмулкони манзил» мањсуб меёбад. Ин ќонун 5 августи соли 2009
ќабул гардида, аз 8 боб ва 41 модда иборат аст. Ќонуни мазкур
муносибатњоро вобаста ба нигоњ доштан, истифода кардани молу
мулки соњибмулкони бинои бисёрхонагї, ки моликияти умумии
њиссагии онњо ба шумор меравад, танзим намуда, тартиби таъсис
додан, идора кардан, салоњият, њуќуќ ва уњдадорињои ширкати
соњибмулкони манзил ва аъзои онро
њамчун ташкилоти
ѓайритиљоратї муќаррар менамояд.
Мувофиќи ќонуни мазкур нигоњдории молу мулк дар бинои
бисёрхонагї фаъолиятро оид ба идоракунї, хизматрасонї, таъмини
њолати дахлдори техникию санитарї, риояи ќоидањои зиддисўхтор,
таъмир ва дигар намуди фаъолият, ки ба таъмини нигоњдорї ва
ташкили шароитњои зарурї барои истифодабарии манзил, молу
мулки умумї ва ќитъаи замини атрофи бино, унсурњои ободониву
кабудизоркунии дар он љойгиршуда равона карда шудааст, дар бар
мегирад.
Нигоњдории манзили истиќоматї ва молу мулки умумї тибќи
ќоидањо, меъёрњо ва стандартњои нигоњдорї ва истифодабарии фонди
манзил, ки аз љониби Њукумати ЉТ муќаррар шудаанд, сурат мегирад.
Ширкати соњибмулкони манзил аз љониби соњибмулкони манзил
дар бинои бисёрхонагї бо маќсади якљоя идора намудани молу мулки
умумї, таъмини бехатарї, эњтиёт ва нигоњдории он, истифодабарии
молу мулки умумї ва ќитъаи замини он, инчунин бо тартиби
муайяннамудаи ќонунгузорї ихтиёрдорї намудани молу мулки умумї
таъсис дода мешавад.
Ширкат шахси њуќуќї буда, аз лањзаи бо тартиби муайяннамудаи
Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва
соњибкорони инфиродї» ба ќайди давлатї гирифта шуданаш,
таъсисёфта ба шумор меравад.
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Ширкатро дар њолати ба ду соњибмулк ё зиёда аз он тааллуќ
доштани манзил дар бинои бисёрхонагї таъсис додан мумкин аст.
Ширкат метавонад дар як бино ё дар якчанд бино, ки бо
коммуникатсияи умумї пайвастанд таъсис дода шавад. Ќарор дар
бораи таъсиси ширкат аз љониби маљлиси умумии соњибмулкони
манзил, ки дар он беш аз панљоњ фоизи њамаи соњибмулкон ё
намояндагони онњо иштирок менамоянд, ќабул карда мешавад.
Маљлиси умумї оид ба таъсиси ширкат бо ташаббуси
соњибмулкони манзил, новобаста аз шумораашон, даъват карда
мешавад.
Ќарори таъсиси ширкат ба шарте ќабулшуда њисоб меёбад, ки
барои ќабули он беш аз 3/2 њиссаи соњибмулкони манзил овоз дода
бошанд. Бањисобгирии овозњои соњибмулкони манзил, ки ба таври
хаттї ба маљлиси умумї пешнињод карда шудаанд, иљозат дода
мешавад.
Муќаррароти ќонуни мазкур дар љомеаи Тољикистон падидаи нав
буда, он бо дар назардошти инкишофи муносибатњои љамъиятї ва
зарурияти танзими муносибатњо вобаста ба идоракунии манзилњои
истиќоматї ќабул гардидааст, ки дар баробари дигар санадњои
ќонунгузории манзил, бањри рушди ќонунгузории ин соња заминаи
мусоид ва сањми хеле калон гузошт.
Бояд зикр намуд, ки тибќи амри Президенти ЉТ аз 30 апрели соли
2019, №1211 гуруњи корї оиди дар тањрири нав омода кардани лоињаи
Кодекси манзили ЉТ таъсис дода шудааст, ки дар сурати ќабул
гардидани он, метавонад дар танзими муносибатњои манзилї
тањаввулот ва дигаргунињои љиддї бањри бењбудии шароити манзилии
шањрвандон ба вуљуд ояд. Ин њам яке аз дастовардњои бузурги
даврони Истиќлолияти давлатї дар самти рушди ќонунгузории
манзил мањсуб хоњад ёфт.
Адабиёт:
1. Тафсири
илмию
оммавии
Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон.// Зери тањрири академики АИ ЉТ, доктори илмњои
њуќуќшиносї, профессор Мањмудов М.А., «Шарќи озод», Душанбе2009. - 520с.
2. Ќурбонализода Н.Ш. Њуќуќи манзили Љумњурии Тољикистон:
Воситаи таълимї // Зери тањрири доктори илмњои њуќуќ, профессор
Ѓаюров Ш.К. – Душанбе, 2016.- 264с.
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Химатов Х.Н.*
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Изменения концептуальных представлений о социальнообщественных отношениях и впоследствии коренные изменения в
политическом и социально-экономическом устройстве общества,
всегда порождают необходимость разработки и применения
совершенно
новых
механизмов
правового
регулирования
общественных отношений. Естественно, что семья, как важнейший
социальный институт общества, по мере развития общества не может
оставаться за процессами формирования новых основ, оставаться
неизменной, ибо строение семьи «затрагивает самые разнообразные
интересы - интересы самих членов семьи, интересы различных
общественных групп, интересы государства...»1. Формирование новых
политических и социально-экономических основ общественной и
государственной жизни нашли свое отражение в новом семейном
законодательстве Республики Таджикистан.
После приобретения независимости Республика Таджикистан
нуждался в новый кодифицированный акт в сфере семейных
отношений. Принятый 19 июня 1969 года Верховным Советом
Таджикской ССР Кодекс о браке и семье2 , введенный в действие 1
января 1970 года, после провозглашения независимости Республики
Таджикистан с последующими изменениями и дополнениями
действовал до принятие действующего Семейного кодекса от 13
ноября 1998 года3.
Многие положения КоБС, регулирующие семейные отношения и
проверенные десятилетиями практического применения в целом
воспроизведены действующим семейным законодательством, как
отвечающие требованиям времени.
Вместе с тем характерное для ранее действовавших семейных
кодифицированных актов свойство - сугубо императивное
*доцент кафедры гражданского права юридического факультета Таджикского национального
университета, кандидат юридических наук, доцент.
1
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 163.
2
Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1969. № 12. Ст. 102.
3
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1998. № 22. Ст. 303.
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регулирование семейных отношений, где не допускалось заключение
различных договоров и соглашений, больше не соответствовало
современным потребностям. Перемены, произошедшие в обществе –
изменение
общественного
строя,
отказ
от
жесткого
централизованного распределения и уравнивания в экономических
отношениях, реформирование отношений собственности, – создали
предпосылки для замены императивного регулирования семейных
отношений более гибким диспозитивным регулированием.
Новое семейное законодательство учитывая требования времени,
приблизив свои нормы к международным правовым стандартам,
детально регламентировало целый ряд принципиально важных,
относящихся к семейным правоотношениям, положений. Многие
нормы, регулирующие отношения супругов и других членов семьи,
подверглись в законодательстве существенным изменениям.
Изменились сами принципы регулирования семейных отношений.
Сугубо императивное регулирование отношения членов семьи
заменено более гибким ситуационно-диспозитивным регулированием.
Следует отметит, что новый Семейный кодекс РТ основывается на
Конституции РТ от 6 ноября 1994 года, которая определяет основы
общества и государства. Конституция РТ от 1994 года, заложившая
основу правового регулирования общественных отношений,
признавшая семью как основу общества, в своих нормах закрепляет
важные положения о равенстве мужчины и женщины (ст. 17), гласит,
что семья, как основа общества, находится под защитой государства и
каждый имеет право на создание семьи (ст. 33), мать и ребенок
находятся под особой защитой и покровительством государства (ст.
34).
Основные начала семейного законодательства РТ берут свои
истоки из Конституции РТ. В ст. 1 СК РТ предусмотрено, что
законодательство Республики Таджикистан о семье основывается на
необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений
на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и
исполнения обязанностей, возможности их судебной защиты.
Согласно ч. 3 ст. 1 СК РТ в Республики Таджикистан признается
брак, заключенный только в государственных органах записи актов
гражданского состояния.
Брак, заключенный по религиозным
обрядам, не имеет правового значения.
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Важными
принципами
действующего
семейного
законодательства РТ являются положения, согласно которым
регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии
с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины,
равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных
вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения
приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных членов семьи.
Исходя из принципа равенства прав граждан в семейно-правовых
отношениях в Республики Таджикистан запрещаются любые формы
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных
отношениях по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, принадлежности, а также
образования и имущественного положения. Немаловажным
принципом действующего семейного законодательства РТ является
правило, согласно которому права граждан в семье могут быть
ограничены только на основании семейного законодательства и
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав,
законных интересов, нравственности и здоровья других членов семьи
и граждан.
Отношения, складывающиеся между членами семьи, в силу их
значимости для каждого человека и общества в целом не могут
оставаться вне сферы правового регулирования. Однако с учетом их
специфики регулирование этих отношений правом сведено до
разумного минимума, и вне поля правового опосредования остается
значительная часть семейных отношений. В юридической литературе
в этом мнении сходятся многие авторы1. И.А. Покровский семейное
право называет «одной из самых чувствительных областей
гражданского права», а сферу брачных отношений одной из тех
областей, «где идет дело о самых интимных, самых внутренних
сторонах человеческой личности», которая не выносит «никакого
внешнего принуждения и вмешательства»2.
Взаимоотношения между членами семьи возникают по поводу
различного рода материальных и нематериальных благ, и

Нечаева А.М. Семья и закон. Правовое регулирование неимущественных брачно-семейных
отношений. Москва: Наука, 1980. С. 9; Махмудов М. Права и обязанности супругов в семье.
Душанбе: ЭР-граф, 2003. С. 54. (На тадж. яз.).
2
Покровский И.А. Указ. соч. С. 162, 178.
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соответственно, их принято подразделять на имущественные и личные
неимущественные отношения.
Личные неимущественные отношения членов семьи играют
значительную роль в жизни супругов и других членов семьи, однако,
как предмет правового регулирования, личным семейным
отношениям
отводится
значительно
меньше
места,
чем
имущественным. Неимущественные отношения, возникающие между
членами семьи, по своей сущности подвержены воздействию
нравственно-моральных правил и этим объясняется ограниченность
права в их регламентации.
Семейным законодательством урегулировано незначительное
число личных неимущественных отношений супругов и других членов
семьи. Так, СК РТ предоставляет супругам право на свободный выбор
рода занятий, профессии, деятельности, места жительства и места
пребывания (ч. 1 ст. 32), право на совместное решение вопросов
семейной жизни (ч. 2 ст. 32) и право выбора фамилии при заключении
брака (ст. 33). Помимо личных прав СК РТ закрепляет и обязанность
супругов строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи,
заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (ч. 3 ст. 32).
В разделе IV СК РТ регламентированы отдельные
неимущественные отношения между родителями и детьми, такие как
право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 55), право ребенка на
общение с родителями и другими родственниками (ст. 56), право
ребенка на защиту (ст. 57), право ребенка на свободное выражение
своего мнения (ст. 571), право ребенка на фамилию, имя и отчество (ст.
58), право родителей на воспитание детей (ст. 63), право на защите
родительских прав (ст. 68) и т.д.
По сути, личные неимущественные права членов семьи,
закрепленные в СК РТ, вытекают из положения Конституции РТ,
предусматривающей права и свободы человека и гражданина.
Закрепление этих прав в рамках семейного законодательства означает,
что изменение семейно-правового статуса граждан не может повлиять
на их содержание.
Сущность имущественных отношений, в отличие от
неимущественных, делает их более восприимчивым к правовому
упорядочению. В действующем Семейном кодексе РТ имущественные
отношения супругов и других членов семьи составляют большинство
семейных отношений, регулируемых правом.
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Имущественные отношения между членами семьи во многом
определяют общее развитие их отношений в рамках семьи и от того,
насколько правовые нормы адекватны экономическому содержанию
регулируемых имущественных отношений и социальной потребности
их регулирования, от эффективности этих норм во многом зависит
развитие личных отношений, что в конечном итоге, будет
содействовать укреплению семьи1.
Если семья является основой общества, то, несомненно, общее
хозяйство супругов, в основе которого лежат имущественные
отношения, складывающиеся между супругами, составляет
экономическую основу семьи. Имущественно-правовые связи
супругов, возникающие по поводу материальных благ, по своей
природе являются стоимостными, со всеми вытекающими отсюда
последствиями 2 , их имущественные права относятся к числу
отчуждаемых, за исключением случаев, предусмотренных законом3 (в
порядке исключения могут быть названы алиментные обязательства
супругов). Имущественным правам и обязанностям супругов,
возникающих по поводу имущества, присущи черты возмездности и
эквивалентности, однако их алиментные правоотношения, как
правило, лишены этих признаков, так как они не рассчитаны на
получение компенсации или иного встречного удовлетворения.
Именно вышеуказанные особенности семейных имущественных
правоотношений и общая тенденция развития современного
семейного законодательства в Республике Таджикистан делали
возможным
использование
концепцию
непосредственного
применения гражданского законодательства к семейным отношениям.
Эта концепция отражена в ст. 4 СК РТ, согласно которой
гражданское законодательство применяется при регулировании
личных неимущественных и имущественных отношений между
членами семьи, если эти отношения не урегулированы семейным
законодательством.
Такой подход к регулированию семейных имущественных и
неимущественных отношений, т.е. использование концепции
непосредственного применения гражданского законодательства к
семейным отношениям, соответствует современной действительности
и общей тенденции развития отечественного законодательства.
Рабец А.М. Алиментное обязательство между супругами. Томск, 1974. С. 10.
Рясенцев В.А. Охрана семьи в гражданском праве // Право и защита семьи государством /
отв. ред. Мозолин В.П., Рясенцев В.А. М.: Наука, 1987. С. 70.
3 Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М.: Юристъ, 1999. С. 127.
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СК РТ также широко использует законодательный прием
отсылочного регулирования при применении к семейным отношениям
норм гражданского законодательства. Приходится руководствоваться
правилами гражданского законодательства в регулировании
семейных имущественных и личных отношений и по аналогии закона
и права в силу ст. 5 СК РТ.
Таким образом, в действующем Семейном кодексе Республики
Таджикистан прослеживается попытка сближения гражданского и
семейного права путем не ограниченного никакими рамками
применения гражданского законодательства к семейным отношениям
и проникновения гражданско-правовых начал в имущественную сферу
семьи. Отношения, складывающиеся между супругами по поводу
имущества, в этом плане особо показательны.
Действующий Семейный кодекс Республики Таджикистан,
предусматривает два правовых режима для имущества супругов законный и договорный, предоставляя им право выбора между ними.
В качестве инструмента диспозитивного регулирования супружеских
имущественных отношений семейное законодательство называет
брачный договор, и законный режим супружеского имущества
применяется постольку, поскольку он не изменен брачным договором.
Одним из наиболее важных аспектов имущественных
правоотношений супругов является их правоотношение по поводу
имущества, являющегося их совместной собственностью, или, подругому, правоотношения по поводу собственности супругов. Общая
тенденция к расширению прав и свобод личности проявилась и в
сфере определения прав и обязанностей супругов по поводу
принадлежащего им имущества.
Семейный кодекс РТ содержит большое количество уточнений и
дополнений, касающихся вопросов правового режима того или иного
имущества, осуществления супругами прав на общее имущество,
прекращения режима имущества супругов, расширил круг объектов
права собственности супругов и основания их приобретения.
Естественно, что по мере эволюции общества общественные
отношения развиваются и соответственно, нормативные акты,
регулирующие эти отношения, будут нуждаться в подобающих
совершенствованиях. Действующее семейное законодательство РТ по
мере развития и появления новых общественных отношений
совершенствовалось путем внесения в него поправок.
С момента принятия в Семейном кодексе РТ были внесены
несколько существенных изменений и дополнений. В качестве таковых
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можно назвать изменения и дополнения к статьям 12 («Условия
заключения брака»), 13 («Брачный возраст»), 14 («Обстоятельства,
препятствующие заключению брака»), 15 («Обязательное медицинское
обследование лиц, вступающих в брак»), 24 («Вопросы, разрешаемые
судом при вынесении решения о расторжении брака»), 41
(«Заключение брачного договора»), 42 («Содержание брачного
договора»), 124 («Устройство детей, оставшихся без попечения
родителей»), 127 («Лица, имеющие право быть усыновителями»), 1521
(«Опека (попечительство) над детьми, родители которых длительное
время отсутствуют»).
В период независимости в РТ кроме Семейного кодекса, как
основного нормативного правового акта в сфере упорядочения
семейных отношений, были приняты ряд других актов, которые
регулируют различные аспекты семейных и иных, связанных с ними
отношений. В данном периоде были приняты Закон РТ «О
государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных
возможностей их реализации» 1 от 1 марта 2005 г., Закон РТ «О
государственной регистрации актов гражданского состояния»2 от 29
апреля 2006 г., Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и
воспитание детей»3 от 2 августа 2011 г., Закон РТ «О предупреждении
насилия в семье» 4 от 19 марта 2013 г., Закон РТ «О защите прав
ребенка»5 от 18 марта 2015 г. и др.
В контексте рассматриваемого вопроса следует указать также на
постановления Пленума Верховного Суда РТ, разъясняющие
различные аспекты правового регулирования семейных отношений.
Несмотря на дискуссионность вопроса о роли и значении
постановления Пленума Верховного Суда в механизме правового
регулирования, важность этих постановлений никто не оспаривает.
После принятия Семейного кодекса от 13 ноября 1998 года для
обеспечения единой судебной практики в сфере применения семейного
законодательства Верховным Судом Республики Таджикистан было
принято ряд постановлений. Важное значение в правоприменительной
деятельности судов Таджикистана при рассмотрении семейных дел
обладают постановление Пленума Верховного Суда Республики
Таджикистан от 29 мая 2003 г. № 8 «О судебной практике по делам об
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2005 г., №3, ст. 129.
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., №4, ст. 201.
3
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2011 г., №7-8, ст. 616.
4
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №3, ст. 197.
5
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, г. 2015, №3, ст. 218.
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установлении
фактов,
имеющих
юридическое
значение»,
постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан
от 29 мая 2003 г. № 10 «О практике рассмотрения судами Республики
Таджикистан дел о расторжении брака», постановление Пленума
Верховного Суда Республики Таджикистан от 2 октября 2003 года
№16 «О применении судами законодательства при рассмотрении
споров, связанных с воспитанием детей», постановление Пленума
Верховного Суда Республики Таджикистан от 2 октября 2003 года
№17 «О судебной практике рассмотрения дел об установлении
усыновления (удочерения)», постановление Пленума Верховного суда
Республики Таджикистан от 16 декабря 2004 года № 12 «О
применении судами Семейного кодекса Республики Таджикистан при
рассмотрении дел о взыскании алиментов на содержание детей».
Таким образом, в период независимости в РТ зародились основы
правового регулирования семейных отношений, отвечающим
современным требованиям и вызовам времени.
Литература:
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.:
Статут, 1998.
2. Нечаева А.М. Семья и закон. Правовое регулирование
неимущественных брачно-семейных отношений. М.: Наука, 1980.
3. Махмудов М. Права и обязанности супругов в семье. Душанбе:
ЭР-граф, 2003. (На тадж. яз.).
4. Рабец А.М. Алиментное обязательство между супругами.
Томск, 1974.
5. Рясенцев В.А. Охрана семьи в гражданском праве // Право и
защита семьи государством / отв. ред. Мозолин В.П., Рясенцев В.А.
М.: Наука, 1987.
6. Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М.: Юристъ, 1999.
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Сулаймонов Ф.С.
РУШДИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ
ЉТ соли 2021 30-солагии Истиќолияти давлатии худро љашн
мегирад.
Истиќлолияти давлатии ЉТ чун неъмати бебањо барои
кишвари азизамон заминањоро барои чун давлати мустаќил, ягона,
демократї, дунявию њуќуќбунёд дар арсаи байналмилалї амалї
намудани сиёсати хориљии худ вобаста аз манфиатњои халќи азизи
худ, амалї намудани сиёсати дохилии худ бањри бењдошти тамоми
соњањои њаёти љамъиятї, фароњам овард.
Истиќолияти давлатї, инчунин заминаи асосии инкишоф ва
рушди низоми њуќуќии кишвар гардида, мањз бадастории
Истиќлолияти давлатї имкон дод, ки низоми њуќуќї ва тамоми
унсурњои он, аз ќабили низоми њуќуќ, инкишоф ёфта, дар танзими
муносибатњои љамъиятии навин дар кишвари азизамон сањмгузор
бошад.
Истиќлолияти давлатї имкон дод, ки дар низоми њуќуќи кишвар
соњањои нави њуќуќї бо назардошти талаботи инкишофёбандаи
муносибатњои љамъиятї ва рушди минбаъдаи соњањои мухталифи
њаёти љамъиятї ба вуљуд омада, мавриди омўзиш ва баррасии
минбаъдаи илми њуќуќшиносї ќарор гиранд. Аз љумла, яке аз чунин
соњањои њуќуќ ин њуќуќи байналмилалии хусусї мебошад, ки мањз
мањсули Истиќлолияти давлатии ЉТ буда, бањри танзими
муносибатњои навин – муносибатњои байналмилалии хусусї, равона
карда шудааст.
Ќобили зикр аст, ки дар даврони шўравї низ дар илми њуќуќи
њуќуќшиносї хусусиятњои гуногуни њуќуќи байналмилалии хусусї
мавриди омўзиш ќарор мегирифтанд ва як ќатор китобњои дарсї ва
корњои илмї дар ин самт нашр гардида буданд. Инчунин
ќонунгузории шўравї низ як ќатор меъёрњои коллизиониро дар бар
мегирифтанд. Аммо, њарчанде дар ќонунгузории шўравї, аз љумла дар
Асосњои
ќонунгузории граждании
Иттифоќи
ЉШС
ва
республикањои иттифоќї аз соли 1961 (мавриди амал аз 1 майи
соли 1962) ва дар заминаи он ќабул гардидани Кодекси граждании
Дотсенти

кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади
илмњои њуќуќшиносї.
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РСС Тољикистон аз соли 1963 дар худ як ќатор меъёрњои њуќуќи
байналмилалии хусусиро таљассум намоянд њам, аммо дар таљрибаи
њуќуќтатбиќнамої дар ќаламрави ЉШС Тољикистон онњо васеъ
татбиќ нагардиданд ва аз ин сабаб дар адабиёти њуќуќии ватанї
баррасии илмии онњо васеъ ба роњ монда нашуда буд.
Истиќлолияти давлатии ЉТ имконият фароњам овард, ки
Тољикистон дар арсаи байналмилалї ба сифати субъекти њуќуќи
байналмилалї аз љониби дигар субъектони њуќуќи байналмилалї
пазируфта шуда, бо љумњурї муносибатњои гуногуни байналмилалї
ба роњ монда шаванд. Мањз њамин асоси ба вуљуд омадани як ќатор
муносибатњое гардид, ки бањри ба танзим даровардани онњо ниёз ба
њуќуќи байналмилалии хусусї ба миён омад.
Бо ин назардошт, љињати омўзиши хусусиятњои асосии инкишофи
њуќуќи байналмилалии хусусї дар ЉТ, мо баррасии онро дар 4
фањмиш – чун соњаи њуќуќ, чун соњаи ќонунгузорї, чун соњаи илми
њуќуќшиносї ва чун фанни таълимї дар макотиби олии њуќуќї мавриди
баррасї ќарор медињем.
1.
Њуќуќи байналмилалии хусусї – чун соњаи њуќуќ.
Њуќуќи байналмилалии хусусї чун соњаи њуќуќ дар низоми њуќуќи
ЉТ дар заминаи Истиќлолияти давлатии Тољикистон эътироф ва
рушди минбаъдаи худро пайдо намуд.Чї гуна дар боло ќайд намудем,
њарчанде дар ќонунгузории Тољикистони шўравї як ќатор меъёрњои
коллизионї љой дошта бошанд њам, аммо эътирофи њуќуќи
байналмилалии хусусї чун соњаи њуќуќ баррасї карда намешуд.
Заминањои асосии пайдоиши њуќуќи байнамилалии хусусї дар
ЉТ, аз љумла, инњо мебошанд: бадастории Истиќлолияти давлатї; ба
њайси субъекти њуќуќи байналмилалї эътироф карда шудани
Тољикистон; иштироки Тољикистон дар шартномањои байналмилалї;
аз љониби љумњурї эътироф намудани санадњои њуќуќии
байналмилалї; васеъ шудани муносибатњои хусусї бо иштироки
субъектони ЉТ ва давлатњои дигар; ба миён омадани шароити мусоид
барои амалї намудани фаъолияти иќтисодии хориљї аз љониби
субъектони ватанї ва ѓайрањо.
Чун дигар соњањои мустаќили њуќуќ њуќуќи байналмилалии
хусусї дорои предмет ва методи худ мебошад.
Предмети њуќуќи байналмилалии хусусиро муносибатњои
байналмилалї хусусї, ки муносибатњои васеъро, аз ќабили
муносибатњои молу мулкї ва ѓайри молу мулкї (муносибатњои
гражданї-њуќуќї), муносибатњои мењнатї, муносибатњои оилавї,
муносибатњое, ки дар љараёни баррасии бањсњои гражданї ва
461

иќтисодї (соњибкорї) бармеоянд, ташкил намуда, ин муносибатњо
дорои унсури хориљї мебошанд.
Дорои унсури хориљї будани ин муносибатњо он маъноро дорад, ки
дар ин муносибатњо ё субъект, ё объект ва ё факти њуќуќї хориљї бояд
бошад. Мањз унсури хориљї, яъне «хориљї» будани ё субъект, ё объект
ва ё факти њуќуќї, ба муносибатњои мазкур табиати њуќуќии дигарро
дода, онњоро аз танзими предмети дигар соњањои њуќуќ, аз љумла
њуќуќи гражданї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи оилавї, њуќуќи мурофиавии
гражданї ва њуќуќи мурофиавии иќтисодї берун мебарорад.
Ба сифати субъекти хориљї дар муносибатњои мазкур шахсони
љисмонии хориљї - шањрвандони Љумњурии Тољикистон набуда;
шахсони њуќуќии хориљї – шахсони хукуќие, ки дар кишвари дигар ба
ќайди давлатї гирифта шудаанд; давлати хориљї баромад менамоянд.
Объекти њуќуќ дар он њолат ба сифати унсури хориљї эътироф
карда мешавад, ки он берун аз ќаламрави давлате ќарор мегирад, ки
муносибатњои љамъиятї вобаста ба он дар ќаламрави ин давлат ба
миён омадаанд.
Факти њуќуќї ба сифати унсури хориљї он њолатњои њаётие
дониста мешаванд, ки дар ќаламрави як давлат ба миён омада,
оќибатњои њуќуќии он (муносибатњои љамъиятии дар заминаи онњо ба
вуљудоянда), дар ќаламрави давлати дигар ба миён меоянд.
Бояд дарљ карда шавад, ки худ мављуд будани ин унсурњои хориљї
дар муносибатњои номбурдашуда, ин муносибатњоро ба таври
автоматї ба предмети њуќуќи байналмилалии хусусї мубаддал
намегардонанд. Зеро, ин унсурњои хориљї дар муносибатњое, ки
предмети танзими њуќуќи гражданї, мењнатї, оилавї, мурофиаи
гражданї ва иќтисодиро ташкил медињанд, низ љой дошта
метавонанд. Аз љумла, дар муносибатњое, ки предмети танзими КГ ЉТ
мебошанд, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї, шахсони
њуќуќии хориљї метавонанд ширкат варзанд (сархати 2 ќ. 2-и м. 1 КГ
ЉТ).
Пас, дар ин њолат фарќияти байни ин соњањои њуќуќ, аз љумла
њуќуќи гражданї ва њуќуќи байналмилалии хусусї дар чї зоњир
мегардад?
Фарќияти асосии њуќуќи байналмилалии хусусї аз соњањои
номбаршуда, аз љумла њуќуќи гражданї дар он мебошад, ки меъёрњои
њуќуќи байналмилалии хусусї (меъёрњои коллизионї) муносибатњои
љамъиятиеро, ки дар онњо унсури хориљї љой дошта, дар љараёни
танзими онњо бањс оид ба њуќуќи татбиќшаванда ба миён меояд, ба
танзим медарорад.
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Вобаста ба ин, танњо дар њолати ба вуљуд омадани бањс оид ба
њуќуќи татбиќшаванда нисбати муносибати љамъиятї, ки дар онњо
унсури хориљї мављуданд, меъёрњои њуќуќи байанлмилалии хусусї
мавриди истифода ќарор мегиранд. Бинобар ин сабаб, ин
муносибатњо метавонанд бо унсури хориљї бошанд, аммо предмети
танзими њуќуќи байналмилалии хусусї набошанд. Масалан,
шартномаи хариду фурўш байни шањрванди ЉТ ва шањрванди
хориљї, ки дар он бањс оид ба њуќуќи татбиќшаванда љой надорад, ба
сифати предмети танзими њуќуќи гражданї баромад намуда, меъёрњои
коллизионї љињати танзими ин муносибатњо татбиќ карда
намешаванд.
Ќобили зикр аст, ки худ бањс оид ба њуќуќи татбиќшаванда мањз
дар муносибатњое ба миён меоянд, ки онњо бо унсури хориљї
мураккаб карда шудаанд. Дар муносибатњое, ки онњо бо унсури
хориљї мураккаб карда нашудаанд, бањс оид ба њуќуќи
татбиќшаванда умуман ба миён намеояд. Масалан, бањсњои оилавї аз
муносибати байни њамсарон – шањрвандони ЉТ, ки аќди никоњи онњо
дар маќомоти дахлдори САЊШ-и љумњурї ба ќайд гирифта шуда,
вобаста ба ин ё он масъалаи аќди никоњи басташуда ба вуљуд меояд,
дорои унсури хориљї набуда, бањс низ нисбати њуќуќи татбиќшаванда
ба миён намеояд.
Пас, маълум мегардад, ки њам муносибат бо унсури хориљї ва њам
бањс оид ба татбиќи њуќуќи хориљї ба сифати ду асоси татбиќшавии
меъёрњои коллизионї буда, ин асосњо њамеша њамдигарро пурра намуда,
дар њамбастагии зич ќарор доранд.
Њуќуќи байналмилалии хусусї чун соњаи њуќуќ дорои методњои
гуногун буда, методњои он аз дигар соњањои њуќуќ фарќ менамоянд.
Масалан, дар бештари соњањои њуќуќ методи диспозитивї ва методи
императивї истифода бурда шуда, вобаста ба ин методњо дар ин ё он
соњаи њуќуќ сарњади амалишавии њуќуќњои субъективї вобаста аз
азму иродаи субъектон муќаррар карда мешаванд. Бо фарќият аз
чунин хусусияти методњои соњањои дигари њуќуќи Љумњурии
Тољикистон, методњои њуќуќи байналмилалии хусусї, аз ќабили
методи коллизионї ва методи моддї-њуќуќї, масъалаи амалишавии
њуќуќњои субъективї бо воситаи механизмњои гуногуни таъсиррасонї
ба амалњои субъектони худ баррасї накарда, хадафи аслии онњо танњо
дар муќаррар намудани њуќуќи татбиќшаванда љињати танзими
муносибатњои байналмилалии хусусї мебошад. Масалан, моњияти
методи коллизионї ин дар асоси меъёрњои коллизионї муќаррар
намудани њуќуќи татбиќшаванда бо воситаи њавола ба њуќуќи
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(ќонунгузории) ин ё он давлат мебошад. Пас, њангоми татбиќи ин
метод, ба саволи «ин муносибат бо ќонунгузории кадом давлат бояд
танзим карда шавад?» посух дарёб карда мешавад.
Методи моддї-њуќуќї низ хусусияти њаволакунанда дошта, аммо
њамеша ба ќонунгузории миллї танзими муносибати мушаххаси
њуќуќи байналмилалии хусусиро њавола менамояд. Аз ин лињоз,
тамоми меъёрњои коллизионї, ки барои танзими муносибати
байналмилалии хусусї ќонунгузории миллї – ЉТ-ро дарљ намудаанд,
таљассумгари методи моддї-њуќуќї мебошанд. Ќобили зикр аст, ки
меъёрњои коллизионие, ки таљассумгари методи моддї-њуќуќї
мебошанд, дар ќонунгузории миллї миќдоран кам мебошанд ва
сабаби чунин камтар будани чунин меъёрњо дар он мбеошад, ки ин
меъёрњо асосан бањри танзими муносибатњои байналмилалї-хусусие,
ки бештар табиати оммавї доранд, равона карда мешаванд. Масалан,
мутобиќи муќаррароти ќ. 2-и м. 1217-и КГ ЉТ нисбат ба њифзи њуќуќи
моликият ва ё дигар њуќуќњои ашёї ба амволе, ки ба фењристи
давлатии ЉТ ворид карда шудааст, њуќуќи ЉТ татбиќ карда мешавад.
Аз ин ќоида бармеояд, ки бинобар сабаби ворид карда шудани
амволе, ки њуќуќњои ашёї ба онњо бояд њифз карда шаванд, ба
фењристи давлатии ЉТ, ин хусусият таъсири оммавї-њуќуќии худро ба
танзими муносибатњои хусусї мерасонад ва аз ин сабаб барои
танзими ин муносибат методи моддї-њуќуќї истифода мешавад.
Бо назардошти гуфтањои боло, њуќуќи байналмилалии хусусї бо
доштани предмет ва методи хосаи худ ба сифати соњаи њуќуќии
мустаќил дар низоми њуќуќи кишвар эътироф карда шуда, мавќеи
мустаќили худро доро мебошад.
2.
Њуќуќи байналмилалии хусусї – чун соњаи ќонунгузорї.
Чї гуна дар боло ќайд намудем, њуќуќи байналмилалии хусусї
чун соњаи ќонунгузорї низ баромад менамояд. Маънои ин суханњо
дар он мебошад, ки маљмўи санадњои меъёрии њуќуќие мављуданд, ки
онњо бањри танзими муносибатњои байналмилалї-хусусї равона
карда шудаанд. Ќонунгузории ватанї дар соњаи њуќуќи
байналмилалии хусусї аз Конститутсияи ЉТ, КГ ЉТ, Кодекси оилаи
ЉТ ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї иборат мебошад.
Асоси шомил намудани ин ё он санади меъёрии њуќуќї ба
ќонунгузории кишвар дар соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї ин мављуд
будани меъёрњои коллизионї дар ин санади меъёрии њуќуќї мебошад, ки
бањри танзими муносибатњои мушаххаси байналмилалї-хусусї равона
карда шудаанд.
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Дар низоми ќонунгузории миллї дар соњаи њуќуќи
байналмилалии хусусї мавќеи асосї ва хосаро Конститутсияи
Тољикистон доро мебошад. Ќобили зикр аст, ки эътирофи
Конститутсия ба сифати ќисмати таркиби ќонунгузории миллї дар
соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї аз он бармеояд, ки: а)
Конститутсияи Тољикистон ба сифати ќонуни асосии давлат баромад
намуда, эътибори олии њуќуќї дорад ва меъёрњои он мустаќиман амал
мекунанд; б) дарбаргирандаи як ќатор меъёрњое мебошад, ки бањри
танзими муносибатњои байналмилалии хусусї равона карда шудаанд.
Конститутсияи кишвар чун ќисми таркибии ќонунгузории миллї
дар соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї баромад намуда, чун
сарчашмаи асосии он, муќарраркунандаи моњият ва мазмуни
меъёрњои дигари ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи
њуќуќи байналмилалии хусусї, самти минбаъдаи инкишофи онњоро
муќаррар менамояд.
Инчунин, хусусияти мустаќимии меъёрњои Конститутсияи
Тољикистон имкон фароњам меоварад, ки меъёрњои он дар танзими
муносибатњои байналмилалии хусусї бевосита ширкат варзанд. Аз
љумла, муќаррароти бештари боби 2-и Конститутсияи кишвар, ки ба
њуќуќ ва озодињои асосии инсон ва шањрванд бахшида шудааст, дар
танзими муносибатњои байналмилалї-хусусї бо иштироки
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд сањми баѓоят калон
мегузорад.
Инчунин як ќатор меъёрњои Конститутсия њарчанде бевосита
муносибатњои байналмилалии хусусиро танзим накунанд њам, аммо
заминаро барои танзими минбаъдаи онњо мегузоранд. Аз љумла,
муќаррароти ќ. 3-и м. 10-и Конститутсияи Тољикистон њарчанде ба
сифати предмети танзими худ масъалаи муќаррар намудани мавќеи
санадњои њуќуќии байналмилалї, ки онњоро Тољикистон эътироф
кардааст, дар низоми њуќуќии кишварро ќарор додааст, бо воситаи
меъёри мазкур муќаррар карда шудани мавќеи ин санадњои њуќуќии
байналмилалї танзими муносибатњои байналмилалии хусусї сурат
мегиранд. Зеро, ба ѓайр аз ќонунгузории миллї низ дар санадњои
њуќуќии байналмилалї меъёрњои коллизионї љой доранд, ки аз
љониби маќомоти њуќуќтатбиќкунанда дастрас карда шаванд.
Дар даврони Истиќлолияти давлатии Тољикистон ќонунгузории
миллиро дар соњаи њуќуќи байнмилалии хусусї бо ќабул ва мавриди
истифода ќарор дода шудани як ќатор кодексњо, аз љумла КГ ЉТ,
Кодекси оилаи ЉТ, Кодекси мурофиавии граждании ЉТ, инчунин як
ќатор ќонунњо, ки муносибатњои мазмунан ва моњиятан нави
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байналмилалии хусусиро мавриди танзим ќарор доданд, метавон
арзёбї намуд. Бояд дарљ намуд, ки бештари ин санадњои меъёрии
њуќуќї мањз дар заминаи бадастории Истиклолияти давлатии
Тољикистон ќабул ва мавриди амал ќарор дода шуда, дар давраи то
Истиќлолияти давлатии кишвар онњо мављуд набуданд, зеро заминаи
асосии онњо – муносибатњои љамъиятие, ки предмети танзими онњоро
ташкил мекунанд, дар он давра љой надоштанд.
Дар байни ин санадњои меъёрии њуќуќї яке аз мавќењои асосї ба
КГ ЉТ дода мешавад. Фасли VII-уми ќисми 3-и Кодекси мазкур, ки
меъёрњои коллизиониро дар худ дарљ намудааст, онро ба сифати яке
аз сарчашмањои асосии њуќуќи байналмилалии хусусї дар
Тољикистон мубаддал мегардонад.
Дар фасли мазкури Кодекси зикршуда масоили гуногуни њуќуќи
байнал-милалии хусусї баррасї карда шуд, љихати танзими онњо
меъёрњои коллизионии дахлдор дарљ карда шудаанд.
Ќобили зикр аст, ки як ќатор меъёрњои коллизионии дар фасли
VII-и Кодекси мазкур дарљгардида дар ќонунгузории Тољикистони
шўравї низ љой доштанд. Аз љумла, дар Асосњои ќонунгузории
граждании Иттифоќи ЉШС ва республикањои иттифоќї аз соли
1961 ва дар заминаи он ќабул гардидани КГ ЉШС Тољикистон аз
соли 1963, ки аз 1 январи соли 1965 мавриди амал ќарор гирифт, як
ќатор меъёрњои коллизионї љой гирифта буданд. Аз љумла, дар
Асосњои
ќонунгузории
граждании Иттифоќи ЉШС ва
республикањои иттифоќї аз соли 1961 фасли VIII бо номи “Ќобилияти
њуќуќдории шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд.
Татбиќи ќонунњои граждании давлатњои хориљї, шартномањо ва
созишномањои байналхалќї” дарљ гардида буд, ки 8 моддаро
(м.122, м.129) дар бар мегирифт.
Дар моддањо мазкури он масоили зерин мавриди баррасї ќарор
дода шуда буданд. Аз љумла: м. 122 ба ќобилияти њуќуќдории
шањрвандони хориљї; м. 123 ба ќобилияти њуќуќдории шахсони
бешањрванд; м. 124 ба ањдњои тиљоратии хориљии ташкилотњои
хориљї; м. 125 оид ба ќонуне, ки нисбати шакли ањд татбиќ мешавад;
м. 126 оид ба ќонуне, ки нисбати уњдадорињо аз ањдњои
тиљоратии хориљї татбиќ мешавад; м. 127 оид ба ќонуне, ки ба мерос
татбиќ карда мешавад; м. 128 оид ба масоили мањдудкунии татбиќи
ќонуни хориљї; м. 129 оид ба шартномањо ва созишномањои
байналмилалї бахшида шуда буданд.
Чуноне, ки худ аз моддањои Асосњои ќонунгузории граждании
Иттифоќи ЉШС ва республикањои иттифоќї аз соли 1961 бармояд, на
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њама масоили њуќуќи байналмилалии хусусї дарљи худро дар ин
сарчашма ёфта буданд. Чунин њолат заминањои объективии худро
доробуда, яке аз чунин заминањо ин танзими он муносибатњои
байналмилалии хусусие, ки дар он давра љой доштанд, мебошанд.
Дигар масъалањо, аз љумла масоили вазъи њуќуќии шахсони
њуќуќї чун субъекти њуќуќи байналмилалии хусусї ва масоили
дигари институтњои њуќуќи байналмилалии хусусї, бинобар сабаби
мављуд набудани ин муносибатњо ва ё он ки ба њайси премети
ќонунгузории оммавї баромад намудани онњо, дарљ карда нашуда
буданд. Масалан, дар замони Иттињоди Шўравї амалї
гардонидани фаъолияти иќтисодии хориљї монополияи давлатї
эътироф карда шуда, танњо шахсони њуќуќии давлатї, ки аз
љониби маќомоти ваколатдори давлатї барои амалї намудани
фаъолияти иќтисодии хориљї ва аз љумла бастани ањдњои иќтисодии
хориљї иљозат мегирифтанд, барои иштирок дар ин гуна муносибатњо
њуќуќ пайдо мекарданд.1 Аз ин нуќтаи назар, танзими байналмилалїхусусии муносибатњои љамъиятї дар он давра бо њамин 8 модда
ќонеъ мегардид.
Дар КГ ЉШС Тољикистон низ ин 8 моддаи Асосњои
ќонунгузории граждании Иттифоќи ЉШС ва республикањои
иттифоќї аз соли 1961 дар фасли VIII-и он низ дарљ гардида буд (м.
558-м.565).
Истиќлолияти давлатии Тољикистон заминаи васеъ шудани
муносибатњои байналмилалии хусусиро гузошта, дар фасли VII-и
КГ ЉТ (м.1191-м.1234) масоили гуногуни њуќуќи байналмилалии
хусусї, аз ќабили масъалаи сарчашмањои њуќуќи байналмилалии
хусусї, татбиќи њуќуќи хориљї, вазъи њуќуќии субъектони њуќуќи
байналмилалии хусусї, муќаррарот оид ба уњдадорињо дар њуќуќи
байналмилалии хусусї, муќаррарот оид ба масоили њуќуќњои ашёї
дар њуќуќи байналмилалии хусусї ва дигар масъалањо мавриди
танзим ќарор гирифтаанд.
КГ ЉТ дар низоми ќонунгузории миллї дар соњаи њуќуќи
байналмилалии хусусї ба сифати яке аз сарчашмањои асосї эътироф
карда мешавад, зеро: а) бештари меъёрњои коллизионї дар он
мустањкам карда шудаанд, ва б) ќисми бештари муносибатњои
байналмилалии хусусї ин муносибатњои гражданї-њуќуќї бо унсури
хориљї мебошанд.

1Поздняков

В.С. Советское государство и внешняя торговля (правовые вопросы).- М.,
«Междунар. отношения», 1976.- С. 61.
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Инчунин, бояд ќайд карда шавад, ки бар замми хусусиятњои
дарљгардидаи КГ ЉТ, он дарбаргирандаи меъёрњои умумие мебошад,
ки заминаи асосии татбиќ карда шудани меъёрњои Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон, аз љумла меъёрњои коллизионии фасли VII-ро,
нисбат ба дигар муносибатњои байналмилалии хусусї, ба ѓайр аз
муносибатњои гражданї-њуќуќї, таъмин менамояд. Аз љумла, дар м.
1191-и Кодекси мазкур масоили умумї оид ба муќаррар намудани
њуќуќи татбиќшаванда нисбат ба муносибатњои гражданї-њуќуќї, ки
бо унсури хориљї мураккаб гардиданд, муќаррар карда шудааст.
Ин муќаррароти Кодекси зикршуда, њарчанде ки асосан ба
муносибатњои гражданї-њуќуќї бо унсури хориљї татбиќ карда
мешавад, аммо бо назардошти хусусияти субсидиарї доштани
ќонунгузории гражданї, аз љумла, нисбати ќонунгузории оилавї ва
мењнатї (сархати 2-и ќ. 1-и м. 1-и Кодекси зикршуда), хусусияти
умумиро дошта, дар љараёни танзим, аз љумла, танзими муносибатњои
оилавї ва мењнатии бо унсури хориљї мураккабгардида, метавонанд
татбиќ карда шаванд, агар дар ќонунгузории оилавї ва мењнатї оид
ба ин муносибатњои меъёрњои дигар дарљ нашуда бошанд.
Ќайд бояд намуд, ки дар Кодекси оилаи ЉТ, ки яке аз сарчашмаи
дигари асосии њуќуќи байналмилалии хусусї эътироф карда мешавад,
ќоидањои алоњидаи оид ба танзими муносибатњои оилавї бо унсури
хориљї дарљ карда шудаанд. Аз љумла, дар фасли VIII-и он меъёрњои
коллизионї оид ба муносибатњои оилавї бо иштироки шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд таљассум гардидаанд.
Бояд дарљ намуд, ки бинобар сабаби дар Кодекси оилаи ЉТ
мављуд будани ќоидањои ба худ хоси танзимкунанда, муќаррароти
фасли VII-и КГ ЉТ бо дастрасии сархати 2-и ќ. 1-и м. 1-и њамин
Кодекс татбиќ карда намешавад.
Аммо, масъалаи мазкур, яъне масъалаи татбиќи муќаррароти
фасли VII-и Кодекси зикршуда, бо фарќият аз татбиќшавии он дар
љараёни танзими
муносибатњои оилавї бо унсури хориљї
мураккабгардида, дар љараёни танзими муносибатњои мењнатии бо
унсури хориљї мураккабгардида, ки ба њайси предмети танзими
њуќуќи байнамилалии хусусї низ баромад менамоянд, хусусияти
дигарро ба худ мегирад, зеро, дар Кодекси мењнати ЉТ, бо фарќият аз
Кодекси оилаи ЉТ, меъёрњои коллизионї љойгир нашудаанд.
Аз ин нуќтаи назар, масъалаи эътирофи Кодекси мењнати ЉТ чун
сарчашмаи њуќуќи байналмилалии хусусї то андозае мавриди бањс
ќарор гирифта шуда метавонад. Зеро, агар мо сарчашмаи њуќуќро ба
сифати шакли берунии ифодаёбии меъёрњои соњањои алоњидаи њуќуќ
эътироф намоем, пас дар њолати дар ин ё он санади меъёрии њуќуќї
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мављуд набудани меъёри соњаи њуќуќи мазкур, ин оё санади меъёрии
њуќуќї ба сифати сарчашмаи он эътироф карда мешавад? Мо дар он
нуќтаи назар мебошем, ки дар ин њолат чунин санади меъёрии њуќуќї
набояд ба сифати сарчашмаи њуќуќии ин соњаи њуќуќ эътироф карда
шавад.
Бояд ќайд намуд, ки ин суханњо нисбат ба Кодекси мењнатии ЉТ,
ки њоло амал карда истодааст, дахл дошта, нисбат ба Кодекси мазкур
дар тањрири ќаблї татбиќ карда намешавад. Зеро, дар Кодекси
мењнати Тољикистон дар тањрири ќаблї, дар м. 12 муќаррарот оид ба
татбиќи ќонунгузории Тољикистон оид ба мењнат нисбат ба
шањрвандони хориљї, шахсони бешањрванд ва ташкилотњои хориљї
дарљ гардида буда, ки тибќи он ќонунгузории Тољикистон дар бораи
мењнат нисбат ба шахсоне, ки шањрванди Тољикистон намебошанд,
вале тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњои воќеъ
дар ќаламрави Тољикистон кор мекунанд, агар дар ќонуни ЉТ ва ё
шартномаи байналмилалї бо иштироки ЉТ тартиби дигаре пешбинї
нашуда бошад, татбиќ мегардад. Пас, дар ин муќаррарот меъёри
коллизионии «љойи бастани шартномаи мењнатї» дарљ карда шуда
буд ва мањз дар асоси ин меъёр Кодекси мазкур чун сарчашмаи њуќуќи
байналмилалии хусусї эътироф карда мешуд.
Дар Кодекси мењнатии ЉТ дар тањрири амалкунанда як катор
меъёрњо дарљ гардидаанд, ки заминаи асосии иштироки субъектони
хориљиро дар муносибатњои мењнатї ташкил менамояд. Аз љумла,
тибќи моддаи 15-и он дарљ мегардад, ки субъектони муносибатњои
мењнатї корманд ва корфармо мебошанд. Роњбари филиал ва
намояндагии шахси њуќуќии хориљї метавонад дорои тамоми њуќуќ
ва уњдадорињои корфармо аз номи шахси њуќуќии хориљии мазкур
бошад. Пас, ба њайси корфармо шахсони њуќуќии хориљие, ки дар ЉТ
филиал ё намояндагиии худро доро мебошанд, дар симои роњбари
онњо баромад карда метавонад. Ин меъёр хусусияти умумї дошта, ба
сифати меъёри коллизионї эътироф карда намешавад, зеро он
дарбаргирандаи ќоидае, ки њангоми ба вуљуд омадани бањс аз
муносибатњои мењнатї маќомоти њуќуќтатбиќкунанда бояд њуќуќи
кадом кишварро татбиќ намояд, намебошад.
Дар ин асно саволе ба миён меояд, ки њангоми ба миён омадани
њолати дар боло дарљгардида, яъне дар њолати ба миён омадани бањс
байни корманд – шањрванди ЉТ ва корфармо – шахси њуќуќии хориљї
дар симои роњбари филиал ва ё намояндагии он, ќонунгузории кадом
давлат бояд татбиќ карда шавад? Оё дар ин асно, азбаски худи
Кодекси мењнати ЉТ меъёри мушаххасро пешбинї намекунад, бо
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назардошти сархати 2-и ќ. 1-и м. 1-и КГ љумњурї муќаррароти фасли
VII-и Кодекси мазкур нисбати ин муносибатњо татбиќ карда шаванд?
Саволњои мазкур бояд аз лињози њам моњият ва њам табиати
хуќуќии муносибатњои гражданї-њуќуќї ва мењнатї-њуќуќии бо
унсури хориљи мураккабгардида ва бо назардошти муњтавои
муќаррароти КГ ЉТ ва Кодекси мењнати ЉТ тањлил гардида, омўзиши
алоњидаро талаб менамояд.
3. Њуќуќи байналмилалии хусусї – чун соњаи илми њуќуќ ва фанни
таълимї.
Њуќуќи байналмилалии хусусї чун соњаи илми њуќуќ дар
Тољикистон низ заминаи худро аз Истиќлолияти давлатї гирифта, дар
даврони то бадастории Истиќлолият дар кишвар омўзиши он чун
соњаи илми њуќуќї ба роњ монда нашуда буд. Заминаи ин њолат дар
васеъ набудани муносибатњои байналмилалии хусусї ва бо ин сабаб
мављуд набудани зарурият дар васеъ татбиќ нашудани муќаррароти
дахлдори КГ ЉШС Тољикистон дар соњаи мазкур мебошанд.
Истиќлолияти давлатии Тољикистон, ки бањри ба миён омадани
муносибатњои васеи байналмилалии хусусї дар кишвар имкон
фароњам овард, заминаи асосии рушди ќонунгузории навини кишвар
дар сохаи њуќуќи байналмилалии хусусї гардида, барои анљом додани
корњои тањлилї ва омўзиши илмии институтњо ва меъёрњои њуќуќи
байналмилалии хусусї бо маќсади танзими дурусти муносибатњои
байналмилалии хусусї ва татбиќи дахлдори меъёрњои коллизионии
ќонунгузории миллї, замина гузошт.
Мањз саъйу кўшиши олимони ватанї - мутахассисони соњаи
њуќуќи байналмилалии хусусї ва дигар соњањои њуќуќ, аз ќабили
Ш.Менглиев, М.Мањмудзода, Раљабов М.Н., Бобозода У.,
Ќодирќулов Х.Р. ва дигарњо мебошанд, ки имрўзњо масоили гуногуни
њуќуќи байналмилалии хусусї дар кишвар аз лињози илмї мавриди
баррасї ќарор гирифта, дар ин самт корњои илмї ба нашр расида
истодаанд.
Лозим ба ёдоварист, ки дар инкишофи илми њуќуќи
байналмилалии хусусї сањми кафедраи њуќуќи байналмилалии
факултети њуќуќшиносии ДМТ, ки худ мањз дар заминаи
Истиќлолияти давлатї таъсис дода шудааст, баѓоят назаррас буда,
устодон ва мутахассисони ин кафедра фаъолияти худро бевосита ба
омўзиши илми њуќуќи байналмилалаии хусусї дар кишвар равона
менамоянд.
Китобњои дарсї дар соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї мањз
мањсули мењнати устодон ва кормандони кафедраи мазкур буда, дар
кишвар бори аввал дар соли 2013 китоби дарсї, дар шакли пурра, бо
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забони русї «Международное частное право», ки ба ќалами устоди
бештари мутахассисони соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї дар
кишвар профессор Ш. Менглиев тааллуќ дорад, чоп гардид. Китоби
мазкур дар тањкими дониши њуќуќи байналмилалии хусусї дар
Тољикистон сањми арзанда гузошта, бештари корњои илмї дар соњаи
мазкур дар заминаи он ва бо назардошти андешањои дар он
дарљгардида амалї карда шуданд.
Хурсандиовар аст, ки бо кўшиши устодони кафедраи мазкур,
инчунин васоити таълимї бо забони давлатї - «Њуќуќи
байналмилалии хусусї» соли 2018 аз нашр баромад.
Њукуќи байналмилалии хусусї чун фанни таълимї дар макотиби
олии њуќуќшиносии кишвар омўхта мешавад. Омўзиши фанни мазкур
тибќи наќшањои таълимї, барномањои таълимї (силлабусњо) амалї
карда шуда, љињати ба донишљўён пешнињод намудани донишњое
муайяне, ки дастоварди илми њуќуќи байналмилалии хусусї
мебошанд, равона карда мешавад.
Ќобили зикр аст, ки чун илми њуќуќи байналмилалии хусусї,
диќќати васеъ ба тадриси фанни њуќуќи байналмилалии хусусї мањз
дар заминаи бадастории Истиќлолияти давлатї ба миён омада,
њадафи омўзиши ин фан – омода намудани њуќуќшиносони соњибкасб
мебошад.
Дар факултети хуќуќшиносии ДМТ ба масъалаи омўзиши фанни
њуќуќи байналмилалии хусусї диќќати хоса дода шуда, устодони
кафедраи њуќуќи байналмилалии факултети њуќуќшиносии донишгоњ
дар љараёни гузаштани дарсњо аз фани мазкур вазифаи пуршарафи
устодии худро ба таври дахлдор иљро намуда истодаанд.
Бо назардошти гуфтањои боло, чунин хулоса карда мумкин аст, ки
њуќуќи байналмилалии хусусї њамчун соњаи њуќуќ, њамчун соњаи
ќонунгузорї, њамчун соњаи илми њуќуќї ва њамчун фанни таълимї
заминаи инкишоф ва рушди худро аз Истиќлолияти давлатї гирифта,
дар 30-соли Истиќлолият инкишофи худро дар самти тањкими
Истиќлолияти давлатї ва рушди Тољикистони азиз ва мањбуб чун
давлати соњибистиќлол, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона
равона карда, минбаъд низ рушди худро дар ин самт давом хоњад дод.
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