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Маҷаллаи «Қонунгузорӣ»-и Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 майи соли 

2018 ба Номгӯи маҷалла ва нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи Олии Аттестатсионии (КОА) назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.  

Маҷалла инчунин дар Базаи маълумотҳои таҳлилии – Шохиси илмии тақризшавандаи Россия шомил аст. 

Нашрияи мазкур дар ҳамкории муштарак бо Барномаи «Мусоидат ба давлатдории ҳуқуқӣ дар кишварҳои 

Осиёи Марказӣ»-и GIZ (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилалӣ) нашр мешавад. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории 

байналмилалӣ) барномаи мазкурро бо супориши Вазорати федералии ҳамкории иқтисодӣ ва рушди Олмон (BMZ) 

иҷро менамояд. 

Хулосаю ақидаҳо ва шарҳу тафсири дар нашрияи мазкур зикргардида мавқеи муаллифон буда, мавқеи GIZ ё 

BMZ-ро инъикос наменамоянд.  

Шумораи маҳдуди маҷалла ба фурӯш бароварда мешавад. 

* * * 

Журнал «Законодательство» Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан 31 

мая 2018 года включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий Высшей Аттестационной Комиссии 

(ВАК) при Президенте Республики Таджикистан. Зарегистрирован в Министерстве культуры Республики 

Таджикистан.  

Журнал также включен в Аналитическую базу данных – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Данное издание публикуется совместно с Программой GIZ «Содействие правовой государственности в странах 

Центральной Азии». 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному 

сотрудничеству) осуществляет эту программу по заказу Федерального министерства экономического 

сотрудничества и развития Германии (BMZ). 

Приводимые в настоящем издании данные, заключения, мнения и интерпретации являются позицией авторов и 

никак не могут рассматриваться как отражающие позицию GIZ или BMZ. 

В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве. 

 

 

 

 

 

Сармуҳаррир 

Главный редактор 
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Успешное развитие правового государства 

зависит не только от высокого уровня правовой 

культуры его народа, но и его правосознания, 

которое в свою очередь определяет степень 

правовой зрелости данного общества, т.е. 

идеальное знание, признание, соблюдение норм 

и ценностей права. Вместе с тем, правосознание 

посредством запретов и дозволений, испытывая 

воздействие права, дает возможность личности, 

обществу не только ощутить, но и воспринять 

правовую действительность через правовые 

чувства (одобрение, негодование), настроения, 

оценки (справедливость, несправедливость) и 

т.д. Однако не каждый человек наделен такой 

способностью, следовательно, 

преимущественная часть населения не в 

состоянии осмыслить, воспринять либо 

соблюсти законы государства, что порождает 

конфликтные ситуации, разрушая тем самым 

правильное правосознание подвергает его 

деформации.  

Деформированное (искаженное) 

состояние правосознания выступает итоговым 

результатом изменения положительного 

состояния правосознания. Следовательно, 

характерной чертой искаженного состояния 

являются осознанные деяния (действия, 

бездействия) людей, направленные не только на 

игнорирование норм и требований законов, но 

и на их нарушение. Приведем некоторые из 

возможных вариаций относительно категорий 

лиц с признаками деформированного 

правосознания.  

Итак, первую категорию составляют лица, 

не имеющие представления о содержание 

нормы права; вторую - лица, знающие ее 

содержание, но негативно к ней относящиеся; 

третью - лица, знающие ее содержание, 

признающие ее социальную ценность, но не 

выполняющие ее предписаний [17, с. 50]. Таким 

образом, в зависимости от разнообразия 

социальных общностей, количественного 

показателя антиправового отражения на 

законность и правопорядок, можно выделить 

индивидуальную, групповую и массовую 

деформацию. 

Деформация индивидуального 

правосознания. Данный вид характеризуется 

искажением правосознания отдельно взятой 

личности, в частности ее психологией и ее 

психофизическими особенностями. Первая 

раскрывает ее антиправовую 

индивидуальность: неискренность душевного 

склада, искаженную психику, коварный 
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характер, темперамент, неправильное 

мышление, либо представления, которые 

сформировались непосредственно под 

воздействием неблагоприятных социальных 

факторов. Вторые отражают его личностную 

характеристику, в частности: недостатки в 

процессе ее взросления или воспитания, 

приобретение в процессе жизнедеятельности 

неблагоприятного опыта, антиправовую 

целенаправленость, склонность к корысным и 

противоправным действиям и т.п.  

Вместе с тем, немаловажное значение 

имеет и круг ближайшего окружения 

(микросреда), в которой находится индивид, так 

как ей присуще определять линию его 

поведения. Так, микросреда (семья, друзья, 

знакомые и т.п.) с неблаготворным морально-

психологическим климатом выступает 

предпосылкой аномального поведения 

личности. Ей свойственно воздействовать на 

человека, как сознательно, так и бесознательно. 

При этом побудительным мотивом могут 

выступить, как различного рода личностные 

переживания относительно переоценки 

ценностей, идей, критики и т.д., так и 

расхождения взглядов, способных породить 

напряженность, конфликтность, 

противоборство, тем самым активизировать 

процесс перехода от намерения к 

противоправному, либо преступному 

посягательству.  

К примеру, Л.В. Алексеева, при изучении 

личности преступника выделяет следующие ее 

психологические характеристики: 

рациональная деформация социальных 

значений, эмоциональные черты и особенности, 

мотивационно-эгоистическая позиция. Итак, 

при рациональной деформации социальных 

значений у личности на сознательном уровне 

формируются особые выводы относительно 

имеющихся познаний, норм, пределы 

дозволенности и т.д.; при эмоциональных 

чертах и особенностях - отражается внутренняя 

предрасположенность к неуравновешенному, 

либо агрессивному реагированию, ранимость и 

т.д.; мотивационно-эгоистическая позиция 

носит субъективный характер, т.е. выступает 

побудителем совершения преступных деяний к 

удовлетворению ранее не удовлетворенных 

запросов, потребностей [1, с. 67-68]. 

Деформация группового 

правосознания. Данный вид характеризуется 

искажением правосознания членов микрогрупп, 

либо макрогрупп объединенных не только 

национальными, культурными, религиозными, 

расовыми, но и иными интересами, которые в 

силу своих правовых воззрений выражают 

негодование к правовой действительности, 

противостоят законности и правопорядку в 

обществе, и в целом противопоставляют себя 

государству. Вместе с тем, взаимодействия 

людей в группах не редко порождают и 

групповые разногласия, которые могут 

привести, как минимум к правонарушению, а 

как максимум к серьезному противоборству 

(конфликту), т.е. совершению преступления.  

Рассмотрим некоторые из 

правонарушений, совершаемые 

преимущественно группой лиц в сфере 

общественного порядка и нравственности по 

законодательству Республики Таджикистан [8]. 

Итак, мелкое хулиганство, выражающееся в 

непристойном выплеске недовольства, 

сопряженного с использованием грубых 

(резких), либо обидных слов в общественных 

местах, назойливых просьбах, либо 

оскорбительном приставании к другим лицам и 

прочих действиях нарушающих общественный 

порядок, спокойствие населения. Вандализм, 

выражающийся в совершении противоправных 

действий по осквернению зданий, либо 

сооружений, приведении в негодность 

общественного (государственного) имущества, 

не содержащего признаков преступления.  

Распитие спиртных напитков, курение 

табачных изделий в общественных местах - 

это противоправность действий группы лиц, 

совершаемые путем осознанного распития 

спиртных напитков, либо раскуривания 

табачных изделий в осознанном, а равно не 

осознанном появлении в нетрезвом состоянии в 

общественном месте, либо общественном 

транспорте. Вышеуказанные противоправные 

действия свидетельствуют не только о 

бесстыдном поведении, но и сознательно - 

пренебрежительном отношении группы лиц к 

нормам общественной нравственности. Вместе 

с тем, данные противоправные действия, не 

являясь по своей сути преступлениями, влекут 

наложения административного штрафа, 

административного ареста.  
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Преступные действия, как вид групповой 

деформации правосознания, обуславливаются 

расхождением намерений, интересов, 

противоречий взглядов, неудовлетворенностью 

от деяний (действий, бездействий) иных членов 

группы либо нежеланием отдельных членов 

группы следовать нормам и ценностям, 

порождающую вражду интересов (личностную, 

расовую, национальную и т.д.) и многое другое. 

Так, в неформально организованных 

преступных группах (к примеру, в армии, 

тюрьмах) власть (доминирование) 

устанавливается, как правило, на основе 

крайней жестокости с применением грубой 

физической силы. Противоправная 

деятельность главарей (авторитетов) 

характеризуется крайне выраженным эгоизмом, 

упоением своей силой и вседозволенностью, 

умением не только навязывать, но и сдерживать 

серьезные противоборства и т.д. [3, с. 246 ]. 

Наряду с этим, считаем необходимым 

рассмотреть наиболее актуальные на 

сегодняшний день виды преступной 

деятельности (террористическая, 

экстремистская, а также наркопреступная) 

исходя из законодательства Республики 

Таджикистан.  

Итак, “террористическая деятельность, 

представляет собой деятельность, 

включающую: организацию, планирование, 

подготовку и совершение террористической 

акции; подстрекательство к террористической 

акции, насилию над физическими лицами или 

принуждению организации, уничтожению 

имущества и иных материальных объектов в 

террористических целях; организацию 

незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для 

совершения террористической акции, а равно 

участие в такой акции; вербовку, вооружение, 

обучение и использование террористов; 

финансирование заведомо террористической 

организации или террористической группы или 

иное содействие им ...” [4] и другие преступные 

действия.  

Она подразделяется на внутреннюю, 

характерной чертой, которой выступает 

базирование и реализация преступных целей в 

пределах территории одного государства и 

международную террористическую 

деятельность, характеризующейся 

осуществлением преступных замыслов с целью 

нарушения международного порядка, т.е. 

реализуемой на территории более чем одного 

государства; высокой общественной 

опасностью (массовыми человеческими 

жертвами, нанесением телесных и психических 

травм, разрушения материальных, культурных, 

либо духовных ценностей, жестокостью 

терактов, нанесением максимального урона) 

[15] и т.д.  

Экстремистская деятельность 

подразумевает «насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение 

целостности Республики Таджикистан, подрыв 

национальной безопасности Республики 

Таджикистан; захват или присвоение властных 

полномочий; создание незаконных 

вооруженных формирований; осуществление 

террористической деятельности; возбуждение 

расовой, национальной или религиозной розни, 

а также социальной розни, связанной с 

насилием или призывами к насилию; унижение 

национального достоинства; осуществление 

массовых беспорядков, хулиганских действий и 

актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно 

по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

пропаганду исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности 

…» [5] и иные действия.  

Наркопреступная деятельность 

группировок направленная на умышленное 

причинение вреда здоровью населения, угрозе 

генофонда населения страны. Их действия 

охватывают не только незаконное 

изготовление, производство, переработку 

наркотических средств либо психотропных 

веществ, но и их приобретение, хранение, 

транспортировку и пересылку с целью 

реализации и получения максимальной 

прибыли. Иными словами, преследуя 

корыстные цели, членов наркогруппировок 

вовсе не заботят негативные для общества 

последствия их противозаконной деятельности, 

для них приоритетно исключительно их 

финансово-материальное обогащение.  
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Деформация массового правосознания 
зачастую выступает результатом масштабных 

общественных потрясений, политико-правовой 

нецелесообразности, сопровождающихся 

падением производства, размыванием правовой 

системы общества, социальным расслоением и 

обнищанием населения, увеличением роста 

преступности, противоречивостью и 

неустойчивостью правовой системы и т.д. 

Данный вид формируется на основе жизненно-

правовых потребностей, взглядов, либо не 

соответствующих, либо противоречащих 

правовой действительности, т.е. это результат 

реально-практических отношений.  

В частности это выражается в 

несоблюдении, либо нарушении прав и свобод 

человека и гражданина, в игнорировании 

законов либо поиске обходных путей, в 

издании противоречивых либо 

взаимоисключающих правовых актов и прочем 

[13, с. 63], а также в наличии не 

удовлетворенных потребностей людей, 

выступающих единственным внутренне-

осознанным побудителем их активно-

противозаконной деятельности. 

Так, не в состоянии в одиночку достичь 

своих корыстных замыслов (влиять, 

властвовать, контролировать, перераспределять 

ресурсы), люди объединяются в общности 

недовольных масс, толп, которым не присущи 

постоянность и тем более подконтрольность. 

Общность зарождается лишь в том случае, 

когда разные люди начинают осознавать 

единство своих интересов, основу которых 

составляют определенные потребности, 

побуждающие необходимость в их 

удовлетворении [10, с. 52]. Формирование масс 

или же толп происходит в результате 

возникновения общих интересов (законных, 

незаконных), порожденных произволом, либо 

самоуправством, социально-правовой 

несправедливостью, не оправданными 

надеждами населения, тревожностью, паникой, 

истерией и прочим, что нагнетает 

напряженность, формирует угрозу 

безопасности их достойного существования, 

порождает массовый характер противоправных 

действий.  

Масса представляет собой общность 

людей, сформировавшуюся не 

непосредственно, а опосредованно, т.е. по 

средствам группового контакта из числа 

незнакомых друг с другом лиц, но пришедших 

умышленно, либо спонтанно к единодушию 

относительно тех или иных несоответствий или 

противоречий правовой действительности, 

жизненно-правовых потребностей, взглядов, 

убеждений и прочего, ведущих себя 

аналогичным образом. Толпа же представляет 

собой сформировавшуюся группу людей 

находящихся в непосредственном контакте 

друг с другом. К примеру, при массовом 

бунтарстве толпой становится масса, 

поддавшаяся воздействию жестоких и 

разрушительных инстинктов с целью 

воплощения в действительность корыстных 

замыслов определенного индивида (бунтаря) [6, 

с. 508]. 

В современных условиях одним из 

массовых проявлений данного вида 

деформации выступает повсеместное 

проявление коррупции, охватившей не только 

сферы жизнедеятельности общества, но и 

государственно-властные структуры. Ей 

свойственна расчетливо-рассудочная 

антиправовая деятельность по достижению 

корыстных целей (служебных, социальных, 

имущественных и иных), носящая вовсе не 

мимолетный, а целенаправленный и 

многократный характер.  

Коррупция подразумевает совершение 

противоправных деяний (действия, 

бездействия) лицом, уполномоченным 

выполнять государственные функции (лицом, 

приравненного к ним) злоупотребляющее 

своим положением и связанными с ним 

возможностями в целях личного обогащения 

(материальными и нематериальными благами, 

преимуществами, льготами); обогащения в 

пользу иных лиц, а равно к склонению лиц к 

совершению конкретно определенных деяний в 

пользу заинтересованного (физического, 

юридического) лица посредством дачи 

обещаний, предложений, вознаграждений и т.п.  

Деформации правосознания присущи и 

разнообразные формы, отличающиеся между 

собой способами ее проявления. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Правовой волюнтаризм находит 

отражение преимущественно в политической и 

общественной жизнедеятельности посредством 

принятия субъективно-волевых, либо 
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сознательных решений, направленных на 

игнорирование объективно существующих 

правовых предписаний (закономерностей) и 

формировании мнения об их правовой 

ненадобности.  

Правовой дилетантизм представляет 

собой поверхностно пренебрежительное 

отношение лица, не обладающего 

углубленными правовыми познаниями 

относительно правовых ценностей 

действующего права. Характерной чертой 

правового дилетантизма выступает наличие у 

лица поверхностно-правовых, а не углубленно-

правовых знаний, что в итоге искажает 

положительное состояние его правосознания.  

Правовой релятивизм отражает 

убежденность человека в том, что право 

представляет собой что-то относительное, т.е. 

оно, хоть внешне и выглядят правомерным, 

соответствует требованиям закона, но в 

действительности же может отражать и двоякие 

суждения. Так, в ловких руках юриста 

толкование закона нередко порождает 

профессионально неправдивые суждения, при 

этом ловкий юрист зачастую без каких либо 

сложностей может вовсе не нарушать закон, он 

всего лишь находит в нем лазейки и обходит 

его [12]. 

Правовой субъективизм представляет 

собой субъективно - пристрастное (предвзятое) 

отношение к узаконенным правовым нормам и 

правил, регулирующих общественные 

отношения. В частности это связано с 

переоценкой возможностей субъекта при 

реализации своих прав, а также исполнении 

возложенных на него обязанностей, где он 

способен превысить свои полномочия и 

нарушить права иных лиц.  

Правовому эгоцентризму характерно 

такое неадекватное мировоззрение индивида, 

при котором лишь он сам составляет основу 

всей правовой системы. Так, в его психике 

формируется убежденность относительно 

правильности его безнравственных поступков, 

происходит процесс невосприимчивости 

общественного воздействия (осуждения, 

порицаний, изгнания) на его правосознание и 

т.д. Нравственно-правовая незрелость 

выступает основой его эгоцентристкой 

направленности, отражает ущербность его 

правосознания, аморальность действий, 

крайнюю меру эгоизма и эгоистичность 

соображений, ложные восприятия и оценку 

сущности права.  

Правовой идеализм (фетишизм) 

характеризуется ложно - сознательной и крайне 

выраженной переоценкой (завышением) 

возможностей права, а равно придания ему не 

только всемогущественности и подвластности в 

решении противоречий различных сфер 

(политической, экономической, социальной и 

т.д.) жизнедеятельности общества. В 

действительности же, праву присуще не только 

порождать (активизировать) положительные 

явления и процессы в обществе, но и 

ограничивать отрицательные.  

Правовой цинизм сопряжен с циничным 

пренебрежением к действующим нормам права, 

отражает наглое (бессовестное) самооправдание 

мотивов и личного преимущества от 

совершаемого им противоправного, либо 

преступного деяния.  

Правовая безответственность 

выступает особым типом отношений, 

характерной чертой которого выступает не 

сознание ответственности к исполнению 

правовых предписаний, а отражение 

внутренней убежденности человека в его 

безнаказанности за нарушение правовых норм и 

многое другое. 

Правовой конформизм характеризуется 

формальным отношением индивида к 

требованиям норм и законов, правовой 

действительности, приспособленчеством, 

бездумным подлаживанием под определенные 

установки, стереотипное поведение 

окружающих. К примеру, морально-правовой 

конформизм выступает в виде соблюдений 

предписаний и требований закона, в основе 

которого лежит влияние привычки, нежелании 

выделяться от других людей [2, с. 54], а 

нравственно-правовой конформизм выступает 

конечным отражением социально-

психологического искажения правовых знаний, 

неадекватного оценивания правовых ценностей, 

пассивностью восприятия требований 

предъявленных к действующему порядку [16, с. 

23]. 

Правовая демагогия представляет собой 

умышленное (намеренное) воздействие 

физического либо юридического лица на 

чувства, инстинкты людей, лицемерное 

подлаживание под вкусы малосознательной 

части масс с целью достижения своих целей, 
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посредствам субъективно искаженных 

суждений относительно правовой 

действительности. Она проявляется лишь в тех 

случаях, когда лицо преднамеренно, из 

корыстных побуждений нарушает не только 

правовые нормы и установки, но и моральные 

ценности [7, с.87]; отражает намеренно-

обманное, конфликтное, с присущим ему 

внешне эффективным воздействием индивида 

(различных объединений) на чувства, знания, 

действия иных людей, посредством различных 

форм ложно-одностороннего (грубо 

извращенного) представления о правовой 

действительности, с целью достижения своих 

корыстных целей, зачастую замаскированных 

под пользу и благосостояние народа, 

государства [14, с. 88]. 

Правовой популизм выражается в 

корыстном стремлении индивида упрочить 

служебный статус, преобразовать свое 

социальное положение путем показной 

демонстрации своей деятельности, либо ее 

результатов, посредством заигрывания с 

нуждами людей, давая им ложные обещания в 

решении различного рода проблем. 

Спекулятивно-правовой популизм выражает 

субъективный настрой человека, 

подчеркивающего свою исключительную 

значимость в деле, стремящегося 

дополнительно возвысить свое положение в 

обществе и укрепить свой социальный, 

служебный статус посредством расчетливого 

использования неудовлетворенности интересов 

народных масс.  

Правовой инфантилизм относят к 

распространенной форме искаженного 

правосознания, характерным признаком 

которого выступает неполное (ущербное) 

наличие правовых знаний. При этом он 

порождает в человеке не способность выразить 

отношение к принятой правовой норме в силу 

его правовой безграмотности, когда человек не 

замечает о нарушении его же прав, что 

свидетельствует о не сформировавшихся 

правовых установках. Иными словами, человек, 

с инфантильным правосознанием, выступая 

субъектом правоотношений, не затрудняет себя 

полноценным преумножением своих правовых 

познаний. Он руководствуется лишь 

действующим законодательством, правовая 

сфера для него не столь потребна.  

Правовой нигилизм представляет собой 

крайне искаженное состояние правосознания 

(личности, общества, группы), характерным 

признаком которого выступает осознанное 

отрицание (игнорирование, пренебрежение, 

переоценка) требований законов, ценностей и 

традиций права, правовых принципов, прав и 

свобод человека, правовых форм организации 

общественных отношений, соотношения права 

с произволом и беззаконием исполнительной 

власти и иное. Он отражает восприятие права, 

но лишь формально, в действительности же это 

проявление несогласия с ним, не доверительное 

отношение к государственной власти, 

подкрепляемое безнаказанностью должностных 

лиц, несовершенством и противоречивостью 

законодательства, преступным произволом и 

прочим.  

Современный нигилизм многообразен, 

вместе с тем, неизменен по своей сути: 

циничное и пренебрежительное отношение к 

установленным в обществе нравственным 

нормам. На данном этапе развития общества он 

проявляется в коррупции, рэкетирстве, 

непотизме, лоббизме и клановой 

противоправной деятельности [11, с. 111], 

выступает социально вредным явлением. 

Крайне выраженными формами проявления 

присущих правовому нигилизму составляющих 

его внутреннее строение являются правовой 

индифферентизм и правовой негативизм.  

Правовой индифферентизм (равнодушие 

к праву) отражает социально-правовую 

пассивность людей, зачастую порождающую 

противоправность их поведения. Другими 

словами, правовой индифферентизм 

проявляется в отсутствии интереса граждан к 

правовым явлениям, отсутствии желаний по 

использованию предоставленных законных 

прав, безразличии к совершаемым 

правонарушениям, не желании сотрудничать с 

органами власти и прочем. Правовой 

негативизм характеризуется не только 

отрицанием ценностей права, его способности 

урегулировать социо - нормативные 

общественные отношения [9, с. 172], но и 

активной антиправовой направленностью 

сознания человека, где закон выступает в 

качестве преграды, которую необходимо 

преодолеть или обойти [17, с. 50], т.е. 

пренебрежительным и безразличным 
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отношением не только к праву, но и всей 

правовой действительности. 

Перерожденное правосознание человека 

выступает крайней степенью деформации его 

правосознания. Данной форме присуще 

сознательно - мотивированное отрицание 

закона в силу корыстности и алчности 

индивида. Зачастую эту форму сопоставляют 

правовому радикализму, ввиду того, что 

радикализм в своем переносном значении 

подразумевает собой решительный образ 

действий, что в полной мере раскрывает 

истинную сущность преступных действий 

индивида.  

Правовой радикализм формируется у 

личности на основе антисоциальной жизненной 

позиции, под влиянием неблагополучной 

социальной среды, отражает 

антипротивоправную, сознательно-

осведомленную деятельность, направленную на 

решительные действия в достижении 

корыстных целей посредством использования 

присущих ему знаний и навыков. Вместе с тем, 

противоправные действия лица носят скрытный 

(маскировочный) характер, что порождает 

взяточничество, мошенничество и иные 

преступные действия. 

Таким образом, в целях искоренения 

антиправовых воззрений, а равно негативного 

отношения к праву и правовой 

действительности со стороны населения, 

представителей законодательной, 

правоприменительной, правоохранительной 

систем, необходимо: преобразование 

объективных (социальных, экономических, 

идеологических, культурных и прочих) условий 

жизни современного общества; ведение 

непрерывной комплексно-организационной 

юридической работы по кардинальному 

обновлению социально-правовой среды; 

повышение уровня правосознания, правового 

воспитания и правой культуры; 

усовершенствование деятельности 

государственно-властных структур, а равно 

своевременное информирование об 

организационно-правовых изменениях в них, 

противоправной или противозаконной 

деятельности, что позволит укрепить авторитет 

Закона. 
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Аннотатсия 

Намудҳо ва шаклҳои зоҳиршавии деформатсияи шуури ҳуқуқӣ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф деформатсияро ҳамчун натиҷаи тағйирёбии ҳолати мусбии 

шуури ҳуқуқии инсон мешуморад, ки дар навбати худ барои танзими қонуният ё ғайриқонунӣ 

будани амали инсон, риояи қатъии ҳама дастурҳо, иҷрои амрҳои меъёрҳои ҳуқуқиро кафолат 

медиҳад. Дар баробари ин аз ҷониби муаллиф қайд кардааст, ки набудани дар аъзоёни ҷомеа 

қобилияти дарки дақиқи ҳақиқ ва риояи дониши мавҷудаи ҳуқуқӣ низ метавонад оқибатҳои манфӣ 

бавуҷуд оварад, яъне боиси андешаҳои нодуруст оид ба ҳуқуқ ва воқеияти ҳуқуқӣ шаванд. 

Дар ташаккули деформатсияи шуури ҳуқуқии одамон, инчунин ақидаи зиддиҳуқуқии онҳо, 

мавқеи зиддиҷамъиятии онҳо аҳамияти калон доранд. Бинобар ин маълум мешавад, ки 

деформатсияи шуури ҳуқуқӣ ба намудҳои муайян ва шаклҳои зоҳиршавии он хос мебошад. Ба ин 

намудҳо дохил мешаванд: деформатсияи инфиродӣ, гурӯҳӣ ва оммавии шуури ҳуқуқӣ, ки бо 

нишонаҳои миқдорӣ фарқ мекунанд, яъне шумораи одамоне, ки ба он дучор меоянд. Дар баробари 

ин, ба намудҳои деформатсияи шуури ҳуқуқӣ сабабҳои водоркунандаи гуногуни содир намудани 

амалҳои ғайриқонунӣ ё ҷиноятӣ хос мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки шаклҳои зоҳиршавии деформатсияи шуури ҳуқуқӣ бо ҳам монанд нестанд. 

Онҳо дар асоси мавқеи ҳаётан муҳими зиддиҳуқуқ ва дар зери таъсири муҳити номусоид ташаккул 

меёбанд, ё ин ки дониши сатҳӣ ё иллатнок, ақидаҳои ғаразнок, беэътиноӣ нисбат ба волоияти қонун 

ва ё қасдан рад кардани талаботи қонунҳо ва ғайраро инъикос менамоянд. 

 

Аннотация 

Виды и формы проявления деформации правосознания 

В данной статье автор рассматривает деформацию как результат изменения положительного 

состоянии правосознания человека, которое в свою очередь призвано регулировать законность, 

либо противозаконность человеческих деяний, гарантировать строгое соблюдение всех 

предписаний, исполнения велений правовых норм. Вместе с тем автором отмечено и то, что 

отсутствие у членов общества способностей четкого понимания и соблюдения имеющихся 

правовых познаний, также способно порождать негативные последствия, т.е. вести к ошибочным 

представлениям о праве и правовой действительности.  

В формировании деформации правосознания людей, также немаловажное значение имеет, 

как их антиправовое воззрение, так и их антисоциальная позиция. В связи с этим очевидно и то, что 

деформации правосознания присущи определенные виды и формы ее проявления. К видам относят: 

индивидуальную, групповую и массовую деформацию правосознания отличающихся между собой 

https://pedcollege.tomsk.ru/
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количественным показателем, т.е. численностью подвергшихся ей людей. Вместе с этим данным 

видам деформации правосознания присущи разнообразные побудительные мотивы совершения 

противоправных, либо преступных деяний.  

Стоит отметить и то, что формы проявления деформации правосознания не идентичны друг 

другу. Они формируются на основе жизненной антиправовой позиции под воздействием 

неблагоприятной среды, отражают поверхностные, либо ущербные правовые знания, эгоистичные 

воззрения, циничное пренебрежение к нормам права, либо осознанное отрицание требований 

законов и многое другое 

 

Annotation 

Kinds and forms of manifestation of legal consciousness 

In this article, the author considers deformation as a result of a change in the positive state of a 

person's legal consciousness, which, in turn, is designed to regulate the legality or unlawfulness of human 

deeds, to guarantee strict observance of all instructions, execution of the dictates of legal norms.  

At the same time, the author also noted that the lack of the ability of members of society to clearly 

understand and comply with the existing legal knowledge can also generate negative consequences, i.e. 

lead to erroneous ideas about law and legal reality. 

In the formation of the deformation of the legal consciousness of people, both their anti-legal views 

and their anti-social position are also of no small importance. In this regard, it is also obvious that the 

deformation of legal consciousness is inherent in certain types and forms of its manifestation. The types 

include: individual, group and mass deformation of legal consciousness differing in quantitative indicators, 

i.e. the number of people exposed to it. Along with this, these types of deformation of legal consciousness 

are characterized by various incentives for committing illegal or criminal acts. 

It is worth noting that the ways of manifestation of deformation of legal consciousness are not 

identical to each other. They are formed on the basis of a vital anti-legal position under the influence of an 

unfavorable environment, reflecting superficial or flawed legal knowledge, selfish views, cynical disregard 

for the rule of law, or deliberate denial of the requirements of laws, and much more. 
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1. Конститутсия - қонуни асосии давлат 
 

Моҳияти ҳуқуқии Конститутсия маҷмӯи 

нишонаҳои Конститутсияро ҳамчун қонуни 

асосии давлат ифода мекунад. Ҳама гуна 

Конститутсия санади меъёрии ҳуқуқӣ- қонун 

мебошад ва дорои тамоми нишонаҳои қонун 

аст. Фарқи Конститутсия аз дигар қонунҳо дар 

он аст, ки Конститутсия қонуни асосӣ (қонуни 

қонунҳо) мебошад. Тамоми конститутсияҳои 

Иттиҳоди шуравӣ, аз ҷумла Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ин иттиҳод, 

ба номи «Конститутсия (Қонуни асосӣ)» 

номгузорӣ шуда буданд. Чунин номгузорӣ ба 

моҳият ва хусусияти конститутсия мувофиқ буд 

ва онро пурра инъикос мекард. 

Ба сифати қонуни асосии давлат ёд 

шудани Конститутсия ба хусусиятҳои зерини 

он алоқаманд аст. Якум, меъёрҳои 

Конститутсия моҳияти ҳуқуқӣ доранд. Дар онҳо 

тамоми хусусиятҳои меъёрҳои ҳуқуқ дида 

мешавад.[1] Онҳо қоидаҳои рафтори 

субъектҳои ҳуқуқиро дар бар мегиранд, 

умумиҳатмӣ буда, барои татбиқи бисёркарата 

пешбинӣ гардидаанд. Ба бисёр меъёрҳои 

Конститутсия моҳияти сиёсӣ хос мебошад. Аз 

ҷумла, ин ба муқаддима ва дигар меъёрҳое, ки 

хусусияти эъломиявӣ доранд, дахл дорад. 

Моҳияти сиёсии ин меъёрҳоро инкор накарда, 

ба ҳар ҳол бояд таъкид кард, ки онҳо дорои 

хусусияти меъёрӣ-ҳуқуқии танзимнамоиро 

доранд. 

Дуюм, ба бисёр меъёрҳои Конститутсия 

сатҳи баланди умумият (танзимкунӣ) хос аст, 

ки ин инъикоси ифодаи муносибатҳои бунёдии 

ҷомеа ва давлат мебошад.  

Сеюм, вобаста ба сатҳи баланди 

(умумияти) танзимнамоии ҳуқуқӣ меъёрҳои 

конститутсия амалишавии худро аз даст 

намедиҳанд. Меъёрҳои Конститутсия бевосита 

(мустақиман) амал мекунанд. Чунин амали 

меъёрҳои Конститутсия якҷо бо меъёрҳои 

қонунгузории ҷорӣ, ки онҳоро инкишоф 

медиҳанд, амалӣ мешаванд. 

Чорум, меъёрҳои Конститутсия нисбат ба 

дигар меъёрҳои қонунгузорӣ қувваи баланди 

ҳуқуқӣ доранд. 
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Ҳамзамон, дар байни меъёрҳои худи 

Конститутсия низ тобеияти байниҳамдигарӣ 

(иерархия, силсиламаротиб) мавҷуд аст: 

1. Қисме аз меъёрҳои Конститутсия 

ниҳоят муҳим мебошанд ва мазмуни меъёрҳои 

дигари худи конститутсияро муайян мекунанд. 

Масалан, меъерҳои боби якуми Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки асосҳои сохтори 

конститутсиониро танзим менамояд, назар ба 

меъёрҳои дигар бобҳои қонуни асосӣ 

муайянкунанда мебошанд ва меъёрҳои бобҳои 

дигар ба меъёрҳои ин боб бояд мувофиқ ва 

созгор бошанд. Чунин ҳолат ба он вобаста, аст, 

ки боби якуми Конститутсия муносибатҳои 

муҳимтарин, асоситарин ва бунёдиро танзим 

мекунад ва онҳо назар ба меъёрҳои бобҳои 

дигари қонуни асосӣ муайянкунанда буда, 

меъёрҳои бобҳои дигар набояд ба меъёрҳои 

боби якум мухолиф бошанд. Ин талабот дар 

баъзе аз конститутсияҳо таъкид гардидааст. 

Масалан, дар моддаи 16-уми Конститутсияи 

Федератсияи Россия қайд шудааст, ки: «ягон 

муқаррароти дигари ҳамин Конститутсия 

наметавонад ба асосҳои сохтори 

конститутисонии Федератсияи Россия зид 

бошад». [2] 

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин меъёр пешбинӣ нашудааст. 

Аммо, новобаста аз ин, меъёрҳои ин боб 

мазмунан муайянкунандаи дигар бобҳои 

қонуни асосӣ мебошад. Масалан, дар моддаи 9-

уми боби аввали Конститутсия пешбинӣ 

шудааст, ки «ҳокимияти давлатӣ дар асоси 

таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва 

судӣ амалӣ мешавад». [3] Дар асоси ин принсип 

меъёрҳои дигар бобҳои Конститутсия, аз ҷумла 

боби «Маҷлиси Олӣ», «Президент» ва «Суд» 

танзим карда шудаанд. Ҳамин тариқ, меъёрҳои 

боби якуми Конститутсия муайянкунандаи 

мазмуни меъёрҳои бобҳои дигари Конститутсия 

мебошад.  

2. Бо назардошти аҳамият ва муҳимияти 

баъзе аз меъёрҳои Конститутсия, (ба ғайр аз 

меъёрҳои боби якум) онҳо бо тартиби мураккаб 

тағйир дода мешаванд. Масалан мутобиқи 

моддаи 135-уми Конститутсия Федератсияи 

Россия ҳангоми тағйир додани меъёрҳои 

бобҳои 1, 2 ва 9-ум Конститутсияи нав таҳия ва 

қабул карда мешавад. Меъёрҳои бобҳои дигари 

Конститутсияи ин мамлакатро парлумони он 

метавонад тағйир диҳад. Чунин тартиб дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

нашудааст. Мутобиқи моддаи 98-уми 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру 

иловаҳо ба он бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ 

ворид карда мешаванд. 

2. Волояти Конститутсия 

Волояти Конститутсия эътибори (қувваи) 

олии ҳуқуқии онро нисбат ба ҳамаи дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ифода мекунад. Ин 

хусусияти Конститутсия дар худи он таъкид 

карда мешавад. Масалан, дар моддаи 10-уми 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд 

шудааст, ки «Конститутсияи Тоҷикистон 

эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он 

мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар 

санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсияанд, 

эътибори ҳуқуқӣ надоранд». [4] 

Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

метавонанд Конститутсияро инкишоф диҳанд. 

Аммо онҳо наметавонанд муқаррароте, ки дар 

Конститутсия мустаҳкам шудааст, онро тағйир 

диҳанд ё мазмуну моҳияти онро бо роҳи шарҳу 

тафсир дигар кунанд. Аз ҷумла, чунин шарҳу 

тафсир набояд мазмун ва моҳияти (рӯҳи) 

меъёрҳои Конститутсияро дигар намояд. 

Масалан, дар қисми якуми моддаи 8-уми 

Конститутсияи Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, 

ки «дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси 

равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ 

инкишоф меёбад». [5] Тибқи мазмун ва 

моҳияти худ ин меъёри Конститутсия онро 

мефаҳмонад, ки дигар қонунҳо ё санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ набояд меъёрҳоеро дар бар 

гиранд, ки онҳо як ё якчанд равия ё мафкураро 

ба сифати мафкураи ягона, ҳатмӣ ё давлатӣ 

муқаррар намоянд. Дар қисми дуюми моддаи 

12-уми Конститутсия пешбинӣ шудааст, ки 

баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳукуқии ҳамаи 

шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти 

хусусиро давлат кафолат медиҳад. Ин 

муқаррарот мазмунан ва моҳиятан онро ифода 

мекунад, ки қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрҳои ҳуқуқӣ наметавонанд бартарӣ ё 

имтиёзеро барои ягон шакли моликият 

муқаррар намоянд. 

Тибқи қисми дуюми моддаи 9-уми 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ба низоми санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

дохил мешаванд: 1. Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 2. қонунҳои бо роҳи раъйпурсии 

умумихалқӣ қабулгардида; 3. қонунҳои 

конститутсионӣ; 4. кодексҳо, қонунҳо; 5. 
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қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 6. қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 7. фармонҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 8. қарорҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 9. 

фармоишҳои вазоратҳо, макомоти назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин қарорҳои кумитаҳои давлатӣ ва Бонки 

миллии Тоҷикистон; қарорҳои Маҷлиси 

вакилони халқи Вилояти Мухтори Кўҳистони 

Бадахшон, вилятҳо ва шаҳри Душанбе; 

қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи шаҳрҳо ва 

ноҳияҳо; қарорҳои раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо; 

қарорҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳот [6]. 

Дар қисми сеюми ҳамин модда қувваи 

ҳуқуқии ин санадҳо муқаррар карда шудааст. 

Дар ин ҷо қайд шудааст, ки «тартиби 

ҷойгиршавии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 

қисми 2 моддаи мазкур қувваи ҳуқуқии онҳоро 

муайян менамояд» [7]. 

Ҷойгиркунии санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

дар қисми дуюми моддаи 9 пешбинишуда ба ду 

тарзи (методи) муайянкунӣ асос ёфтааст. Якум, 

ба муҳимият ва аҳамияти санади меъёрии 

ҳуқуқӣ ва дуюм ба мақоме, ки ин санадро қабул 

кардааст. Дар ин ҷо ин ду тарзи муайянкунӣ ба 

ҳам алоқаманд буда, дар навбати худ онҳо дар 

як ҳолат яке ба ҷои аввал ва дар ҳолати дигар, 

дигаре ба ҷои аввал мебарояд. Масалан, 

ҳангоми муайян намудани ҷои (иерархияи) 

қонунҳо муҳимият ва аҳамияти қонунҳо ба 

назар гирифта шудааст. Дар муайян намудани 

ҷои санадҳои мақомотҳо бошад, ҷои 

ишғолкардаи мақомот дар низоми мақомоти 

давлатӣ ба инобат гирифта шудааст. Масалан, 

дар низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар 

қисми дуюми моддаи 9-ум пешбинӣ шудааст, 

номи санади якчанд мақомот «қарор» номида 

шудааст. Аммо ҷои онҳо (қувваи ҳуқуқии онҳо) 

бо назардошти мақоми онҳоро қабулкарда 

муайян карда шудааст. Чунин тарзи 

муайянкунии қувваи ҳуқуқии санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ дуруст мебошад ва воқеиятро инъикос 

мекунад. 

Дар қисми дуюми моддаи 9-уми қонуни 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қонунҳои бо роҳи 

раъйпурсии умумихалқӣ қабулгардида ва 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз ҷониби 

Тоҷикистон эътирофгардида баъди 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир 

шудаанд. Тибқи қисми сеюми ҳамин модда, ки 

мо онро дар боло зикр кардем, яъне вобаста ба 

ҷой ҷойгиршавиашон онҳо баъд аз 

Конститутсия мебошанд, яъне баъд аз 

Конститутсия қонунҳои бо роҳи раъйпурсӣ 

қабулшуда ва баъди он санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон 

эътирофгардида ҷойгир карда шудааст. 

Қобил ба зикр аст, ки дар Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қабули 

қонунҳо аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ 

чизе гуфта нашудааст. Дар моддаи 57 ва 69-уми 

Конститутсияи Тоҷикистон танҳо салоҳияти 

Маҷлиси намояндагон ва Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба таъини раъйпурсӣ таъкид 

шудааст. Оиди ба раъйпурсии умумихалқӣ 

пешниҳод намудани масъалаҳои муҳими 

давлативу ҷамъиятӣ низ дар қонуни асосӣ чизе 

гуфта нашудааст. Дар ин модда дар бораи ба 

муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи 

қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию 

ҷамъиятӣ гуфта шудаасту халос. 

Дар Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи 

раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бевосита 

дар бораи қабули қонунҳо аз тариқи раъйпурсӣ 

гуфта нашудааст. Дар моддаи якуми қонун 

таъкид шудааст, ки «раъйпурсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон овоздиҳии умумихалқӣ оид ба 

масъалаҳои муҳими ҳаёти давлатию ҷамъиятии 

ҷумҳурӣ мебошад».[8]  

Вобаста ба лоиҳаи қонунҳо, ки ба 

раъйпурсӣ пешниҳод карда мешаванд, ҳангоми 

додани хулосаи Суди конститутсионӣ дар 

бораи мутобиқ будани ин лоиҳа ба 

Конститутсияи Тоҷикистон (моддаи 10), 

инчунин дар бораи қабул кардани қонун ё 

қарори дигар, ки дар таклиф дар бораи 

гузаронидани раъйпурсӣ пешниҳод шудааст бе 

гузаронидани раъйпурсӣ аз ҷониби Маҷлиси 

намояндагон (моддаи 11) гуфта шудааст. Дар 

дигар ҳолатҳо дар қонуни номбаршуда ба таври 

умумӣ («масъалаҳои ба раъйпурсӣ 

гузошташуда», «қарор дар бораи масъалаҳои ба 

раъйпурсӣ гузошташуда», «қароре, ки дар 

раъйпурсӣ қабул шудааст») гуфта шудааст. 

Бояд қайд кард, ки масъалаи зикргардида 

хеле муҳим мебошад ва зарур аст, ки он 

ҳаматарафа мавриди таҳлилу омӯзиш қарор 
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дода шавад. Ҳангоми зарур донистани қабули 

қонун аз тариқи раъйпурсӣ ин масъала бояд дар 

Конститутсия ва қонуни конститутсиони дар 

бораи раъйпурсӣ ба таври муфассал танзим 

карда шавад. 

Ҳамчунон бояд зикр намоем, ки тибқи 

моддаи 6-уми Конститутсияи Тоҷикистон 

чунин амал раво мебошад, зеро дар Тоҷикистон 

халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи 

ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита 

ё ба воситаи вакилони худ амалӣ менамояд. 

Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ 

раъйпурсии умумихалқӣ ва интихобот аст. 

Масъалаи дигаре, ки таваҷҷуҳро тақозо 

менамояд, санадҳои ҳуқуқи байналмилалии аз 

ҷониби Тоҷикистон эътирофгардида мебошад. 

Ин санадҳо дар низоми санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Тоҷикистон, ки дар моддаи 9-уми 

Қонун дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ 

ҷойгир карда шудаанд, дар ҷои сеюм, баъд аз 

Конситутсия ва қонунҳои бо роҳи раъйпурсии 

умумихалқӣ қабулшуда, номбар шудаанд. 

Тибқи қисми сеюми моддаи мазкур, ки қувваи 

ҳуқуқии ин санадҳоро муайян кардааст, 

санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон назар ба Конститутсия ва қонунҳо 

бо роҳи раъйпурсӣ қабулгардида қувваи 

пасттарро доро мебошанд. 

Мутобиқи моддаи 10-уми Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 

кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии 

ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои 

ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқи байналмилалии 

эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои 

санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд» [9]. 

Дар асоси Конвенсияи Вена дар бораи 

ҳуқуқи шартномаҳои байналмилалӣ ҳар як 

давлати аъзои шартнома, ки барои ҳатмӣ 

будани иҷрои шартнома розигӣ додааст 

(тавассути «тасдиқ», «қабул», «ҳамроҳшавӣ» ва 

дигар тарз) барои он давлат иҷрои ин шартнома 

ҳатмӣ мебошад (м.11). Тибқи моддаи 16-уми ин 

Конвенсия ҳар як шартномаи амалкунанда 

барои иштирокчиёни он (тарафҳои он) ҳатмӣ 

мебошад ва онҳо (тарафҳо) шартномаро бояд 

бовиҷдона иҷро намоянд (дар ҳуқуқи 

байналмилалӣ ин «pacta sunt servanda» ном 

дорад). Дар моддаи 27-уми ин санад ҳамчунон 

қайд шудааст, ки иштирокчиёни шартнома 

ҳуқуқ надоранд, ки дар асоси ҳуқуқи дохилии 

давлати худ шартномаро иҷро накунанд. 

Меъёрҳои зикргардида тақозо менамоянд, 

ки санадҳои ҳуқуқи байналмилалии аз ҷониби 

давлати алоҳида қабулгардида, набояд бо 

қонунгузории дохилидавлатӣ муқобил гузошта 

шавад, аз ҷумла онҳоро аз санадҳои 

дохилидавлатӣ (Конститутсия, қонунҳое,ки бо 

роҳи раъйпурсӣ қабул карда мешаванд) поён 

гузорад. 

Ҳар як давлат пеш аз он ки шартномаи 

байналмилалиро ба имзо расонад, яъне қабул 

кунад, бояд қонунгузории худро ба он мутобиқ 

намояд ё чунин шартномаро ба имзо нарасонад 

ва ё то тағйир додани қонунгузории худ онро 

барои иҷро қабул накунад. 

Қобил ба зикр, аст ки дар амалияи 

байналмилалӣ чунин тартиби қабул ва иҷрои 

шартномаҳои байналмилалӣ вуҷуд дорад. 

Масалан, Ҷумҳурии Фаронса барои тасдиқи 

(ратификацияи) Конститутсияи Аврупо (зеро 

баъзе меъёрҳои Конститутсияи Фаронса ба 

меъёрҳои Конститутсияи Аврупо зид буданд) 

аввал қонуни асосии худро тағйир дод ва баъд 

Конститутсияи Аврупоро тасдиқ кард. 

Таҷрибаи зикргардида муфид, дуруст ва 

қобили қабул буда, ба мақсад мувофиқ аст, ки 

аз он истифода бурда шавад. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соли 1994 қонунҳои конститутсиониро низ 

пешбинӣ кардааст. Ин қонунҳое ҳастанд, ки ба 

масъалаҳои муҳим бахшида шудаанд ва 

меъёрҳои Конститутсияро инкишоф медиҳанд. 

Моддаи 61-уми Конститутсия ба ин қонунҳо 

бахшида шудааст. Дар ин модда таъкид 

шудааст, ки “қонунҳои конститутсионӣ оид ба 

масъалаҳое қабул мешаванд, ки Конститутсия 

муайян намудааст. Қонунҳои конститутсионӣ 

ба тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи 

шумораи умумии вакилони Маҷлиси 

намояндагон қабул мешаванд ва Маҷлиси 

миллӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи 

аъзои худ онҳоро ҷонибдорӣ мекунад. Дар 

сурати бо қарори Маҷлиси миллӣ норозӣ 

будани Маҷлиси намояндагон, қонуни 

конститутсионӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб 

мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро 

такроран бо тарафдории на камтар аз чор се 

ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ 

намояд. Тафсири Конститутсияро тибқи 

тартиби мазкур Маҷлиси намояндагон дар 

шакли қонуни конститутсионӣ қабул намуда, 

Маҷлиси миллӣ онро ҷонибдорӣ менамояд” 

[10]. 
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Ҳамон тавре аз матни моддаи мазкур 

бармеояд, қонунҳои конститутсионӣ оид ба 

ҳамон масъалаҳое қабул мегарданд, ки дар 

конститутсия зикр шудаанд. Ҳамчунон, таъкид 

шудааст, ки онҳо бо тарафдории аз се ду ҳиссаи 

аъзои парлумон қабул мешаванд. Чунин тартиб 

(аз се ду хисса) ба он вобаста аст, ки ин 

қонунҳо масъалаҳои муҳимтарро нисбат ба 

қонунҳои оддӣ танзим мекунанд. Тартиби 

зикргардида ҳамчунон онро ифода мекунад, ки 

қонунҳои конститутсионӣ нисбат ба қонунҳои 

оддӣ қувваи бештарро доро мебошанд ва 

ҳангоми ба вуҷуд омадани мухолифат байни 

меъёрҳои онҳо, ба меъёрҳои қонунҳои 

конститутсионӣ бартарӣ дода мешавад. 

Дар моддаи мазкур ҳамчунон зикр 

шудааст, ки тафсири Конститутсия низ бо 

қабули қонуни конститутсионӣ сурат мегирад. 

Дар ин шакл тафсир додани Конститутсия 

дуруст мебошад, зеро масъала масъалаи муҳим 

мебошад ва талаб мекунад, ки он на тавассути 

қонуни оддӣ, балки бо қонуни конститутсионӣ 

танзим карда шавад. 

Қобили зикр мебошад, ки дар баъзе аз 

давлатҳо (аз ҷумла дар Фаронса ва дигар 

давлатҳое, ки аз таҷрибаи ин давлат пайравӣ 

карданд) ин қонунҳо ба номи “қонунҳои 

органикӣ” ёд мешаванд. “Органикӣ” онро 

ифода мекунад, ки ин қонунҳо бо Конститутсия 

алоқаманд мебошанд ва аз он бармеоянд. 

Ҳамчунон меъёрҳои қонунҳои 

конститутсионӣ набояд ба меъёрҳои 

Конститутсия мухолиф башанд, дар сурати 

мухолифат ба меъёрҳои Конститутсия бартарӣ 

дода мешавад. Қонунҳои конститутсиониро 

Суди конститутсионӣ ҳуқуқи баррасӣ кардан 

дорад. 

  3. Конститутсия – заминаи 

қонунгузории амалкунанда 

Конститутсия заминаи қонунгузории 

амалкунанда мебошад ва моҳияту хусусияти 

онро муайян менамояд. Қонунгузории 

амалкунанда дар навбати худ меъёрҳои 

конститутсияро инкишоф медиҳад, ҳангоми 

танзими муфассали муносибатҳои ҷамъиятӣ 

онҳоро ба роҳбарӣ мегирад. 

Танзими муносибатҳои мавҷудаи 

ҷамъиятӣ баҳри инкишофи меъёрҳои 

конститусия ногузир мебошад, зеро бо қонуни 

асосӣ танҳо асосҳои ибтидоии ин муносибатҳо 

мустаҳкам карда мешаванд. Қонунгузории 

амалкунанда ин асосҳоро ба роҳбарӣ гирифта, 

муносибатҳои ҷамъиятиро батафсил танзим 

мекунад. 

Одатан, конститутсия танзими 

муносибатҳои ҷамиъятиро оғоз менамояд ва 

барои ин тарзҳои гуногунро барои қабули 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки меъёрҳои қонуни 

асосиро инкишоф медиҳанд, истифода мебарад. 

Аз ҷумла, Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин тарзҳоро истифода мебарад. 

Якум. Бевосита қонунҳои 

конститутсиониро барои танзими муносбитҳои 

ҷамъиятӣ номбар мекунад. Аз ҷумла, қонунҳои 

конститутсионӣ “Дар бораи низоми ҳуқуқии 

вазъияти фавқулода”, “Дар бораи интихоботи 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар 

бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва 

вакили Маҷлиси намояндагон”, “Дар бораи 

интихоботи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ва дигарҳо. 

Дуюм. Таъкид менамояд, ки 

муносибатҳои ҷамъиятии дахлдор тибқи 

қонунҳо танзим карда мешаванд, вале қонуни 

мушаххасро номбар намекунад. Масалан, 

мутобиқи моддаи 29-уми Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “шаҳрванд ҳуқуқ дорад 

дар маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳнамоии 

осоишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат 

варзад ”. Дар асоси қисми чоруми моддаи 30-

юми “номгўи маълумотҳоеро, ки сирри давлатӣ 

доранд, қонун муайян мекунад”. Ё тибқи қисми 

дуюми моддаи 38-ум “шаклҳои дигари ёрии 

тиббиро қонун муайян мекунад”. Ҳамчунон, 

дар қисми дуюми моддаи 92- юм омадааст, ки 

“тарзи ташкил ва тартиби фаъолияти 

адвокатура ва дигар шаклҳои ёрии ҳуқуқиро 

қонун муайян мекунад”. Бояд зикр кард, ки 

Конститутсия намуди қонунҳоро (қонун, 

кодекс) муқаррар накардааст, масъалаҳои 

зикргардида дар қонунҳо ё кодексҳо танзими 

ҳуқуқии худро пайдо кардаанд. 

Сеюм. Дар бораи зарурати танзими 

иловагии муносибатхои ҷамъиятӣ ё мустаҳкам 

кардани кафолатҳоро барои иштирокчиёни ин 

муносибатҳо дар санади алоҳидаи қонунгузорӣ 

пешбинӣ менамояд, аммо номи мушаххаси 

санад ва мақоми қабулкунандаи онро номбар 

намекунад. Масалан, дар қисми якуми моддаи 

12-ум қайд гаштааст, ки “давлат фаъолияти 

озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва 

ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз 
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ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад”. 

Ё дар моддаи 31-ум таъкид шудааст, ки 

“шаҳрванд ҳуқуқ дорад шахсан ё якҷоя бо 

дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат 

намояд”. Меъёрҳои номбурдаи қонуни асосӣ 

тақозо менамоянд, ки онҳо дар санадҳои 

қонунгузорӣ танзими васеъи худро пайдо 

намоянд ва тартибу механизми амалишавии 

онҳо муқаррар карда шавад. 

Чорум. Аксар вақт аз матни моддаҳои 

қонуни асосӣ баръало бармеояд, ки барои 

татбиқи онҳо қабули санади меъёрии ҳуқуқӣ 

зарур аст. Масалан, дар қисми дуюми моддаи 

32-юм қайд гардидаст, ки “таблиғот ва 

ташвиқоте, ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, 

нажодӣ, миллӣ, динӣ ва забониро 

бармеангезанд, манъ аст”. Аз матни ин меъёр 

бармеояд, ки барои кирдоре, ки ин манъкуниро 

вайрон мекунад, бояд ҷавобгарӣ дар 

қонунгузорӣ пешбинӣ карда шавад. Барои ин 

кирдор дар моддаи 189 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ муқаррар 

карда шудааст. Ё дар қисми дуюми моддаи 88-

уми Конститутсия пешбинӣ шудааст, ки 

“мурофиа бо тарзи мубоҳиса ва дар асоси 

баробарии тарафҳо сурат мегирад”. Татбиқи ин 

меъёр дар амал талаб мекунад, ки дар қонунҳои 

мурофиавӣ тартиб ва механизми иҷроиши он 

муқаррар карда шавад. 

Ҳамин тариқ, конститутсия ва 

қонунгузории ҷорӣ дар ҳамбастагӣ амал карда, 

муносибатҳои муҳим ва зарурии ҷомеаро 

танзим менамоянд. Муносибати конститутсия 

бо конугузории амалкунанда гуногунсамта 

буда, он бо назардошти нақши меъёрҳои 

конститутсионӣ дар рушду такмили 

қонунгузорӣ ва вобастагии қонунгузории 

амалкунанда аз Конститутсия амалӣ мегардад. 
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Конституции с законами и другими нормативными правовыми актами, взаимосвязь и 

взаимодействие между ними.  
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 Конституция Республики Таджикистан 

гарантирует свободу экономической 

деятельности как основополагающего принципа 

рыночной экономики. На основании этого 

принципа граждане имеют право создавать и 

преобразовывать юридические лица 

(организации, учреждения, предприятия), 

деятельность которых направлена на получение 

прибыли. Осуществляя экономическую 

деятельность, граждане имеют право требовать 

от государства защиту своих прав и законных 

интересов. В соответствии с ч. 2, ст. 12 

Конституции Республики Таджикистан 

государство гарантирует свободу 

экономической и предпринимательской 

деятельности, равноправие и защиту всех форм 

собственности, в том числе частной.  

 Тем самым: 

- признается государственная 

собственность, частная собственность и иные 

формы собственности; 

- гарантируется гражданам свободу 

экономической и предпринимательской 

деятельности; 

- защищаются все формы собственности 

равным образом. 

Судебная защита в правовом государстве, 

где гарантируется рассмотрение дел 

компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, приобретает важное и 

принципиальное значение. Как правильно 

отмечает Н.А. Кондратенко «с одной стороны, 

есть огромная потребность общества в 

судебной защите, с другой - наблюдается 

известная неудовлетворенность деятельностью 

судов и состоянием правосудия» [1, с. 17]. 

Экономическая юстиция (при 

организации в 1992 г. называлась 

арбитражными судами) появилась в 

Таджикистане официально в 1992 г [2]. 

Экономические суды это самостоятельная 

подсистема органов судебной власти – 

независимой и самостоятельной ветви 

государственной власти Таджикистана. Как 

было уже сказано в Таджикистане, как и в 

других постсоветских республиках в течение 70 

лет, до распада СССР, существовали 

нетождественные подходы к рассмотрению и 

разрешению споров между гражданами 

(гражданские дела) и между предприятиями, 

учреждениями и организациями 

(хозяйственные дела). Споры между 

гражданами рассматривались в судах по 

принципу предметной подсудности, а споры 

юридических лиц рассматривались и 

разрешались органами исполнительной власти - 

государственными или ведомственными 

арбитражами. 

Конституционно-правовой статус 

Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан закреплен в Конституции 

Республики Таджикистан, Конституционном 

законе Республики Таджикистан «О судах 

Республики Таджикистан», Экономическом 

процессуальном кодексе Республики 

Таджикистан. Считаем целесообразным 
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проанализировать нормы вышеназванного 

законодательства для полного и всестороннего 

исследования Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан. 

Конституция Республики Таджикистан 

устанавливает, что Таджикистан правовое 

государство (ст.1), а государственная власть 

осуществляется на основе разделения ее на 

законодательную, исполнительную и судебную 

(ст. 9). Согласно ч. 2 ст. 84 Конституции 

Республики Таджикистан, Высший 

экономический суд, как и другие суды, 

входящие в судебную систему, осуществляет 

судебную власть в Таджикистане. Вместе с тем 

Конституция Республики Таджикистан 

содержит нормы определяющие основные 

начала (принципы) деятельности 

экономических судов (осуществление 

правосудия только судом, независимость судей 

и их подчинение только законам, гласность, 

состязательность и равноправие сторон), 

порядок избрания и назначения ее судей и их 

правового положения. В Конституции 

Республики Таджикистан закреплена норма, 

имеющая прямое отношение и к 

экономическим судам, предусматривающее 

гарантии судебной защиты (ст. 19).  

Высший Экономической Суд Республики 

Таджикистан, в соответствии со ст.46 

Конституционного закона Республики 

Таджикистан «О судах Республики 

Таджикистан», является высшим судебным 

органом по разрешению экономических споров, 

других дел, связанных с предпринимательской 

и иной экономической деятельностью, а также 

иных дел, рассмотренных экономическими 

судами, и осуществляет судебный надзор за 

деятельностью экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города 

Душанбе по экономическим делам, подсудным 

этим судам, несет ответственность за 

организацию работы Высшего экономического 

суда Республики Таджикистан, экономического 

суда Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города 

Душанбе, их материально-техническое 

обеспечение, подбор и подготовку кандидатов 

на должность судьи, повышение квалификации 

судей и работников аппарата судов, 

представление об избрании, назначении, отзыве 

и освобождении от должности судей, 

организацию квалификационных экзаменов и 

исполнение других полномочий, 

предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан.  

Согласно данной нормы: 

Высший экономической суд Республики 

Таджикистан является высшим судебным 

органом по разрешению экономических споров, 

других дел, связанных с предпринимательской 

и иной экономической деятельностью, а также 

иных дел, рассмотренных экономическими 

судами; 

Высший экономической суд Республики 

Таджикистан осуществляет судебный надзор за 

деятельностью экономического суда Горно-

Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города 

Душанбе; 

Высший экономической суд Республики 

Таджикистан является вышестоящей судебной 

инстанции по отношению Экономического суда 

Горно-Бадахшанской автономной области, 

экономических судов областей и города 

Душанбе; 

Высший экономической суд Республики 

Таджикистан организует работу во всех 

экономических судах Республики Таджикистан; 

Высший экономической суд Республики 

Таджикистан материально-технически 

обеспечивает деятельность экономических 

судов Республики Таджикистан; 

 Высший экономической суд Республики 

Таджикистан выполняет организационные 

вопросы по подбору и назначению судей, 

повышению квалификации судей и работников 

аппарата экономических судов; 

Высший экономической суд Республики 

Таджикистан дает разъяснения по вопросам 

судебной практики (данное полномочие 

предусмотрено в ст. 41 Конституционном 

законе «О судах Республики Таджикистан»). 

При этом отметим, что в законодательстве 

почти всех государств – участников 

Содружества Независимых Государств [3] 

(Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Украина) 

предусмотрены такие же или схожие нормы о 

высших судебных органах, где функционируют 

самостоятельным судебные органы по 

разрешению экономических споров[4]. Так, в 

недавнем прошлом[5], в силу ст. 9 

Федерального Конституционного Закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», 
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Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации выступал в качестве высшего 

судебного органа по разрешению 

экономических споров и иных дел, 

рассматриваемых арбитражными судами, 

осуществлял в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный 

надзор за их деятельностью и давал 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

Анализируя нормы конституционного 

закона Республики Таджикистан «О судах 

Республики Таджикистан», касающиеся 

Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, можно разделить ее функции, 

компетенцию и полномочия на следующие 

группы: 

 Высший экономический суд Республики 

Таджикистан является судебным органом 

первой инстанции. В соответствии с ч. 2 ст.33 

Экономический процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан он рассматривает в 

качестве суда первой инстанции дела а) об 

оспаривании ненормативных правовых актов 

Правительства Республики Таджикистан, не 

соответствующих закону и затрагивающих 

права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской деятельности; б) споры 

между организациями, расположенными на 

территории районов и городов 

республиканского подчинения, и по искам, 

заявленным к ним; в) в случае повторной 

отмены судебных решений по конкретному 

делу, принимает это дело в своё производство и 

рассматривает в качестве суда первой 

инстанции (что по нашему мнению является 

совершенно не обоснованным). 

Высший экономический суд Республики 

Таджикистан является кассационной и 

надзорной инстанциям (процессуальное 

полномочие). 

Здесь речь идет об особом правовом 

институте, который рассматривается как 

«средства пересмотра судебных решений». 

Высший экономический суд Республики 

Таджикистан является судебным надзорным 

органом (судоустройственное полномочие). 

Как надзорному судебному органу 

(судоустройственное полномочие) Высшему 

экономическому суду Республики Таджикистан 

можно отнести следующие надзорные 

полномочия, как принятие постановлений, 

которые разъясняют юридически значимые 

вопросы, а также дача указаний по вопросам 

правосудия и судебной практики.[6] Можно 

отнести сюда и такие полномочие Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, 

как осуществление кадровой политики, 

материально-техническое обеспечение 

экономических судов. Высший экономический 

суд Республики Таджикистан в пределах своих 

полномочий дает разъяснения по вопросам 

судебной практики. 

Надзор за деятельностью нижестоящих 

судов, в порядке предусмотренной 

законодательством, выступает в качестве 

особой сферы осуществления судебной власти 

в экономическом судах, которое не полностью 

совпадает со сферой правосудия. 

Можно констатировать, что судебный 

надзор Высшего экономического суда 

Республики Таджикистан имеет двойственную 

сущность: А) с одной стороны судебный надзор 

является средством пересмотра судебных 

решений, Б) судебный надзор выступает как 

самостоятельная форма судебной деятельности. 

Такая двойственная сущность судебного 

надзора вытекает из норм действующего 

законодательства Таджикистана.  

Нам представляется (хотя об этом мы 

говорили еще давно) [7], что существование 

экономических судов как отдельной и 

самостоятельной ветви судебной системы в 

Республике Таджикистан неэффективно и 

нецелесообразно, и поэтому их следовало бы 

упразднить как отдельную ветвь судебной 

системы, их функции передать 

соответствующим структурным 

подразделениям судов общей юрисдикции. 

  По нашему мнению, во-первых, это 

способствует реальному обеспечению 

построения судебной системы на основе 

принципа единства судебной системы; во-

вторых, это обеспечивает единство судебной 

практики – единообразного и правильного 

применения законодательства всеми судами на 

всей территории республики; в-третьих, это 

облегчит реальное обеспечение населения 

доступа к правосудию; в-четвертых, 

статистические данные показывают, что 

экономические суды рассматривают мизерную 

долю от общего массы всех дел рассмотренных 

судами Республики Таджикистан. Например, 
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только за 2012 г. экономическими судами было 

рассмотрено 1,62% от общей доли всех 

рассмотренных дел[8]. В-пятых, оптимизация 

расходов бюджетных средств государства и 

направления их на более нужные цели, так как 

для бюджета государства это и накладно и 

экономически неэффективно. Для содержания 

этих органов необходимы штаты и технические 

работники, здания и служебные автомашины и 

т.д. Особо отметим, что в Таджикистане с 

момента приобретения им независимости (в 

силу распространения гражданской войны), 

бюджет республики принимается всегда с 

дефицитом.  

Мы поддерживаем точку зрения 

встречающуюся в литературе, что «нынешняя 

организация судебной системы не способна в 

полной мере выполнять возложенные на нее 

задачи и нуждается в очередной реформации. 

Существование отдельной от судов общей 

юрисдикции системы арбитражных судов 

является недостатком судебной системы»[9]. 

Данная позиция автора была высказана в 

1997 году, которая получила в той или иной 

мере реальное воплощение в жизнь спустя 

почти 20 лет. Сегодня правовая, экономическая 

и социальная действительность Таджикистана 

требуют определенности. В нашем понимании 

этот запрос обосновывается небольшим 

объемом рассматриваемых дел экономическими 

судами, большими экономическими расходами 

из бюджетных ассигнований и т.п., о которых 

подробно было изложено выше. 

Примером изложенному может служить 

реформа судебной системы России 2014 г., в 

результате которой были объединены 

Верховный и Высший арбитражные суды 

России (тем самым был упразднен Высший 

арбитражный суд России). Практика 

показывает, что Верховный суд Российской 

Федерации эффективно справился со всеми 

задачами тогдашнего Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации.  

Можно констатировать, что это 

способствует устранению раздробленности в 

судебной системе Таджикистана, и тем самым 

послужит появлению единого судебного 

органа, который осуществляет надзор за 

деятельностью всех судов Республики 

Таджикистан и вырабатывает единообразную 

практику применения законов на территории 

Таджикистана. Суды общей юрисдикции и 

экономические суды в общем масштабе 

рассматривают очень схожие и одинаковые 

дела, при рассмотрении и разрешении споров 

применяют одно и то же материальное 

законодательство, разрешают одни и те же 

вопросы процессуального характера, 

относящиеся с выяснением обстоятельств дел, 

имеющих значение для правильного 

разрешения. И самое главное, суды общей 

юрисдикции и экономические суды используют 

одни и те же способы защиты гражданских 

прав. 

Высший экономический суд Республики 

Таджикистан является не просто высшим 

судебным органом по разрешению 

экономических споров, других дел, связанных с 

предпринимательской и иной экономической 

деятельностью, а также иных дел, 

рассматриваемых экономическими судами, но 

самое важное единым организационно-

распорядительным органом экономических 

судов. 
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Аннотатсия 

Вазъи конститутсионӣ-ҳуқуқии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар мақола муаллиф вазъи конститутсионӣ - ҳуқуқии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. Зикр мегардад, ки Суди Олии иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо мақомоти олии судӣ оид ба ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва дигар 

парвандаҳои марбут ба соҳибкорӣ ва фаъолияти иқтисодӣ мебошад, балки муҳимтарин муҳити 

ягонаи ташкилӣ ва маъмурии судҳои иқтисодиро ташкил медиҳад. 

Таҳқиқ муайян намуд, ки қонунгузории қариб ҳамаи давлатҳои аъзои ИДМ, аз ҷумла 

Ҷумҳуриҳои Беларус, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Украина қоидаҳои якхела ё шабеҳро дар 

мақомоти болоии судӣ пешбинӣ менамоянд, ки дар онҷо мақомоти судӣ ҳалли баҳсҳои иқтисодиро 

мустақилона амалӣ месозад. 

 

Аннотация 

Конституционно-правовой статус Высшего экономического Суда Республики 

Таджикистан 

В статье автор анализирует конституционно-правовую ситуацию Высшего экономического 

Суда Республики Таджикистан. Отмечается, что Высший экономический суд Республики 

Таджикистан является не только высшим судебным органом по разрешению экономических споров 

и других дел, связанных с предпринимательской и экономической деятельностью, но и создает 

наиболее важную организационную и административную среду экономических судов. 

Исследование показало, что законодательства почти всех стран СНГ, включая Беларусь, 

Узбекистан, Кыргызстан и Украину, предусматривает одинаковые или аналогичные правила в 

высших судебных органах, где судебная власть самостоятельно решает экономические споры. 

 

Аnnotation 

Constitutional and legal status of the Supreme Economic Court of the Republic of Tajikistan 

In the article, the author analyzes the constitutional and legal situation of the Supreme Economic 

Court of the Republic of Tajikistan. It is noted that the Supreme Economic Court of the Republic of 

Tajikistan is not only the highest judicial body for the resolution of economic disputes and other cases 

related to business and economic activity, but also creates the most important organizational and 

administrative environment of economic courts. 

The study showed that the laws of almost all CIS countries, including Belarus, Uzbekistan, 

Kyrgyzstan and Ukraine, provide for the same or similar rules in the highest judicial authorities, where the 

judiciary independently resolves economic disputes. 
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СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА РЕБЁНКА В 

АЛИМЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
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Семейное законодательство Республики 

Таджикистан предусматривает необходимость 

выплаты алиментов как со стороны родителей в 

пользу детей, так и со стороны детей в пользу 

родителей. Алименты со стороны родителей 

выплачиваются несовершеннолетним детям и 

совершеннолетним детям-инвалидам. С.Н. 

Тагаева отмечает, что «…алименты 

представляют собой средство обеспечения 

нормальных материальных условий жизни 

ребенка» [7, с. 193]. 

Алименты на ребёнка могут быть 

взысканы одним из родителей со второго, как в 

период нахождения в официально 

зарегистрированном браке, так и после его 

расторжения. Рассмотрим пример: Володин А. 

женился на Скворцовой В., узнав о том, что она 

от него беременна. Он работал менеджером в 

одной из крупных компаний и получал 

высокую заработную плату, но он привык жить 

один и все деньги тратить на клубы, рестораны 

и азартные игры. 

После рождения ребёнка А. Володин не 

изменился, о жене и о ребёнке не заботился, 

обедал и ужинал в ресторане, неделями не 

появлялся дома, продукты в дом не приносил. 

Скворцова В. работавшая медицинской 

сестрой, была вынуждена находиться в отпуске 

по уходу за ребёнком. Такая ситуация надоела 

В. Скворцовой и она решила обратиться в суд с 

иском о взыскании алиментов в свою пользу. 

Исследовав все материалы дела, суд 

принял решение о взыскании с Володина А. 

алиментов в пользу Скворцовой В., в твёрдой 

денежной сумме пояснив, что в соответствии со 

ст. 90 Семейный кодекс РТ жена в период 

беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка имеет право 

требовать содержания в судебном порядке от 

другого супруга, обладающего необходимыми 

для этого средствами в случае отказа от 

предоставления материальной помощи и 

отсутствия соглашения между супругами об 

уплате алиментов. 

Причём, как справедливо отмечается в 

юридической литературе «… обязанность по 

предоставлению содержания 

несовершеннолетним детям возникает 

независимо от того, являются родители 

совершеннолетними или 

несовершеннолетними, дееспособными или 

недееспособными, трудоспособными или 
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нетрудоспособными, а также независимо от 

того, нуждаются дети в получении алиментов 

или нет» [4, с. 259]. 

Алиментные правоотношения на 

сегодняшний день называются одними из 

самых конфликтных в семейном праве [6, с. 7]. 

Большая часть семейных споров связана с 

предоставлением содержания в пользу 

несовершеннолетних детей со стороны их 

родителей [6, с. 7]. Данная ситуация имеет 

место несмотря на то, что в нормальном случае 

содержание со стороны родителей в пользу 

детей происходит без какого либо внешнего 

воздействия. 

Статья 24 Семейный кодекс Республики 

Таджикистан (далее – РТ), предусматривает 

возможность супругов самостоятельно решить 

вопрос в отношении проживания и 

алиментирования общего ребёнка (детей), 

после чего достигнутое соглашение должно 

быть передано суду на рассмотрение. Однако 

при нарушении интересов 

несовершеннолетнего условиями соглашения, в 

обязанность суда вменяется принятие решения 

в пользу ребёнка (детей), поскольку права и 

законные интересы ребенка должны 

защищаться судом в первую очередь. 

Преимущество прав и законных 

интересов ребёнка перед всеми другими лицами 

закреплено в Конвенции о правах ребенка от 20 

ноября 1989 г. п. 1, ст. 3 упомянутой Конвенции 

гласит: «Все действия в отношении детей, 

независимо от того, кем они осуществляются 

государственными или частными 

организациями, занятыми в сфере социального 

обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное 

внимание должно быть направлено на 

обеспечение интересов ребенка». 

На сегодняшний день законодатель не 

даёт определения категории «законные 

интересы ребёнка». Из-за отсутствия 

законодательного определения в доктрине 

возникли различные интерпретации данного 

понятия. К примеру, И.А. Дубровская считает 

интересы ребенка ядром нормативно-правового 

выражения взаимоотношений ребенка, 

родителей и государства, определяет их как 

субъективно обусловленную потребность 

ребенка в благоприятных условиях 

жизнедеятельности, находящая объективное 

выражение в осуществлении родителями своих 

прав и обязанностей, закрепленных семейным 

законодательством [2, с. 49]. В юридической 

литературе имеется мнение, согласно которому 

«…необходимо закрепить категорию «интересы 

детей» в семейном законодательстве, 

содержание которой включало бы в себя 

организацию бытовых условий 

жизнедеятельности ребенка; обеспечение 

благополучной социально-бытовой среды, 

способствующей нормальному развитию 

ребенка, подготовку его к общественно-

полезной деятельности; наличие привязанности 

к ребенку лиц воспитывающих или 

претендующих на воспитание ребенка, а также 

их заинтересованность в его воспитании и т.д.» 

[5, с. 28]. 

Алиментные обязательства между 

родителями и детьми могут быть как 

условными, так и безусловными. Алиментные 

обязательства со стороны родителей в пользу 

несовершеннолетних детей являются 

безусловными (оба родителя обязаны 

участвовать в содержании ребёнка независимо 

от имущественного положения последнего либо 

других условий). В свою очередь, алиментные 

обязательства со стороны детей в отношении 

родителей выступают условными, т.к. для того 

чтобы они возникли родители должны 

считаться нуждающимися и 

нетрудоспособными. Таким образом, 

законодатель оставляет возможность получения 

родителями алиментов в зависимость от двух 

условий 1) нуждаемости и нетрудоспособности 

родителей, 2) трудоспособность и 

совершеннолетие ребёнка, позволяющие 

предоставлять содержание родителей. В 

противном случае, суд имеет право отказать в 

удовлетворении требований родителей о 

взыскании алиментов в их пользу со стороны 

детей. 

В данном случае встаёт вопрос о 

взаимности алиментных правоотношений 

родителей и детей. Доктринальные положения 

по данному поводу кардинально разнятся. Одни 

учёные придерживаются мнения наличия в 

алиментных правоотношениях между 

родителями и детьми взаимности. По мнению 

А.М. Нечаевой «… алиментные обязательства 

родителей по отношению к своим детям, 

выполняются без расчёта на то, что в будущем 
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повзрослевший совершеннолетний ребенок 

возьмет на себя подобного рода обязательства» 

[4, с. 250]. Другие учёные – считают, что 

отношения нельзя признать взаимными. Так, 

Н.Ш. Бахмани пишет: «… алиментные 

обязательства между родителями и детьми, 

являясь взаимными, подвержены 

регулированию не только стороны норм морали 

и нравственности, но и со стороны 

государства»[1, с. 86]. 

Как известно, суд не имеет права 

выходить за пределы требований сторон (в 

соответствии с нормами Гражданский 

Процессуальный Кодекс РТ), но разрешение 

вопроса о выплате алиментов в пользу 

несовершеннолетних детей является 

исключением. Это значит, что судья имеет 

право самостоятельно разрешить вопрос о 

взыскании алиментов с родителя (родителей) 

даже если ходатайство отсутствует. 

Аналогичным образом, суд может выходить за 

пределы требований при взыскании алиментов 

с родителей на детей. Рассмотрим пример: 

Крылова С. обратилась в суд с требованием к 

своим совершеннолетним детям Крыловой В. и 

Крылову П. о взыскании с них алиментов, 

обосновав требования тем, что дети ей 

материально не помогают, тогда как она 

нуждается в помощи, поскольку является 

инвалидом III группы по общему заболеванию, 

получает пенсию по старости и иных 

источников дохода не имеет. 

В. Крылова и П. Крылов против 

требований матери не возражали. В процессе 

рассмотрения дела, суду стало известно, что у 

Крыловой С. есть ещё один сын. Однако 

Крылова С. заявила в суде, что требований к 

младшему сыну - Крылову Е. (которому на тот 

момент исполнилось 34 года) не имеет, и хочет 

чтобы её обеспечивали двое старших детей. 

Исследовав все материалы дела, суд 

принял решение о взыскании алиментов в 

твёрдой денежной сумме со всех детей 

Крыловой С. пояснив, что в соответствии со ст. 

88 при определении размера алиментов суд 

вправе учесть всех трудоспособных 

совершеннолетних детей родителя независимо 

от того, предъявлено требование ко всем детям, 

к одному из них или к нескольким из них. 

Из данного примера видно, что в 

некоторых случаях, прямо предусмотренных 

законом, суд имеет право выйти за пределы 

требований сторон. Алиментные 
обязательства являются безвозмездными, так 
как исключают встречное материальное 
предоставление. Однако определенная 
взаимосвязь здесь все-таки существует. Ее 
свидетельством служит возможность отказа 
по алиментным притязаниям, если суд 
установит, что родители уклонялись от 
выполнения своих родительских 
обязанностей, в том числе обязанности по 
содержанию детей. 

В соответствии с законодательством РТ, 

при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке, 

составляет: на одного ребенка - одной четверти, 

на двух детей - одной трети, на трех и более 

детей - половина заработка и иного дохода 

родителей. 

Как правило, алименты на 

несовершеннолетних детей с их родителей 

взыскиваются судом ежемесячно. Размер долей 

может быть уменьшен или увеличен судом с 

учетом материального или семейного 

положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. Размер алиментов 

может начисляться в твердой денежной сумме, 

определяемой судом в зависимости от 

обстоятельств жизни алиментообязанного лица. 

В отдельных случаях, алименты на 

несовершеннолетних детей могут быть 

взысканы судом в твёрдой денежной сумме. 

Данные случаи закреплены в Семейном кодексе 

Российской Федерации. 

- наличие у алиментообязанного родителя 

нерегулярного, меняющегося заработка и 

(либо) другого дохода; 

- получение алиментообязанным 

родителем заработка и (либо) другого дохода 

полностью или отчасти в натуре либо в 

иностранной валюте; 

- отсутствие заработка и (или) другого 

дохода у родителя; 

- оставление детей при каждом из 

родителей. 

Перечисленный перечень не является 

исчерпывающим, что предполагает 

возможность возникновения и иных случаев, 

когда взыскание алиментных платежей в 

долевом отношении к заработку существенно 

нарушает интересы одной из сторон, либо 

является затруднительным. 
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Законнорожденные и 

незаконнорожденные дети в России имеют 

одинаковые права на получение алиментов (в 

случае, если происхождение ребёнка от 

определённого лица является доказанным, к 

примеру, когда предполагаемый отец 

обращается в органы ЗАГСа с заявлением о 

признании отцовства, либо когда отцовство 

устанавливается в судебном порядке). Родители 

обязаны выплачивать алименты своим 

несовершеннолетним детям даже в тех случаях, 

когда в их отношении вынесено решение о 

лишении родительских прав. Родители, 

лишённые родительских прав, теряют права в 

отношение ребёнка, но обязанности, 

основанные на факте родства, сохраняются. 

Алиментные платежи в отношении детей, 

находящихся в государственных 

воспитательных учреждениях, из – за 

признания их оставшимися без родительского 

попечения, подлежат взысканию 

исключительно с родителей. Выплаченная 

сумма в соответствии с нормами Семейного 

кодекса Российской Федерации (ст. 84 

Семейный кодекс Российской Федерации) 

зачисляются на счет учреждения, в котором 

находится ребёнок. Данные учреждения могут 

использовать на содержание детей пятьдесят 

процентов дохода (от обращения поступивших 

сумм алиментов). 

Деньги, полученные на ребёнка, и 

пятьдесят процентов дохода от их обращения 

зачисляется на счёт, открытый на имя ребёнка в 

банке или ином кредитном учреждении, и 

передаются при оставлении ребёнком такого 

учреждения. Таким образом, на основании 

вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что преимущественного права ребёнка в 

алиментных правоотношениях родителей и 

детей выражается в предоставленной 

законодателем возможности получения 

алиментов ребёнком независимо от желания, а 

иногда и возможностей таких выплат.
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Аннотатсия 

Ифодаи афзалияти ҳуқуқии кӯдак дар муносибатҳои падару модар ва кӯдак 

Дар мақолаи мазкур моҳияти афзалияти ҳуқуқии кӯдак дар муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба 

ситонидани алимент аз падару модар ба кӯдак мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Дар ин 

замина таҳлили далелҳои ҳуқуқӣ, асоси ба миён омадани муносибатҳои оилавӣ байни падару модар 

ва кӯдак мегардад. 

 

Аннотация 

Выражение «преимущественного права ребёнка» в алиментных правоотношениях 

родителей и детей 

В статье раскрывается сущность «преимущественного права ребёнка» в алиментных 

правоотношениях родителей и детей. Проводится анализ юридических фактов, являющихся 

основаниями возникновения семейных правоотношений между родителями и детьми. 

 



 

Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (39), 2020 

 

30 

 

Аnnotation 

Expression of «child's preemptive right» in alimony legal relations between parents and 

children 

The article reveals the essence of the "child's preferential right" in the alimony legal relationship 

between parents and children. The analysis of legal facts, which are the grounds for the emergence of 

family legal relations between parents and children. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ В 

ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

 
Калидвожаҳо: хариди давлатӣ; қонунгузории хариди давлатӣ; усулҳои хариди давлатӣ; 

омилҳои коррупсионӣ; ҷойгирнамоии фармоишҳои давлатӣ; низоми хариди давлатӣ. 

Ключевые слова: государственная закупка; законодательство о государственной закупке; 

методы государственной закупки; коррупционные факторы; размещение государственных 

заказов; система государственной закупки. 

Keywords: public procurement; legislation of public procurement; methods of public procurement; 

corruption factors; placing government orders; the system of public procurement. 

 

В мировой практике государственных 

закупок существуют различные методы 

осуществления государственных закупок. 

Наиболее распространенными из них являются 

конкурсы [1] (открытые и закрытые, с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытий двухэтапный конкурс) и аукционы 

(закрытый аукцион, электронный аукцион). В ч. 
1 ст. 24 действующего Закона Республики 
Таджикистан «О государственных закупках 
товаров, работ и услуг» [2] от 3 марта 2006 
года говорится о шести методах 
осуществления государственных закупок: 
торги с неограниченным участием; торги с 

ограниченным участием; метод короткого 

списка (специфические торги с ограниченным 

участием для проведения закупок 

консультационных услуг); запрос котировок; 

закупки из одного источника; электронные 

закупки. 

Указанные методы закупки товаров, работ 

и услуг можно подразделить на конкурентные 

(торги и его виды, запрос котировок, метод 

короткого списка) и не конкурентные (метод 

закупки из одного источника), однако, мы в 

данной статье рассматриваем некоторые 

аспекты осуществления государственных 

закупок электронным способом. 

Следует отметить, что при размещении 

государственных заказов одним из ключевых 

принципов является принцип публичности. В 

современных условиях как показывает опыт 

передовых стран мира, результат принципа 

публичности ярче всего проявляется тогда, 

когда в сфере государственных закупок 

используются электронные технологии. На наш 

взгляд, постепенное внедрение 

mailto:farangisi_sayfullo@mail.ru
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информационных технологий в данной сфере и 

осуществление госзакупок через Единый 

государственный портал закупок в сети 

Интернет, позволяют оказать положительные 

воздействия на процесс совершенствования 

системы государственной закупки. О 

некоторых проблемах, касающихся 

совершенствования системы государственной 

закупки, говорится и в ежегодных посланиях 

Основателя мира и национального единства - 

Лидера нации Э. Рахмона. Так, в одной из них 

он особо подчеркнул, что для экономичного и 

целевого использования бюджетных средств 

при государственной закупке и предотвращения 

коррупционных факторов в этой сфере, 

необходимо внедрить систему электронной 

закупки товаров и продукции с использованием 

современных информационных технологий [3]. 

Использование электронных технологий в 

данной сфере имеет свои положительные 

аспекты, в частности: 

- сокращает коррупционные факторы, 

являющиеся основной проблемой в данной 

сфере;  

- расширяет круг участников 

государственных закупок; 

- позволяет определить наилучшего 

поставщика, если объектом государственных 

закупок являются товары; 

- снижает роль фактора вмешательства в 

процедуры закупок; 

- способствует всестороннему и удобному 

государственному контролю, а также 

проведению мониторинга; 

- обеспечивает принцип публичности в 

данной сфере; 

- способствует развитию добросовестной 

конкуренции между участниками 

государственных закупок; 

- сокращает материальные расходы и 

время для проведения государственных закупок 

и др. 

С целью прозрачности, эффективности, 

расширения круга участников, сокращения 

числа жалоб на действия участников 

государственных закупок, всеобщей 

доступности и, самое главное, для упрощенного 

контроля уполномоченных органов Республики 

Таджикистан, учитывая опыт передовых стран 

мира, Таджикистан постепенно тоже должен 

перейти к электронным закупкам. В 

постсоветском пространстве распоряжением 

правительств некоторых стран, в частности в 

Российской Федерации, Республике Казахстан 

и др. были созданы специальные официальные 

печатные журналы (издания) для публикации 

информации о размещении госзаказов. На 

основе этих же распоряжений, в сети Интернет 

появились официальные сайты для размещения 

такой же информации. В указанных странах в 

сфере государственных закупок, при помощи 

Единого сайта в сети Интернет, заключаются 

гражданско-правовые договоры в электронной 

форме.  

В республике уже разработана правовая 

основа для создания официального сайта для 

размещения госзаказов на государственные 

закупки, и постепенный переход к электронным 

закупкам, как наиболее оптимальному 

варианту, уже происходит. Так, 

постановлением Правительства страны от 

29.12.2012 г., №759 была утверждена 

Программа электронных закупок в Республика 

Таджикистан на 2013-2015 гг. [4]. В данной 

Программе, наряду с другими предложениями о 

совершенствовании системы государственных 

закупок, есть предложения о внедрении 

информационных технологий в данной сфере и 

осуществлении государственных закупок через 

Единый государственный портал закупок в сети 

Интернет, который позволяет значительно 

расширить круг участников процедур закупок и 

снижает вмешательство в процедуры закупок.  

 Основанием для разработки и принятия 

данной Программы послужили в основном 

положения пункта 9-го Плана мероприятий по 

выполнению задач, которые были изложены в 

Послании Президента Республика Таджикистан 

от 20.04.2012 г., а также необходимость 

реализации положения об электронном 

правительстве, изложенного в Концепции 

формирования электронного правительства в 

Республика Таджикистан, утвержденной 

постановлением Правительства Республика 

Таджикистан от 30.12.2011 г., №643 [5]. Но 

принятая программа не давала вполне 

желаемого результата в области 

электронизации сферы государственной 

закупки. Например, на официальном сайте 

Агентства по государственным закупкам можно 

видеть, как реализуются некоторые аспекты 

перехода к электронным закупкам, в частности 

информирование участников о проведении 

государственной закупки или о возможности 
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предоставления документов с помощью новых 

технологий, но это вовсе не означает перехода к 

электронным закупкам. Мы считаем, что 

электронная закупка может дать желаемый 

результат только тогда, когда при определении 

победителя торгов вмешательство 

человеческого фактора резко снижается, т.е. 

победитель определяется специально созданной 

в сети Интернет программой, за ходом которой 

свободно могут наблюдать все участники 

государственной закупки.  

Завершая рассмотрение правовых 

проблем, касающихся методов 

государственных закупок, отметим некоторые 

противоречия в законодательстве Республика 

Таджикистан в этой сфере. Так, Закон 

Республика Таджикистан «О государственных 

закупках товаров, работ и услуг» в перечне 

методов их осуществления электронные 

закупки выделяет в качестве самостоятельного 

метода. На наш взгляд, независимо от того, что 

передовые страны мира благополучно внедрили 

электронные закупки в свои системы 

государственных закупок и довольно широко 

используют ее, все же она не являются 

самостоятельным методом закупки.  

Бесспорно, электронная закупка имеет 

свои положительные аспекты, и здесь можно 

согласиться с мнением некоторых 

специалистов, что весь этот комплекс 

мероприятий предполагает создание 

электронных площадок. В целом же переход к 

электронным закупкам позволит обеспечить 

высокий уровень конкуренции среди 

поставщиков, привлечь к государственным 

закупкам предприятия малого и среднего 

бизнеса и в совокупности получить при 

проведении государственных и муниципальных 

закупок лучшие предложения по качеству и 

стоимости товаров, работ и услуг [6].  

Электронная закупка – это новейший 

способ проведения всего процесса 

государственной закупки, в частности 

размещение государственного заказа, 

получение тендерных заявок, обмен 

информацией, сопоставление и оценка 

предложений участвующих, выявление 

потенциального поставщика и заключение 

гражданско-правого договора. Соответственно 

этому, не следует рассматривать электронную 

закупку в качестве самостоятельного метода, 

так как почти все методы осуществления 

государственной закупки можно проводить в 

электронной форме.
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Аннотатсия 

Мукаммал кардани низоми хариди давлатӣ бо мақсади пешгирии баъзе омилҳои 

коррупсионӣ 

Дар мақолаи мазкур баъзе аз масъалаҳои мукаммал кардани низоми хариди давлатӣ бо 

мақсади пешгирӣ кардани баъзе омилҳои коррупсионӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф баъзе аз масъалаҳои низоми хариди давлатиро 

мавриди баррасӣ қарор дода, пешниҳод мекунад, ки дар низоми мазкур бояд технологияи 

телекоммуникатсионии навин ворид гардида, тадриҷан ба хариди электронӣ гузашта шавад. 

 

Аннотация 

Усовершенствование системы государственной закупки в целях предотвращения 

некоторых коррупционных факторов 

В данной статье анализируются некоторые вопросы усовершенствования системы 

государственной закупки в целях предотвращения некоторых коррупционных факторов по 

законодательству Республики Таджикистан. Авторы, исследуя некоторые вопросы системы 

государственной закупки, предлагают внедрить новейшие телекоммуникационные технологии в 

этой системе и постепенный переход к электронным закупкам. 

 

Annotation 

Improvement of system of state procurement with the purposes of prevention some 

corruptions factors 

In this article analyzes some questions of improvement of system of state procurement with the 

purposes of prevention some corruptions factors by the legislation of Republic of Tajikistan. The author 

investigating some questions of system of state procurement offers introductions the newest 

telecommunication technologies in this system and gradual transition to electronic purchases.  
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ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  

И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 
Калидвожаҳо: мақомоти васоят ва парасторӣ; васӣ; парастор; муассисаи тарбиявӣ ва 

табобатӣ; муассисаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак. 

Ключевые слова: орган опеки и попечительства; опекун; попечитель; воспитательное и 

лечебное учреждение; учреждение социальной защиты населения; уполномоченный по правам 

ребенка.  

Keywords: guardianship and trusteeship body; guardian; curator; educational and medical 

institution; institution of social protection of the population; ombudsman for the rights of the child. 

  

В соответствии со ст. 152 Семейного 

кодекса Республики Таджикистан обязанность 

по защите прав и интересов детей, находящихся 

на полном государственном попечении в 

воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях, 

возлагается на администрации этих 

учреждений. 

В Республике Таджикистан согласно 

«Типовому положению об образовательных 

учреждениях типа школа-интернат» от 2007 г. 

функционируют образовательные учреждения 

для детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей; образовательные учреждения для 

детей с ограниченными возможностями; 

пришкольное образовательное учреждение типа 

школа-интернат; санаторное образовательное 

учреждение типа школа-интернат для 

предупреждения развития локального 

туберкулеза и иных инфекционных 

заболеваний; специальный интернат для детей, 

нуждающихся в длительном уходе и имеющих 

психические, физические и умственные 

отклонения, либо их поведение считается 

социально опасным; дом для детей-сирот. 

В свою очередь, Закон РТ «О защите прав 

ребенка» предусматривает возможность 

защиты прав детей, нуждающихся в особых 

условиях обучения и воспитания, путем 

помещения их в специальные учебно-

воспитательные учреждения. 

В Республике Таджикистан 

функционирует государственные учебно-

воспитательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением, 

входящие в систему Министерства образования 

и науки Республики Таджикистан, куда 

комиссия по делам несовершеннолетних 

направляет ребенка. Среди них следует указать 

специальную школу, представляющую собой 

учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа, созданное для содержания мальчиков в 

возрасте от 10 до 14 лет и девочек от 11 до 16 

лет, а также специальное профессионально-

техническое училище, являющееся 

аналогичным учреждением, но 

предназначенным для содержания детей в 

возрасте от 14 до 18 лет, совершивших 

правонарушения, но освобожденных от 

уголовной ответственности. 

Кроме того, к государственным 

учреждениям закрытого типа, в которых 

содержатся несовершеннолетние, следует 

отнести воспитательную колонию для детей 

мужского пола, которая отнесена к ведению 

Министерства юстиции Республики 

Таджикистан. 
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Согласно Закону РТ «Об образовании» 

для детей старше 10 лет, поведение которых 

является опасным для общества и которые 

нуждаются в отдельных условиях обучения и 

воспитания, создаются специальные 

образовательные учреждения, каковыми в 

нашей стране являются Республиканская 

специальная школа, где в настоящее время 

обучаются 38 человек, и Специальный 

профессионально-технический лицей, где 

обучаются 29 детей. В единственной 

воспитательной колонии отбывают наказание 

70 несовершеннолетних детей [1]. 

Несовершеннолетние, страдающие 

алкогольной, наркотической зависимостью и 

употребляющие психотропные вещества, 

размещаются в лечебные учреждения. 

В Таджикистане имеются учреждения для 

детей с ограниченными возможностями, 

предназначенные для социального 

обслуживания и реабилитации инвалидов. 

Такие учреждения подведомственны 

Министерству труда, миграции и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан. 

Среди таких учреждений следует назвать 

Душанбинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Чорбог», Республиканский 

дом-интернат для престарелых, инвалидов и 

умственно отсталых детей в г. Пенджикент, 

детское отделение Яванского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов, 

специализированный лицей-интернат для 

детей-инвалидов в г. Душанбе и его филиал в г. 

Табошар Согдийской области, созданные для 

обеспечения начальным профессиональным 

образованием детей с ограниченными 

возможностями. 

Как известно, семейное законодательство 

Республики Таджикистан возлагает на 

воспитательные и лечебные учреждения и 

учреждения социальной защиты населения, в 

которых находится ребенок, обязанности 

опекуна и попечителя ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. Безусловно, возложение 

обязанности опекуна или попечителя на 

государственное учреждение предусматривает 

выполнение им обязанностей по защите прав и 

интересов несовершеннолетних. 

В связи с этим в науке была высказана 

точка зрения, согласно которой предлагалось 

признать детские учреждения в качестве 

субъектов соглашений по опеке и 

попечительству. Такая позиция отчасти 

обоснована, поскольку само семейное 

законодательство указывает на выполнение 

воспитательными и лечебными учреждениями 

и учреждениями социальной защиты населения 

функций опекуна и попечителя. Кроме того, 

принятый в 2011 году Закон Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей» возлагает 

определенные обязанности на педагога, 

государственные органы, учреждения и другие 

организации, тем самым приравнивая такие 

учреждения к субъектам, заменяющим 

родителей при отсутствии семейного 

попечения. Нахождение ребенка в детском 

учреждении не лишает его прав на защиту 

интересов, а также возможности восполнения 

недостающей дееспособности. Эти функции 

выполняются государственными 

воспитательными и лечебными учреждениями 

и учреждениями социальной защиты населения.  

Безусловно, государственное устройство 

детей, оставшихся без семейного попечения, 

обладает спецификой и отличается от 

индивидуального устройства детей. Но, тем не 

менее, в рамках государственной формы 

устройства детей осуществляется защита их 

прав и интересов, восполняется их 

дееспособность. В свою очередь, Л.Ю. Михеева 

относит опеку к виду индивидуальной 

социальной заботы. По ее мнению, «в этом 

случае личность того, кто непосредственно 

осуществляет уход и заботу, имеет 

определяющее значение, и от этого лица 

требуется осуществление личного 

исполнения… при пребывании лица в 

специальном учреждении действия 

организации состоят в действиях ее работников, 

состав сотрудников организации может 

меняться, что не повлияет на сущность 

правоотношений с участием лица, 

нуждающегося в попечении». Выделяемая Л.Ю. 

Михеевой специфика государственной опеки не 

превращает ее в социальную заботу. Передача 

ребенка под опеку или попечительство в 

индивидуальном порядке преследует также 

цель социальной защиты ребенка. На 

реализацию данной цели направлена и 

деятельность органов опеки и попечительства 

[2]. 

По нашему мнению, следует различать 

индивидуальную опеку или попечительство и 
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государственную опеку и попечительство. В 

первом случае к опекунам (попечителям) 

предъявляются определенные требования. В 

случае государственной опеки и 

попечительства ребенок попадает в 

воспитательное и лечебное учреждение по 

направлению Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан с учетом 

заключения республиканской психолого-

медико-педагогической консультации. 

Воспитатели, выполняющие обязанности по 

уходу и надзору за ребенком, обладают 

квалификацией, которая подтверждается 

соответствующим дипломом и стажем работы. 

Государственная опека и попечительство 

по своей природе неоднородна, в связи с этим 

считаем необходимым дифференцировать ее на 

две разновидности. 

Первая разновидность государственной 

опеки или попечительства характеризуется 

наличием государственного опекуна или 

попечителя в лице администрации 

воспитательного, лечебного учреждения или 

учреждения социальной защиты населения, а 

также опекуна или попечителя, назначенного в 

индивидуальном порядке в лице законного 

представителя: родителя, опекуна (попечителя) 

или усыновителя. В данном случае мы можем 

говорить о существовании государственной 

опеки, сочетающей в себе элементы 

индивидуальной. 

Известно, что причины нахождения детей 

в воспитательных, лечебных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты населения 

могут быть разнообразными. Иногда ребенок 

остается без семейного попечения в 

определенный период, когда родители, опекуны 

(попечители), усыновители не в состоянии 

исполнять свои обязанности по уважительным 

причинам (серьезная болезнь, длительная 

командировка, трудовая миграция и т.д.). В 

таких случаях передача ребенка оформляется 

актом органов опеки и попечительства и в 

данном случае обязанности законных 

представителей не прекращаются, то есть 

родители, опекуны (попечители), усыновители 

периодически посещают ребенка, реализуя 

право на общение с ним. Согласно семейному 

законодательству временное помещение 

ребенка опекуном или попечителем в 

воспитательное, лечебное учреждения и 

учреждение социальной защиты населения не 

прекращает прав и обязанностей опекуна или 

попечителя в отношении этого ребенка. 

Вторая разновидность характеризуется 

наличием лишь государственной опеки или 

попечительства и отсутствием связи с 

законными представителями. 

К примеру, ребенок устраивается в 

образовательную, медицинскую и подобную 

организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без семейного попечения, в силу 

объективных причин: смерть или безвестное 

отсутствие родителей, лишение их 

родительских прав, отсутствие родственников и 

третьих лиц, желающих принять ребенка на 

воспитание. В данном случае до достижения им 

16 либо 18 лет обязанности опекуна 

(попечителя) исполняет такая организация. 

Дети, находящиеся в учебно-

воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения имеют определенные 

имущественные и личные неимущественные 

права. 

Особую значимость для детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации и 

помещенных в такие учреждения, приобретают 

личные неимущественные права. 

В связи с тем, что лицами, находящимися 

в учебно-воспитательных, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения являются 

несовершеннолетние дети, возникают вопросы, 

связанные, во-первых, с реализацией права 

несовершеннолетнего на воспитание и 

всестороннее его развитие, и, во-вторых, - с 

исполнением данной обязанности персоналом 

указанных учреждений. 

Защита права на воспитание представляет 

собой взаимосвязанные, объединенные единой 

целью действия, направленные на устранение 

препятствий к реализации права, компенсации 

причиненного ущерба [3]. 

Защита права на воспитание возлагается 

на администрацию воспитательного или 

лечебного учреждения или учреждения 

социальной защиты населения, в котором 

находится ребенок, которая должна создать 

условия для его социализации. В случае 

нарушения данного права каким-нибудь лицом, 

администрация государственных учреждений 
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для детей, оставшихся без семейного 

попечения, должна устранить препятствия к 

реализации права на воспитание, а при 

причинении вреда ребенку поставить вопрос о 

возмещении физического и морального вреда. 

Персонал учебно-воспитательного, 

лечебного учреждений и учреждения 

социальной защиты населения при исполнении 

обязанности по воспитанию и всестороннему 

развитию несовершеннолетнего должен 

уважать его человеческое достоинство и 

обеспечивать его интересы. 

Воспитание выступает способом 

социализации ребенка в широком смысле слова, 

представляя собой целенаправленную 

деятельность, направленную на выработку у 

ребенка системы качеств личности, взглядов и 

убеждений. Процесс воспитания сопровождает 

ребенка до достижения совершеннолетия. 

Следует согласиться с А.И. Пергамент, 

отмечавшей, что «каждый родившийся ребенок 

имеет право на воспитание как неотъемлемое от 

его личности субъективное право, возникающее 

одновременно с признанием ребенка субъектом 

права, т.е. с момента его рождения» [4]. 

Семейное законодательство Республики 

Таджикистан признает право ребенка на 

воспитание, на соблюдение его интересов и 

уважение человеческого достоинства. 

Понятие «воспитание» включает в себя не 

только уход за растущим человеком, но и 

заботу о его нравственном и духовном 

развитии, личностном развитии, а под 

развитием понимается «общий процесс 

становления человека», «реализация внутренне 

присущих задатков и свойств человека». 

Воспитание направлено на подготовку 

ребенка к самостоятельной жизни в обществе. 

Сложно говорить о реализации права на 

воспитание вне семьи. Вряд ли можно говорить 

о полноценном осуществлении права на 

воспитание при нахождении ребенка в 

государственных учреждениях, 

предназначенных для лиц, оставшихся без 

семейного попечения. Справедливо замечено 

Е.А. Душкиной, что в условиях социальной 

изоляции от родителей и лиц, их заменяющих, 

разрушается естественный процесс развития 

ребенка [5]. 

У ребенка, проживающего вне семьи, 

отсутствует ориентир для выбора 

определенного поведения, в силу отсутствия 

образца для подражания. Вырастая в 

государственных воспитательных учреждениях, 

ребенок нередко сталкивается с фактами 

причинения ему физического и морального 

вреда, в силу этого редко адаптируется в 

обществе, создает семью и воспитывает детей. 

Бывший воспитанник таких учреждений 

воспроизводит тот образ жизни, который был 

усвоен им в детстве. 

Как известно, на государственное 

попечение попадают дети из неблагополучных 

семей, которые отличаются конфликтным 

способом взаимодействия: грубостью, ссорами, 

скандалами, признаками аморальности, когда 

брань, измены, рукоприкладство становятся 

привычным фоном общения, наличием 

криминальных наклонностей и педагогической 

несостоятельностью [6]. 

Зачастую работники государственных 

учреждений для детей-сирот не способны 

изменить искаженное представление детей из 

неблагополучных семей о возможности 

построения другого образца для подражания. 

Кроме того, уровень заботы, реально 

проявляемый по отношению к детям-сиротам, и 

детям, оставшимся без семейного попечения, в 

государственных учреждениях, на практике 

оказывается весьма невысоким. В качестве 

одной из причин можно назвать недостаточный 

уровень бюджетного финансирования [7], что 

отражается на обеспечении питанием, одеждой, 

средствами личной гигиены, постельными 

принадлежностями, учебными 

принадлежностями и др. 

Воспитание в государственных 

учреждениях детей, оставшихся без семейного 

попечения, не всегда эффективно из-за 

большого количества детей. 

Нахождение ребенка, лишенного 

семейного попечения, в воспитательных и 

учебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения не лишает его 

права на воспитание. Например, основной 

целью образовательного учреждения типа 

школа-интернат является создание условий в 

рамках учебных программ, нацеленных на 

развитие учебно-воспитательного процесса в 

пользу общества и государства, обеспечение 

защиты здоровья и создание соответствующих 

условий (п. 7 Типового положения «Об 

образовательных учреждениях типа школа-

интернат в Республике Таджикистан»). 
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Следует также отметить, что нахождение 

детей в учреждениях закрытого типа не лишает 

их права на обладание определенными правами. 

Известно, что помещение 

несовершеннолетнего в воспитательную 

колонию направлено на его исправление и 

перевоспитание. Воспитательная работа 

выражается в различных формах: 

нравственного воспитания, правового 

воспитания, трудового воспитания, 

физического воспитания, эстетического 

воспитания. И.Я. Козаченко и А.П. Детков 

указывают, что нравственное воспитание 

направлено на формирование морально-

этических установок, приобщение к 

общественным ценностям, развитие таких 

качеств личности, которые соответствуют 

нормам поведения в обществе и выражают 

отношение к закону, семье, окружающим, 

своим поступкам, труду; правовое воспитание 

формирует потребность в соблюдении 

правовых норм, законопослушного поведения; 

в развитии правовой культуры и правосознания, 

уважения к закону, стремления к его 

соблюдению; трудовое воспитание – в развитии 

трудовых навыков по овладению профессией; 

физическое воспитание – в выработке умений, 

при помощи физической нагрузки 

поддерживающих организм в хорошем 

состоянии; эстетическое воспитание – в 

обеспечении эмоционального развития, 

способности воспринимать достижения 

человеческой культуры [8]. 

Касательно прав детей, находящихся в 

государственных детских учреждениях на 

воспитании, следует заметить, что в данном 

случае воспитательный процесс реализуется 

вне семьи. Справедливо указывает Е.И. 

Цымбал, что в учреждениях интернатного типа 

не образуются семейные отношения, процесс 

воспитания осуществляется на основе 

формирования детского коллектива и 

практически отсутствуют персонально-

семейные отношения между членами 

педагогического коллектива и воспитанниками 

интерната. За воспитательный процесс 

полностью отвечает государство через 

механизмы администрирования интернатной 

системой. [9]. 

Поэтому право на семейное воспитание 

заменяется правом на воспитание в специально 

созданном государством коллективном 

сообществе. 

В отличие от семейного воспитания, 

воспитание ребенка в государственных 

воспитательных, лечебных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты населения 

обладает спецификой, которая выражается в 

четкой регламентации форм и методов 

воспитания. В данном случае установленные 

нормативы регулируют воспитательный 

процесс в детском коллективе. Воспитание, 

осуществляемое в рамках установленных 

нормативов, позволяет подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, не унижая его чести и 

достоинства. 

Важной составляющей воспитательного 

процесса является обеспечение ребенку права 

на образование. Образование ребенка 

неразрывно связано с его обучением и 

воспитанием, являясь основным средством 

социализации и развития личности [10]. 

Право на образование приобретается 

человеком естественным образом, по факту 

своего рождения, поскольку каждому человеку 

свойственно развиваться, накапливать опыт и 

получать новые знания, творить и передавать 

все накопленное им другим поколениям [11]. 

Нахождение ребенка в воспитательном, 

лечебном учреждениях или учреждении 

социальной защиты населения не должно 

лишать его права на получение основного 

образования, которое относится к основным 

обязанностям. 

Образование является одним из основных 

условий полноценного существования человека 

в обществе. 

К сожалению, в современных условиях не 

всегда дети, находящиеся в воспитательных, 

лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения, могут в полной 

мере осуществить свое право на образование. 

В частности право на образование детей с 

ограниченными возможностями нарушается, 

они оторваны от общества из-за отсутствия 

специального подхода к обучению в школе, 

малочисленности специализированных 

учреждений для работы с такими детьми [12]. 

Право на образование детей, находящихся 

в интернатных учреждениях, ограничено по 

сравнению с правом детей, воспитывающихся в 

семье. 
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Реализация права на образование в 

учреждениях государственной опеки 

(попечительства) ограничена лишь теми 

возможностями, которые в них созданы. 

Сложно говорить о возможности получения 

дополнительного образования в виде изучения 

иностранных языков, обучения музыке, занятия 

спортом. 

Кроме права на воспитание ребенку 

должны быть гарантированы права, 

обеспечивающие его благополучное развитие. 

К личным неимущественным правам, 

обеспечивающим благополучное развитие 

ребенка, следует отнести: право на здоровье и 

физическое развитие, право на благополучное 

нравственное развитие, право на семейное 

воспитание. 

Бесспорным является условие об 

обеспечении ребенка правом на здоровье и 

физическое развитие, вне зависимости от того, 

воспитывается ли он в семье или в 

государственном детском учреждении. 

Право на здоровье - это личное 

неимущественное право, лишенное 

экономического содержания, неразрывно 

связанное с личностью, и в силу этого 

неотчуждаемое [13]. 

Право на здоровье ребенка 

обеспечивается государством путем 

предоставления права на получение различных 

видов медицинской помощи, санаторно-

курортного лечения. Важной составляющей 

обеспечения права на здоровье является 

создание условий для нормального физического 

развития ребенка, то есть обеспечение одеждой 

по сезону, отвечающей требованиям 

безопасности, пищей, содержащей объем 

питательных веществ, необходимый для 

данного возраста, условиями для занятий 

спортом и др. 

Нормальное физическое развитие ребенка 

исключает насилие, жестокое обращение с ним, 

посягательство на его половую 

неприкосновенность и др. 

Работники воспитательных и лечебных 

учреждений и учреждений социальной защиты 

населения при воспитании детей должны 

исключить применение физического, 

сексуального и психического насилия. 

Под жестоким обращением с ребенком 

следует понимать умышленные действия или 

бездействие работников воспитательных, 

лечебных учреждений и учреждений 

социальный защиты населения, причинившие 

физический и психический вред здоровью 

ребенка, вследствие которого нарушилось 

естественное развитие ребенка либо возникла 

реальная угроза для его жизни или здоровья. 

В свою очередь, физическое насилие 

связано с причинением телесных повреждений, 

применением силы, понуждением к тяжелому 

труду, к употреблению причиняющих вред 

здоровью веществ, оставлением в опасной для 

жизни и здоровья обстановке воспитанников 

работниками государственных учреждений. 

Психическое насилие над детьми, 

находящимися в воспитательных, лечебных 

учреждениям и учреждениях социальной 

защиты населения заключается в оскорблении 

или унижении ребенка, высказывании в его 

адрес угроз, выражении негативного отношения 

или отвержения, которые приводят к 

возникновению эмоциональных или 

поведенческих нарушений у 

несовершеннолетнего. 

Особую неизгладимую психологическую, 

чаще и физическую, травму наносят 

изнасилования несовершеннолетних, 

сопряженные с убийством или угрозой 

убийством, тяжкими телесными 

повреждениями, истязаниями, похищением 

детей, с различными деяниями иного 

сексуального характера. 

Сексуальное насилие над 

несовершеннолетним или его развращение 

представляет собой действия воспитателя 

государственного интернатного учреждения по 

вовлечению «в прямые или непрямые акты 

сексуального характера с целью получения 

сексуального удовлетворения или выгоды» [14]. 

Следует поддержать С.В. Ильину, 

отмечающую, что сексуальное насилие 

характеризуется вовлечением зависимых, 

психически и физиологически незрелых детей и 

подростков в сексуальные действия, 

нарушающие общественные табу семейных 

ролей, которые они еще не могут полностью 

понять, и на которые не в состоянии дать 

осмысленного согласия [14]. К сожалению, 

вредоносное поведение воспитателей может 

сказаться на поведении ребенка не сразу, а 

спустя определенное время. Сложно говорить о 

полноценном формировании личности ребенка, 

понесшего сексуальное и физическое насилие, 
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нельзя возместить причиненные нравственные 

страдания в денежном выражении. В связи с 

этим следует отметить особую значимость 

контроля за поведением воспитателей и 

администрацией воспитательного, лечебного 

учреждений и учреждений социальной защиты 

населения в отношении вверенных им детей. 

Считаем необходимым проводить 

регулярные проверки таких учреждений со 

стороны сотрудников соответствующих 

министерств, органов опеки и попечительства 

не реже одного раза в месяц и уполномоченного 

по правам ребенка - не реже одного раза в 

полгода. 

Кроме личных неимущественных прав 

дети, находящиеся в интернатных учреждениях, 

обладают имущественными правами. На 

необходимость урегулирования вопроса о 

защите имущественных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в соответствующих 

воспитательных, лечебных и других 

учреждениях, указывалось в литературе[15]. 

Среди имущественных прав детей, оставшихся 

без семейного попечения, особое место 

занимает право на содержание, которое 

реализуется за счет государственного бюджета. 

Следует заметить, что помещение детей в 

учебно-воспитательные, лечебные учреждения 

и учреждения социальной защиты населения не 

лишает их права на причитающиеся им 

алименты, пенсии, пособия и другие 

социальные выплаты. В связи с этим возникает 

вопрос о несовпадении понятий «содержание» 

и «алименты на содержание детей». 

Справедлива позиция О.С. Иоффе, Ю.Ф. 

Беспалова, отмечавших, что понятие 

«содержание» шире дефиниции «алименты» 

[16]. По мнению Ю.Ф. Беспалова, «категория 

«содержание» включает не только алименты, но 

и другие виды материальной помощи, 

необходимые для создания благоприятных 

условий развития несовершеннолетнего» [17]. 

Алименты, пенсии, пособия не покрывают всех 

необходимых потребностей ребенка, а 

содержание включает все виды финансовой 

поддержки, удовлетворяющие потребностям 

ребенка. Безусловно, алименты, уплачиваемые 

родителями, не участвующими в воспитании и 

обучении детей, в современных условиях вряд 

ли могут покрыть расходы на их содержание. 

Их можно признать в качестве частичной 

помощи в содержании ребенка. В данном 

случае дети, находящиеся в воспитательных, 

лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения, находятся на 

государственном содержании. 

В качестве имущественных прав 

несовершеннолетних, находящихся в учебно-

воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной 

защиты населения, выделяется также право на 

сохранение права собственности на жилое 

помещение или сохранение неимущественного 

права пользования жилым помещением, а при 

отсутствии жилого помещения - право на 

получение жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством Республики 

Таджикистан. 

Защита предусмотренных законом прав и 

интересов детей, находящихся в 

государственных детских учреждениях, 

возлагается на органы опеки и попечительства, 

прокуратуры и соответствующие министерства, 

в ведении которых находятся детские 

учреждения. 

Защита прав выпускников организаций 

для детей-сирот органом опеки и 

попечительства включает не только проверку 

выполнения администрацией воспитательной 

организации обязанностей по материальному 

обеспечению выпускников и выдаче им 

необходимых документов, но и принятие мер 

по их трудоустройству, обеспечению жильем, 

выплате положенных пенсий и пособий и др. 

[18]. 

За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению и надзору за детьми администрацией 

и воспитателями детских учреждений, в 

зависимости от правовой природы 

совершенного правонарушения возлагается 

гражданско-правовая, административная и 

уголовная ответственность. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что защита прав и интересов 

детей, находящихся в воспитательных и 

лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения, немыслима без 

четкой координации действий государственных 

органов и детских учреждений. Обоснована 

необходимость проведения регулярных 
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проверок учреждений, в которых находятся 

дети, оставшиеся без попечения родителей, со 

стороны сотрудников соответствующих 

министерств, органов опеки и попечительства 

не реже одного раза в месяц и уполномоченного 

по правам ребенка - не реже одного раза в 

полгода
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Аннотатсия 

Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаконе, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ ва 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор доранд 

Мақола ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаконе, ки дар муассисаҳои тарбиявӣ, 

табобатӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир мебошанд, 

бахшида шудааст. Дар мақола зарурияти гузаронидани санҷишҳои доимӣ ба муассисаҳое, ки дар 

онҳо кӯдакони бепарастор ҷойгиранд, аз ҷониби кормандони вазоратҳои дахлдор, мақомоти васоят 
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ва парасторӣ на кам аз як маротиба дар як моҳ ва аз ҷониби ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак на 

камтар аз як маротиба дар як моҳ таъкид гардидааст. 

 

Аннотация 

Защита прав и интересов детей, находящихся в воспитательных и лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты населения 

Статья посвящена защите прав и интересов детей, находящихся в воспитательных и лечебных 

учреждениях и учреждениях социальной защиты населения в Республике Таджикистан. В статье 

указанно необходимость проведения регулярных проверок учреждений, в которых находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, со стороны сотрудников соответствующих министерств, 

органов опеки и попечительства не реже одного раза в месяц и уполномоченного по правам 

ребенка - не реже одного раза в полгода. 

 

Annotation 

Protection of the rights and interests of children in educational and medical institutions and 

institutions of social protection of the population 

The article is devoted to the protection of the rights and interests of children in educational and 

medical institutions and institutions of social protection of the population in the Republic of Tajikistan. 

The article indicates the need for regular inspections of institutions in which children left without parental 

care are kept by employees of the relevant ministries, guardianship and guardianship authorities at least 

once a month and by the child rights ombudsman at least once every six months. 
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БАЪЗЕ АЗ ХУСУСИЯТҲОИ СУҒУРТАИ МАСЪУЛИЯТИ ГРАЖДАНИИ СОҲИБОНИ 

ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ ДАР ИТТИҲОДИ АВРУПО 

 
Калидвожаҳо: суѓурта; воситаи нақлиёт; садамаи нақлиётӣ; масъулияти ҳуқуқӣ- 

гражданӣ; шартномаи суѓуртаи ҳатмӣ. 

Ключевые слова: страхование; транспортные средства; гражданско-правовая 

ответственность; договор обязательного страхования. 

Key words: insurance; vehicles; civil liability; compulsory insurance agreement. 

 

Масъалаи суғуртаи масъулияти 

граждании соҳибони воситаи нақлиёти 

автомобилӣ (минбаъд – суғуртаи ҳатмӣ) 

вақтҳои охир на танҳо мавзӯи танзими ҳуқуқи 

миллӣ , инчунин байналмилалӣ гаштааст. Ин ба 

он алоқаманд аст, ки суғурта яке аз 

механизмҳои ҳифзкунандаи афзалиятноктарин 

дар таъминкунии ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

шаҳрвандон мебошад. Хусусан, аҳамияти 

муҳим ба суғуртаи ҳатмӣ дода шуда истодааст. 

Тибқи баҳодиҳии Созмони умумиҷаҳонии 

тандурустӣ, ҳар сол дар натиҷаи ҳодисаҳои 

садамаи нақлиётӣ дар ҷаҳон тақрибан 1,3 млн. 

инсон ҳалок мегардад, 50 млн осеб дида, маъюб 

мегарданд, тибқи маълумоти Бонки ҷаҳонӣ 

бошад, ҳаҷми талафҳои иқтисодӣ дар натиҷаи 

садамаи нақлиётӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аз 500 млрд 

доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар як сол 

зиёд мебошад [1].  

Дар ҷаҳон, хусусан дар Аврупо суғуртаи 

масъулияти гражданӣ хеле рушд намудааст. 

Махсусан, суғуртаи ҳатмӣ, ки қонунгузории 

онҳо дар байни давлатҳо ягона карда шудааст, 

инчунин аз ҷониби давлатҳо ташкилоти 

махсуси байналмилалӣ ташкил карда шудааст. 

Аз ҷумла, дар Аврупо аз 1 январи соли 1953 

Созишнома дар бораи суғуртаи ҳатмии 

масъулияти гражданӣ Green Card («Корти 

сабз») амал мекунад. «Корти сабз» суғуртаи 

ҳатмӣ -ро дар давлате, ки суғурташаванда 

ворид гаштааст, амал мекунад, тасдиқ 

менамояд. Дар санади «Корти сабз» маълумоти 

зарурӣ дар бораи воситаи нақлиёт, соҳиби он, 

шартҳо, муҳлати амали суғурта ва давлатҳое, ки 

дар он суғурта амал мекунад, қайд карда 

мешавад[2].  

«Корти сабз» айни замон расман дар 50 

давлат амал мекунад. Асосан, давлатҳои 

Аврупо мебошанд, вале дар баъзе давлатҳои 

Осиё ва Африқо (Марокаш, Тунис, Эрон, 

Туркия ва Исроил) низ, «Корти сабз» аллакай 

амал мекунад. Дар низоми «Корти сабз» 

инчунин, давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ – 

Русия, Украина, Молдавия, Белоруссия, 

Озарбойҷон Латвия, Литвия ва Эстония дохил 

мешаванд. Дар ояндаи наздик ҳамроҳшавии 

Казоқистон дар назар аст. «Корти сабз» ба 

монанди полиси суғуртавии суғуртаи ҳатмии 

соҳибони воситаҳои нақлиёти Тоҷикистон, 

суғуртаи масъулияти соҳиби воситаи нақлиётро 

ҳангоми ҳодисаи садамаи нақлиёти автомобилӣ 

дар давлатҳои аъзои «Корти сабз» , кафолат 

медиҳад. Хусусияти «Корти сабз» ин аст, ки он 

ба муҳлати аз 15 рӯз то як сол дода мешавад.  

Тибқи талаботи шартҳои “Корти сабз” дар 

ҳолате, ки ҳангоми истифодаи воситаи 

нақлиёти автомобилие , ки дар яке аз давлатҳои 

аъзо ба қайд гирифта шудааст, дар дигар 

давлати аъзо ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зарар 

расонида шавад, ин зарар тавассути механизми 

суғуртаи ҳатмӣ (Корти сабз) ҷуброн карда 

(подош) мешавад. Дар аввал, дар ҳамаи 

давлатҳои аъзои Созишнома соҳиби воситаи 

нақлиёти автомобилӣ уҳдадор мебошанд, ки 

хатари масъулияти граждании худро, ки бо 

истифодаи он алоқаманд аст, суғурта кунад. 

Дуввум ин, ки ҳангоми бастани шартномаи 

суғурта, ба суғурташаванда полиси суғуртавӣ 
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(«Корти сабз») дода мешавад, ки дар дохили 

давлат амал мекунад ва он тасдиқ мекунад, ки 

суғурташаванда уҳдадор аст, ки барои зарари 

расонидашуда бо истифодаи воситаи нақлиёт ба 

шахсони сеюм дар ҳудуди дигар давлатҳои 

аъзои Созишнома аст, ҷавобгар мебошад. Сеюм 

ин, ки ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳодисаи 

суғуртавӣ мутобиқи низоми «Корти сабз» зарар 

аз ҷониби ташкилоти махсус бюрои миллии 

суғуртавӣ,ки аз якчанд аъзои ташкилоти 

суғуртавӣ иборат мебошад, пардохт карда 

мешавад. 

Мутобиқи низоми «Корти сабз» бояд дар 

давлати аъзо ташкилоти махсус бюрои 

суғуртавӣ ташкил карда шавад. Бюрои 

суғуртавӣ барои анҷом додани фаъолияти 

суғуртавӣ дар суғуртаи ҳатмии масъулияти 

граждании соҳибони нақлиёти автомобилӣ 

барои ташкилотҳои суғуртавӣ, иҷозатнома 

медиҳад. Ҳамаи бюроҳои давлатҳои аъзо 

Шӯрои бюроро ташкил медиҳанд, ки он дар 

Брюссел ҷойгир мебошад. Шӯрои бюро асосан 

ҳамчун ташкилоти ҳамоҳангсоз танзимгари 

муносибатҳо байни бюроҳои миллӣ ва 

намояндаи онҳо дар ташкилоти мазкур баромад 

менамояд. Бюроҳои миллӣ байни ҳамдигар 

созишномаҳои дутарафа мебанданд, тибқи он 

бояд: 

- ҳар як давлати аъзо бояд полиси 

суғуртавии «Корти сабз» ро, ки аз ҷониби 

ташкилоти суғуртавии яке аз бюрои миллӣ дода 

мешавад ва ҳангоми ворид гардидани 

суғурташаванда ба ин давлат, эътироф намояд;  

- зарари дар ҳудуди давлат аз ҷониби 

шахси хориҷии соҳиби «Корти сабз» ба 

шахсони сеюм расонидашуда, аз тарафи бюрои 

ҳамон давлат, ки дар он ҳодисаи суғуртавӣ рӯй 

додааст, тибқи қонунгузории давлати мазкур 

оид ба суғуртаи ҳатмӣ, пардохт карда мешавад;  

- баъд аз ҷуброни зарар бюрои миллӣ ба 

бюрои давлати дигар, ки воситаи нақлиёт 

рақами бақайдгирии онро дорад, варақаи 

ҳисобро пешниҳод менамояд;  

- подоши пардохташуда аз ҷониби 

суғуртакунандаи давлати бақадгирандаи 

воситаи нақлиёт, ки ингуна шартномаи 

суғуртаро бастааст бо воситаи бюрои миллияш 

ба ташкилоти суғуртавии пардохти ҷуброни 

зарар, бармегардонад.  

Дар танзими ҳуқуқии низоми «Корти 

сабз» нақши муҳимро панҷ директиви 

Иттиҳодияи Аврупо оид ягона намудани 

қонунгузории давлатҳои аъзо, мебозанд, ки 

онҳо ба суғуртаи ҳатмӣ тааллуқ доранд (1972, 

1983, 1990, 2000 ва 2009 сол). Санадҳои меъёри 

ҳуқуқии мазкурро таҳлил намуда, ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки онҳо пеш аз ҳама 

ба ягона намудани қонугузории давлатҳо баҳри 

ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсоне, ки дар 

натиҷаи садамаи нақлиётӣ зарар мебинанд, 

танзим мекунанд. Ҳамзамон, қайд кардан лозим 

аст, ки санадҳои Иттиҳодияи Аврупо 

меъёрҳоеро дарбар мегиранд, ки онҳо 

талаботҳоро оид ба шартномаи суғуртаи ҳатмӣ, 

муаяйн менамоянд ва онҳо аз ҷониби давлатҳои 

аъзои Иттиҳоди Аврупо риоя карда мешаванд. 

Масъалаҳое, ки дар ин санадҳо танзим 

нашудаанд, тибқи қонунгузории миллии 

давлатҳои аъзои Итттиҳод танзим карда 

мешаванд[3 с. 39]. 

Тибқи Директиви Иттиҳоди Аврупо аз 30 

декабри соли 1983 №84/5/ЕЕС “Дар бораи 

наздикшавии қонунгузории давлатҳои аъзои 

Иттиҳоди Аврупо оид суғуртаи ҳатмӣ” 

андозаҳои камтарини андозаи ҷуброни зарар 

(лимитҳо) муайян шудаанд, ки онҳоро ҳамаи 

давлатҳои аъзо риоя бояд намоянд. Тибқи 

санадҳои номбаршуда, меъёри андозаи подоши 

зарар барои ҳар як шахс, дар натиҷаи садамаи 

нақлиётӣ ба саломатии он зарар расонида 

шудааст,ҷуброни зарар бояд аз 350 ҳазор евро 

кам набошад. Ҳангоми дар натиҷаи садамаи 

нақлиётӣ ба зиёда аз як нафар зарар расонида 

шуда бошад, ҳаҷми меъёри камтарини подоши 

зарар барои ҳамаи ҷабрдидагон на кам аз 500 

ҳазор евро ташкил менамояд. Меъёри ягонаи 

камтарини подоши зарар ба ҳаёт ва саломатӣ, 

инчунин молу мулкӣ ва барои ҳар як садамаи 

нақлиётӣ ба шахсони сеюм ба ҳаҷми на кам аз 

600 ҳазор евроро муқаррар карда аст.  

Дар муқоиса ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

ҳамаи давлатҳои номбаршуда, инчунин аз 

давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил [4], 

андозаи маблағи подоши зарар барои 

ҷабрдидае, ки аз садамаи нақлиёти зарари 

ҷисмонӣ ва молу мулкӣ бардоштааст, бисёр дар 

сатҳи паст қарор дорад [5].  

Директиви Иттиҳоди Аврупо “Дар бораи 

наздикшавии қонунгузории давлатҳои аъзои 

Иттиҳоди Аврупо оид суғуртаи ҳатмӣ инчунин, 

муқаррар намудааст, ки бюрои давлате, ки дар 

он ҳодисаи садамаи нақлиётӣ рӯй додааст, 
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танҳо дар ду ҳолат ҳуқуқ дорад ба ҷабрдида 

подошро пардохт нанамояд: агар ҷабрдида 

подошро аз мақомоти таъминоти иҷтимоӣ 

гирифта тавонад ва агар ҳодисаи садамаи 

нақлиётӣ бо гуноҳи шахсе, ки ғайриқонунӣ 

воситаи нақлиётро идора менамояд, рӯй диҳад.  

Меъёри андозаи маҳдуди подоши зарар 

ҳангоми расонидани зарар ба молу мулки 

шахсони сеюм дар як садамаи нақлиётӣ, 

новобаста аз шумораи нафарони ҷабрдида 100 

ҳазор евро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, дар 

давлатҳои аъзои «Корти сабз» метавонад, 

меъёри ягонаи подоши зарар нисбати ҳар як 

садамаи нақлиётӣ бо расонидани зарар ба ҳаёт 

ва саломатии шахсони сеюм ва молу мулки 

онҳо, ба ҳаҷми на кам аз 600 ҳазор евро 

муқаррар карда шавад. Инчунин, қайд кардан 

зарур мебошад, ки меъёрҳои подоши зарар на 

дар ҳама давлатҳо ягона амал менамояд, 

масалан, дар Финляндия, Фаронса, Британияи 

Кабир, Ирландия, Исландия андозаи меъёри 

товони зарар (лимит) мавҷуд намебошад. Дар 

қонунгузории давлатҳои дигари аъзо, меъёрҳои 

баланд барои ҳамаи ҷабрдидагон вуҷуд доранд. 

Дар Испания 70 млн евро, Олмон 7,5 млн евро, 

Итолиё 5 млн евро ташкил менамояд[6].  

Директиви чоруми Иттиҳоди Аврупо аз 

16 майи соли 2000 № 2000/26/ЕС муқаррар 

намудааст, ки тарафи ҷабрдида ҳуқуқ дорад 

талаби суғуртавиро, дар ҳамон давлати аъзое, 

ки зиндагонӣ мекунад, ба мақомоти ваколатдор, 

ки аз тарафи ташкилоти суғуртавӣ муайян 

шудааст, пешниҳод намояд. Давлатҳои аъзо 

бояд хадамотеро ташкил намоянд, то ин, ки 

фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ ва 

намояндагони онҳоро оид ба пардохтҳои 

суғуртавӣ, назорат намоянд. Ҳамзамон, 

Директиви мазкур уҳдадориҳои давлатҳои 

аъзоро нисбати ташкил намудани маркази 

маълумотӣ, ки хазинаи ташкилотҳои 

суғуртавиро ташкил медиҳад ва чунин 

маълумотҳо ба монанди рақамҳои «Корти сабз» 

ва дигар маълумоти лозимаро нигоҳ медорад, 

муқаррар намудааст. Марказҳои мазкур бояд 

байни ҳамдигар ҳамкорӣ кунанд ва ба тарафи 

ҷабрдида дар давоми 7 сол пас аз садама 

маълумоти лозимаро пешниҳод намоянд.  

Бо қабули Директиви Иттиҳоди Аврупо 

“Дар бораи суғуртаи ҳатмӣ, ки бо истифодаи 

воситаҳои нақлиёт ва иҷрои уҳдадориҳо 

вобаста ба чунин масъулият, алоқаманд 

мебошад” муқаррароти чор директиви дигар аз 

нав дида баромада ба Директиви мазкур ҳамроҳ 

карда шуд. Айни замон, он санадҳои 

мурратабгашта мебошад, ки он дар соҳаи 

суғуртаи масъулияти граждании соҳибони 

воситаҳои нақлиёт муносибатҳои 

байналмилалиро ба танзим медарорад.  

Бояд қайд кард, ки санадҳои Иттиҳоди 

Аврупо меъёрҳои ҳатмиро вобаста ба 

масъалаҳои асосии суғуртаи ҳатмӣ муқаррар 

менамоянд, ки онҳо ба ҳифзи ҳуқуқҳои тарафи 

ҷабрдида равона карда шудаанд. Қонунгузории 

миллии давлатҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо 

механизми ҳуқуқии амалигардонии меъёрҳои 

ҳатмии мазкурро омода менамоянд. Истифодаи 

қонунгузории миллӣ асосан дар асоси меъёри 

коллизионӣ-қонуни ҷойгиршавии (ҷои зист) 

тарафи ҷабрдида амалӣ мешавад. Ғайр аз ин, 

тибқи муқаррароти конвенсияи Аврупо дар 

бораи ҷазо барои садамаҳои нақлиётӣ, 

мақомоти ҳокимияи давлатҳо дар ҷои зисти 

шахс, ҳуқуқи комил доранд, ки кори судиро оид 

ба ҳодисаи садамаи нақлиётӣ, ки аз ҷониби 

шаҳрванди дигар давлатҳои аъзои Иттиҳоди 

Аврупо дар ҳудуди давлати мазкур содир 

шудааст, гузаронанд.  

Таҷрибаи Аврупо нишон медиҳад, ки 

суғуртаи ҳатмии масъулияти граждании 

соҳибони нақлиёт метавонад ба пешгирии 

ҳодисаҳои садамаи нақлиётӣ ва коҳиш додани 

натиҷаи оқибатҳои номусоид мусодат намояд. 

Ҳамзамон, қонунгузории миллӣ вобаста ба 

зарур будани аз ҷониби давлат ҷудо намудани 

маблағҳо барои ҳифзи манфиатҳои ҷабрдида, 

аҳамияти ҷиддӣ дорад, ки он соҳибони 

воситаҳои нақлиётро ба бастани шартномаҳои 

суғурта, тибқи талаботҳои камтарин аз ҷониби 

давлат муқарраршуда, уҳдадор менамояд [7, с. 

10]. Аммо, дар ҳолати меъёрҳои ками 

пардохтҳои суғуртавӣ рушди суғуртаи ҳатмӣ 

дар ин соҳа суст мегардад, чунки ҳангоми 

зиёдшавии арзиши воситаи нақлиёт ва 

хизматрасонии тиббӣ ба суғуртаи ихтиёрӣ 

водор месозад, ки ин ба ташкилотҳои суғуртавӣ 

хеле фоидаовар буда, аз соҳибони воситаҳои 

нақлиёт хароҷоти зиёдро талаб мекунад. Ҳамин 

тавр, дар Тоҷикистон якчанд соли охир 

масъалаи зиёд намудани меъёри маблағ вобаста 

ба ҷуброни зарар ба ҳаёт ё саломатии ҳар як 

ҷабрдида, бардошта шуда истодааст, лекин он 

аз пардохти муқарраршудаи давлатҳои Аврупо- 

аъзои «Корти сабз» кам мебошад. Ба амал 

намудани Директиваҳои махсуси Иттиҳоди 
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Аврупо нигоҳ накарда, масъалаҳои 

ягонагардонии қонунгузории милии суғурта, 

яъне ташкил ва рушди бозори ягонаи суғурта 

дар ҳудуди давлатҳои аъзоёни Иттиҳод ҳанӯз 

кушода мемонанд, аз ҷумла дар соҳаи суғуртаи 

ҳатмӣ, чунки рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, 

зиёдшавии ҳамлу нақли автомобилӣ ва туризми 

автомобилӣ ҳалли масъалаҳои ҳифзи 

суғуртавии шаҳрвандонро ҳам дар дохили 

кишвар, ҳам берун аз он, талаб мекунад. 

Масъалаи мазкур барои Тоҷикистон низ хеле 

муҳим аст, зеро иштироки он дар низоми 

аврупоии «Корти сабз» ба рушди минбаъдаи 

қонунгузории суғурта ва ба стандартҳои 

аврупоӣ ҷавобгӯ гардонидани он, аз ҷумла, дар 

масъалаҳои баланд бардоштани меъёри маблағи 

подоши зарар ва дар баъзе дигар масъалаҳои ба 

талаботҳои суғурта дохилшаванда, мусоидат 

менамояд. 
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Аннотатсия 

Баъзе аз хусусиятҳои суғуртаи масъулияти граждании соҳибони воситаи нақлиёти 

автомобилӣ дар Иттиҳодияи Аврупо 

Дар мақолаи мазкур муаллиф низоми ҳуқуқии суғуртаи масъулияти граждании соҳибони 

воситаи нақлиёти автомобилӣ дар Иттиҳодияи Аврупоро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. 

Дар рафти баррасӣ тамоми санадҳои меъёри ҳуқуқии танзимкунандаи суғуртаи масъулияти 

граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ дар низоми ҳуқуқии Иттиҳодияи Аврупо, аз 

ҷумла Созишномаи дар бораи суғуртаи ҳатмии масъулияти гражданӣ ва дигар директивҳое, ки 

баҳри ҳифзи ҳуқуқу манфиятҳои ҷабрдидагон дар садамаҳои нақлиётӣ зарар диданд, мади назар 

қарор дода шудааст.  

 

Аннотация 

Некоторые особенности ответственности страхования гражданских владельцев 

автомобильных транспортных средств в Европейском Союзе 

В данной статье автор анализирует правовую систему страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Европейском Союзе. В ходе обсуждения были 

подтвереждены все правовые акты, регулирующие страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в правовой системе Европейского союза, включая обязательное 

Соглашение о гражданской ответственности и другие меры защиты для защиты прав и интересов 

потерпевших 
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Some feature insurance of civilian vehicle owners in the European Union 

In this article, the author analyzes the legal system for civil liability insurance of motor vehicle 

owners in the European Union. In the course of the discussion, all legal acts governing the civil liability 

insurance of motor vehicle owners in the European Union's legal system, including the Compulsory Civil 

Liability Agreement and other protections for the protection of the rights and interests of victims, were 

damaged. has been. 
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ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНӢ (ФЕРМЕРӢ) 

ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Калидвожаҳо: санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ; соҳибкор; фаъолияти соҳибкорӣ; дастгирии 

давлатӣ; хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ); субъекти фаъолияти соҳибкорӣ. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт; предпринимательство; предпринимательская 

деятельность; государственная поддержка; дехканское (фермерское) хозяйство; субъект 

предпринимательской деятельности. 

Key words: normative legal act; entrepreneurship; business activity; state support; dehkan (farm) 

economy; business entity. 

 

Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) (минбаъд – 

хоҷагии деҳқонӣ) ҷузъи таркибии иқтисоди 

миллӣ ва субъекти мустақили фаъолияти 

хоҷагидорӣ мебошад, ки фаъолияти он ба 

истеҳсол, коркард, нигоҳдорӣ ва фурӯши 

маҳсулоти кишоварзӣ равона карда шуда, дар 

таъмини яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат – 

таъмини амнияти озуқаворӣ нақши муҳим 

дорад. Ҳамчунин рушди хоҷагии деҳқонӣ дар 

кишвар яке аз роҳҳои самараноки баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, паст 

кардани сатҳи бекорӣ ва муҳоҷирати меҳнатӣ 

ба ҳисоб меравад.  

Агар шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар 

соли 1997 – 8023, дар соли 2010 ба 51372 

расида бошад, шумораи хоҷагиҳои деҳқонии 

амалкунанда ба ҳолати то 1 январи соли 2018-

ум 164631 ададро ташкил намуд. Масоҳати 

умумии қитъаҳои замини ба хоҷагии деҳқонӣ 

ҷудокардашуда дар соли 1997 – 139,0 (3,3 % аз 

ҳаҷми умумии заминҳои таъиноти кишоварзӣ 

дар кишвар), дар соли 2010 – 2682,7 (71,4 % аз 

ҳаҷми умумии заминҳои таъиноти кишоварзӣ 

дар кишвар), дар соли 2017 бошад, 2571,9 (70,3 

% аз ҳаҷми умумии заминҳои таъиноти 

кишоварзӣ дар кишвар)-ро ташкил медиҳанд 

[1]. 

Хоҷагиҳои деҳқонӣ яке аз субъектони 

асосии истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ 

ба шумор рафта, дар таъмини амнияти 

озуқавории кишвар нақши муассир доранд, 

чунки мувофиқи маълумотҳои омории соли 

2017 аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳаҷми 

8962090 сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол 

карда шудааст, ки ин аз ҳаҷми умумии 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар кишвар 

36,5 %-ро ташкил медиҳад. 

Яке аз масъалаҳои бунёдӣ дар раванди 

фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ дастгирии 

давлатии хоҷагии деҳқонӣ, ҳамчун 

субъекти фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. 

Дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ яке аз 

шаклҳои танзими давлатии он ба шумор 

меравад. Дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ 

аз маҷмӯи дастгириҳо, имтиёзҳо ва кафолатҳое 

иборат мебошанд, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ 

шуда, барои васеъ намудани имкониятҳо ва 

рушд бахшидани фаъолияти хоҷагидории он 

равона карда шудаанд. Ҳамзамон дастгирии 

давлатии хоҷагии деҳқонӣ яке аз воситаҳои 

муҳими самаранокии фаъолияти он, баланд 

гардидани сифатнокии маҳсулоти кишоварзии 

аз тарафи хоҷагии деҳқонӣ истеҳсолшуда, 

ҳавасмандии ин субъекти хоҷагидорӣ, рушди 

фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ҳисоб 

меравад. 

Дар ҷаҳон оид ба дастгирии хоҷагиҳои 

хурди деҳқонӣ таҷрибаҳои назаррас мавҷуд аст, 

ҳатто дар кишварҳое, ки хоҷагиҳои хурд дар 

таъмини озуқаворӣ ва даромади оилаҳои деҳот 
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нақши муҳимро иҷро намекунанд. Масалан, дар 

ИМА дар соли 1997 вазорати кишоварзӣ 

Комиссияи миллиро оид ба хоҷагиҳои хурди 

деҳқонӣ таъсис дод, ки барои рушди онҳо 

чораҳои махсус таҳия кардаанд. Дар натиҷа, то 

соли 2000-ум дар ин кишвар шумораи 

хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ афзуд, гарчанде ки 

шумораи онҳо дар тӯли асри ХХ коҳиш ёфтааст 

[2]. 

Бояд қайд намуд, ки ҳимоя ва дастгирии 

давлатии соҳибкорӣ дар шакли ҳуқуқӣ, 

ташкилӣ, молумулкӣ, молиявӣ, иттилоотӣ ва 

дигар шаклҳо амалӣ шуда, ба беҳтар намудани 

шароити соҳибкорӣ ба низоми бақайдгирии 

соҳибкорӣ, андозбандӣ, иҷозатномадиҳӣ ва 

иҷозатдиҳӣ, санҷиши фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ, бақайдгирии молу мулк, 

ҳисоботдиҳӣ, танзими зиддиинҳисорӣ, содда 

намудани амалиёти воридотию содиротӣ бо 

дарназардошти санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, 

қарздиҳӣ, мораторияи санҷиши фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ асос меёбад. 

Дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ 

ҳамчун субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ба 

воситаи ҳуқуқ ва бо роҳи дар қонунгузории 

амалкунанда пешбинӣ намудани низоми ягонаи 

меъёрҳо, усулҳо, чораҳо ва воситаҳо амалӣ 

карда мешавад. Меъёрҳо, усулҳо, чораҳо ва 

воситаҳо, ки дар қонунгузорӣ ифода 

гардидаанд, шаклҳои ҳуқуқии дастгирии 

давлатии хоҷагии деҳқонӣ мебошанд.  

Ба андешаи М.З. Раҳимзода дар фарқият 

аз дигар шаклҳои дастгирӣ, ки ба воситаи онҳо 

ҳамчун қоида доира ва ҳудуди муайяни 

фаъолияти субъектҳои хоҷагӣ муқаррар карда 

мешавад, дастгирии давлатии фаъолияти 

соҳибкорӣ барои васеъ намудани имконияти 

онҳо равона карда шудааст. Дастгирии 

давлатии фаъолияти соҳибкорӣ нисбати ҳам 

соҳаи муайян ё намудҳои мушаххаси 

субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ (мисол, 

фаъолияти аудиторӣ) ва ҳам нисбати 

субъектҳои муайян (ба монанди субъектҳои 

соҳибкории хурду миёна) амалӣ карда мешавад 

[3].  

Мақсади дастгирии давлатии хоҷагии 

деҳқонӣ ҳамчун субъекти фаъолияти соҳибкорӣ 

барпо намудани шароити ташкилӣ ва иқтисодӣ 

барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ буда, 

фаъолияти мақомоти давлатиро оид ба татбиқи 

чорабиниҳои пешбининамудаи барномаҳои 

давлатӣ ва ҳудудии рушди соҳибкориро дар бар 

мегирад. 

Бинобар ин, дастгирии давлатии 

субъектҳои соҳибкорӣ низоми бо қонунгузорӣ 

муқарраргардидаи меъёр, усул, чора ва 

воситаҳое мебошад, ки дар маҷмӯъ ба ташкил 

ва таъмини кори самараноки онҳо равона 

гардида, ҳавасмандгардонии ҳуқуқии 

субъектҳои мазкур ва маҳдудиятҳои ҳуқуқии 

шахсони бо онҳо алоқамандро баҳо медиҳад 

(мақомоти ҳокимияти оммавӣ ва шарикони 

хусусӣ) [4]. 

Моҳиятан шаклҳои ҳуқуқии дастгирии 

давлатии зикргардида, ки дар қонунгузорӣ 

ифода ёфтаанд, маҷмӯи омилҳои ҳуқуқӣ ва 

маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи соҳибкории 

хурд мебошад. Бо дастгирии ин воситаҳо 

қонунгузор кӯшиш мекунад, ки соҳаи 

соҳибкориро ба самти ба фикри ӯ зарурӣ равона 

созад. Асосҳои дар боло зикршудаи дастгирии 

давлатии субъектҳои соҳибкории хурд ва шакли 

ҳуқуқии дастгирии давлатиро ба асос гирифта, 

шаклҳои баррасишавандаро аз рӯйи 

хусусиятҳояшон ба ҳуқуқпешниҳодкунанда ва 

ҳуқуқмаҳдудкунанда ҷудо кардан мумкин аст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – 

ҶТ) ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ диққати 

ҷиддӣ дода мешавад. Барои рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар кишвар қонунгузорӣ низоми 

кафолатҳо, имтиёзҳо ва дастгириҳои давлатиро 

пешбинӣ намудааст. Хоҷагии деҳқонӣ шакли 

соҳибкории мувофиқ ва паҳнгашта дар 

мамлакат ба ҳисоб меравад ва аксарияти аҳолӣ 

ба чунин шакли хоҷагидорӣ машғул гаштаанд. 

Дастгириҳои давлатии хоҷагии деҳқонӣ низоми 

кӯмакҳо, имтиёз ва дастгириҳои аз тарафи 

давлат амалишаванда мебошанд ва онҳо дар 

қонунгузорӣ муқаррар карда шудаанд. 

Дар боби ҳаштуми Қонуни ҶТ «Дар 
бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» аз 15 
марти соли 2016 [5] муқаррарот оид ба 
дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ 
пешбинӣ карда шудааст. Дар м. 34 Қонуни 
ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» 
муқаррарот оид ба низоми дастгириҳои 
давлатии хоҷагии деҳқонӣ, дар ҳудуди 
заминҳои хоҷагӣ аз ҳисоби давлат сохтани 
иншоотҳои объекти инфрасохторӣ, 
дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ бо 
таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва мақомоти 
амаликунандаи дастгирии давлатии хоҷагии 
деҳқонӣ муқаррар гардидааст. 
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Дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ 
яке аз шаклҳои танзими давлатии он ба 
шумор меравад. Дастгирии давлатии хоҷагии 
деҳқонӣ аз маҷмӯи дастгириҳо, имтиёзҳо ва 
кафолатҳое мебошанд, ки дар қонунгузорӣ 
пешбинӣ шуда, барои васеъ намудани 
имкониятҳо ва рушд бахшидани фаъолияти 
хоҷагидории он равона карда шудаанд.  

Нисбат ба хоҷагии деҳқонӣ 
муқаррароти Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя 
ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» мавриди 
амал қарор дода мешавад, зеро хоҷагии 
деҳқонӣ субъекти комилҳуқуқи фаъолияти 
соҳибкорӣ мебошад [6, с. 43]. Дар кишвар як 
қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бахши 
дастгирии давлатии соҳибкорӣ қабул 
гардидаанд, ки дар як навбат онҳо низ 
нисбати хоҷагии деҳқонӣ паҳн мегарданд. Ба 
ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ Қонуни ҶТ «Дар 
бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 
соҳибкорӣ» аз 26 июли соли 2014 [7], Қонуни 
ҶТ «Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои 
комплекси агросаноатии ҶТ» [8] аз 5 марти 
соли 2007, Қонуни ҶТ «Дар бораи шарикии 
давлат дар бахши хусусӣ», Қарори Ҳукумати 
ҶТ «Дар бораи Фонди дастгирии соҳибкорӣ» 
аз 14 феврали соли 2015, Низомномаи 
«Фонди дастгирии соҳибкории назди 
Ҳукумати ҶТ» аз 28 апрели соли 2017 ва 
ғайра дохил мешаванд. 

Мувофиқи м. 11 Қонуни ҶТ «Дар бораи 

ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ» [9] 

ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз 

ҷониби Ҳукумати ҶТ, мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ ва 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ амалӣ карда мешавад. Дастгирии 

давлатии соҳибкорӣ дар шакли ҳуқуқӣ, 

ташкилӣ, молу мулкӣ, молиявӣ, иттиллоотӣ ва 

дигар шаклҳо амалӣ шуда, ба беҳтар намудани 

шароити соҳибкорӣ ба низоми зерин асос 

меёбад: бақайдгирии соҳибкорӣ; андозбандӣ; 

иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ; санҷиши 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ; бақайдгирии 

молу мулк; ҳисоботдиҳӣ; танзими 

зиддиинҳисорӣ; содда намудани амалиёти 

воридотию содиротӣ бо назардошти санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон; қарздиҳӣ; мораторияи санҷиши 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ. 

Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

субъекти соҳибкорӣ бо роҳҳои зерин амали 

карда мешавад: сода намудани тартиби 

бақайдгирии субъекти соҳибкорӣ; дар асоси 

муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ маҳдуд 

кардани санҷиши фаъолияти субъекти 

соҳибкорӣ; ба суд шикоят овардани мақоми 

ваколатдори давлатӣ аз амали (беамалии) 

шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, ки 

ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии субъекти 

фаъолияти соҳибкориро халалдор мекунанд; 

ҳисоб кардани собиқаи меҳнатии соҳибкори 

инфиродӣ тибқи қонунгузорӣ; истифодаи дигар 

усулҳое, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст.  

Субъекти соҳибкорӣ дорои ҳуқуқи 

моликият буда, он аз ҷониби давлат ҳимоя 

карда мешавад. Давлат фаъолияти озоди 

иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи 

ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла 

моликияти хусусиро кафолат медиҳад. Молу 

мулки субъекти соҳибкориро барои эҳтиёҷоти 

давлатӣ фақат дар асоси қонун ва розигии ӯ бо 

пардохти арзиши пуррааш ё пешниҳоди молу 

мулки баробарарзиш гирифтан мумкин аст. 

Товони зарари моддӣ ва маънавие, ки дар 

натиҷаи амали (беамалии) ғайриқонунии 

шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 

ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ё 

шахсони алоҳида ба субъекти соҳибкорӣ 

расонида мешавад, тибқи қонунгузорӣ рӯёнида 

мешавад.  

Дахолат, амалӣ (беамалӣ)-и ғайриқонунии 

шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ, 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти давлатии назоратӣ ва 

санҷишӣ, инчунин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба 

фаъолияти хоҷагидории субъекти соҳибкорӣ 

манъ аст. Ба маҳдудкунии ҳуқуқҳои субъекти 

соҳибкорӣ барои иштирок дар хариди давлатии 

мол (кор, хизматрасонӣ) роҳ дода намешавад 

(м. 21 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ»). 

Дар асоси Қонуни ҶТ «Дар бораи 

дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси 

агросаноатии ҶТ» аз 5 марти соли 2007, № 241 

[8] барои дастгирии давлатии соҳаҳои комлекси 

агросаноатии ҶТ субсидия (кумаки молиявӣ) 

муқаррар карда мешавад. Субсидия (кумаки 

молиявӣ) ин маблағҳои мақсаднок ва суроғавӣ 
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мебошад, ки барои дастгирии соҳаҳои алоҳидаи 

комплекси агросаноатӣ равона карда мешаванд. 

Мувофиқи м. 8 Қонуни мазкур субсидия 

(кумаки молиявӣ) вобаста ба фаъолияти 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли 

моликияташон, ба соҳаҳои зерини комплекси 

агросаноатӣ ҷудо карда мешавад: 

– тухмипарварии элита ва ибтидоӣ, 

истеҳсоли тухмиҳои репродуксияи якум ва 

дуюм, таъсиси фонди гардиши тухмии 

зироатҳои кишоварзӣ; 

– ҳосилхезгардонии заминҳои кишоварзӣ; 

– беҳтаргардонии ҳолати мелиоративии 

заминҳои корами обӣ; 

– азхудкунии заминҳои нав ва ба гардиши 

кишоварзӣ дохил намудани заминҳои партов; 

– баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва зиёд 

намудани истеҳсоли пахта, картошка, сабзавот, 

полизӣ, ғаллагӣ, лубиёгӣ, тамоку ва мубориза 

бар зидди касалиҳои онҳо; 

– бунёди боғу токзорҳо ва 

парваришхонаҳо барои ниҳолҳои мевадиҳанда; 

– харид ва парвариши чорвои зотӣ, 

парранда ва моҳӣ; 

– рушди соҳаи байторӣ ва гузаронидани 

чорабиниҳои эпизоотӣ; 

– рушди соҳаи занбӯри асалпарварӣ; 

– хариди тухми пилла ва мубориза бар 

зидди касалиҳои зараррасони тут; 

– инкишоф ва татбиқи дастовардҳои 

илмию техникӣ, ташкил ва таҳкими минбаъдаи 

фонди генетикии миллии зироатҳои кишоварзӣ, 

чорво, парранда ва моҳӣ, инчунин хариди 

асбобҳо ва таҷҳизоти замонавӣ, маводҳои 

химиявию биологӣ барои пажӯҳишгоҳҳои илмӣ 

таҳқиқотии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ; 

– таъсис додани истеҳсолоти нав, харид ва 

таъсиси фонди заҳрхимикатҳо, нуриҳои 

минералӣ. 

 Дар баробари санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии зикршуда Қонуни ҶТ «Дар бораи 

хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» аз 15 марти 

соли 2016 низоми хоси дастгириҳои 

давлатии хоҷагии деҳқониро пешбинӣ 

намудааст, ки инҳо мебошанд: 

– дастрасӣ ба техника ва технологияи 

муосири кишоварзӣ, хариди навъҳои 

тухмиҳои хушсифати зироатҳо ва намудҳои 

чорвои хушзот;  

– татбиқи чораҳо оид ба ҳимояи 

бозори дохилии кишоварзӣ;  

– ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ ба 

истеҳсолоти кишоварзӣ;  

– таҳия ва пешниҳоди дастуру 

тавсияҳо оид ба истифодаи технологияи 

кишоварзӣ, дастовардҳои таҷрибаи 

пешқадам ва инноватсионӣ;  

– ташаккулдиҳии муносибатҳои 

иқтисодии бозорӣ ва ҷорӣ намудани 

механизми босамари дастгирии молиявӣ;  

– таъмини иттилоот оид ба ҳаҷми 

истеҳсол ва нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ 

дар бозорҳои дохилӣ ва беруна;  

– дигар шаклҳои дастгирӣ, ки 

қонунгузорӣ муайян намудааст, ба шумор 

мераванд.  

Ҳамчунин мувофиқи қисми дуюми м. 

34 Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ)» аз 15 марти соли 2016  дар 

ҳудуди заминҳои хоҷагии деҳқонӣ 

объектҳои инфрасохторӣ аз тарафи давлат 

сохта мешаванд. Ба объектҳои 

инфрасохторие, ки дар ҳудуди хоҷагии 

деҳқонӣ аз тарафи давлат сохта мешаванд 

роҳ, хатҳои барқ, обрасонӣ, алоқа ва 

шабакаҳои ирригатсионию мелиоративӣ 

дохил мешаванд. Истифодаи ин объектҳои 

инфрасохторӣ аз ҷониби хоҷагии деҳқонӣ 

бо риояи талаботи қонунгузорӣ амалӣ 

карда мешавад.  

Бо қарори Ҳукумати ҶТ «Тартиб ва 

шартҳои озод намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ аз 

пардохти пайваст кардани иқтидори қувваи 

барқ, обрасонӣ (бе истифодаи иншоот ё 

дастгоҳҳои техникӣ)» аз 30 декабри соли 2009, 

№ 702 [10] тасдиқ шудааст, ки масъалаи аз 

ҷониби давлат дар ҳудуди хоҷагии деҳқонӣ 

сохтани объектҳои инфрасохторӣ муайян 

намудааст. Пайвасткунии хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 

иқтидорҳои қувваи барқ ва обрасонӣ ба таври 

ройгон мавриди амал қарор мегирад. Баҳри ба 

расмиятдарорӣ ва омода намудани ҳуҷҷатҳои 

зарурӣ барои гирифтани шартҳои техникӣ ва 

озод намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ аз пардохти 

пайваст кардан ба иқтидори қувваи барқ, 

обрасонӣ (бе истифодаи иншоот ё дастгоҳҳои 

техникӣ) шахси мутассадии хоҷагӣ бояд тибқи 

тартиб ва шартҳои зерин амал намояд: 

а) ба унвони ташкилоти таъминкунандаи 

қувваи барқ ва идораи хоҷагии об бо аризаи 

хаттӣ муроҷиат намуда, ба он нусхаи 

шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахси ҳуқуқӣ ё шаҳодатнома дар бораи 
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бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ пешниҳод намояд; 

б) дар ариза ҳаҷми зарурии 

истифодашавандаи ҳар кВт тавоноии таҷҳизоти 

барқии пайвастшаванда ва ҳаҷми истифодаи 

обро зикр намояд; 

в) ташкилоти таъминкунандаи қувваи 

барқ ва идораи хоҷагии об тибқи аризаи 

воридгардида дар муҳлати на дертар аз 3 рӯз 

бояд пешниҳодоти техникӣ нисбат ба барқ ва 

шартномаи обрасониро тайёр намоянд; 

г) дар пешниҳодот мушаххасан иншоот 

(объект)-и ба низоми энергетикӣ 

пайвастшаванда ва қитъаи замине, ки обёрӣ 

мешавад, бояд нишон дода шавад; 

Шартҳои техникӣ барои пайваст 

намудани иншоот ва таҷҳизоти барқии 

тавоноияшон то 5 кВт аз ҷониби шабакаҳои 

барқии шаҳру ноҳияҳо ва зиёда аз он аз ҷониби 

Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи 

Тоҷик» дода мешавад. Хоҷагиҳои деҳқонӣ 

ҳангоми пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ бояд 

риояи ҳатмии Қоидаҳои истифодаи қувваи барқ 

ва гармиро, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 6 

марти соли 1998, № 84 [11] тасдиқ шудааст, 

таъмин намоянд. 

Дар баробари ин дар м. 34 Қонуни ҶТ 

«Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» дигар 

шакли хосси дастгирии давлатии хоҷагии 

деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ пешбинӣ 

шудааст. Дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ 

бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ метавонад бо 

ҷойгиронии фармоиши давлатии истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин тибқи 

барномаҳои мақсаднок, ки аз ҷониби Ҳукумати 

ҶТ қабул карда мешаванд, амалӣ мегардад. 

Субъекти амаликунандаи дастгирии давлатии 

хоҷагии деҳқонӣ мақомоти ваколатдори 

давлатии муайяннамудаи Ҳукумати ҶТ, 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба 

ҳисоб меравад. Ба сифати мақомоти 

ваколатдори давлатии амаликунандаи 

дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ дар 

шароити муосир дар кишвар ин Вазорати 

кишоварзии ҶТ ва сохторҳои он дар воҳидҳои 

маъмурию ҳудудӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар Барномаи ислоҳоти кишоварзии ҶТ 

барои солҳои 2012-2020, ки бо қарори 

Ҳукумати  ҶТ аз 1 августи соли 2012, № 383 

тасдиқ шудааст, зикр гардидааст, ки барномаи 

ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ба якчанд принсип, 

ба монанди таъмини ҳуқуқҳои истифодабарии 

замину об, таъмини «озодии интихоби 

зироатҳои парваришшаванда» ва таъмини 

танзими бозор, таҳвили одилона ва устувори 

маҳсулоти кишоварзӣ ва хизматрасониҳо асос 

меёбад. Дар асоси ин принсипҳо ба хоҷагиҳои 

деҳқонӣ зарур аст, ки ба маблағгузорӣ ва қарзҳо 

дастрасӣ дошта бошанд.  

Тибқи ин барнома душвориро тавассути 

пешбинии фаъолият дар ҳамкорӣ бо бонкҳои 

тиҷоратии дахлдор (бо роҳи таҳияи 

муқаррароти зарурӣ) бобати одилона ҷудо 

кардани маблағҳо ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дар 

якҷоягӣ бо ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ҷиҳати 

таҳким ва рушди минбаъдаи дастрасӣ ба 

қарзҳои хурд ҳал намояд. Як қатор 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ системаҳои 

ҷамъиятии қарздиҳиро (ташкилотҳои қарздиҳии 

хурдро) таъсис додаанд, ки фаъолияти 

самарабахш доранд ва онҳоро ба сифати 

таҷрибаи пешқадам мисол овардан мумкин аст. 

Ғайр аз ин, рушди кооперативҳои қарздиҳии 

кишоварзӣ дар асоси таҷрибаи минтақавӣ ва 

дигар намудҳои фаъолият имкон медиҳад, ки ба 

хоҷагиҳои деққонӣ дастрасӣ ба кредитҳо ва 

қарзҳои қобили қабул таъмин карда шавад. 

Ҳамчунин Барномаи ислоҳоти 

кишоварзии ҶТ барои солҳои 2012-2020 ба 

таҳияи механизмҳои додани чунин қарзҳои 

имтиёзнок эътибори ҷиддӣ медиҳад: 

– қарзҳои кӯтоҳмуҳлати ба муддати то 1 

сол додашаванда: ба ташкилотҳои кишоварзӣ, 

хоҷагиҳои деҳқонӣ, аз он ҷумла ба соҳибкорони 

инфиродӣ барои хариди маводи сӯхт ва 

равғанҳои молиданӣ, қисмҳои эҳтиётӣ ва мавод 

барои таъмири техникаи хоҷагии қишлоқ, 

нуриҳои минералӣ, воситаҳои ҳифзи растанӣ, 

хӯрока, маводҳои бойторӣ ва дигар захираҳои 

моддӣ ҷиҳати гузаронидани корҳои мавсимӣ, 

харидани ҷавонаи чорвои кишоварзӣ ва 

пардохти саривақтии маблағҳои суғуртавӣ 

ҳангоми суғуртаи маҳсулоти кишоварзӣ, 

инчунин қарзҳо ба корхонаҳое, ки новобаста аз 

шакли ташкилию ҳуқуқиашон коркарди 

ибтидоӣ ва минбаъдаи маҳсулоти кишоварзиро 

анҷом медиҳанд, бояд дода шаванд; 

– қарзҳои сармоягузории (заёмии) ба 

муҳлати то 5 сол додашаванда: ба ташкилотҳои 

кишоварзӣ ва ташкилотҳои новобаста аз шакли 

ташкилию ҳуқуқиашон, ки коркарди ибтидоӣ ва 

минбаъдаи маҳсулоти кишоварзиро анҷом 
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медиҳанд, хоҷагиҳои деҳқонӣ, аз ҷумла 

соҳибкорони инфиродӣ барои хариди таҷҳизот 

(истеҳсоли хориҷӣ) гузаронидани мошинҳои 

боркаш, трактору мошинҳои хоҷагии қишлоқ ба 

сӯзишвории газӣ, маҳсулоти (маводи) зотӣ, 

нақлиёти махсусгардонидашуда, техника ва 

таҷҳизоти махсус, шинонидани ниҳолҳои 

бисёрсола ва ток, сохтмон ва азнавсозии 

маҷмааҳои пайвандсозӣ, сохтмон, таҷдид ва 

навкунии маҷмааҳои (фермаҳоӣ) чорводорӣ, 

иншооти чорводорӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво, 

анборҳои картошка, сабзавоту мева, маҷмааҳои 

гармхонаҳо оид ба истеҳсоли маҳсулоти 

сабзавоту мева, корхонаҳои коркард, нуқтаҳои 

коркарди аввалияи чорво ва шир бо дастгоҳҳои 

хунуккунанда ва нигоҳдории гӯшту шир, 

сохтмони иншоотҳои коркарди пурраи 

зироатҳои кишоварзии дорои протеини зиёд 

(лубиё, ҷав, ҷуворӣ, рапс, нахӯд). 

Дар сурати татбиқи ислоҳот коҳишёбии 

мунтазами хоҷагиҳои зиёновар аз рӯйи худи 

ҳамин нишондиҳандаҳо ба назар расида, 

ҳамасола ин чораҳо ба 15 фоиз афзоиши 

даромаднокии миёнаи хоҷагиҳо равона 

мегарданд. Дар охир, системаи миллии 

суғуртаи ҳосилро бо мақсади ҳифзи 

манфиатҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, алалхусус 

хоҷагиҳои деҳқонии хурд ва миёна, дар вақти 

буҳронҳо, офатҳои табиӣ, ноустувории бозор ва 

чунин ҳодисаҳои дигар инкишоф додан зарур 

аст. Рушди механизми суғурта имконоти ҳалли 

мушкилоти алоҳидаро, ки бо талафоти ҳосил 

алоқаманд аст, медиҳад. 

Барномаи мазкур вусъатёбии дастрасии 

хоҷагиҳои деҳқониро ба майдонҳои бештари 

заминҳои кишт пешбинӣ намуда, ба ҳамин 

васила иқтидорҳои истеҳсолиро афзуда, вазъи 

молиявии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кафолати 

сармоягузориҳоро аз ҳисоби буҷети давлатӣ 

устувортар мегардонад. Ҳамчунин ин Барнома 

ба ҳалли мушкилот бобати норасоии воситаҳои 

истеҳсолоти кишоварзӣ ва нокифоягии 

хизматрасониҳои зарурӣ равона гардидааст. 

Дастрасӣ ба тухмии хушсифат, нурию 

заҳрхимикатҳои асосӣ, инчунин ба 

хизматрасониҳои бойторӣ ва хадамотӣ, 

интишори донишҳои кишоварзӣ (муҳофизати 

растанӣ, мубориза бо зараррасонҳо ва 

бемориҳо) аз ҷониби бахши хусусӣ таъмин 

карда мешавад, давлат бошад, дастуру 

қоидаҳои дахлдори бозориро муқаррар намуда, 

масъулияти назорати сифатро ба зиммаи худ 

мегирад. Таҳия, мусоидат ва татбиқи 

технологияҳои дахлдор барои таъминоти 

хоҷагиҳои деҳқонӣ дар вусъат додани 

истеҳсолот ва баланд бардоштани ҳосилнокии 

меҳнат боз ҳам заруртар аст. Хизматрасонии 

дастгирии иттилоотии техникӣ беҳад маҳдуд 

буда, бештар дар ҳолати ҷой доштан бесамар 

аст ва на танҳо барои хоҷагиҳои деҳқонии 

коллективӣ, балки эҳтимол барои хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва қитъаҳои наздиҳавлигӣ зиёдтар 

маҳдуд аст. 

Дар қонунҳои пештар амалкунанда оид ба 

хоҷагии деҳқонӣ имтиёзу дастгириҳои давлатии 

мухталиф пешбинӣ шуда буд. Аз ҷумла, дар м. 

26 Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ)» аз 19 майи соли 2009, № 526 [12] 

низоми дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ 

пешбинӣ шуда буданд, ки онҳо аз низоми 

муқаррарнамудаи дастгирии давлатии дар 

Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ)» аз 15 марти соли 2016 фарқ 

менамоянд, ки мувофиқи қонуни пештар барои 

хоҷагии деҳқонӣ имтиёзҳои зайл муқаррар 

гардида буд: а) бақайдгирии давлатии хоҷагии 

деҳқонӣ хусусияти озод дошта, барои 

бақайдгирӣ маблағ пардохта намешавад; б) бо 

тартиб ва шартҳои пешбининамудаи Ҳукумати 

ҶТ аз пардохти пайвасткунии иқтидорҳои 

қувваи барқ, обрасонӣ (бе ба кор бурдани 

иншоот ё дастгоҳҳои техникӣ), озод мебошад; 

в) дар бонкҳои тиҷоратӣ бе пардохт суратҳисоб 

кушояд; г) аз бонкҳои тиҷоратӣ кредитҳои 

имтиёзнок гирад; д) аз ҳуқуқи афзалиятнок 

ҳангоми ҷойгиронии супоришҳо барои 

эҳтиёҷоти давлатӣ истифода барад; е) аз ҳисоби 

маблағҳои барои дастгирии соҳибкории хурд 

ҷудошуда такмили ихтисос ва кадрҳо тайёр 

намояд; ё) аз дигар имтиёзҳои пешбининамудаи 

қонунгузорӣ истифода барад. 

Масъалаҳои молиявӣ оид ба сохтани роҳ, 

хатти радио, интиқоли қувваи барқ, 

обтаъминкунӣ, хатти интиқоли газ, телевизион 

ва мелиоратсияи замин аз ҳисоби воситаҳои бу-

ҷети маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ таъмин карда 

мешавад. Дастгирии давлатии хоҷагиҳои 

деҳқонӣ метавонад дар дигар самтҳо низ амалӣ 

карда шавад». 

Аз таҳлили конунгузории миллӣ оид ба 

дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ бармеояд, 

ки давлат ба рушди ин шакли хоҷагидорӣ 

диққати ҷиддӣ дода, барои дастгирии давлатии 

он низоми кафолатҳо ва имтиёзҳоро муқаррар 
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намудааст. Хоҷагии деҳқонӣ ҳамчун субъекти 

фаъолияти соҳибкорӣ ва шакли мустақили 

фаъолияти хоҷагидорӣ аз низоми дастгириҳои 

давлатӣ, ки қонунгузорӣ барои субъектони 

фаъолияти соҳибкорӣ кафолат додааст, 

истифода мебарад, дар баробари дар 

қонунгузорӣ оид ба хоҷагии деҳқонӣ низ 

маҷмӯи кафолатҳо, имтиёзҳо ва дастгириҳои 

давлатиро пешбинӣ намудааст. Ҳамчунин 

таҳлили қонунгузории кишвар дар самти 

дастгириҳои давлатии хоҷагии деҳқонӣ нишон 

медиҳад, ки ин дастгириҳои давлатӣ дар сатҳи 

баланд муқаррар гардидаанд. Пурра дар амал 

татбиқ намудани низоми дастгириҳои давлатии 

кафолатдодаи давлат ба рушди ин бахши 

фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан ба баланд 

гардидани самаранокии фаъолияти хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, зиёд гардидани саҳми он дар таъмини 

амнияти озуқаворӣ ва босифатии маҳсулоти 

истеҳсолнамудаи ин шакли хоҷагидорӣ 

мусоидат     менамояд
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Аннотатсия 

Танзими ҳуқуқии дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ҳамчун субъекти 

фаъолияти соҳибкорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар мақолаи мазкур асосҳои ҳуқуқии дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ҳамчун 

субъекти фаъолияти соҳибкорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардидааст. 

Ҳамчунин намудҳои дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ҳамчун субъекти фаъолияти 

соҳибкорӣ дар мақолаи мазкур мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст. Муаллиф бо 

мақсади такмили қонунгузории дастгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ҳамчун субъекти 

фаъолияти соҳибкорӣ самтҳои ояндаи такмили қонунгузории соҳаи мазкурро пешбинӣ намудааст. 

 

Аннотация 

Правовое регулирование государственной поддержки дехканского (фермерского) 

хозяйства как субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан 

В данной статье анализируются правовые основы государственной поддержки дехканского 

(фермерского) хозяйства как субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. Также были изучены виды государственной 

поддержки дехканского (фермерского) хозяйства как субъекта предпринимательской деятельности. 

Автором для совершенствования законодательства о государственной поддержке дехканского 

(фермерского) хозяйства как субъекта предпринимательской деятельности рекомендованы 

конкретные предложения. 

 

Annotation 

Legal regulation of state support of the dehkan (farm) economy as a business entity in 

accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan 

This article analyzes the legal basis for state support of the dehkan (farm) economy as a business 

entity in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. The types of state support for the 

dehkan (farm) economy as a business entity were also studied and investigated in this article. The author 

provides further directions for improving the legislation on state support for dehkan (farmer) farms as a 

business entity 
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ОДАТИ САВДОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР МИСОЛИ “LEX MERCATORIA” 

 
Калидвожаҳо: одат, одатҳои савдоӣ, lex mercatoria, одатҳои миллӣ, одатҳои 

байналмилалӣ, хусусияти одатҳои тиҷоратӣ. 
Ключевые слова: обычаи, торговые обычаи, lex mercatoria, национальные обычаи, 

международные обычаи, особенности торговый обычаев. 
Keywords: сustom, trade custom, lex mercatoria, national customs, international customs, 

features of entrepreneurial customs.  
 
Барои доктринаи ҳуқуқи 

байналмилалии хусусӣ мавқеи то имрӯз 
одатӣ боқӣ мемонад, ки мутобиқи он одатҳои 
савдои байналмилалӣ ба сифати унсури 
ҷудонопазири «ядрои lex mercatoria» баррасӣ 
карда мешаванд ва дар қатори таҷрибаи 
умумии тиҷоратӣ ҳамчун сарчашмаҳои 
асосии он эътироф мегарданд. Ҳамзамон оид 
ба масъалаи таносуби одатҳо ва lex 
mercatoria, ки начандон ба табиати ҳуқуқии 
падидаҳои зикршуда мутобиқат мекунад ва 
барои ҳамин на ҳама вақт асоснок мебошад.  

Ба андешаи Ф.С. Сулаймонов ҳуқуқи 
савдоӣ ҳамчун маҷмӯи меъёрҳои одатӣ 
(одатҳои савдоӣ) (Lex mercatoria) ҷиҳати ба 
танзим даровардани муносибатҳои савдоӣ 
дар табақавӣ будани онҳо зоҳир гардида, 
муносибатҳои ҷамъиятиеро ба танзим 
медарорад, ки иштиркчиёни асосии онҳо 
савдогарон мебошанд [1, с. 23-39]. Воқеан 
одатҳои савдоро худи савдогарон ташкил 
кардаанд. Баъдан одатҳои савдоӣ аз ҷониби 
Палатаи байналмилалии савдоӣ дар шакли 
маҷмаа ҷамъоварӣ гардида, инкотермс 
номгузорӣ шудааст. Инкотермс Incoterms ин 
истилоҳи кӯтоҳкардашудаи International 
Commercial Terms, яъне қоидаҳои 
(истилоҳҳои) байналмилалии тиҷоратӣ 
мебошад.  

Дар робита ба ин, барои ифода кардани 
хулосаи дуруст аз рӯи проблемаи 
бардошташуда, ба андешаи мо, зарурати дар 
мадди аввал муайян намудани моҳияти худи 

lex mercatoria – меъёрияти ҳуқуқӣ ва 
ғайриҳуқуқии он ҷой дорад.  

Таҳлили адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ дар 
иртибот ба табиати ҳуқуқии lex mercatoria 
имкон медиҳад ду муносибати асосӣ нисбати 
падидаи баррасишаванда ҷудо карда шавад: 
1) lex mercatoria ба сифати низоми ҳуқуқии 
мукаммал эътироф мегардад, ки тамоми 
ҷанбаҳои муносибатҳои байналмилалии 
тиҷоратиро дар бар мегирад ва татбиқи 
ҳуқуқи миллиро истисно менамояд (Б. 
Голдман, К.П. Бергер, Д. Якобсон, М. 
Мастил, Г. Берман, Ф. Дассер, О.В. Мата, 
О.В. Аблезгова); 2) lex mercatoria низоми 
мустақили ҳуқуқро рад менамояд, вале 
имконияти истифодаи онро ба сифати 
алтернатива ва ё илова ба ҳуқуқи 
татбиқшаванда қайд мекунад (А. Лоунфельд, 
Х. Хуттэ, О. Ландо, К. Хайет, Р. Гуд, 
А.Кассис, Б. Вортманн, В.П. Звеков, Л.А. 
Лунц, Н.И. Марышева, Г.М. Вельяминов). 

Яке аз ҷонибдорони фаъоли 
муносибати якум ба моҳияти lex mercatoria 
Голдман Б. иброз медорад, ки он дар худ 
«низоми ҳуқуқии ташкилотҳои 
байналмилалии тиҷоратиро мемонад, ки аз 
тарафи иштирокчиёни муносибатҳои 
байналмилалии савдоӣ новобаста аз 
низомҳои ҳуқуқии миллӣ ташкил карда 
мешавад» [2, с. 36]. Бо ин ҳол, мавҷудияти 
ҳуқуқи ғайримиллӣ, фаромиллӣ ва низоми 
ҳуқуқии волотар аз миллӣ эътироф карда 
мешавад, ки дар саҳнаи ҳуқуқии он тарафҳои 
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аҳди байналмилалӣ, новобаста аз он, ки онҳо 
ҳуқуқи нисбати муносибатҳояшон 
татбиқшавандаро интихоб намудаанд ё не, 
қарор мегиранд. 

Дар пайи Б. Голдман оид ба lex 
mercatoria ҳамчун низоми ҳуқуқии мустақили 
воломиллии сеюм, ки миёни ҳуқуқи миллӣ ва 
ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ мавқеъ 
гирифтааст ва аз тарафи қувваҳои 
меъёрэҷодкунандаи иттиҳодияҳои 
байналмилалии тиҷоратӣ ташаккул ва 
инкишоф меёбад» инчунин К.П. Бергер 
менависад. Ба монанди Гудо Р., Ландо О. ва 
Лоунфелд А., ӯ низ ба сифати сарчашаи 
асосии lex mercatoria одатҳои савдои 
байналмилалиро эътироф карда, бо 
назардошти табиати аз давлат мустақили ин 
низоми ҳуқуқӣ, дар хусуси моҳияти 
ғайридавлатии танзимкунандаҳои 
ташкилдиҳандаи lex mercatoria (аз ҷумла 
одатҳои савдои байналмилалӣ) хулосабарорӣ 
менамояд [3, с. 538]. Муаллифони дигар дар 
ин самт дуртар рафта, табиати одатӣ 
доштани lex mercatoria-ро эътироф намуданд 
ва мазмуни онро мутлақо одати савдои 
байналмилалӣ эълон карданд. 

Берман Г. ва Дассер Ф. нуқтаи назари 
ба ин монандро ҷонибдорӣ карда, қайд 
менамоянд, ки lex mercatoria маҷмӯи 
ҳуқуқҳои савдоии байналмилалӣ ва ё 
фаромарзиро мемонад, ки дар он тамоми 
низомҳои ҳуқуқии миллӣ, ки нисбати хариду 
фурӯши байналмилалӣ таҳти татбиқнамоӣ 
қарор доранд, ҷамбаст шудаанд; муроҷиат 
намудан ба ин ҳуқуқ зарур дониста мешавад, 
вақте ки ҳуқуқи миллии татбиқшаванда 
қоидаеро дар бар мегирад, ки он ба одати 
байналмилалии тиҷоратӣ мухолифат 
менамояд [4, с. 55-56].  

Г.П. Каллис падидаҳои 
баррасишавандаро таҳлил намуда, мафҳуми 
зерини lex mercatoria-ро истифода мебарад: 
«ин категояи сеюми ҳуқуқҳо, як навъ чизе, ки 
миёни ҳуқуқи одатии миллӣ ва байналмилалӣ 
қарор дорад, низоми ҳуқуқи мухтор 
мебошад, ки ба принсипҳои заминавии ҳуқуқ 
асос ёфта, бо роҳи таҳлили муқоисавии 
мафҳумҳои умумии низомҳои ҳуқуқии миллӣ 
(масалан, принсипҳои УНИДРУА ва 
ҳуҷҷатҳои ба он монанд) ҳосил шудааст, 
инчунин ба одатҳо ва санадҳои ташкилотҳои 
байналмилалии тиҷоратӣ (масалан, шаклҳои 

стандартии шартномаҳо, шартҳои умумӣ ва 
ғ.) такя намуда, бо арбитражи 
байналмилалии тиҷоратӣ таъмин 
гардидааст». 

Гайлард С. ҳам, дар нисбати lex 
mercatoria сифати низоми ҳуқуқиро эътироф 
менамояд, ки ба чунин аломатҳои ба низоми 
ҳуқуқии баррасишаванда хос, ба монанди 
қонуният, мавҷудияти сохтори мушаххас, 
имконияти инкишофи минбаъда ва 
пешгӯишаванда ишора менамояд [5, с. 65]: 1) 
холигиҳои дар қонунгузории миллӣ ва 
санадҳои байналмилалӣ ҷойдошта, баъзан ба 
принсипҳои умумии ҳуқуқ, ба lex mercatoria 
ҳавола менамоянд; бо назардошти чунин 
ҳолат, lex mercatoria барои танзими 
муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ, нисбат ба 
ҳама гуна низоми ҳуқуқии дигар дорои 
иқтидори зиёдтар мебошад; 2) дар lex 
mercatoria мавҷуд будани сохтори мушаххас 
дар шакли кодификатсияи дар солҳои 
навадум анҷомёфта дар намуди Принсипҳои 
УНИДРУА, Принсипҳои Ҳуқуқи Аврупоии 
Шартномавӣ, Принсипҳо, Қоидаҳо ва 
Стандартҳои Lex Mercatoria, ки аз тарафи 
Марказ оид ба Ҳуқуқи фаромарзӣ 
(CENTRAL) таҳия гардидаанд, ифода 
меёбад; 3) аломати дигари низоми ҳуқуқ – 
эҳтимолияти инкишофи минбаъдаи он – дар 
иртибот ба lex mercatoria дар он ифода 
меёбад, ки кодификатсияҳои 
гузаронидашудаи сарчашмаҳои асосии он 
барои ҳамешагӣ шахшуда боқӣ намемонанд, 
балки мунтазам бо назардошти талаботҳои 
актуалии таҷрибаи савдоӣ бознигарӣ ва 
такмил дода мешаванд (масалан, 
Инкотермс); 4) lex mercatoria дараҷаи 
баланди пешбинишавандагиро соҳиб аст, 
чунки дар ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ 
қонунгузор меъёрҳои ҳуқуқро на «истеҳсол», 
балки бештар онҳоро ба таҷрибаи 
ташаккулёфта мутобиқ гардонда, «таҷдид» 
менамояд; дар ин муносибат lex mercatoria 
бинобар сабаби тобоварии принсипҳо ва 
мавҷуд набудани расмиёти давлатӣ ҳангоми 
ворид намудани тағйирот, нисбат ба ҳуқуқи 
дохилӣ афзалияти беандозаро соҳиб аст. 

А.С. Комаров андешаҳои ҷонибдорони 
муносибати якумро вобаста ба моҳияти lex 
mercatoria дар маҷмӯъ таҳлил карда, дар 
хусуси имконияти тавзеҳ додани ин падида 
ҳамчун низоми меъёрии мухтор дар ду маъно 
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– васеъ ва маҳдуд хулосабарорӣ менамояд. 
Дар маънои маҳдуд ба таркиби lex mercatoria 
«принсипҳои аз тарафи низомҳои ҳуқуқии 
миллӣ умумиэътирофшуда ва одатҳои 
савдоӣ» дохил карда мешаванд; тафсири 
васеи lex mercatoria талаб менамояд, ки ба 
сифати сачашмаҳои он тамоми принсипҳо ва 
қоидаҳои ҳуқуқӣ, ки дар низоми ҳуқуқи 
миллӣ мавҷуд намебошанд (Принсипҳои 
УНИДРУА, Принсипҳои ҳуқуқи аврупоии 
шартномавӣ, ҳуҷҷатҳои ПСБ) муайян карда 
шаванд [6, с. 28]. 

Чи тавре қаблан қайд шуда буд, на 
ҳамаи ҳуқуқшиносон назария худро нисбати 
lex mercatoria дар мустаҳкам намудани 
сифати низоми ҳуқуқи мухтор ҷонибдорӣ 
менамоянд. Ҳамчунин мухолифони мавқеи 
дар боло зикршуда низ ҷой доранд, ки дар 
хусуси падидаи таҳқиқшаванда ҳамчун 
«мухторияти тахаюлии lex mercatoria» ҳарф 
мезананд, ки танҳо дар адабиёти ҳуқуқӣ 
мавҷуд мебошад ва аҳамияти амалиро соҳиб 
нест. Чунончи, бахусус, яке аз онҳо, Х. Хуттэ 
қайд менамояд: ҳанӯз дар хусуси мавҷудияти 
lex mercatoria-и универсалӣ ҳарф задан 
бармаҳал аст, дурусттараш мешавад, агар 
оид ба мавҷудияти низомҳои зиёди lex 
mercatoria вобаста ба хусусияти хосси 
соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ ё ин ки хусусиятҳои 
хосси маъмурию ҳудудӣ сухан ронем. Барои 
асоснок намудани нуқтаи назари худ, 
муаллиф ба шумораи ками меъёрҳои 
универсалие ишора менамояд, ки татбиқ 
намудани онҳо нисбати ҳама гуна намуди 
қарордод имконпазир мебошад ва онҳо аз 
тарафи на гурӯҳҳои алоҳида, ки фаъолияти 
худро дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон амалӣ 
менамоянд, балки ташкилотҳои 
байналмилалии тиҷиоратӣ эътироф шудаанд. 

Дар маҷмӯъ далели асосӣ барои 
дастгирии консепсияи lex mercatoria ба 
сифати низоми ҳуқуқи мухтор аз инҳо иборат 
мебошад: 

– нотавонии меъёрҳои lex mercatoria дар 
иваз намудани ҳуқуқи миллӣ ҳамчун низоми 
ҳуқуқӣ. Танҳо низоми ҳуқуқии миллӣ 
метавонад ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳоро 
муайян намояд ва иҷрои онҳоро таъмин 

намояд. Ҳатто, агар тарафҳо муносибатҳои 
худро ба Принсипҳои УНИДРУА тобеъ 
намоянд ҳам, вале ин танҳо маънои онро 
дорад, ки онҳоро ба қарордод дохил 
(ҳамроҳ) мекунанд. Нисбати қарордод, 
мисли қабл ҳуқуқи миллие татбиқ карда 
мешавад, ки дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи 
байналмилалии хусусӣ мамлакати суд 
интихоб шудааст;  

– дар lex mercatoria мавҷуд набудани 
хусусияти низомнокӣ ва иерархиявӣ: 
сарчашмаҳои он бениҳоят гуногун буда, ба 
ҳамдигар тобеъ нестанд, ки ин ба 
номушаххасӣ ва рахнагӣ оварда мерасонад. 
Масъала оид ба сарчашмаҳои lex mercatoria 
ҳам дар илми хориҷӣ ва ҳам ватанӣ 
баҳсбарангез боқӣ мемонад. Дар робита ба 
ин, айни замон ҳатто ташаккул додани 
номгӯи мушаххаси чунин сарчашмаҳо 
имконнопазир менамояд, ки бешак ҷараёни 
ҳуқуқтатбиқнамоиро мураккаб мегардонад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло хулосаи зерин 
мақсаднок ба назар мерасад: мавҷуд 
набудани шартҳои муҳим, инчунин 
фишурдагӣ, порчавӣ ва бенизомии lex 
mercatoria имкон намедиҳад, ки айни замон 
он ба сифати низоми ҳуқуқӣ баррасӣ карда 
шавад. Ба андешаи мо, падидаи мазкур, 
гарчанде мавҷудияти онро тахмин намояд 
ҳам, вале дар статуси дигар, масалан, ба 
сифати «субҳуқуқ», «ҳуқуқи 
квазибайналмилалӣ» ва ё «низоми 
ҷуфтҳуқуқӣ» («paralegal law»), ки аломатҳои 
низоми ҳуқуқиро соҳиб намебошанд, вале 
ҳамзамон ба муносибатҳои дар соҳаи 
муомилоти фаромарзии савдоӣ 
бавуҷудоянда, таъсири меъёрии муҳим 
мерасонад.  

Аз ин ҷо бармеояд, ки сарчашмаҳое, ки 
lex mercatoria-и ғайриҳуқуқиро ташкил 
медиҳанд, ҳамчунин хусусияти ғайриҳуқуқӣ 
доранд, ки дар робита ба ин қонунӣ будани 
ба таркиби падидаи баррасишаванда, дохил 
намудани одатҳои савдои байналмилалиро 
зери шубҳа қарор медиҳад.
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Аннотатсия 
Одати савдои байналмилалӣ дар мисоли lex mercatoria 
Дар мақола муаллиф масъалаҳои назариявии одатҳои савдоӣ lex mercatoria-ро баррасӣ 

намуда, аҳамияти амалии онро ҳамчун маҷмӯи ҳуқуқҳои савдоии байналмилалӣ ва  
фаромарзиро зарур дониста, таҳлили илмӣ намудаааст. 

 
Аннотация 
Международно-торговые обычаи на примере lex mercatoria 
В данной статье автор рассматривает теоретические проблемы торговых обычаев lex 

mercatoria и его практическую значимость, как систему международно-правовой и 
транснациональной торговли, а также наряду с этим был проведен научный анализ. 

 
Annotation 
International trade customs in lex mercatoria 
In the report the author analyzed the theoretical issues of trade custom lex mercatoria that 

practical safety and knew that as general international trade law and extraterritorial and made it 
scientifically analyze. 
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ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ МУНОСИБАТҲОИ МЕҲНАТИИ МАЪЮБОН ДАР 

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

 
Калидвожаҳо: ҳуқуқҳои маъюбон; кормандони маъюб; ҳифзи иҷтимоии маъюбон; 

муносибатҳои меҳнатии маъюбон; бокортаъминкунии маъюбон; таъмини шуғлмандии маъюбон. 

Ключевые слова: права инвалидов; работники инвалиды; социальная защита инвалидов; 

трудовые отношения инвалидов; трудоустройство инвалидов; обеспечение занятости инвалидов. 

Keyword: rights of disabled people; disabled workers; social protection of disabled people; labor 

relations of disabled people; employment of disabled people; provision of employment for disabled people. 

 

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
санадҳои меъёрии ҳуқуқие қабул шудаанд, ки 
амалӣ намудани меҳнати маъюбон, шарту 
шароитҳои меҳнатии кормандони маъюб ва 
умуман асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва 
ташкилии таъминоти ҳифзи иҷтимоии 
маъюбонро муайян менамоянд. 

Мутобиқи моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии 
маъюбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 29 
декабри соли 2010, №675), барои маъюбоне, 
ки кор мекунанд, аз ҷониби корфармоёни 
онҳо мутобиқ ба барномаи инфиродии 
тавонбахшии маъюбон шароити зарурии 
меҳнат фароҳам оварда мешавад. Имтиёзҳои 
иловагии маъюбон вобаста ба давомнокии 
кӯтоҳи вақти корӣ, рухсатиҳои иловагӣ, 
инчунин дигар кафолатҳо дар муносибатҳои 
меҳнатӣ тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. 

Муқаррароти моддаи зикргардида ба 
ҳуқуқҳои маъюбон дар муносибатҳои 
меҳнатӣ бахшида шуда, меъёрҳои он 
хусусияти ҳаволакунанда доранд. Яъне 
амалӣ намудани ҳифзи меҳнати онҳоро ба 
силсилаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла 
ба КМ ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
ҳавола мекунад.  

Фасли III КМ ҶТ хусусияти танзими 
меҳнати гурӯҳи алоҳидаи кормандон 
номгузорӣ гардида, бобҳои 15 – 28-ро, ки аз 
моддаҳои 207 – 288 иборатанд, дарбар 
гирифта, боби 24 он ба хусусияти танзими 
меҳнати маъюбон бахшида шудааст. 

Дар боби 24 КМ ҶТ бошад, сухан дар 
бораи хусусияти танзими меҳнати маъюбон 
меравад, ки амалӣ намудани ҳуқуқи маъюбон 
ба меҳнат, шароити меҳнати кормандони 
маъюб, давомнокии вақти кӯтоҳи кории 
маъюбон, маҳдудияти истифодаи ҷамъи вақти 
кори баҳисобгирифташуда барои кормандони 
маъюб, маҳдудияти кори шабона, изофакорӣ, 
кор дар рӯзҳои истироҳат ва иди ғайрикорӣ, 
фиристодани кормандони маъюб ба сафари 
хизматӣ ва пешниҳоди рухсатии меҳнатии 
ҳарсолаи пардохтшаванда ба корманди 
маъюбро (моддаҳои 258-263) дар бар мегирад 
[1, с.1120]. 

Дар қисми 1 моддаи 258 КМ ҶТ дар 
хусуси амалӣ намудани ҳуқуқи маъюбон меъёр 
пешбинӣ шудааст. 

 Бокортаъминкунии маъюбон мутобиқи 
барномаи офияти фардии барои маъюбони 
гурӯҳи I, II, III таҳияшуда ва чун қоида, аз 
ҷониби роҳбари ташкилоте, ки дар он 
кормандон қисман қобилияти меҳнатии худро 
аз даст додаанд, ба амал бароварда мешавад. 
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Дар сурати мавҷуд набудани шароит барои дар 
ин ташкилот давом додани кор, мусоидат 
намудан ҷиҳати бокортаъминкунии маъюбон 
ба зиммаи мақомоти дахлдори шуғли аҳолӣ 
гузошта мешавад.  

Мутобиқи моддаи 26 Қонуни ҶТ «Дар 
бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 29 декабри соли 
2010, №675 ба маъюбон тавассути баргузор 
намудани чорабиниҳои махсус, ки дараҷаи 
рақобатпазирии онҳоро дар бозори меҳнат 
баланд мебардоранд, кафолати шуғли 
меҳнатӣ пешбинӣ шудааст. Якум, дар 
ташкилотҳои новобаста аз шакли 
моликиятдорию идаракунӣ ва ташкилию 
ҳуқуқиашон барои ба кор қабул намудани 
маъюбон квотаҳо ҷудо гардида, ҳадди 
ақалли теъдоди ҷойҳои махсуси корӣ 
муқаррар карда мешаванд. Дуюм, 
ҳавасмандгардонии ташкилотҳо барои 
таъсис додани ҷойҳои иловагии корӣ (аз 
ҷумла ҷойҳои махсуси корӣ) ҷиҳати 
бокортаъминкунии маъюбон. Сеюм, 
фароҳам овардани шароити меҳнати 
мутобиқ ба барномаҳои инфиродии 
тавонбахшии маъюбон. 

Бояд тазаккур дод, ки баҳри 
бокортаъминкунии самараноки маъюбон 
мутобиқи барномаи офияти фардӣ, ки аз 
ҷониби Комиссияи ташхиси тиббию иҷтимоӣ 
мураттабшуда, иҷроишаш ҳатмист, барои онҳо 
рӯзи нопурраи кори шашсоата ё ҳафтаи кории 
сисоата, бидуни кам кардани музди меҳнат, 
муқаррар карда мешавад. Чорум, фароҳам 
овардани шароити мусоид барои фаъолияти 
соҳибкории маъюбон.  

Баҳри дар амал татбиқ намудани 
талаботи Конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбон 
имкон фароҳам меорад, ки масъалаҳои 
вобаста ба дастрасии бемамонияти маъюбон 
ба фаъолияти соҳибкорӣ то андозае 
тавассути фаъолияти мақомоти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба татбиқи 
чорабиниҳои пешбининамудаи барномаҳои 
давлатӣ ва ҳудудии рушди соҳибкорӣ равона 
карда шудаанд, ҳалли худро ёбанд. Зеро 
маъюбон узви комилҳуқуқи ҷомеа буда, 
таҳти ҳимоя ва дастгирии давлат қарор 
доранд. Панҷум, ташкил намудани омӯзиши 
касбҳои нав барои маъюбон. Мутобиқи 
банди 9 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи «Қоидаҳои муқаррар 

намудани квота барои ба кор қабул кардани 
гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ» аз 2 апрели соли 
2009 №181, дар ҳолати истифода нашудани 
ҷойҳои кории ба тариқи квота муқарраршуда 
аз ҷониби мақомоти шуғли аҳолӣ 
касбомӯзонӣ ва бозомӯзонии ин гурӯҳҳои 
алоҳидаи аҳолӣ аз рӯи ихтисос ва касбҳои 
зарурӣ гузаронида шуда, онҳоро тибқи 
квотаи муқарраршуда ба ташкилотҳо, 
корхонаву муассисаҳо новобаста аз шакли 
моликият ва хоҷагидорӣ мефиристанд. 

Инчунин, ба мақсади таъмини 
шуғлмандии маъюбон, барои тамоми 
ташкилотҳои шумораи кормандонашон на 
камтар аз 20 нафар, квота дар ҳаҷми 5 фоизи 
шумораи умумии кормандони ташкилот 
пешбинӣ шудааст. Вобаста ба ин ҳадди 
ақалли теъдоди ҷойҳои махсуси корӣ барои 
бо кор таъмин кардани маъюбон ба ҳар як 
ташкилот дар доираи квотаи 
муқарраргардидаи ба кор қабул намудани 
маъюбон муайян карда мешавад. 

Бо дарназардошти ниёзмандии маъюбон 
ва хусусиятҳои маҳал, баҳри истифодаи 
меҳнати маъюбон, ташкилотҳои (сехҳо ва 
қитъаҳои) махсус сохта мешаванд. 

Ҳаминро бод қайд намуд, ки қонунгузор 
кафолату имтиёз ва афзалиятҳоро маҳдуд 
накарда, ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз 
ҷумла санадҳои ҷузъии (локалии) ташкилот, 
ҳавола медиҳад. Масалан, дар созишномаю 
шартномаҳои коллективӣ ва фардии меҳнатӣ 
барои маъюбони коркунанда дигар имтиёзу 
афзалиятҳо низ пешбинӣ шуданашон мумкин 
аст. 

Мутобиқи қисми 2 моддаи 258 КМ ҶТ 
даст кашидан аз бастани шартномаи меҳнатӣ, 
гузаронидан ба кори дигар ва тағйир додани 
шароити меҳнат бо сабаби маъюбӣ, ба ғайр аз 
ҳолатҳое, ки хусусиятҳои истисноиро доро 
мебошанд, мумкин нест. Вобаста ба ин якчанд 
омилҳоеро номбар намудан лозим меояд, ки 
хусусиятҳои истисноӣ дошта, тибқи хулосаи 
тиббӣ барои иҷрои уҳдадориҳои меҳнатӣ ба 
маъюб монеагӣ мекунанд, масалан:  

-омилҳои физикӣ (садои шиддатнок, 
ларзиш, ҳарорати ҳаво, намнокӣ, рутубати 
ҳаво, шуоъҳои электромагнитӣ, таасуроти 
барқӣ ва ғайра); 

 -омилҳои кимиёвӣ (гардолудшавӣ дар 
минтақаҳое, ки боду ҳавои заҳрнок доранд ва 
ғайра); 
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-омилҳои биологӣ (микроорганизмҳои 
касалиовар ва маҳсули фаъолияти ҳаётии онҳо); 

-омилҳои ҷисмонӣ (озори ҷисмонии 
корманд ҳангоми бардоштан, кашонидан, аз як 
ҷой ба ҷойи дигар кӯчонидани бори вазнин, кор 
дар ҳолати ноқулай қарор доштани корманд ва 
гаштугарди тӯлонӣ); 

- озори асабӣ-равонӣ (эҳсосотӣ, зеҳнӣ, 
кори якзайли дилгиркунанда, кор дар басти 
шабона, давомнокии тӯлонии рӯзи корӣ). 

Мутобиқи қисми 1 моддаи 259 КМ ҶТ, ки 
сухан дар бораи шароити меҳнати кормандони 
маъюб меравад, шароити меъёрбандӣ, пардохт 
ва ҳифзи меҳнат, реҷаи корӣ, тартиби якҷоя 
кардани касбҳо (мансабҳо), шароитҳои 
техникӣ, санитарӣ, гигиенӣ, истеҳсолӣ-маишӣ, 
инчунин дигар шароитҳо бо мувофиқаи 
тарафҳои шартномаи меҳнатӣ, созишнома ва 
шартномаҳои коллективӣ наметавонанд ҳолати 
кормандони маъюбро бад намоянд ё ҳуқуқи 
онҳоро дар муқоиса бо дигар кормандон 
маҳдуд намоянд. 

Қисми 2 моддаи 259 КМ ҶТ манъи 
истифодаи меҳнати маъюбонро дар корҳои 
вазнин, кор бо шароитҳои зарарнок ва 
хавфноки меҳнат пешбинӣ намудааст. 

Мутобиқи қисми 3 моддаи 259 КМ ҶТ ба 
маъюбоне, ки кор мекунанд метавонад 
кафолатҳои иловагӣ, ки КМ ҶТ, дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, созишнома, шартномаҳои 
коллективӣ, шартномаи меҳнатӣ ва санадҳои 
корфармо муқаррар намудаанд, дода шаванд. 

Қисми 4 моддаи 259 КМ ҶТ ҳатмӣ будани 
хулосаи тиббӣ дар бораи реҷаи нопурраи вақти 
корӣ, кам кардани ҳаҷми кор ва дигар шароити 
меҳнати маъюбонро барои иҷрои корфармо 
пешбинӣ менамояд. 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тақозо 
менамоянд, ки зимни муайян намудани реҷаи 
кор ва реҷаи дамгирӣ, тарафҳо набояд аз 
ҳадди меъёри вақти кории муқаррарнамудаи 
қонун гузаранд. 

Мутобиқи қисмҳои 1 ва 2 моддаи 260 КМ 
ҶТ ба маъюбони гурӯҳҳои I ва II вақти кори 
давомнокияш кӯтоҳ пешбинӣ шудааст, ки он аз 
36 соат дар як ҳафта зиёд буда наметавонад. 
Музди меҳнати маъюбони гурӯҳҳои I ва II 
баробар дар сатҳи музди меҳнати расман 
муқарраршуда кафолат дода мешавад. Вақте, 

ки дар давоми он маъюбони гурӯҳҳои I ва II 
тибқи қоидаҳои тартиботи дохилӣ, реҷаи 
корӣ ва ё шартҳои шартномаи меҳнатӣ 
уҳдадориҳои меҳнатии худро бояд иҷро 
намояд, дар як басти корӣ (кори ҳаррӯза) 
набояд аз 6 соат зиёд бошад. 

Моддаи 261 КМ ҶТ маҳдудияти 
истифодаи ҷамъи вақти кори 
баҳисобгирифташуда барои кормандони 
маъюбро пешбинӣ намудааст. 

Мутобиқи қисми 1 моддаи 261 КМ ҶТ 
барои кормандони маъюби гурӯҳҳои I ва II 
истифодаи ҷамъи вақти кори 
баҳисобгирифташуда роҳ дода 
намешавад.Баҳисобгирии ҷамъулҷамъии вақти 
корӣ дар ҳолатҳое ҷорӣ карда мешавад, ки агар 
риоя намудани давомнокии барои гурӯҳҳои 
алоҳидаи кормандон муқарраршудаи рӯз ё 
ҳафтаи корӣ, ғайриимкон бошад. Чи тавре дар 
боло зикр гардид, моддаи 260 КМ ҶТ 
давомнокии мушаххаси рӯз ва ҳафтаи кории 
маъюбони гурӯҳҳои I ва II-ро муайян 
намудааст. 

Тибқи қисми 2 моддаи 261 КМ ҶТ бошад, 
ба кормандони маъюби гурӯҳи III ҷамъи вақти 
кории баҳисобгирифташуда муқаррар карда 
намешавад, агар чунин реҷа бо нишондодҳои 
тиббӣ манъ карда шуда бошад. Аз матни қисми 
2 моддаи 261 КМ ҶТ чунин хулоса бардоштан 
мумкин аст, ки қонун ҷорӣ намудани реҷаи 
баҳисобгирии ҷамъулҷамъи вақти кориро 
нисбати кормандони маъюби гурӯҳи III 
комилан истисно намекунад. Агар чунин реҷаи 
вақти кори кормандони маъюби гурӯҳи III бо 
нишондодҳои тиббӣ манъ нашуда бошад, дар 
он сурат нисбати чунин маъюбони коркунанда 
татбиқ намудани баҳисобгирии ҷамъулҷамъи 
вақти корӣ имкон дорад. 

Қисми 1 моддаи 262 КМ ҶТ маҳдудияти 
кори шабона, изофакорӣ, кор дар рӯзҳои 
истироҳат ва иди ғайрикорӣ, фиристодани 
кормандони маъюб ба сафари хизматиро 
пешбинӣ намудааст, ҳатмӣ мебошад.  

Инчунин, қисми 2 моддаи 262 КМ ҶТ 
танҳо дар сурати ҷой доштани ду ҳолат ба кори 
шабона, изофакорӣ, кор дар рӯзҳои истироҳат 
ва рӯзҳои иди ғайрикорӣ ҷалб намудани 
кормандони маъюб ва ба сафари хизматӣ 
фиристодани онҳоро имконпазир медонад. 
Якум, дар сурати ҷой доштани розигии хаттии 
чунин кормандон ва дуюм, мавҷуд набудани 
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нишондодҳои тиббӣ дар хусуси манъ будани 
иҷрои чунин корҳо барои кормандони маъюб 
ва ба сафари хизматӣ фиристонидани онҳо. 

Барои маъюбони корманди гурӯҳи I ва II, 
рухсатии меҳнатии давомнокиаш 42 рӯзи 
тақвимӣ ва барои маъюбони гурӯҳи III бошад, 
рухсатии меҳнатии давомнокиаш 35 рӯзи 
тақвимӣ муқаррар шудааст. Давомнокии 
рухсатии беподоши маъюбони корманди 
гурӯҳи I ва II то ду моҳи тақвимӣ ва маъюбони 
корманди гурӯҳи III, як моҳи тақвимиро 
ташкил медиҳад. Инчунин қонунгузор 
пешбинӣ менамояд маъюбони маҳкумшудаи 
гурӯҳи I ва II ба корҳои ҳатмӣ ҷалб карда 
намешаванд. 

Мутобиқи қисми 2 моддаи 48(1) 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
корҳои ҳатмӣ аз ҷониби маҳкумшуда берун 
аз вақти корҳои асосӣ ё аз таълим ба таври 
бемузд иҷро намудани корҳои фоиданоки 
ҷамъиятӣ мебошад, ки намудҳои онҳоро 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 
муайян менамояд. Корҳои ҳатмӣ ба муҳлати 
аз шаст то дусаду чил соат муқаррар карда 
мешаванд ва на зиёда аз чор соат дар як рӯз 
иҷро карда мешаванд.Таъини корҳои ҳатмӣ 
барои маъюбони гурӯҳҳои I ва II манъ аст [2]. 

Дар қисми 1 моддаи 339 КМ ҶТ сухан 
дар хусуси бокортаъминкунии маъюбон 
меравад ва яке аз чораҳои иловагии ҳифзи 
меҳнати маъюбон маҳсуб меёбад. 
Бокортаъминкунии кормандони маъюбшуда 
мутобиқи барномаи офияти фардии барои 
маъюбони гурӯҳи I, II, III таҳияшуда ва чун 
қоида, аз ҷониби роҳбари ташкилоте, ки дар 
он корманд қисман қобилияти меҳнатии 
худро аз даст додааст, амалӣ мегардад. Дар 
сурати мавҷуд набудани шароит барои давом 
додани кор дар ин ташкилот, мусоидат 
намудан ҷиҳати бокортаъминкунии маъюбон 
ба зиммаи мақомоти дахлдори шуғли аҳолӣ 
гузошта мешавад. Тавре дар таҳлили қисми 1 
моддаи 258 КМ ҶТ зикр гардид, ба мақсади 
таъмини шуғлмандии маъюбон, барои 
тамоми ташкилотҳои шумораи 
кормандонашон на камтар аз 20 нафар, 
квота дар ҳаҷми 5 фоизи шумораи умумии 
кормандони ташкилот пешбинӣ шудааст 
Барои аз тарафи корфармо дар доираи 
квотаи муқарраршуда ба кор қабул 
накардани маъюбони гурўҳҳои дуюм ва 

сеюм, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз 
чил то панҷоҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
ҷарима таъйин карда мешавад (моддаи 108 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Баҳри бокортаъминкунии самараноки 
маъюбон мутобиқи барномаи офияти фардӣ, 
ки аз ҷониби Комиссияи ташхиси тиббию 
иҷтимоӣ мураттабшуда, иҷроиши он 
ҳатмист, барои онҳо рӯзи нопурраи кори 
шашсоата ё ҳафтаи кори сисоата, бидуни кам 
кардани музди меҳнат муқаррар карда 
мешавад.  

Барои маъюбони коркунандаи гурӯҳи I 
ва II рухсатии меҳнатии давомнокиаш 42 
рӯзи тақвимӣ ва барои маъюбони гурӯҳи III 
бошад, рухсатии меҳнатии давомнокиаш 35 
рӯзи тақвимӣ, муқаррар шудааст. 

Давомнокии рухсатии беподоши 
маъюбони коркунандаи гурӯҳи I ва II то ду 
моҳи тақвимӣ ва маъюбони коркунандаи 
гурӯҳи III, як моҳи тақвимиро ташкил 
медиҳад. 

Бо дарназардошти эҳтиёҷоти маъюбон 
ва хусусиятҳои маҳал, баҳри истифодаи 
меҳнати маъюбон, ташкилотҳои (сехҳо ва 
қитъаҳои) махсус сохта мешаванд (қисми 1 
моддаи 36 Қонуни мазкур). 

Ба кори шабонаю изофа, инчунин кор 
дар рӯзҳои истироҳат ва ид ҷалб намудани 
маъюбон бидуни розигии онҳо, мумкин нест. 

Дар шартномаҳои коллективӣ ва 
фардии меҳнатӣ барои маъюбони 
коркунанда дигар имтиёзу афзалиятҳо 
пешбинӣ шуданашон мумкин аст. 

Ҳалқаи навбатӣ дар силсилаи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқиро дигар қонунҳо ва санадҳои 
зерқонуние ташкил медиҳанд, ки баҳри 
танзими ҳуқуқии ҷанбаҳои алоҳида ва 
мушаххаси маъюбон пешбинӣ шудаанд. 

Мутобиқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли 
аҳолӣ» аз 1 августи соли 2003, ки дар он 
сухан дар бораи кафолатҳои иловагии шуғл 
барои гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ меравад, 
давлат ба шаҳрвандоне, ки ба ҳифзи иҷтимоӣ 
муҳтоҷанд, дар ҷустуҷӯи кор душворӣ 
мекашанд ва дар бозори меҳнат ба рақобати 
баробар қодир нестанд, бо роҳи таҳия ва 
амалӣ намудани барномаҳои мақсадноки 
мусоидат ба шуғл, ташкил намудани ҷойҳои 
иловагии корӣ дар ташкилоту муассисаҳо, 
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новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқиашон 
ва тараққӣ додани корхонаҳои 
махсусгардонидашуда (аз он ҷумла 
ташкилотҳо барои ҷалби меҳнати маъюбон), 
муқаррар намудани квотаҳо барои ба кор 
қабул намудани маъюбон ва гурӯҳҳои 
алоҳидаи аҳолӣ, расонидани хизмати 
самтгирии касбӣ, инчунин бо роҳи ташкил 
намудани омӯзиш аз рӯи барномаҳои махсус 
ва дигар чораҳо кафолатҳои иловагиро 
таъмин менамояд. 

Мутобиқи моддаи 19 Қонун, ки сухан 
дар бораи мусоидати корфармоён ба 
таъмини шуғли аҳолӣ меравад, корфармоёне, 
ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фаъолият доранд, ба татбиқи сиёсати 
давлатии шуғл дар асосҳои зерин мусоидат 
мекунанд, аз ҷумла: риоя намудани квотаҳои 
муайяншуда барои бо кор таъмин намудани 
маъюбон ва гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ. Бо 
кор таъмин намудани шаҳрвандони ба ҳифзи 
иҷтимоӣ муҳтоҷбуда ё захира намудани 
намудҳои алоҳидаи ҷойҳои корӣ барои бо 
кор таъмин намудани чунин шаҳрвандон, ки 
аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар 
маҳалҳо ва мақомоти худидораи маҳаллӣ 
муайян карда мешаванд. 

Танзими муносибатҳои меҳнатии 
маъюбон на танҳо тавассути қонунҳо, 
инчунин тавассути санадҳои зерқонунӣ сурат 
мегирад. 

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
худидоракунӣ аз зумраи санадҳои 
зериқонунӣ мебошанд. 

Ба сифати намунаи санади зериқонунӣ, 
Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 
2010, №109 Оид ба ҷонибдории Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳифзи 
иҷтимоии маъюбон", Қарори Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 15 июли соли 2016, №255, 
Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июни соли 
2016, №478 «Оиди мавриди амал қарор 

додани Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» -ро овардан мумкин аст. 

Тибқи моддаи 70 Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи дар доираи 
салоҳият баровардани фармон дода шудааст. 

Дар баробари фармонҳои худ, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фармонҳое мебарорад, ки хусусияти меъёрӣ 
дошта, манбаи ҳуқуқ, аз ҷумла ҳуқуқи меҳнат 
маҳсуб меёбанд, масалан, Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 
августи соли 2020, №1580 «Дар бораи 
тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши 
амалкунандаи вазифавии кормандони 
муассисаю ташкилотҳои соҳаҳои иҷтимоӣ, 
андозаи нафақа ва стипендия», Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 
сентябри соли 1997 «Оид ба давомияти 
рухсатиҳои асосӣ ва иловагии меҳнатӣ» ва 
ғайра. 

Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ аз ҷумлаи санадҳои меъёрии 
зериқонунӣ буда, бояд ба Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷорӣ ва 
Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқат дошта бошанд. 

Тибқи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон паҳлӯҳои гуногуни меҳнати 
кормандони маъюб ҳаллу фасл мешаванд, 
чунончӣ: мутобиқи боби сеюми Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели 
соли 2004, №170 Дар бораи «Тартиби 
бақайдгирии шаҳрвандони бекор»[3], ки 
сухан дар бораи бақайдгирии шаҳрвандони 
корҷӯй бо мақсади ҷустуҷӯи кори мувофиқро 
пешбинӣ намудааст, барои бақайдгирӣ бо 
мақсади ҷӯстуҷӯи кори мувофиқ 
шаҳрвандони корҷӯй ба мақомоти хадамоти 
шуғли аҳолии ҷойи истиқомат маълумот дар 
бораи музди меҳнати миёнаи ду моҳи охир 
дар ҷойи кори охирин, ки тибқи тартиби 
муқарраргардида дода шудааст, шиноснома 
ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият, 
дафтарчаи меҳнатӣ ва ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи тахассусро пешниҳод 
менамоянд. 

Шахсони бори аввал корҷӯяндае, ки 
касб ё ихтисос надоранд, шиноснома ё дигар 
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ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дар бораи 
маълумотро пешниҳод менамоянд. 

Маъюбон бошад, илова ба ҳуҷҷатҳои 
зикршуда тавсияи меҳнатӣ, хулосаи 
хусусияти тавсиявидошта ва шароити 
меҳнатро пешниҳод менамоянд, ё барномаи 
инфиродии барқарорсозии ӯ ба ҳисоб 
гирифта мешавад.Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2009 
№181 «Қоидаҳои муқаррар намудани квота 
барои ба кор қабул кардани гурӯҳҳои 
алоҳидаи аҳолӣ», меъёрҳои он аз 
муқаррароти умумӣ, шарту қоидаҳои муайян 
намудани квота, гурӯҳи шаҳрвандоне, ки аз 
ҳисоби квота бо ҷойҳои корӣ таъмин карда 
мешаванд ва ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
корфармоён дар таъмини гурӯҳҳои алоҳидаи 
аҳолӣ ба ҷои кор аз ҳисоби квотаи 
муқарраршуда иборат мебошад. 

Мутобиқи муқаррароти бандҳои 25 - 28 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
14 октябри соли 2014, №630 «Дар бораи 
Тартиб ва шартҳои пардохти кӯмакпулиҳо 
ҳангоми корношоямии муваққатӣ, 
ҳомиладорию таваллуд ва кӯмакпулиҳои 
оилавӣ» ба маъюбоне, ки кор мекунанд, 
кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ, 
ба истиснои ҳолатҳои осеби меҳнатӣ ё 
бемории касбӣ, барои давраи на зиёда аз ду 
моҳи пай дар пай ва на зиёда аз се моҳ дар 
давоми соли тақвимӣ дода мешавад. 

Ба маъюбони машғули кор, ки маъюбӣ 
бо сабаби садама дар Нерӯгоҳи барқии 
атомии Чернобил ва барқарор намудани 
оқибатҳои он муқаррар шудааст, инчунин ба 
маъюбон аз бемории сил (мавриди шиддат 
гирифтани беморӣ), ба истиснои ҳолатҳои 
осеби меҳнатӣ ё бемории касбӣ, кӯмакпулӣ 
барои корношоямии муваққатӣ на зиёда аз 
чор моҳи пай дар пай ва на зиёда аз панҷ моҳ 
дар давоми соли тақвимӣ дода мешавад. 

Агар корношоямии муваққатии 
маъюбе, ки кор мекунад бар асари осеби 
меҳнатӣ ё бемории касбӣ рӯй дода бошад, 
кӯмакпулӣ то барқарор шудани саломатӣ ё 
то муқаррар намудани маъюбӣ дар натиҷаи 
осеби меҳнатӣ ё бемории касбӣ дода 
мешавад. 

Ба маъюбоне, ки кор мекунанд (ба 
истиснои маъюбони гирифтори бемории сил) 
мавриди фарорасии корношоямии муваққатӣ 
дар натиҷаи бемории сил, кӯмакпулӣ барои 

корношоямии муваққатӣ то барқарор 
шудани саломатӣ ё аз нав дида баромадани 
гурӯҳи маъюбӣ, вале на зиёда аз даҳ моҳи 
пайдарпай ва на зиёда аз дувоздаҳ моҳ дар 
давоми ду соли тақвимӣ дода мешавад. 

Ба ҳамин монанд Қарорҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
иҷтимоии маъюбон, тамоюли маъюбшавӣ ва 
роҳҳои пешгирии он» аз 2 июли соли 2005 № 
221, «Барномаи миллии тавонбахшии 
маъюбон барои солҳои 2017-2020» аз 28 
октябри соли 2016, № 455, «Нақшаи миллии 
амалҳо оид ба омодагии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои тасдиқ ва амалинамоии 
Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои маъюбон» аз 27 
феврали соли 2020, №116 ва ғайра. 

Дар танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои ба онҳо вобаста, 
нақши муайянро санадҳои меъёрии мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебозанд, 
ки одатан дар ташкилотҳо, корхонаву 
муассисаҳо новобаста аз шакли моликият ва 
хоҷагидорӣ оиди муқаррар намудани квота 
пешниҳод манзур менамоянд ва якҷоя бо 
намояндагони иттиҳодияҳои корфармоён ва 
иттифоқҳои касаба ҳар сол дар ташкилотҳо, 
корхонаву муассисаҳо новобаста аз шакли 
моликият ва хоҷагидорӣ квота муқаррар 
менамоянд.  

Дар радифи манбаъҳои танзимкунандаи 
муносибатҳои меҳнатии маъюбон, тибқи 
муқаррароти қисми 3 моддаи 10 Конститутсияи 
ҶТ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда қисми 
таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил 
медиҳанд, баромад менамоянд.  

Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон яке аз 
санадҳои байналмилалии меҳварии СММ 
маҳсуб ёфта, он бо Қатъномаи Маҷмаи 
умумии Ассамблеяи генералии СММ аз 10 
декабри соли 1948 дар Париж қабул шудааст. 

Моддаи 23 Эъломияи умумии ҳуқуқи 
инсон, ҳуқуқи ҳар як инсонро ба меҳнат, ба 
интихоби озодонаи кор, ба шароитҳои одилона 
ва мусоиди меҳнат, ба ҳимоя аз бекорӣ, ба музди 
баробар ҳангоми иҷрои кори баробарқиммат 
бидуни ҳеҷ гуна маҳдудият, ба подоши одилона 
ва қаноатбахши меҳнат, ба созмон додан ва 
шомил гаштан ба иттифоқҳои касаба баҳри 
ҳимояи манфиатҳои хеш ва моддаи 24 Эъломия 
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бошад, ҳуқуқи ҳар як инсонро ба истироҳат ва 
фароғат эълон доштааст. 

Муоҳидаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз 16 декабри 
соли 1966 аз зумраи санадҳои байналмилалии 
умдае мебошанд, ки ҳамчун манбаъҳои муҳими 
танзими муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ, аз 
ҷумла муносибатҳои меҳнатӣ хизмат менамоянд. 

Дар Муоҳидаи байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бошад, 
манъи маҳдудсозии ҳуқуқ, баробарҳуқуқии зану 
мард, ҳуқуқ ба меҳнат ва шароитҳои мусоиди 
меҳнат, ҳуқуқ ба истироҳат, ҳуқуқ ба таъминоти 
иҷтимоӣ, ҳуқуқ ба сатҳи кофии ҳаёт, ба муттасил 
беҳтар намудани шароити меҳнат ва дигар 
ҳуқуқҳо муқаррар шудаанд. 

Инчунин, ба сифати манбаъи 
танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатии 
маъюбон Конвенсияи Созмони Милали 
Муттаҳид «Оид ба ҳуқуқи маъюбон», ки аз 
ҷониби Маҷмаи кулли Созмони Милали 
Муттаҳид 13 декабри соли 2006 қабул 
гардида, моҳи майи соли 2008 мавриди амал 
қарор дода шудааст, баромад менамояд.  

Конвенсияи СММ «Оид ба ҳуқуқи 
маъюбон» аз ҷониби Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 22 марти соли 2018 дар шаҳри Ню-
Йорки ИМА ба имзо расида, [4] ҷиҳати ба 
тасвибрасонӣ ва амалӣ гардондани он 
Нақшаи миллии амалҳо роҳандозӣ шудааст 
ва Тоҷикистонро вазифадор менамояд, ки 
ҷиҳати мусоидат намудан ба иҷрои 
уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва боз ҳам боло бурдани обрӯву 
эътибор ва саҳми арзандаи кишварро дар 
арсаи байналмилалӣ гузорад. 

Эзоҳ: Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Нақшаи миллии амалҳо оид ба омодагии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ ва 
амалинамоии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои 
маъюбон» аз 27 феврали соли 2020, №116, 
Нақшаи чорабиниҳои дохилиидоравӣ таҳия 
ва аз 30 июли соли 2020 тасдиқ намудааст, 
мақолаи мазкур дар асоси банди 1 он таҳия 
шудааст. 

Конвенсияи мазкур бо пуррагӣ аз 
ҷонибдорӣ, ҳимоя ва таъмин намудани 

татбиқи комил ва баробари ҳамаи ҳуқуқҳои 
инсон ва озодиҳои асосӣ аз ҷониби тамоми 
маъюбон, ки ба онҳо шахсони дорои нуқсони 
ҷисмонӣ, рӯҳӣ, зеҳнӣ ё ҳиссӣ дохил 
мешаванд, ки ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо 
монеаҳои мухталиф иштироки босамари 
онҳо дар баробари шахсони дигар дар ҳаёти 
ҷамъиятӣ халалдор мегардад ва инчунин 
тарафдорӣ кардани эҳтироми қадру қимати 
ба онҳо хос иборат аст.  

Дар моддаи 27 Конвенсияи СММ «Оид 
ба ҳуқуқи маъюбон» сухан дар бораи меҳнат 
ва шуғли маъюбон меравад.  

Мутобиқи қисми 1 моддаи 27 давлатҳои 
аъзо дар қатори дигарон ҳуқуқи маъюбонро 
ба меҳнат эътироф менамояд; он ҳуқуқи 
пайдо кардани имконияти бо роҳи меҳнат ба 
даст овардани маблағ барои ҳаётро дар бар 
мегирад, ки маъюб онро озодона интихоб 
мекунад ё озодона бо он розӣ шудааст, дар 
сурате, ки бозори меҳнат ва муҳити 
истеҳсолӣ барои маъюбон кушода, фарогир 
ва дастрас бошад. Давлатҳои аъзо татбиқи 
ҳуқуқ ба меҳнатро, аз ҷумла, барои шахсоне, 
ки дар рафти фаъолияти меҳнатӣ маъюб 
мешаванд, таъмин ва ҷонибдорӣ мекунанд, 
аз ҷумла тибқи муқаррароти қонунгузорӣ 
тадбирҳои лозимиро меандешанд, ки ба 
самтҳои зерин нигаронида шудаанд:  

- манъ кардани табъиз бо нишонаҳои 
маъюбӣ нисбат ба ҳамаи масъалаҳое, ки ба 
тамоми намудҳои шуғл, аз ҷумла шарти 
қабул ба кор, киро кардан ва шуғл, нигоҳ 
доштани кор, пешравӣ дар ҷойи кор ва 
шароитҳои бехавф ва солими кор;  

- дар қатори дигарон ҳифз кардани 
ҳуқуқҳои маъюбон дар шароити одилона ва 
мусоиди меҳнат, аз ҷумла имкониятҳои 
баробар ва ҳавасмандгардонии баробар ба 
меҳнати баробарарзиш, шароити бехавф ва 
солими меҳнат, аз ҷумла ҳифозат аз даъво ва 
қонеъ гардондани шикоят;  

- дар қатори дигарон таъмин намудани 
он, ки маъюбон ҳуқуқҳои меҳнатӣ ва 
иттифоқҳои касабаи худро татбиқ карда 
тавонанд;  

- ба маъюбон додани имконияти 
дастрасии cамарабахш ба барномаҳои 
умумии дорои тамоюлотии техникӣ ва касбӣ, 
хадамоти шуғл, маълумоти касбию 
давомдор;  
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- дар бозори меҳнат васеъ намудани 
имкониятҳо барои шуғли маъюбон ва 
пешравии онҳо дар ҷойи хизмат, инчунин 
кумак расондан дар ҷустуҷӯ, дарёфт, нигоҳ 
доштан ва аз нав сар кардани кор;  

- васеъ намудани имкониятҳо барои 
фаъолияти фардии меҳнатии соҳибкорӣ, 
рушди кооперативҳо ва ташкили кори 
хусусӣ;  

- киро кардани маъюбон барои бахши 
давлатӣ;  

- ҳавасманд гардондани кирои 
маъюбон барои бахшҳои хусусӣ бо ёрии 
стратегия ва тадбирҳои лозимие, ки 
метавонанд барномаҳои амалиёти мусбат ва 
тадбирҳои дигарро дарбар гиранд;  

- ба маъюбон таъмин намудани 
мутобиқсозии оқилонаи ҷойи кор;  

- ҷонибдорӣ кардани маъюбон бобати 
азхудкунии таҷрибаи корӣ дар шароити 
бозори меҳнат;  

- ҷонибдорӣ кардани барномаҳои 
тавонбахшии касбию тахассусӣ, нигоҳ 
доштани ҷойҳои корӣ ва ба кор 
баргардондани маъюбон [5].  

Қисми 2 моддаи 27 давлатҳои аъзоро 
вазифадор менамояд, ки маъюбон дар 
ғуломӣ ё вазъи иҷборӣ нигоҳ дошта 
нашаванд ва дар қатори дигарон аз меҳнати 
маҷбурию ҳатмӣ муҳофизат карда шаванд. 

Дар танзими муносибатҳои меҳнатӣ ва 
дигар муносибатҳои ба онҳо вобаста мавқеъ ва 
нақши Конвенсия (Созишнома) ва 
Тавсияномаҳои Созмони байналмилалии меҳнат 
бағоят назаррас аст. Айни ҳол Ҷумҳурии 
Тоҷикистон даҳҳо Конвенсия (Созишнома) ва 
Тавсияномаҳои СБМ эътироф намудааст, аз 
ҷумлаи онҳо ба сифати манбаъи 
танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатии 
маъюбон Конвенсияи №159 «Оид ба 
барқарорсозии касбӣ ва шуғли маъюбон» 

маҳсуб меёбад. Конвенсияи №159 "Дар бораи 
барқарорсозии касбӣ ва шуғли маъюбон" 20 
июни соли 1983 дар Конфронси генералии 
Созмони Байналмилалии Меҳнат, ки аз ҷониби 
ҳайати роҳбарикунандаи Дафтари 
Байналмилалии Меҳнат дар Женева қабул 
шудааст. 

Конвенсияи мазкур сиёсати иҷтимоии 
давлатҳоро барои кафолат додани маъюбон бо 
баробарии комил, кори мувофиқ равона 
намуда, мусоидат ба ҳамгироии иҷтимоии ӯро 
ташвиқ мекунад. Давлати узв мутобиқи шароит 
ва имкониятҳои миллӣ, сиёсати барқарорсозии 
касбӣ ва шуғли маъюбонро амалӣ менамояд ва 
чораҳои дахлдорро нисбати ҳамаи 
категорияҳои маъюбон татбиқ менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ҷумҳурӣ ба 
масоили таносуби ҳуқуқи байналхалқӣ ва 
миллӣ таваҷҷуҳи хос дода шуда, роҳҳои 
амалигардонии меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқ

ӣ, аз ҷумла татбиқи бевоситаи онҳо дар 
фаъолияти қонунэҷодкунии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба назар мерасад, ки боиси 
имплементатсия ва инъикоси 
меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ дар қонунҳо 
ва санадҳои зерқонунӣ барои ҳар як инсон 
имконияти ҳҳуқуқӣ меоварад, ки шароити 
зиндагии арзанда ва инкишофи озодона 
дошта, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон 
ва шаҳрванд таъмин гардад.  

Ҳадаф аз таҳия намудани мақола дар он 
аст, ки шахсони дорои маъюбият, инчунин 
онҳое, ки дорои имконияти корӣ ҳастанд 
(маъюбони қобили меҳнат) ва имконияти 
машғул шудан ба корро доранд, барои 
дарёфти шуғли муносиб ва касбу ҳунаре, ки 
даромади онҳоро таъмин менамояд, 
бархурдор бошанд. 
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Аннотатсия  

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатии маъюбон дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва санадҳои байналмилалӣ 

Дар мақола масоили танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатии маъюбон дар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ба ин мақсад мақолаи 

мазкур дар асоси Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид «Оид ба ҳуқуқи маъюбон», Кодекси 

меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии 

маъюбон, Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон, 

тамоюли маъюбшавӣ ва роҳҳои пешгирии он», «Нақшаи миллии амалҳо оид ба омодагии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ ва амалинамоии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон», 

"Дар бораи барқарорсозии касбӣ ва шуғли маъюбон", банди 1 Нақшаи чорабиниҳои 

дохилиидоравии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 

июли соли 2020 ва дигар санадҳои дар мақола пешбинигардида, таҳия шудааст. 

 

Аннотация  

Правовое регулирование трудовых отношений инвалидов в законодательстве 

Республики Таджикистан и в международных актах 

В статье исследуются вопросы правового регулирования трудовых отношений инвалидов в 

законодательстве Республики Таджикистан и в международных актах. С этой целью данная статья 

базируется на Конвенции ООН «О правах инвалидов», Трудовом кодексе Республики 

Таджикистан, Законе Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов». 

Постановлениях Правительства Республики Таджикистан «О Правилах установления квот на 

трудоустройство отдельных групп населения», «Национальном плане действий по подготовке 

Республики Таджикистан к ратификации и осуществлению Конвенции о правах инвалидов», «О 

профессиональной реабилитации и трудоустройстве инвалидов», пункте 1 Плана 

внутриведомственных мероприятий Национального центра законодательства при Президенте 

Республики Таджикистан от 30 июля 2020 года и других актах, приведенных в статье. 

 

Annotation 

Legal regulation of labor relations of disabled persons in the legislation of the Republic of 

Tajikistan and international 

The article examines the issues of legal regulation of labor relations of disabled persons in the 

legislation of the Republic of Tajikistan and in international acts. For this purpose, this article is based on 

the UN Convention "On the Rights of Persons with Disabilities", the Labor Code of the Republic of 

Tajikistan, the Law of the Republic of Tajikistan "On the Social Protection of Persons with Disabilities". 

Resolutions of the Government of the Republic of Tajikistan "On the Rules for Establishing Quotas for 

Employment of Certain Population Groups", "National Action Plan for Preparing the Republic of 

Tajikistan for the Ratification and Implementation of the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities", "On Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities", paragraph 1, 

paragraph 1 the event of the National Center for Legislation under the President of the Republic of 

Tajikistan dated July 30, 2020 and other acts provided for in the article 
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МАФҲУМ ВА ХУСУСИЯТҲОИ КАДАСТРИ ДАВЛАТИИ ЗАМИН  

ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Калидвожаҳо: замин; кадастри замин; объекти кадастри давлатии замин; амалӣ намудани 

кадастри давлатии замин; мақсади кадастри давлатии замин; баҳои замин; заминсозӣ; маълумотҳои 

кадастри давлатии замин; нархи кадастрӣ. 

Ключевые слова: земля; земельный кадастр; объект государственного земельного кадастра; 

создание государственного земельного кадастра; назначение государственного земельного 

кадастра; оценка земель; землеустройство; данные государственного земельного кадастра; 

кадастровая цена. 

Keywords: land; land cadaster; object of the state land cadastre; creation of the state land cadastre; 

assignment of the state land cadastre; assessment of the land; land management; data of the state land 

cadaster. 

 

Кадастри давлатии замин ҳамчун яке аз 

намудҳои кадастри табиию захиравӣ низоми 

ягонаи иттилоотии давлатӣ мебошад, ки барои 

дуруст ба роҳ мондани истифодаи самараноки 

замин зарур мебошад. Нақш ва аҳамияти чунин 

низом дар батанзимдарории муносибатҳои 

вобаста ба замин бо мақсади ташкил намудани 

кадастри давлатии замин муайян карда мешавад 

ва маҳз дар кадастри давлатии замин маҷмӯи 

маълумотҳо ва ҳуҷҷатҳо дар бораи меъёрҳои 

табиӣ, хоҷагидорӣ ва ҳуқуқии замин, гурӯҳҳои 

замин, арзиши иқтисодӣ ва тавсифи сифати 

заминҳо, мавқеи ҷойгиршавӣ ва андозаи 

қитъаҳои замин, тақсимоти заминҳо байни 

заминистифодабарандагон зикр карда мешавад 

[2]. 

Аммо ба сатҳи баланди аҳамиятнокии 

кадастри давлатии замин нигоҳ накарда, 

масъалаҳои зиёди мулоҳизавӣ ва ҳалнашуда 

оид ба мафҳум ва хусусиятҳои он мавҷуд аст. 
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Дар тӯли 10 - солаи охир, дар кишвари мо ва 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил тадқиқотҳои 

илмии калон гузаронида шудааст, ки дар 

натиҷаи он фаҳмиши мазмуни кадастри 

давлатии замин дода шудааст, аммо мафҳум ва 

хусусиятҳои он бошад, то ҳол норавшан аст.  

Кадастри давлатии замин дар асоси 

Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ», 

аз 5 январи соли 2008, № 356; Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳои 

замин», аз 12 майи соли 2001, № 18; Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

тасдиқ намудани қоидаҳои амалӣ кардани 

кадастри давлатии замин» аз 3 октябри соли 

2006, № 447 [2] ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ бо мақсади таъмин намудани ҳуқуқ ба 

истифодаи қитъаи замин, баҳисобгирии миқдор, 

сифат ва арзёбии иқтисодии замин амалӣ карда 

мешавад. 

Моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи молу мулки ғайриманқул ва 

ҳуқуқҳо ба он» қитъаи заминро ба зумраи ашёи 

ғайриманқул вобаста кардааст ва моддаи 143 

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бақайдгирии давлатии ашёи ғайриманқулро 

муайян намуда, дар қисмҳои 3-5 моддаи мазкур 

бошад, бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба ашёи 

ғайриманқул ва аҳдҳо бо онро пешбинӣ 

намудааст.  

Дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ, инчунин 

ҳангоми фаҳмиши мафҳуми кадастри давлатии 

замин мушкилӣ дида мешавад, ки онро бо 

мафҳумҳои «кадастри ҳуқуқӣ», «кадастри 

фискалӣ», «кадастри молиявӣ» ва ғайраҳо 

ҳамшабеҳ мешуморанд.  

Ҳамин тавр, барои додани мафҳуми 

кадастри давлатии замин мебояд, ки ба 

тадқиқотҳои илмӣ ва санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии амалкунанда назар афканем. Истилоҳи 

кадастр аз калимаи фаронсавии «cadaster» 

гирифта шуда, рӯйхат, феҳристе мебошад, ки аз 

ҷониби мақомот ё муассиса тартиб дода 

шудааст [1, с. 367].  

Инчунин, тафсири васеътари истилоҳи 

мазкур вуҷуд дорад. Масалан, мувофиқи 

фарҳанги калимаҳои хориҷӣ кадастр – маҷмӯи 

маълумотҳои банизомдаровардае мебошад, ки 

навбат ба навбат ё бо роҳи мунтаззам мушоҳида 

намудан аз рӯйи объекти дахлдор тартиб дода 

шудааст [11, с. 210]. 

Ба таври маҳдуд бошад, истилоҳи кадастр 

ҳамчун иттилоот дар бораи ягон чиз, яъне 

маълумот дар бораи шахс, предмет, далелҳо, 

ҳолатҳо, зуҳурот ва ҷараёнҳо новобаста аз 

шакли дарки онҳо фаҳмида мешавад. 

Ба андешаи мо, мавқеи муаллифоне, ки 

мавҷудияти кадастри молу мулкӣ ва кадастри 

захираҳои табииро, ки дар навбати худ 

намудҳои гуногуни худро дорад, дастгирӣ 

менамоянд, асоснок мебошад. Ба яке аз 

намудҳои кадастри захираҳои табиӣ кадастри 

давлатии замин дохил мешавад.  

Кадастр ба ду маъно фаҳмида мешавад: 

– феҳрист ё рӯйхати шахсоне, ки 

андозбандӣ карда мешаванд; 

– маҷмӯи ба низоми маълумоте, ки 

тавассути онҳо ба баъзе объектҳо (замин, об, 

ҷангал ва ғ.) доимо ё баъзан назорат мекунанд 

[14, с. 200]. 

Мафҳуми кадастри замин дар Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ» 

аз 5 январи соли 2008, № 356 [7] кушода дода 

шудааст, ки тибқи сархати ҳаждаҳуми моддаи 

якуми он таҳти истилоҳи кадастри замин 

маҷмӯи маълумот оид ба миқдор, сифат ва 

баҳои замин фаҳмида мешавад. Ҳамчунин, 

вобаста ба мафҳуми кадастри давлатии замин, 

ки дарбаргирандаи категорияҳои мафҳум, 

мақсад ва мазмуни кадастри давлатии замин 

мебошад, дар моддаи 61 Кодекси замини 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 1996 

[3] муқаррароти умумӣ пешбинӣ карда 

шудааст. Тибқи моддаи мазкури Кодекси 

замини Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти мафҳуми 

кадастри давлатии замин – ягонагии 

ҷудонашавандаи системаи автоматикунонидаи 

маълумоти кадастри замин ва раванди кадастри 

замин мебошад.  

Мақсади кадастри давлатии замин аз 

дастрас шудани маълумоти боэътимод оид ба 

ҷойгиршавии заминҳои фонди ягонаи давлатии 

замин аз ҷиҳати табиӣ, ҳуқуқӣ ва хоҷагидорӣ 

иборат мебошад. Мазмуни кадастри давлатии 

замин бошад, маълумот оид ба ташкили 

истифодаи дурусту ҳифзи замин, ба низом 

овардани муносибатҳои вобаста ба замин, 

асоснок кардани андозаи пардохти пули замин, 

танзими замин ва арзёбии фаъолияти 

хоҷагидориро дар бар мегирад. Чи тавре ки, аз 

мафҳумҳои пешбинигардидаи қонунгузорӣ 

бармеояд, мафҳуми кадастри давлатии замин ба 
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таври ягона дода нашудааст ва дар амалия 

татбиқшавии онро ба таври гуногун тафсир 

додан мумкин аст. 

Дар илмҳои ҳуқуқшиносӣ ва иқтисодӣ 

ҳангоми баррасии масъала доир ба мафҳуми 

кадастри давлатии замин бояд ба назар гирифт, 

ки зуҳуроти мазкур гуногунҷабҳа мебошад ва 

бинобар ин, метавонад аз ҷанбаҳои гуногун 

баррасӣ карда шавад: аз ҷанбаҳои иқтисодӣ, 

мазмуни ҳуқуқӣ, инчунин аз нуқтаи назари илм, 

ки мақсади онҳо таъмини гузаронидани 

кадастри давлатии замин ё заминсозӣ мебошад. 

Тавсифи кадастри давлатии заминро аз 

нуқтаи назари иқтисодӣ таҳлил намуда, 

муқаррар намудани мазмуни иқтисодии онро 

мақсаднок шуморида, инчунин нақши 

иҷрокунандаи онро дар ҷараёнҳои иқтисодии 

давлат муайян менамоем. Ҳамин тавр, ба 

ақидаи Е.Н. Колотинский кадастри давлатии 

замин мафҳуми иқтисодию ҳуқуқӣ буда, 

бинобар ҳамин онро мебояд дар ду ҷанба 

баррасӣ намуд. Ҷанбаи аввал, ҳуқуқӣ будани 

кадастри давлатии замин мебошад, ки он 

фаъолият вобаста ба гузаронидани кадастри 

замин буда, дар ҷараёни он муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ба миён омада, аз ҷониби давлат бо 

меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад 

ва ба кадастр ифодаи ҳуқуқӣ мебахшад.  

Ҷанбаи дуюм бошад, хусусияти иқтисодӣ 

доштани кадастри давлатии замин мебошад, ки 

натиҷаи фаъолият оид ба гузаронидан ва 

истифодаи он аз ҷониби давлат барои 

роҳнамоии иқтисодӣ мебошад. Фарқият байни 

мафҳуми иқтисодӣ ва ҳуқуқии кадастри 

давлатии замин дар адабиёти соҳавӣ ба таври 

мушаххас кушода дода нашудааст. Бинобар ин, 

натиҷаи омехташавии ин мафҳумҳо дар таҷриба 

бисёр ба назар мерасанд [4, с. 12]. 

Маълумоти кадастри давлатии замин аз 

ҷониби субъектони муносибатҳои ҳуқуқи замин 

бо мақсадҳои зерин дар фаъолияти иқтисодӣ 

истифода мегарданд: 

1. Якум, барои таъсиси низоми босамари 

пардохтҳо аз рӯйи замин (андозбандӣ), 

истифодаи маълумотҳо оид ба баҳои замин 

зарур мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

вобаста ба масъалаи мазкур, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи баҳои замин» аз 12 

майи соли 2001, № 18 [6] қабул карда шудааст. 

Тибқи моддаи 1 Қонуни мазкур мафҳуми баҳои 

кадастрии давлатӣ – маҷмӯи чорабиниҳои 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва техникӣ мебошанд, ки 

барои муайян кардани арзиши кадастрии 

қитъаҳои замин то ҳолатҳои санаи муайян 

равон гардидааст. 

Баҳои замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои муқаррар намудани нархи меъёрии замин 

бо мақсади андозбандии воқеӣ, пардохти иҷора, 

муҳайё намудани шароит барои сарфакорона 

истифода бурдани замин, муҳофизату 

азхудкунии он ва баланд бардоштани 

ҳосилнокии хок анҷом дода мешавад. Аз ин 

нуқтаи назар, дар адабиёти ҳуқуқӣ кадастр (аз 

ҷумла, кадастри замин) ба маънои маҳдуд, 

ҳамчун «cadutastrum» – дафтардории 

предметҳои андозбандишаванда фаҳмида 

мешавад.  

Ба андешаи Л.И. Мороз бошад, фаҳмиши 

кадастр ба маънои васеъ ҳамчун «маҷмӯи 

маълумотҳои банизомдаровардашудае, ки бо 

роҳи тартиб додани мушоҳидакунии давра ба 

давра ва ё мунтазам аз рӯйи объекти дахлдор 

мебошад» [10, с. 77]. Аммо, ба андешаи А.Л. 

Ялбулганов ба ғайр аз таъмини амаликунии 

низоми андозбандӣ, боз тавассути баҳои замин 

муайян намудани арзиши муқоисавии онҳо 

ҳамчун воситаи истеҳсолӣ, инчунин сатҳи 

самаранокии истифодаи онҳоро пешбинӣ 

намудан мумкин аст [15]. 

Маълумотҳои дар боло зикршудаи 

кадастри давлатии замин барои ташкили бозори 

молу мулки ғайриманқул низ ба таври васеъ 

истифода мешаванд, зеро «бозор бо механизми 

муайян намудани арзиш ва ташаккулёбии 

нархҳо ба ҷудонамоии ҳуқуқи моликият ба 

молу мулки ғайриманқул ва муомилоти 

захираҳо дар соҳаи истеҳсолӣ ва истеъмолӣ ба 

таври назаррас таъсир мерасонад» [9, с. 71]. 

2. Дуюм, мазмуни иқтисодии ҷараёнҳои 

ба даст овардани ҳуқуқ ба истифодабарии 

замин бештар маълумотҳои бақайдгирии 

давлатии онҳоро дар бар мегирад. Барои мисол, 

ин бо он асоснок карда мешавад, ки қобилияти 

пардохтнамоии ин ё он субъекти муносибатҳои 

ҳуқуқии замин аз шумораи ҳуқуқҳои 

бақайдгирифташуда вобастагӣ дорад. 

Мазмуни ҳуқуқии кадастри давлатии 

замин онро ҳамчун асбоби идоракунии 

давлатии захираҳои замин тавсиф менамояд, ки 

мақсади ҳифзи ҳуқуқҳо ба замин ва таъмини 

истифодаи самаранокии онро таъмин менамояд.  

Дар илми ҳуқуқшиносӣ вобаста ба 

мафҳуми кадастри давлатии замин дигар 

ақидаҳо низ вуҷуд доранд. Масалан, Е.Н. 
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Колотинский кадастри давлатии заминро 

ҳамчун маҷмӯи маълумотҳои муосир, асоснок 

ва зарурӣ дар бораи муқаррароти замин, ҳамчун 

объекти хоҷагидорӣ, ки дар натиҷаи 

гузаронидани низоми чорабиниҳои давлатӣ ба 

даст оварда мешаванд, мешуморад [5, с. 19]. 

Дар баъзе ҳолатҳо кадастри давлатии 

замин ҳамчун маҷмӯи маводҳо, ҳуҷҷатҳо ва 

харитаҳо, ки дар худ маълумот дар бораи 

заминро дар бар мегиранд, фаҳмида мешавад. 

Воқеан ҳам чунин андеша дуруст мебошад, зеро 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

заминсозӣ» кадастри заминро ҳамчун маҷмӯи 

маълумот оид ба миқдор, сифат ва баҳои замин 

пешбинӣ намудааст.  

Дар адабиёти илмии ватанӣ мафҳуми 

зерини кадастри давлатии замин пешниҳод 

карда шудааст: «кадастри давлатии замин аз 

маҷмӯи маълумотҳо ва ҳуҷҷатҳо дар бораи 

меъёрҳои табиӣ, хоҷагидорӣ ва ҳуқуқии замин, 

гурӯҳҳои замин, арзиши иқтисодӣ ва тавсифи 

сифати заминҳо, мавқеи ҷойгиршавӣ ва андозаи 

қитъаи замин, тақсимоти заминҳо байни 

заминистифодабарандагон иборат мебошад» 

[13]. 

Кадастри давлатии замин ягонагии 

ҷудонашавандаи низоми автоматикунонидаи 

маълумоти кадастри замин ва раванди кадастри 

замин мебошад. Ҳамин тавр, зери мафҳуми 

кадастри давлатии замин маҷмӯи маълумотҳо 

ва ҳуҷҷатҳо дар бораи меъёрҳои табиӣ, 

хоҷагидорӣ ва ҳуқуқии замин, гурӯҳҳои замин, 

арзиши иқтисодӣ ва тавсифи сифати заминҳо, 

мавқеи ҷойгиршавӣ ва андозаи қитъаҳои замин, 

тақсимоти заминҳо байни 

заминистифодабарандагон иборат мебошад. 

Моҳияти кадастри давлатии замин дар объект, 

мазмун, мавзӯъ, вазифа, мақсад ва амалӣ 

кардани кадастр ифода меёбад. 

Объекти кадастри давлатии замин, фонди 

ягонаи замини Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Фонди ягонаи давлатии замин – маҷмӯи 

қитъаҳои замини дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон воқеъбуда, ки аз гурӯҳи муайяни 

қитъаҳои замин бо таъиноти муайяни мақсад-

нок иборат мебошад. 

Мазмуни кадастри давлатии заминро, 

маълумотҳои боэътимод ва ҳуҷҷатҳо дар бораи 

ҳолати ҳуқуқӣ, миқдор, сифат, баҳо ва арзёбии 

иқтисодии замин ташкил медиҳад. Маълумот 

оид ба мавқеи ҳуқуқии истифодаи қитъаҳои 

замин дар китоби кадастри давлатии замин дарҷ 

гардида, он маълумотҳо дар бораи иншоотҳо ва 

истифодаи замин, таъиноти мақсадноки 

қитъаҳои замин ва меъёри истифодаи 

заминҳоро дарбар мегирад. Ворид намудани 

тағйирот ба китоби кадастри давлатии замин, 

дар асоси қарори мақомоти дахлдор оид ба 

додан ва ё гирифтани қитъаи замин барои 

истифодабарӣ, баъди муайян намудани сарҳади 

қитъаҳо дар маҳал, барасмиятдарорӣ ва додани 

ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифодаи 

қитъаи замин мешавад. 

Мавзӯи кадастри давлатии замин, 

маълумот оид ба ташкили истифодаи дурусту 

оқилона ва ҳифзи замин, омӯзиши ҳаматарафа 

ва арзёбии хусусиятҳои табиӣ, мавқеи ҳуқуқӣ 

ва истифодаи замин, ба низом овардани 

муносибатҳо вобаста ба замин мебошад. 

Вазифаи асосии кадастри давлатии замин, 

ин доимо такмил додани технологияи коркард, 

мураттабсозӣ, нигоҳдорӣ, азнавкунӣ ва ба 

истифодабарандагон пешниҳод намудани 

маълумоти боэътимоду аниқи кадастри замин 

мебошад. 

Мақсади кадастри давлатии замин, аз 

дастрас шудани маълумоти боэътимод оид ба 

ҷойгиршавии заминҳои фонди ягонаи давлатии 

замин аз ҷиҳати табиӣ, ҳуқуқӣ ва хоҷагидорӣ 

иборат мебошад. Кадастри давлатии замин, 

маълумот оид ба ташкили истифодаи дурусту 

ҳифзи замин, ба низом даровардани 

муносибатҳои вобаста ба замин, асоснок 

кардани андозаи пардохти пули замин, танзими 

замин ва арзёбии фаъолияти хоҷагидориро 

дарбар мегирад. Заминсозӣ яке аз самтҳои 

идоракунии фонди давлатии замини ҷумҳурӣ ба 

ҳисоб меравад. Кадастри давлатии замин бо 

низоми ягонаи дар ҷумҳурӣ буда, аз ҳисоби 

воридшавии пули замин аз тарафи мақоми 

ваколатдори давлатии батанзимдарории 

муносибатҳо вобаста ба замин ва сохторҳои 

маҳаллии он бурда мешавад. 

Амалӣ кардани кадастри давлатии замин, 

ба воситаи гузаронидани корҳои таҳқиқотию 

ҷустуҷӯии аэроаксбардорӣ, аксбардории 

кайҳонӣ, топографию геодезӣ, харитасозӣ, 

хокшиносӣ, агрокимиёвӣ, геоботаникӣ ва дигар 

таҳқиқотҳо, гузаронидани корҳои баҳисобгирии 

миқдор, сифат, баҳо ва арзёбии иқтисодии 

заминҳо, бақайдгирии давлатии ҳуқуқи 
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истифодаи замини шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

таъмин карда мешавад. 

Аз натиҷаи таҳлили санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ муайян гардид, ки маълумотҳои 

кадастрӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳо 

ҷамъоварӣ мегарданд. Дар робита бо ин 

мақсаднок мешуморем, ки гузаронидани чунин 

чорабиниҳо дар Кодекси замин пешбинӣ карда 

шавад, аз ҷумла чорабиниҳо вобаста ба 

назорати давлатӣ аз рӯйи истифода ва ҳимояи 

замин, ё нишондод дар он доир ба татбиқи 

ҳатмии маълумотҳои кадастрӣ ҳангоми иҷрои 

ҳамаи фаъолияте, ки бо истифодабарӣ ва 

ҳимояи замин алоқаманд аст. 

Тартиби амалӣ кардани кадастри 

давлатии заминро Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар менамояд. Мақомот ва 

шахсони мансабдор, ки кадастри давлатии 

заминро ҷорӣ менамоянд, вазифадоранд 

дурустии маълумоти ба ҳуҷҷатҳои кадастрӣ 

дохилшаванда, ҳамчунин ба шахсони ҳуқуқии 

манфиатдор дастрас шудани ин маълумотро 

таъмин намоянд.  

Кадастри давлатии замин барои таъмини 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти дахлдор, шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ бо маълумотҳои зарурӣ оид ба замин бо 

мақсади ба танзим даровардани муносибатҳо 

вобаста ба замин, ташкили истифодаи 

самараноки замин, барқароркунӣ ва ҳифзи 

замин, заминсозӣ, асоснок гардонидани 

маблағи пардохти замин, баҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ, муқаррар карда шудааст.  

Маълумот оид ба кадастри давлатии 

замин ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳо-

кимияти давлатӣ ва мақомоти дахлдор бевосита 

ё дар асоси дархости онҳо, ба шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, ки бевосита ба корбарии онҳо 

муносибат дорад, дар асоси дархосташон 

пешниҳод карда мешаванд. 

Маълумотҳо оид ба кадастри давлатии 

замин ба маълумотҳои асосӣ (аввалиндараҷа) ва 

ҷорӣ тақсим мешаванд. Маълумотҳои асосӣ, 

маълумотҳое мебошанд, ки дар асоси 

бақайдгирии аввалин ва тартиб додани 

маълумотҳои аввалини кадастри замин дастрас 

гардидаанд. Маълумотҳои ҷорӣ бошад, 

маълумотҳое мебошанд, ки ҳангоми 

азнавбақайдгирӣ ё ворид намудани тағйиротҳои 

бавуҷудомада ба маълумотҳои асосии кадастри 

замин дохил мегарданд. 

Мақомоти заминсозии шаҳрҳо, ноҳияҳо 

ва вилоятҳо дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ намудани 

кадастри давлатии заминро дар доираи 

салоҳияташон дар ҳудуди маъмурии шаҳрҳо, 

ноҳияҳо ва вилоятҳо тибқи қонунгузорӣ оид ба 

замин ба роҳ мемонанд. Амалӣ намудани 

кадастри давлатии замин дар ҷумҳурӣ ба 

зиммаи мақомоти давлатии заминсозӣ гузошта 

шуда, маълумотҳо оид ба амалӣ намудани 

кадастри давлатии замин дар шакли ҳомилҳои 

қоғазӣ ва шакли электронӣ бурда мешаванд. 

Мувофиқи б. 38 Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ 

намудани қоидаҳои амалӣ кардани кадастри 

давлатии замин» аз 3 октябри соли 2006, №447 

[2] мақомоти давлатии заминсозии ҷумҳурӣ, 

ҳангоми амалӣ кардани кадастри давлатии 

замин дорои чунин ваколатҳо мебошад: 

– санадҳои меъёрие, ки амалӣ кардани 

кадастри давлатии заминро ба танзим 

медароранд, таҳия ва тасдиқ менамояд; 

– гузаронидани корҳои топографию 

геодезӣ ва харитасозиро барои амалӣ намудани 

кадастри давлатии замин дар миқёсҳои зарурӣ 

ташкил менамояд; 

– барои амалӣ намудани кадастри 

давлатии замин истифода намудани маводҳои 

аксбардории рӯйизаминӣ, фазоӣ, кайҳонӣ ва 

тартиб додани харитаҳои рақамиро ба роҳ 

мемонад; 

– ҳисоботи мақомоти минтақавӣ ва 

маҳаллиро дар бораи миқдор ва ҳолати 

истифодаи заминҳо қабул менамояд; 

– ҳар сол, ба ҳолати 1 январ ҳисоботро 

дар бораи миқдори заминҳо, тақсимоти онҳо аз 

рӯйи намуд, гурӯҳи замин ва 

заминистифодабарандагони ҷумҳуриро бо 

тартиби муқарраргардида омода намуда, то 20 

марти соли пас аз ҳисоботи ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд; 

– оид ба сифати тартибдиҳии маълумотҳо 

ва иҷрои корҳои кадастри давлатии замин 

назорат мебарад; 

– гузаронидани корҳои таҳқиқотҳои хок, 

геоботаникӣ, арзёбии иқтисодии заминҳо ва 

дигар таҳқиқотҳои махсусро ташкил мекунад; 

– доимо ва мунтазам талабот ба сифат ва 

дигаргунии маълумотҳои кадастри давлатии 

заминро меомӯзад; 
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– амалӣ намудани кадастри давлатии 

заминро бо технологияи нав ва ҷорӣ намудани 

кадастри ҳозиразамонро таъмин менамояд; 

– муҳлат, навбати гузаронидан ва 

азнавкунии ҳуҷҷатҳои кадастри давлатии 

заминро дар миқёси минтақаҳои ҷумҳурӣ 

муайян менамояд; 

– маълумотҳои кадастри давлатии 

заминро нашр намуда, ба вазорату идораҳои 

дахлдор пешниҳод менамояд; 

– таркиб, ҳаҷм ва талаботи техникиро ба 

маводҳои кадастри давлатии замин, ки ба 

маҷмӯи ягонаи кадастри давлатӣ пешниҳод 

мегарданд, муайян менамояд. 

Раванди кадастри замин бо мақсади давра 

ба давра ё пай дар пай аз нав кардани 

маълумоти кадастри замин ба роҳ монда 

мешавад. Раванди кадастри замин аз қисмҳои 

таркибии зайл иборат мебошад: 

– бақайдгирии давлатии истифодаи замин; 

– баҳисобгирии миқдор ва сифати замин; 

– бонитировкаи (муайянсозии сифати) 

хок; 

– арзёбии иқтисодии замин. 

Равандҳои асосии амалӣ кардани кадастри 

давлатии замин: 

– ҷалби пурраи тамоми қаламрави 

ҷумҳурӣ; 

– истифодаи маҷмӯи ягонаи координатҳои 

уфуқӣ; 

– услуби ягона ва пайдарҳамии коркарди 

маълумотҳои кадастри замин; 

– боэътимоднокӣ ва камхарҷии 

маълумотҳо оид ба кадастри замин [2]. 

Дар сохтори Кумитаи давлатии идораи 

замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сарраёсати махсус яъне «Сарраёсати кадастри 

давлатии замин» фаъолият мекунад, ки 

вазифаҳо ва функсияҳои асосии кадастри 

давлатии заминро пеш мебарад, ки чунин 

фаъолият барои пешбурдӣ корҳои заминсозӣ ва 

кадастри давлатии замин хеле муҳим аст: 

– пешбурди корҳои кадастри давлатии 

замин ба воситаи гузаронидани корҳои 

таҳқиқотию ҷустуҷӯии аэрокайҳонӣ, топографӣ 

геодезӣ, харитасозӣ ва дигар таҳқиқотҳо оид ба 

гузаронидани корҳои баҳисобгирии миқдор, 

сифат, баҳо ва арзёбии иқтисодии заминҳо; 

– омода кардани маълумот дар бораи 

миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба гурӯҳҳо, 

намудҳои замин ва тартиб додани фонди замин; 

– такмил додани технологияи коркард, 

мураттабсозӣ, нигоҳдорӣ, азнавкунӣ ва 

пешниҳод ба истифодабарандагон намудани 

маълумотҳои боэътимоду аниқи кадастри 

замин; 

– қабул намудани ҳуҷҷатҳои сметавӣ – 

лоиҳавӣ ва ҳамкорӣ бо ташкилотҳои тобеи 

Кумитаи давлатӣ; 

– назорат аз болои ҷудо кардани қитъаҳои 

замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ва 

тартиби аз як гурӯҳ ба дигар гурӯҳ ва аз як 

намуд ба дигар намуд гузаронидани заминҳо; 

– таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳо оид ба 

таҳия ва такмили қонунҳо, қарорҳо, низомнома, 

дастурамал ва қоидаҳо; 

– назорати азхудкунии заминҳои нав ва 

заминҳое, ки барои азхудкуни ҷудо мешаванд; 

– иштирок дар комиссияи давлатӣ оид ба 

қабули объектҳои анҷомёфта, ба кор 

омодакунии заминҳои навкорам ва ба истифода 

додани онҳо ва андешидани тадбирҳо оид ба 

гузаронидани заминҳо аз як гурӯҳ ба гурӯҳи 

дигар ва (заминҳои каммаҳсул, бемаҳсул ва 

пурмаҳсул) аз як намуд ба намуди дигар; 

– омода ва пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо 

доир ба такмили кадастри замин ба шӯрои 

илмӣ-техникии Кумитаи давлатӣ, амалӣ 

гардонидани назорат оид ба иҷроиши онҳо; 

– банақшагирии корҳо, маблағгузории он 

ва амалӣ намудани назорати техникӣ ва сифати 

ҳуҷҷатҳои лоиҳаи ҷустуҷӯӣ, ки аз тарафи 

ташкилотҳои тобеи Кумитаи давлатӣ пешниҳод 

карда мешаванд; 

– таҳияи корҳои ташкилӣ ва илмӣ-

тадқиқотӣ оид ба заминсозӣ, ки вобаста ба 

гузаронидани корҳои кадастрӣ ва заминсозӣ 

омода шудаанд; 

– бо ҳамкории дигар сохторҳои Кумита 

тайёр ва таҳия кардани қонунҳо, қарорҳо, 

низомномаҳо, дастурамалҳо оид ба такмил 

додани кадастри замин ва заминсозӣ; 

– бо тартиби муқарраршуда таъмин 

намудани назорат оид ба дуруст бурдани 

кадастри замин; 

– анҷом додани корҳо оид ба тариқи 

электронӣ ва рақамӣ тартиб додани ҳуҷҷатҳои 

кадастри замин; 

– гузаронидани инвентаризатсия дар 

ҳамаи гурӯҳҳо ва намудҳои заминҳо бо мақсади 

ошкор кардани заминҳои дар истифодаи 

кишоварзӣ набуда ва ғайриоқилона исти-



 

Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (39), 2020 

 

76 

 

фодашаванда барои ташкил намудани фонди 

махсус ва азнавтақсимкунии онҳо ҷиҳати 

таъмини истифодаи пурра ва самараноку 

оқилонаи замин; 

– бурдани назорат оид ба дурустӣ ва 

саҳеҳии маълумотҳои кадастрӣ ва заминсозӣ, 

ки аз тарафи кумитаҳои заминсозии вилоятҳо, 

шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ташкилотҳои тобеи 

Кумитаи давлатӣ пешниҳод карда мешаванд; 

– иштироки бевосита дар тайёр намудани 

барномаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавии 

истифода ва ҳифзи захираҳои замин бо 

дарназардошти пешбурди ин соҳа дар тарақ-

қиёти иқтисодӣ; 

– андешидани чораҳои зарурӣ оид ба 

такмилдиҳии кадастри замин; 

– таъмин намудани меъёрҳо оид ба 

муайян кардани зарари 

заминистифодабарандагон ва ҷуброни зарари 

истеҳсолоти кишоварзӣ, ки ба ҷудо намудани 

қитъаи замин вобастагӣ дорад; 

– бурдани ҳисоботи ҷорӣ бо тарзи 

электронӣ, фавран ворид намудани тағйиротҳои 

дар маҳал баамаломада; 

– назорат аз болои мақомоти маҳаллии 

заминсозӣ ва дигар корхонаҳои тобеи Кумитаи 

давлатӣ ҷиҳати бурдани ҳисоботи ҷорӣ; 

– ташкил намудани марзакашии заминҳо 

бо муқаррар ва барқарор намудани сарҳадҳои 

воҳидҳои маъмуриву ҳудудӣ ва танзими 

техникии онҳо [12]. 

Дар маҷмӯъ, кадастри давлатии замин 

асоси фазои ҳуқуқӣ барои тартиб додан ва 

бурдани маҷмӯи ягонаи кадастри давлатӣ, дигар 

маҷмӯи кадастрҳо ба ҳисоб меравад. 

Маълумотҳо оид ба кадастри давлатии замин 

барои ба танзим даровардани муносибатҳо 

вобаста ба замин, ҳал намудани масъалаҳои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ, ки ба 

истифодабарии замин вобастагӣ доранд, 

истифода бурда мешаванд [13, с. 204].  

Кадастри давлатии заминро ҳамчун шарти 

самараноки иҷрои корҳои заминсозӣ баррасӣ 

намуда, муайян карда шуд, ки дар корҳои 

илмии як қатор олимони соҳа кадастри замин 

ҳамчун «низоми чорабиниҳои давлатӣ аз рӯйи 

омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳуқуқӣ, табиӣ ва 

муқаррароти хоҷагидории замин бо роҳи 

гузаронидани бақайдгирии заминистифодабарӣ, 

баҳисобгирии шумора ва сифати замин ва 

ғайраҳо» пешбинӣ гардидааст [8, с. 5]. 

Аммо бо нуқтаи назари мазкур бо 

сабабҳои зерин розӣ шудан ба мақсад мувофиқ 

намебошад: 

– чорабиниҳои давлатӣ танҳо воситаи 

гирифтани маълумотҳои кадастрӣ мебошанд ва 

бинобар ин, мафҳуми мазкур ба андозаи кулл 

мафҳуми кадастри давлатии заминро инъикос 

намекунад; 

– чунин чорабиниҳои давлатӣ мақсади 

дигари мавҷудияти худро доранд. Масалан, 

мақсади асосии бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба 

истифодабарии замин:  

– эътироф ва тасдиқи давлатии бавуҷудоӣ, 

маҳдуднамоӣ, гузариш ё қатъӣ он мебошад; 

– бақайдгирии ҳуқуқ, баҳисобгирии 

шумора ва сифати замин баҳодиҳии иқтисодӣ 

мебошад, ки чорабинии давлатии мустақиланд. 

Бояд қайд намуд, ки ба кадастри давлатии 

замин намудҳои корҳои зеринро бояд шомил 

намуд, ки воқеан ҳам дар амалия дида 

мешаванд: ташаккули парвандаи кадастри 

қитъаи замин; баҳисобгирии шумора ва сифати 

замин; баҳодиҳии кадастри давлатии замин; 

ҷамъоварӣ, коркард ва пешбурди маълумотҳо 

дар бораи қитъаи замин ва субъектҳо дар шакли 

қоғазӣ ва электронӣ; омодасозӣ ва пешбурди 

харитаҳои кадастрии замин, аз ҷумла 

нишондодҳои рақамӣ; пешбурди китобҳои 

кадастри замин ва феҳристи ягонаи давлатии 

замин; омодасозии шаҳодатномаҳои қитъаҳои 

замин [16, с. 127-129].  

Бинобар асосҳои овардашуда бо мақсади 

истисно намудани имконияти тафсири гуногуни 

муқаррароти қонунгузорӣ оид ба мафҳуми 

кадастри давлатии замин, зарур мебошад, ки 

дар қисми якуми моддаи 61 Кодекси замини 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳои 

замин» ва санади зерқонунӣ дар бораи кадастри 

давлатии замин мафҳум дар таҳрири зерин 

ифода карда шавад: «Кадастри давлатии замин 

маълумотҳои маводҳои ҳуҷҷатгузории 

банизомдаровардашудае, ки дар бораи қитъаи 

замин, ки дар рафти гузаронидани бақайдгирии 

давлатии ҳуқуқ ба истифодабарии замин ба даст 

оварда мешавад, баҳисобгирии сифат ва 

шумораи замин, баҳодиҳии иқтисодии онҳо ва 

дигар чорабиниҳои давлатии тибқи 

қонунгузории замин муайяншуда дар бораи 

мавҷудияти ҷойгиршавии онҳо ва дигар 

объектҳои бо онҳо алоқаманд, инчунин 
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маълумот дар бораи минтақаҳои ҳудудии он мебошад». 
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Анотатсия 

Мафҳум ва хусусиятҳои кадастри давлатии замин тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Дар мақола фаҳмиши кадастр дар инзоми нақшавӣ ҳамчун баҳисобгирии хоҷагидории аҳолӣ, 

ки аз истифодабарии ройгони табиат бармеояд, таҳлил карда шудааст. Дар мақола мафҳуми 

кадастри давлатии замин ҳамчун низоми маълумотҳои маводҳои ҳуҷҷатгузории 

банизомдаровардашудае, ки дар бораи қитъаи замин, ки дар рафти гузаронидани бақайдгирии 

давлатии ҳуқуқ ба истифодабарии замин ба даст оварда мешавад, баҳисобгирии сифат ва шумораи 

замин, баҳодиҳии иқтисодии онҳо ва дигар чорабиниҳои далатии тибқи қонунгузории замин 

муайяншуда дода шудааст. 
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Аннотация 

Понятие и особенности земельного кадастра по законодательству Республики 

Таджикистан 

В статье анализируется понимание кадастра в плановой системе как формы 

народнохозяйственного учета, вытекающее из бесплатности природопользования. В статье 

определено понятие государственного земельного кадастра как системы информации о 

регулируемых земельных документах, материалах, полученных на земельном участке, полученных 

при государственной регистрации прав землепользования, учете качества и количества земель, их 

экономической оценке и других мерах.  

 

Annotation 

The concept and specifics of the land cadastre in accordance with the legislation of the 

Republic of Tajikistan 

The article analyzes the understanding of the cadastre in the planning system as a form of national 

economic accounting, resulting from the free use of nature. The article defines the concept of the state land 

cadastre as a system of information on regulated land documents, materials obtained on a land plot, 

obtained during state registration of land use rights, taking into account the quality and quantity of land, 

their economic assessment and other measures. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Калидвожаҳо: муҳофизати муҳити зист; мавзӯи ҳуқуқи экологӣ; муносибатҳои экологӣ; 

истифодаи табиат; амнияти экологӣ. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; предмет экологического права; экологические 

отношения; природопользование; экологическая безопасность. 

Keywords: environmental protection; the subject of environmental law; environmental relations; 

nature management; environmental safety. 

 

Общепринято, что понятие любой отрасли 

системы права, включая экологическое право, 

раскрывается при определении, во-первых, 

предмета отрасли права, во-вторых, метода 

правового регулирования указанных 

отношений. Как справедливо отмечал О.С. 

Иоффе, всякая отрасль права характеризуется, в 

первую очередь, определённым предметом 

регулирования, то есть теми общественными 

отношениями, которые отраслью формируются, 

закрепляются и охраняются. Во вторую 

очередь, самостоятельность отрасли права 

определяется спецификой метода 

регулирования, то есть тем характерным 

способом, при помощи которого законодатель 

на основе данной совокупности юридических 

норм обеспечивает нужное ему поведение 

людей как участников правоотношений [4, с. 7]. 

Предмет отрасли права считается 

ключевым понятием в характеристике отрасли 

права и играет роль системообразующего 

фактора отрасли права. Именно с него 

традиционно начинается изучение любой 

отрасли, а также формирование научных 

знаний о ней. Под предметом правового 

регулирования в теории права понимается 

обособленный, самостоятельный вид 

общественных отношений, обладающий 

единым качеством, являющимся основанием 

для объединения норм права, его 

регулирующих, в нормативную общность. 

Сходность этого круга общественных 

отношений предопределяет возможность его 

отграничения от других групп отношений, 

поскольку каждая отрасль права имеет свою 

относительно обособленную сферу 

регулирования [7, с. 101]. 

Итак, предметом правового 

регулирования в отдельной отрасли права 

являются общественные отношения, которые 

регулируются нормами этой отрасли права. 

Однако зачастую бывает сложно провести 

чёткую границу между различными отраслями 

права, поскольку они тесно взаимодействуют, 

пересекаются в процессе правового 

регулирования общественных отношений. 

Однородные общественные отношения 

отдельной отрасли права могут складываться и 

развиваться под воздействием целого ряда 

других отраслей права: гражданского, 

административного и т.д. В частности, если 

взять само экологическое право, то 

законодательство предусматривает 

регулирование договорных отношений между 

государством и субъектами хозяйственной 

деятельности (например, договор на 

водопользование или пользование иного 

природного ресурса, заключаемый между 

уполномоченным государственным органом и 

конкретным природопользователем). В таких 

случаях возникает необходимость в 

дополнительных мерах, позволяющих 

определить предмет данной отрасли права.  

Общественные отношения, регулируемые 

данной отраслью, в теории права называются 

экологическими. В правовой доктрине 
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сформировались различные подходы к их 

определению. По мнению Н.Н. Веденина, 

например, предмет экологического права 

составляют общественные отношения в сфере 

охраны, оздоровления и улучшения 

окружающей среды, предупреждения и 

устранения вредных последствий воздействия 

на неё [3, с. 190]. О.И. Крассов полагает, что 

предметом экологического права являются 

отношения в сфере охраны окружающей среды 

от загрязнения и охраны ценных экосистем. По 

его мнению, нормы, определяющие порядок и 

условия природопользования (например, 

порядок рубки леса или добычи полезных 

ископаемых), не входят в систему 

экологического права, а являются 

самостоятельной отраслью соответствующего 

ресурсного законодательства [5, с. 13]. 

Так как в качестве объекта правового 

регулирования в сфере экологического права 

выступает природа (окружающая среда), её 

отдельные элементы (земля, недра, воды и др.) 

и связанные с ними интересы человека, В.В. 

Лазарев под предметом экологического права 

понимает общественные отношения по поводу 

природы или окружающей среды [6, с. 136]. 

В.В. Петров в качестве предмета 

экологического права называет отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы. 

С.А. Боголюбов считает, что предметом 

отрасли экологического права являются 

общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества, людей и природы [1, 

с. 17]. В более ранний период автор понимал 

под предметом экологического права 

общественные отношения в области охраны 

окружающей среды от вредных воздействий и 

использования отдельных природных 

компонентов в экономических целях [8, с. 9]. 

Большинство авторов в предмете 

экологического права выделяют 

природоохранные и природоресурсные 

отношения, то есть отношения, 

складывающиеся в сфере охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

Исходя из такого подхода, который сегодня 

признаётся традиционным, в юридической 

литературе проводится внутреннее деление 

предмета экологического права на отдельные 

составные части. Так, М.М. Бринчук в качестве 

составных частей предмета современного 

экологического права называет следующие 

группы отношений: 

1) по собственности на природные 

объекты и ресурсы; 

2) по природопользованию; 

3) по охране окружающей среды от 

разных форм деградации; 

4) по защите экологических прав и 

законных интересов физических и юридических 

лиц [2, с. 35]. 

Похожая внутренняя градация предмета 

экологического права проводится С.А. 

Боголюбовым. Автор условно делит 

общественные отношения в области 

взаимодействия общества и окружающей среды 

на три видимые составные части, в которых 

группируются отличающиеся друг от друга 

следующие правовые нормы: 

1) природоохранное право, регулирующее 

общественные отношения по поводу охраны 

экологических систем и комплексов, общих 

природоохранных правовых институтов, 

решения концептуальных вопросов всей 

окружающей среды. Охрана окружающей 

среды представляет собой деятельность, 

направленную на сохранение или 

восстановление благоприятного состояния 

природной среды, воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию её последствий. В данную группу 

общественных отношений включаются 

отношения по нормированию вредных 

воздействий на природу, по 

экотоксикологическому испытанию 

агрохимических и иных экологически опасных 

химических веществ, по их регистрации, 

транспортированию, по экологической 

сертификации и т.п. Если сгруппировать эти 

отношения, то их условно можно разделить на 

следующие видовые группы:  

- отношения по охране окружающей 

среды от химического воздействия. В качестве 

примера таких отношений можно назвать 

использование хладагентов и иных химических 

веществ, влияющих на состояние озонового 

слоя Земли; применение агрохимических 

средств; выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и т.д.; 

- отношения по охране окружающей 

среды от физического воздействия. Примером 
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таких отношений являются отношения по 

регулированию шума, создаваемого 

производственными объектами; сброса теплых 

сточных вод в водоёмы; электромагнитных 

полей, создаваемых при использовании 

электротехники и т.д.; 

- отношения по охране окружающей 

среды от биологического воздействия. В 

данную группу отношений включается 

регулирование биотехнологий; переселения 

объектов животного мира; гибридизации 

растительного мира; поступления в 

окружающую среду различных вирусов, 

грибков, бактерий, в том числе возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и т.д. 

Главное назначение данной части 

предмета экологического права состоит в 

обеспечении регулирования всего природного 

дома, естественного жилища людей в 

комплексе. Правовое регулирование 

природоохранных отношений имеет своей 

целью сохранение или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды; 

2) природоресурсное право, призванное 

регулировать общественные отношения по 

предоставлению отдельных природных 

ресурсов в пользование, а также обеспечивать 

охрану и рациональное использование 

отдельных природных ресурсов – земли, её 

недр, вод, атмосферного воздуха, животного 

мира, растительного мира. Соответственно, 

здесь речь идёт о регулировании 

землепользования, недропользования, 

водопользования и т.д., посредством чего 

удовлетворяются самые разнообразные 

потребности человека - физиологические, 

экономические, эстетические, научные и др., а 

также обеспечивается использование 

природной среды для удаления отходов 

производства и потребления. Основным 

принципом, в рамках которого осуществляется 

природопользование, является принцип 

рационального, то есть экологически 

обоснованного использования природных 

ресурсов. 

Следует отметить, что природоресурсное 

право получило более раннее и полное 

развитие, чем экологическое право, поскольку 

раньше общество на первое место ставило 

задачи природопотребления. Природоресурсное 

право включало в себя земельное, горное, 

водное, лесное и иные отрасли права; 

3) нормы других отраслей права, 

регулирующие общественные отношения, хотя 

имеющие отличающийся от экологического 

права характер, но, в то же время, связанные с 

охраной окружающей среды и объединяемые 

задачей защиты окружающей среды. Сюда 

относятся нормы конституционного права, 

финансового права, административного права, 

уголовного права, международного права [1, 8]. 

Также сюда включаются отношения 

собственности на природные объекты и 

ресурсы и отношения по защите экологических 

прав и законных интересов человека и 

гражданина. 

Практическое значение разделения 

экологического права на право 

природопользования и право охраны 

окружающей среды заключается в том, что в 

определённой части правовую основу 

природопользования в большей степени 

составляют частноправовые начала, поскольку 

здесь ключевую роль играют институты права 

собственности, иного вещного права, 

обязательственного права на природные 

ресурсы, обладающие значительной 

спецификой. В то же время именно проблема 

рационального природопользования 

(пользования лесами, землями, недрами и 

другими природными ресурсами) и охраны 

окружающей среды имеет огромное значение 

для обеспечения экологической безопасности и 

развития социального и экономического 

секторов жизнедеятельности, где происходит 

активное взаимодействие человека с внешним 

миром - природой и обществом. К примеру, 

правовое регулирование сброса сточных вод в 

процессе осуществления хозяйственной 

деятельности есть регулирование 

водопользования. Однако правовое 

регулирование указанных общественных 

отношений предусматривает также 

регламентацию охраны водного объекта от 

загрязнения. 

Приведенная классификация видов 

экологических отношений, формирующая 

предмет экологического права, является 

наиболее полной и научно обоснованной, 

поскольку включает максимальный комплекс 

проблем, касающихся специфики природных 
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ресурсов, особенностей их использования, в 

том числе обеспечения рационального их 

использования и охраны природы от разных 

форм деградации, защиты экологических прав и 

законных интересов человека. Научная 

обоснованность такой классификации 

подтверждается законодательством в сфере 

природных ресурсов (земельным, водным, 

горным, лесным и др.), в котором регулируются 

отношения собственности на соответствующий 

природный ресурс, по его использованию и 

охране, а также доктриной экологического 

права. 

Как справедливо отмечается в 

юридической литературе, такой подход к 

правовому регулированию общественных 

отношений в сфере экологического права 

служит средством, одновременно 

обеспечивающим поддержание экологического 

равновесия в природе и соблюдением 

экологических прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, обеспечивает 

учёт интересов как природы, так и человека, в 

чём проявляется биосоциальная сущность 

человека, и имеет конечной целью сохранение 

благоприятного состояния окружающей среды 

или его восстановление [2, с. 29]. 

Анализ Закона Республики Таджикистан 

«Об охране окружающей среды» от 2 августа 

2011 года позволяет выделить в 

самостоятельную группу ещё один вид 

отношений, составляющих предмет 

экологического права – отношения по 

обеспечению экологической безопасности. Под 

экологической безопасностью понимается 

состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества, окружающей 

среды от угроз, возникающих в результате 

антропогенных и природных воздействий на 

окружающую среду, в том числе 

обусловленных бедствиями и катастрофами, 

включая стихийные (ст. 1 Закона Республики 

Таджикистан «Об охране окружающей среды»).  

Помимо Закона Республики Таджикистан 

«Об охране окружающей среды» понятие 

экологической безопасности используется в 

ряде законодательных и иных нормативных 

правовых актах Республики Таджикистан: 

Законе Республики Таджикистан «Об 

экологической экспертизе» от 16 апреля 2012 

года, № 818; Законе Республики Таджикистан 

«Об экологическом аудите» от 26 декабря 2011 

года № 785; Законе Республики Таджикистан 

«О безопасности» от 28 июня 2011 года, № 721; 

Программе мониторинга окружающей среды 

Республики Таджикистан на 2013-2017 годы, 

утверждённой Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 3 декабря 2012 

года, № 685; Постановлении Правительства 

Республики Таджикистан от 31 декабря 2011 

года, №679 «О Порядке государственного 

контроля и надзора питьевого водоснабжения»; 

Меморандуме от 31 августа 2004 года № 359 «О 

развитии сотрудничества между 

Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Кыргызской Республики в 

сфере экологической безопасности»; 

Соглашении между Правительствами 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики 

и Республики Узбекистан о сотрудничестве и 

взаимодействии в области исследования 

землетрясений и прогнозирования 

сейсмической опасности от 24 апреля 1995 

года; Постановлении Правительства 

Республики Таджикистан «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по 

решению проблем Сарезского озера и 

использования его ресурсов для улучшения 

экологического состояния бассейна Аральского 

моря» от 22 февраля 1996 года № 80 и ряде 

других нормативных правовых актах. 

В перечисленных нормативных правовых 

актах обеспечение экологической безопасности 

рассматривается как важнейшая перспективная 

цель государственной деятельности по 

восстановлению и сохранению благоприятного 

состояния окружающей среды, прежде всего с 

точки зрения её чистоты и ресурсоёмкости. 

Специфика предмета экологического 

права состоит в том, что общественные 

отношения, включающиеся в него, имеют 

объективный характер и складываются вне воли 

и сознания человека. Это обусловлено тем, что 

природа удовлетворяет разнообразные 

интересы и потребности человека и общества. 

Общество, в свою очередь, заинтересовано в 

адекватном регулировании своего 

взаимодействия с природой. Это означает, что 

удовлетворение человеческих и общественных 

потребностей в природных ресурсах должно 

происходить со знанием законов развития 

природы и с учётом уважения интересов всех 

иных форм жизни. 

vfp://rgn=118286/
vfp://rgn=118286/
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Аннотатсия 

Хусусиятҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи истифодабарии табиат ва ҳифзи муҳити 

зист 

Дар мақола хусусиятҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи истифодабарии табиат ва ҳифзи 

муҳити зист мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Хулоса карда мешавад, ки мавзӯи ҳуқуқи 

экологӣ аз се гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятӣ иборат аст: муносибатҳо дар соҳаи истифодабарии 

табиат, муносибатҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва муносибатҳо дар соҳаи амнияти экологӣ. 

Моҳияти амалии чунин тақсимот аз он иборат аст, ки заминаи ҳуқуқии истифодаи муҳити зист 

асосан аз ҷониби принсипҳои ҳуқуқи хусусӣ роҳандози мегардад, зеро дар ин ҷо ниҳодҳои ҳуқуқи 

моликият, дигар ҳуқуқҳои амволи, уҳдадориҳо нисбати захираҳои табиӣ, ки хусусияти назаррас 

доранд, нақши калидӣ мебозанд.Ҳамзамон, проблемаи истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва 

ҳифзи муҳити зист барои таъмини амнияти экологӣ аҳамияти бузург дорад. 

 

Аннотация 

Особенности общественных отношений в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

В статье рассматриваются особенности общественных отношений в сфере охраны 

окружающей среды. Делается вывод, что предмет экологического права составляют три группы 

общественных отношений: отношения в сфере природопользования, отношения в сфере охраны 

окружающей среды и отношения в сфере экологической безопасности. Практическое значение 

такого разделения заключается в том, что правовую основу природопользования в большей 

степени составляют частноправовые начала, поскольку здесь ключевую роль играют институты 

права собственности, иного вещного права, обязательственного права на природные ресурсы, 

обладающие значительной спецификой. В то же время именно проблема рационального 

природопользования и охраны окружающей среды имеет огромное значение для обеспечения 

экологической безопасности. 

 

Annotation 

Features of public relations in the field of nature management and environmental protection 

The article examines the features of public relations in the field of environmental protection. It is 

concluded that the subject of environmental law is made up of three groups of public relations: relations in 

the field of nature management, relations in the field of environmental protection and relations in the field 

of environmental safety. The practical significance of such a division lies in the fact that the legal basis for 

the use of natural resources is largely formed by private law principles, since the institutions of property 

law, other property rights, and contractual rights to natural resources, which have significant specificity, 

play a key role here. At the same time, it is the problem of rational nature management and environmental 

protection that is of great importance for ensuring environmental safety. 
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Терроризми байналмилалӣ. Ҳуқуқи 

ҷиноятии байналмилалӣ, сарфи назар аз 

шумораи зиёди ҳуҷҷатҳо, мафҳуми 

«терроризм»-ро муайян намекунад.  

Дар натиҷа, дар илми ҳуқуқи ҷиноятии 

байналмилалӣ мафҳуми ягонаи «терроризм» 

вуҷуд надорад. Ба ҷои ин, одатан сухан дар 

бораи ҷиноятҳое меравад, ки зуҳуроти 

терроризми байналмилалӣ мебошанд [1, с. 66]. 

Ба санадҳои кирдори террористиро 

муаррификунанда ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи 

байналмилалие шомил мебошанд, ки ҷиноятҳои 

гуногунро дар бар мегиранд. Чунончи, 

Конвенсияи Аврупо оид ба терроризм соли 

1977 ҷиноятҳои зеринро ба сифати ҷиноятҳои 

террористӣ номбар мекунад: 

а) ҳуқуқвайронкуниҳои марбут ба татбиқи 

Конвенсия оид ба ғасби киштиҳои ҳавоӣ с. 

1970; 

б) ҳуқуқвайронкуниҳои марбут ба 

татбиқи Конвенсияи оид ба амнияти авиатсияи 

гражданӣ с. 1971; 

в) ҷиноятҳои вазнине, ки сӯиқасд ба ҳаёт, 

тамомияти ҷисмонӣ ё озодии шахсони ба 

ҳимояи байналмилалӣ ҳуқуқдошта, аз ҷумла 

намояндагони дипломатӣ; 

г) ҷиноятҳое, ки гаравгон гирифтан ё 

ғайриқонунӣ маҳрум сохтан аз озодиро дар бар 

мегиранд; 

д) ҳуқуқвайронкуниҳое, ки бо истифодаи 

бомба, граната, ракета, силоҳи оташфишони 

автоматӣ, баста ё фириста дар даруни онҳо 

хатарнок алоқаманд ва мутаносибан ба миқдори 
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истифодаи онҳо, ки барои одамон хатар эҷод 

мекунад [2]. 

Илова бар ин, Конвенсияи аврупоии оид 

ба терроризм соли 1977 (мувофиқи анъанаҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ) махсус сӯиқасди 

(«кӯшиши») содир кардани ҳама гуна 

ҷиноятҳои дар боло номбаршуда, инчунин 

шарикӣ дар содир кардани онро дар ҳама гуна 

шакл қайд мекунад. 

Дар муқаддимаи Конвенсия оид ба ғасби 

киштиҳои ҳавоӣ аз 16 декабри соли 1970 қайд 

шудааст, ки акти ғасби ғайриқонунӣ ё ба амал 

баровардаи назорати аз болои киштии ҳавоӣ ба 

амнияти одамон ва молу мулк таҳдид мекунанд, 

ҳаракати киштиҳои ҳавоиро ҷиддӣ вайрон 

мекунанд ва «эътимоди халқҳои ҷаҳонро ба 

амнияти авиатсияи шаҳрвандӣ халалдор 

мекунанд» [3].  

Мақсадҳои Конвенсияи оид ба амнияти 

авиатсияи гражданӣ соли 1971 низ ҳамин тавр 

муайян карда шудаанд [4]. 

Бо дарназардошти муҳимияти ин 

масъалаҳо ва пурзӯр намудани мубориза бар 

зидди терроризм Ҷумҳурии Тоҷкистон дар 

солҳои наввадум асри бист ин ду Конвенсияро 

ба тасвиб расонид [5, с. 1]. 

Конвенсияи байналмилалии мубориза бар 

зидди терроризми бомбавӣ (аз 16 декабри соли 

1997) ба сифати мақсади асосии қабули санади 

мазкур нигоҳ доштани сулҳ ва амнияти 

байналмилалӣ, рушди ҳамсоягии нек ва 

муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории байни 

давлатҳоро дар самти мубориза бо терроризм 

нишон дода шудааст [6]. 

Ҷиноятҳое, ки дар ҳуқуқи байналмилалӣ 

ҳамчун террористӣ муайян карда шудаанд, 

заминаи ҳуқуқиеро муттаҳид мекунанд, ки ҳама 

ба амнияти шахсони алоҳида, ҷомеа, давлатҳо 

ва дар ниҳоят ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид мекунанд. 

Асоси ҳуқуқӣ барои муттаҳид кардани 

таҷовузҳои гуногуни ҷиноятӣ ба категорияи 

террористӣ дар он аст, ки онҳо ба асосҳои 

амнияти ҷамъиятӣ ҳамчун тартиботи ҳуқуқи 

ҷаҳониро ташкилдиҳанда, равона карда 

шудаанд. 

Барои ба даст овардани ҷиноят мутобиқи 

ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун ҷинояти 

террористӣ муайян кардан кофист, ки ин амал 

манфиатҳои пояҳои амнияти ҷамъиятиро дар ду 

ё зиёда давлатҳо вайрон кардааст. Ин хусусият 

заминаи расмии ҳуқуқӣ барои эътироф кардани 

амали терроризм (ҷинояти террористӣ) 

мутобиқи ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ 

мебошад. 

Барои банду баст кардани кирдор 

мувофиқи ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун амали 

террористӣ муқаррар кардани он, ки кирдор 

манфиатҳои асосии амнияти ҷамъиятии ду ва ё 

зиёда давлатҳоро вайрон мекунад, кифоя 

мебошад. Чунин аломат асоси расмӣ – ҳуқуқӣ 

барои эътироф кардани кирдор ҳамчун акти 

террористӣ (ҷиноятҳои террористӣ) мувофиқи 

ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ мебошад. 

Аз рӯи ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ 

дар ҳама гуна маврид кирдорҳои террористӣ 

таҳти аломатҳои ҷиноятҳои дахлдор дар 

мавриде қарор мегиранд, ки кирдор ё оқибати 

кирдор манфиатҳои амнияти ҷамъиятии ду ва ё 

зиёда давлатҳоро вайрон кунад. Ҳамзамон, 

чунин «манфиатҳо», албатта, манфиатҳои на 

танҳо худи давлатҳо ҳамчун субъектҳои ҳуқуқи 

байналмилалии омма, инчунин манфиатҳои 

шахсият, гурӯҳҳои одамон ва дар маҷмӯъ 

ҷомеаро низ бояд дар бар гирад. 

Расонидани зарар ё таҳдиди расонидани 

чунин зарар ба манфиатҳои амнияти ҷамъиятии 

ду ва зиёда давлатҳо нишонаи асосии ҳама гуна 

ҷинояти террористӣ тибқи ҳуқуқи ҷиноятии 

байналмилалӣ мебошад. Гузашта аз ин, чунин 

кирдор бояд дар замони осоишта ҷой дошта 

бошад, яъне дар сурати мавҷуд набудани ҷанги 

байни давлатҳо. Дар акси ҳол, кирдорҳое, ки 

аломатҳои терроризмро доранд, бояд ҳамчун 

ҷиноятҳои ҳарбии банду баст карда шаванд. 

Ба ақидаи А.Л. Еделев «ҳолатҳои дар боло 

зикршуда имконият медиҳанд, ки ҷиноятҳои 

террористиро мувофиқи ҳуқуқи ҷиноятии 

байналмилалӣ ҳамчун кирдорҳои зӯроваронаи 

берун аз муноқишаи мусаллаҳона содиршудаи 

бо меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ манъ 

гардида, бо мақсади қабули ҳама гуна қарор ё 

рад кардан аз қабули чунин қарор ба манфиати 

шахси гунаҳгор ё шахсони сеюм, ки аз ибтидо 

ба асосҳои амнияти ҷамъиятӣ таҷовуз 

меоваранд, фаҳмид, яъне ба ҳифзи манфиатҳои 

ҳаётан муҳими доираи номуайяне, ки дар ду ва 

зиёда давлатҳо зиндагӣ мекунанд» [7, с. 19]. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки кӯшиши 

додани таърифи «терроризми байналмилалӣ» аз 

соли 1937 дар Конвенсияи Женева оид ба 

пешгирии терроризм ва ҷазо барои он сурат 

гирифтааст. Тибқи муқаррароти Конвенсияи 
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мазкур, терроризм ҳамчун кирдорҳои ҷиноятии 

ба муқобили ҳама гуна давлат нигаронида шуда 

буда, дорои мақсад ва хусусияти коштани тарс 

дар байни одамон, гурӯҳҳои одамон ё аҳолӣ 

мебошад. Гарчанде ки Конвенсияи мазкур 

эътибори ҳуқуқии худро пайдо накарда бошад 

ҳам, дар асарҳои шумораи зиёди муаллифон 

аҳамияти ин ҳуҷҷатро бо назардошти он ки 

кирдорҳои террористиро на ба сифати амали 

сиёсӣ, балки ҳамчун кирдори ҷиноятӣ муайян 

мекунад, ки имконият медиҳад фарқиятро 

байни он ва муборизаи анъанавии мусаллаҳ 

гузошт, қайд мекунанд [8, с. 225]. 

Мувофиқи Эъломия оид ба тадбирҳои дар 

бораи барҳам додани терроризми байналмилалӣ 

(бо қатъномаи Ассамблеяи Генералӣ № 49/60 аз 

9 декабри соли 1994 тасдиқ шудааст) [9] 

амалҳо, усулҳо ва таҷрибаҳои терроризм 

беэътинои дағалона нисбати мақсадҳо ва 

принсипҳои Созмони Миллали Муттаҳид 

ташкил медиҳанд, ки метавонанд ба сулҳ ва 

амнияти байналмилалӣ таҳдид кунанд, 

муносибатҳои дӯстонаи байни давлатҳоро зери 

хатар гузоранд, ба ҳамкориҳои байналмилалӣ 

халал расонанд ва боиси поймол шудани 

ҳуқуқҳои инсон, озодиҳои асосӣ ва асосҳои 

демократии ҷомеа гарданд. Актҳои ҷиноятӣ, ки 

ба фароҳам овардани фазои терроризм дар 

байни оммаи васеъ, гурӯҳҳои шахсони ё 

шахсони алоҳида ба мақсадҳои сиёсӣ 

нигаронида шудаанд, ё ба ҳеҷ ваҷҳ, сарфи назар 

аз мулоҳизаҳои сиёсӣ, фалсафӣ, идеологӣ, 

нажодӣ, этникӣ, мазҳабӣ наметавонанд сафед 

карда шаванд. 

Ҷиноятҳое, ки терроризми 

байналмилалиро ташкил медиҳанд, одатан ба 

юрисдиксияи универсиалии давлатҳо 

мансубанд. Терроризми байналмилалӣ шаклҳои 

гуногун дорад, чунончи: 

Терроризми бомбавӣ. Ҳуҷҷатҳои 

навтарини ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ қайд 

мекунанд, ки ҳуҷумҳои террористӣ бо истифода 

аз дастгоҳҳои тарканда ё дигари марговар 

торафт миқёси васеътарро дар бар гирифта 

истодаанд ва бештар таҳдид ба сулҳ ва амнияти 

байналмилалӣ мегарданд. Дар робита бо ин, 

соли 1997 Конвенсияи байналмилалии 

мубориза бар зидди терроризми бомбавӣ қабул 

карда шуд [6]. 

То охири солҳои 90-уми асри XX 

муқаррароти мавҷудаи бисёрҷонибаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ ба ин ҳуҷумҳо ба таври зарурӣ 

муносибат накарданд, ки ин зарурати тақвияти 

ҳамкориҳои байналмилалии байни давлатҳоро 

дар таҳия ва қабули чораҳои самарабахши 

пешгирии кирдорҳои террористӣ, таъқиб ва 

ҷазо додани шахсони гунаҳкорро ба миён 

овард. 

Тарафи объективии «бомбгузорӣ» 

терроризм кирдори ҷиноятии шахсе дониста 

мешавад, агар он: ғайриқонунӣ ва дидаю 

дониста расонидан, ҷойгиркунонидан, ба 

ҳаракат даровардан ё тарконидани маводи 

тарканда ё дигар воситаи марговарро дар 

доираи ҷойҳои истифодабарии ҷамъиятӣ, 

иншооти давлатӣ ё ҳукуматӣ ё системаи 

нақлиёти ҷамъиятӣ, ё инфрасохтор ё ба тарзе, 

ки ба зидди онҳо равона карда шуда: 

а) бо нияти расонидани марг ё зарари 

вазнин; 

б) бо нияти назаррас вайрон кардани 

чунин ҷойҳо, объектҳо ё система, дар сурате ки 

чунин нобудшавӣ боиси расонидани зарари 

ҷиддии иқтисодӣ мегардад ё гашта метавонад. 

Ҳама гуна шахс содиркунандаи ҷинояти 

мазкур дониста мешавад, агар вай кӯшиши 

содир кардани ягон хели кирдорҳои дар боло 

зикршударо карда бошад, инчунин ба сифати 

ташкилкунанда, ёрдамчӣ ва ҳамиҷрокунанда 

дар содир намудани ҳар кадоме аз ин амалҳо 

иштирок намояд. 

Ҷойҳои содиршавии «бомбагузорӣ»-и 

терроризм: гуногунанд, аз ҷумла: 

- объектҳои давлатӣ ё ҳукуматӣ, ки ба 

онҳо тааллуқ доранд: ҳама гуна объектҳо ё 

воситаҳои нақлиёти доимӣ ё муваққатӣ, ки аз 

ҷониби намояндагони давлат, аъзои ҳукумат, 

намояндагони мақомоти қонунгузорӣ ё судӣ ё 

шахсони мансабдор ё кормандони мақомоти 

давлатӣ ё дигар мақоми давлатӣ ё муассиса, ё 

кормандон ё шахсони мансабдори ташкилоти 

байниҳукуматӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои 

хизматӣ;  

- объектҳои инфрасохторӣ, аз ҷумла ҳама 

гуна моликияти давлатӣ ё хусусӣ, ки ба 

манфиати аҳолӣ хидмат мерасонанд ё тақсим 

мекунанд, ба монанди таъмини об, 

канализатсия, таъминоти барқ, сӯзишворӣ ва 

алоқа; 

- ҷойҳои ҷамъиятӣ - қисме аз ҳама гуна 

биноҳо, қитъаҳои замин, кӯчаҳо, роҳҳои обӣ ва 

ҷойҳои дигаре, ки доимо, давра ба давра ё 

баъзан барои ҷамъият дастрас ва боз ҳастанд ва 

ҳама гуна савдо, фарҳангӣ, таърихӣ, таълимӣ, 
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фарҳангӣ, вақтхушӣ ва ё шабеҳ, ки ба ин омма 

боз ё дастрасанд; 

- системаи нақлиёти ҷамъиятӣ, яъне ҳама 

объектҳо, воситаҳои нақлиёт ва унсурҳои 

ёрирасон, хоҳ давлатӣ ва ҳам хусусӣ, ки дар 

рафти хизматрасонии ё бо мақсади 

хизматрасонии аҳолӣ барои интиқоли одамон ё 

молҳо истифода мешаванд. 

Мувофиқи моддаи 3 Конвенсияи мазкур, 

муқаррароти он дар мавридҳое татбиқ 

намегардад, ки ҷиноят дар як давлат содир 

шуда бошад, ҷинояткори эҳтимолӣ ва ҷабрдида 

шаҳрванди ҳамин давлат бошанд, ҷинояткори 

эҳтимолӣ дар ҳудуди ҳамин давлат пайдо карда 

шудааст ва ягон давлати дигар барои ба амал 

баровардани юрисдиксияи худ асос надорад [6]. 

Асосҳо барои аз ҷониби давлат ба амал 

баровардани юрисдиксияи худ дар моддаи 6 

Конвенсия муайян карда шудаанд. Ба чунин 

асосҳо дохил мешаванд: 

а) содир намудани ҷиноят дар ҳудуди ин 

давлат; 

б) дар болои киштие, ки таҳти парчами ин 

давлат шино мекунад ё киштиҳои ҳавоӣ, ки 

мувофиқи қонунҳои ин давлат дар лаҳзаи содир 

шудани ҷиноят ба қайд гирифта шудааст; 

в) аз ҷониби шаҳрванди ин давлат содир 

кардани ҷиноят [6]. 

Амалҳои терроризми ядроӣ. Ба ақидаи 

олимон дар ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ 

масъалаи мубориза бо амалҳои терроризми 

ядроӣ қобили таваҷҷӯҳ аст. Давлатҳо барои 

ҳалли ин проблемаи байналмилалӣ саъй 

мекунанд, зеро актҳои терроризми ядроӣ 

метавонанд оқибатҳои ҷиддӣ ба бор оранд ва 

метавонад ба сулҳу амният таҳдид кунанд. Аз 

ин рӯй бесабаб нест, ки дар иҷлосияи 52-уми 

Созмони Миллали Муттаҳид лоиҳаи 

Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи мубориза 

бо акти терроризми ядроӣ пешниҳод карда 

шуда буд [10, с. 405]. 

Дар ин лоиҳа якчанд истилоҳот барои 

истифода пешниҳод шуда буданд, аз ҷумла: 

- «маводи радиоактивӣ» - маводи ядроӣ ва 

дигар моддаҳои радиоактивии нуклиддоре 

фаҳмида мешавад, ки худ аз худ таҷзия меёбанд 

(ҷараёне, ки зимни он афканишоти ионии як ё 

якчанд намуд, масалан, алфа–афканишот, бета–

афканишот, афканишоти нейтронӣ ва гамма-

афканишот сурат мегирад) ва онҳо вобаста ба 

хусусиятҳои радиологӣ ва ё таҷзияи худ 

метавонанд боиси марг, зарари вазнин ба 

саломатӣ ва ё зарари ҷиддӣ ба моликият ва 

муҳити зист мешаванд;  

- «маводи ядроӣ» ‐ плутоний, ба истиснои 

плутонийи дорои ҷамъи изотопҳо, ки зиёда аз 

80 фоизаш плутоний-238 аст; уран-233; урани 

бо изотопҳои уран-235 ё уран-233 

ғанигардонидашуда; урани дорои омехтаи 

изотопҳое, ки дар табиат дар шакле 

вомехӯранд, ки аз маъдан ё пасмондаҳои 

маъданӣ фарқ мекунанд; ва ҳар гуна маводи 

дорои як ё якчанд элементҳои зикргардидае 

мебошад, ки дар ин ҳолат «урани бо изотопҳои 

уран-235 ё уран-233 ғанигардонидашуда» урани 

дорои изотопҳои уран-235 ё уран-233 номида 

мешавад ва ё дорои ҳар ду изотопест ба 

андозае, ки фоизи барзиёди маҷмӯи ин 

изотопҳо дар муқоиса бо изотопи уран-238 

нисбат ба фоизи изотопи уран-235 дар муқоиса 

бо изотопи уран-238, ки дар табиат вомехӯрад, 

зиёдтар аст; 

- «объекти ядроӣ» инҳоянд: 

а) ҳама гуна реактори ядроӣ, аз он ҷумла 

реакторҳое, ки дар киштиҳои баҳрӣ, воситаҳои 

нақлиёт, дастгоҳҳои парвозкунанда ё объектҳои 

кайҳонӣ барои истифодабарӣ ба сифати манбаи 

барқ барои ба ҳаракат овардани чунин киштиҳо, 

воситаҳои нақлиёт, дастгоҳҳои парвозкунанда ё 

объектҳои кайҳонӣ ва ё ҳама гуна дигар мақсад 

насб карда шудаанд; 

б) ҳама гуна иншоот ё воситаи ҳамлу 

нақл, ки барои истеҳсол, нигоҳдорӣ, 

азнавкоркардабароӣ ё интиқоли маводи 

радиоактивӣ истифода мегардад; 

- «восита» аз инҳо иборат аст: 

а) ҳамагуна воситаи таркандаи ядроӣ; 

б) ҳама гуна воситаи паҳнкунандаи 

маводи радиоактивӣ ё афканандаи радиатсия, 

ки метавонад вобаста ба хусусиятҳои 

радиологии худ боиси марг, зарари вазнин ба 

саломатӣ ё зарари воқеӣ ба моликият ё муҳити 

зист гардад; 

- «дастгоҳи ядроӣ» - дастгоҳе (инчунин 

биноҳо ва таҷҳизоти бо вай алоқаманде) 

фаҳмида мешавад, ки дар он истеҳсол, аз нав 

коркардабароӣ, истифодабарӣ, коркард, 

нигоҳдорӣ ё гӯронидани маводи ядроӣ амалӣ 

карда мешавад, агар зарар ё дахолат ба 

истифодабарии чунин дастгоҳ метавонад ба 

шуоъхӯрии зиёди радиоактивӣ ё партови зиёди 

маводи радиоактивӣ оварда расонад.  
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Тибқи муқаррароти лоиҳаи Конвенсияи 

мазкур, кирдорҳои зерин ҷиноят эътироф карда 

мешаванд: 

1) ғайриқонунӣ доштани маводи 

радиоактивӣ ё истеҳсоли дастгоҳ ё доштани он 

бо мақсадҳои расонидани марги ё ҷароҳати 

вазнин ва зарари назаррас расонад ба моликият 

ё муҳити зист; 

2) бо ягон тариқ истифода бурдани 

маводи радиоактивӣ ё таҷҳизот ё истифода ё 

вайрон кардани объекти ядроӣ ба тавре, ки паҳн 

мешавад ё хавфи паҳн кардани маводи 

радиоактивӣ бо мақсадҳои расонидани марги ё 

ҷароҳати вазнин; зарари назаррас ба моликият ё 

муҳити зист расонад; маҷбур кардани шахси 

воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ташкилоти байналмилалӣ ё 

давлат барои содир кардани ягон гуна ҳаракат ё 

аз он худдорӣ кардан; 

3) таҳдиди содир кардани ҳаракатҳои дар 

боло зикршуда ё тақозои ғайриқонунии маводи 

радиоактивӣ, дастгоҳ ё таҷҳизоти ядроӣ 

тавассути таҳдид ё истифодаи қувва. 

Сарфи назар аз он ки Конвенсияи мазкур 

аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид то ҳол 

қабул нашудааст, қонунгузории ҷиноятии баъзе 

давлатҳо актҳои террористиро, ки бо истифодаи 

объектҳои энержии атомӣ содир карда 

шудаанд, ҷиноят эътироф мекунад. 

Масъалаи дигар ин маблағгузории 

тероризм аст. Тибқи талаботи Конвенсия дар 

бораи маблағгузории терроризм (соли 1999) 

ғайриқонунӣ пешниҳод намудани воситаҳои 

молиявӣ бо ҳама гуна усул бевосита ё бавосита 

ё ба амал баровардани ҷамъоварии маблағ бо 

нияте, ки онҳо истифода шаванд ё бо дарки он, 

ки онҳо пурра ё қисман барои содир кардани 

ҷиноятҳои зерин истифода хоҳанд шуд, 

фаҳмида мешавад: 

а) кирдорҳое, ки терроризмро ташкил 

медиҳанд; 

б) кирдорҳое, ки ба куштани ягон 

шаҳрванд ё ҳар шахси дигаре, ки дар амалиёти 

ҷангӣ дар вазъияти муноқишаи мусаллаҳона 

фаъолона иштирок намекунад ё ба ӯ 

расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ, вақте ки 

мақсади чунин кирдор аз рӯи хусусият ё 

мазмуни худ, тарсондани аҳолӣ ё маҷбур 

кардани ҳукумат ё ташкилоти байналмилалӣ 

маҷбур кардан барои содир кардани ягон гуна 

ҳаракат ё аз он худдорӣ кардан [11]. 

Қайд кардан ба маврид аст, табалоти 

қонунгузории байналмилалӣ вобаста ба 

ҷиноятҳои террористӣ ифодаи худро дар 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфтааст. 

Чунончи, дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷкистон барои солҳои 2018-2028 

қайд карда шудааст, ки «Сиёсати ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷкистон бо дар назар доштани 

арзишҳои умумибашарӣ ва манфиатҳои миллӣ, 

таъсири ҷаҳонишавӣ, ҳамоҳангсозӣ ва 

якхелакунии қонунгузории давлатҳо ва 

низомҳои ҳуқуқии ҷаҳонӣ, рушди 

муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, таъсиси 

иттиҳодҳои нави ҷаҳонӣ ва минтақавии байни 

давлатҳо ва ғайра карда мешавад» [12]. 

Аз ин ҷо, кишвари мо иқдом гирифтааст, 

ки ин сиёсатро ба коҳиш додани таъсири 

манфии ҷаҳонишавӣ, муқовимат ба хатарҳо ва 

таҳдидҳои ҷаҳонӣ ба мисли терроризм, 

экстермизм ва монанди инҳо равона созад. Ин 

шаҳодати он аст, ки кишвари мо ба ҳамкориҳои 

байналмилалӣ дар самти мубориза бо 

терроризм ҳамавақт омода мебошад.  
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Аннотатсия 

Ҷиноятҳои террористӣ тибқи қонунгузории байналмилалӣ 

Дар мақолаи мазкур муаллифон масъалаҳои терроризм ва фаҳмиши он аз нигоҳи ҳуқуқи 

байналмилалиро зери таҳлил қарор доданд. Муаллифон қайд мекунанд, ки мафҳуми пурраи ин 

истилоҳ дар ҳуқуқи ҷиноятии байналмилалӣ ба таври возеҳ нишон дода нашудааст, вале баррасии 

масъалаи мазур дар доираи ҷиноятҳое амалӣ мешавад, ки онҳо зуҳуроти терроризми байналмилалӣ 

мебошанд. Бо дар назар доштани ин ҳолат муаллифон доир ба баъзе санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ, ки ба ҷиноятҳои террористӣ бахшида шудаанд, изҳори ақида карданд. Ҳамзамон, 

дар мақола зикр гардидааст, ки яке аз самтҳои сиёсати ҳуқуқии кишвар ин пурзӯр намудани 

муқовимат бар зидди терроризм мебошад ва ин шаҳодати тақвият бахшидани ба ҳамкориҳои 

байналмилалӣ дар ин самт аст. 

 

Аннотация 

Террористические преступления по международному законодательству 

В настоящей статье авторы расматривают понятие терроризма в соответствии с 

международным правом. Авторы отмечают, что в международном уголовном праве невозможно 

встретить обобщенное понятие термина «терроризм». Однако терроризм рассматривается в рамках 

уголовных преступлений, которые выражаются в международном терроризме. Исходя из этого, в 

рамках данной статьи авторы проанализировали некоторые международные правовые акты, 

которые затрагивают вопросы терроризма. В заключении авторы приходят к выводу о том, что 

указывая в качестве одного из направлений правовой политики страны, правительство 

присоединяется к международному сообществу в реализации мер противодействия терроризму.  

 

Annotation 

Terrorist crimes under international law 

In this article, the authors consider the concept of terrorism in accordance with international law. 

The authors note that in international criminal law it is impossible to meet with a generalized concept of 

the term "terrorism". However, terrorism is considered within the framework of criminal offences that are 

expressed in international terrorism. Based on this, in this article, the authors analyzed some international 

legal acts that address the issues of terrorism. In conclusion, the authors conclude that by pointing out the 

country's legal policy as one of the directions, the government joins the international community in 

implementing measures to counter terrorism. 
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ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВӢ-ҲУҚУҚИИ ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ 

МУОМИЛОТИ ҒАЙРИҚОНУНИИ МОДДАҲОИ САХТТАЪСИР Ё ЗАҲРОЛУД БО 

МАҚСАДИ БА СОҲИБИЯТИ КАСИ ДИГАР ДОДАН МУТОБИҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ 

ҶИНОЯТИИ МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶА 

 
Калидвожаҳо: қонунгузории ҷиноятии мамлакатҳои хориҷӣ, ҷавобгарии ҷиноятӣ, 

саломатии аҳолӣ, муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир, заҳролуд. 

Ключевые слова: уголовное законодательство зарубежных стран, уголовная 

ответственность, здоровье населения, незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых 

веществ. 

Key words: criminal legislation of foreign countries, criminal liability, public health, illegal 

circulation of potent and poisonous substances. 

 

Сиёсати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва кишварҳои хориҷӣ марбут ба муомилоти 

намудҳои алоҳидаи моддаҳои психоактивӣ, 

сахттаъсир ва заҳролуд бо эъломияҳо, 

созишномаҳо ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии байналмилалӣ муқаррар карда 

мешавад [1, 34 ]. Ҳамин тариқ, бо дарки 

зарурати пурзӯр намудани чораҳои мубориза 

бар зидди муомилоти маводи мухаддир ва 

моддаҳои писхотропӣ пешбининамуда, дар 

Конвенсияи ягонаи маводи мухаддир соли 

1961, Конвенсияи СММ оид ба муомилоти 

ғайриқонунии маводи мухаддир ва моддаҳои 

психотропӣ соли 1988, ҳолатҳои кӯмаки 

мутақобила ва ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

ин самт муайян карда шуданд.  

Бояд қайд намуд, ки яке аз шаклҳои 

асосии ҳамкорӣ оид ба муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳо тадбиқи чораҳои зарурӣ 

оид ба аз байн бурдани парвариши 

ғайриқонунии растаниҳои дорои маводи 

нашъаовар ва бартараф намудани зарари 

муомилоти ғайриқонунӣ ин маводҳои нашъадор 

барои саломатӣ; тадбиқи чораҳои зарурӣ оид ба 

амалӣ намудани назорати қатъии муомилоти 

маҳсулоти кимиёвӣ, ки метавонанд зараровар 

бошанд; доруҳои вайроншуда ё мӯҳлати 

истифодабариашон гузашта ё онҳое, ки ба 

талаботи техникии муқарраргардида ҷавобгӯ 

нестанд; доруҳое, ки бо вайрон кардани миқдор 

ё таркиби арзшудаашон тайёр карда шудаанд; 

моддаҳои доруворӣ ё моддаҳои қалбакӣ; 

нӯшокиҳо ё маҳсулоти барои истеъмоли 

оммавӣ пешбинишуда, ки ба саломатии инсон 

зарар доранд; маҳсулоте, ки истифодаи онҳо 

манъ аст ва ба саломатии инсон зараровар аст; 

нест кардани моддаҳое, барои нобудсозӣ ё 

барои безараргардонӣ таъин шудаанд; назорати 

истифодабарии иловагиҳои фаъоли биологӣ ва 

дигар моддаҳои беиҷозат, ки метавонанд ба 

саломатии инсон зарар расонанд; моддаҳои 

сироятӣ ё дигар моддаҳое, ки метавонанд ба 

саломатӣ зарари ҷиддӣ расонанд; моддаҳои 

заҳрнок; таҷҳизот барои истеҳсоли моддаҳои 

заҳрнок дар Конвенсияи СММ соли 1988 

зикршуда мебошанд [4].  

Ба ақидаи мо, дар Тоҷикистон ба 

масъалаҳои мубориза бо ҷиноятҳо дар соҳаи 

гардиши ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва 

ё заҳролуд таваҷҷуҳи кам зоҳир карда мешавад. 

Дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба масъалаҳои ҷавобгарии 

ҷиноятии барои муомилоти ғайриқонунии 

маводи нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, 

инчунин намудҳои гуногуни он аҳамияти 

махсус дода мешавад. Ҳамзамон, хавфи 

ҷамъиятии муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахтаъсир ва заҳрнок баҳо дода намешавад. 

Ғайр аз ин, чи дар қонунгузории миллӣ ва чи 

дар қонунгузории сатҳи байналмилалӣ тафовут 

байни предмети ҷиноятҳо, яъне муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои нашъадор, моддаҳои 

mailto:davr_94@list.ru


 

Научно-аналитический журнал «Законодательство» № 3 (39), 2020 

 

91 

 

 

психотропӣ, аналогҳо ва прекурсорҳои онҳо, 

моддаҳои мадҳушкунанда ва масткунанда, 

моддаҳои психоактивӣ, доруҳои сахттаъсир, 

иловаҳои фаъоли биологӣ, ки ҳам дар 

муассисаҳои тиббӣ ва ҳам берун аз он ҳамчун 

допинг истифода мешавад, муайян 

нагардидааст. 

Бо назардошти он, ки муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 

хусусияти ҷинояти муташаккилона ва 

байналмилалӣ дорад, ҳаллу фасли мушкилоти 

мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд тавассути 

амалҳои яктарафа дар сатҳи қонунгузории 

миллӣ номумкин аст [3, с. 168]. Аз ин рӯ, самти 

муҳимтарини сиёсати ҷиноятии давлат оид ба 

назорати гардиши моддаҳои сахтаъсир ё 

заҳрнок ин иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад. Ғайр 

аз он, ҳифз ва рушди ҳамкорӣ байни мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти дахлдори давлатҳои 

хориҷӣ, инчунин байни идораҳои дигаре, ки 

гардиши ин моддаҳоро назорат мекунанд, 

аҳамияти фавқулодда доранд [2, с. 38]. 

Марҳилаи кунунии таърихи Тоҷикистон 

бо миқдори пайдоиши намудҳои нави ҷиноятҳо 

назаррас буда, бештари онҳо ҳамчун ҷиноятҳои 

хусусияти муташаккилона тавсиф карда 

мешавад. Ҷиноятҳое, ки ба саломатӣ ва ахлоқи 

ҷамъиятӣ зарар мерасонанд, аз ҷумла ҷиноят 

дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд хусусияти 

муташаккилона ва байналмилалӣ дорад хавфи 

ҷиддии ҷамъиятӣ дорад. Ин ҷиноятҳо на танҳо 

ба саломатии шахси муайян, балки ба 

саломатии гурӯҳҳои муҳими аҳолӣ, дар маҷмӯъ 

ба бехатарии ҷамъият, таҳдиди хавфи воқеӣ 

доранд [19, с. 5]. 

Муомилоти қонунии моддаҳои сахтаъсир 

ё заҳролуд, аз ҷумла маводи дорувории дорои 

чунин моддаҳо, тибқи қонунҳо ва дастури 

муассисаи тиббӣ, ки дар он маводи дорои 

моддаҳои сахтаъсир ё заҳролуд истеҳсол 

мегардад, танзим мегардад.Тартиби муомилоти 

доруҳои дорои моддаҳои сахтаъсир ё заҳролуд 

бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 августи 

соли 2010 № 39 «Дар бораи маводи доруворӣ ва 

фаъолияти фармасевтӣ»[6], ки тибқи он 

гардиши маводи дорувории дорои моддаҳои 

сахттаъсир ва заҳролуд тибқи 

литсензиякунонии истеҳсоли доруворӣ ва 

фаъолияти фармасевтӣ ба амал бароварда 

мешавад. Дар ҳолати васеъ намудани истеҳсоли 

доруворӣ аз ҳисоби шаклҳои нави вояҳо ва 

намудҳои моддаҳои фармасевтӣ, 

истеҳсолкунандаи доруворӣ бояд барои 

истеҳсоли дорувории мувофиқ иҷозатномаи нав 

гирад [12]. 

Тавре ки, қаблан қайд карда шуд, сиёсати 

ҳуқуқии ҷиноятӣ дар соҳаи муқовимат ба 

гардиши ғайриқонунии маводи сахттаъсир, 

нашъадор, психотропӣ, қалбакӣ, сахттаъсир бо 

конвенсияҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ 

дар ин соҳа муайян карда мешавад. Ҳамзамон, 

сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии миллии давлатҳои 

алоҳида низ дорои хусусиятҳои хоси мубориза 

бар зидди ин намуд ҷиноятҳо мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки қонунҳои ҷиноятии 

кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар самти 

пешбинӣ намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир 

ё заҳролуд аз бисёр ҷиҳатҳо ба Кодекси 

ҷиноятии Тоҷикистон шабоҳат доранд. 

Масалан, дар моддаи 275 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Арманистон хариду фурӯши 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳрнокро 

бо мақсади ба шахси дигар додан ҷиноят 

ҳисобида мешавад. Зикр кардан бамаврид аст, 

ки вайронкунии қоидаҳои истеҳсол, харид, 

нигоҳдорӣ, сабт ё интиқол, фиристодани 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд дар моддаи 

алоҳида қайд карда шудааст (моддаи 276 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Арманистон). 

Моддаи 333 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Беларус барои муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳрнок ҷавобгарии 

ҷиноятиро пешбинӣ мекунад. Аммо, дар номи 

моддаи зикршуда мақсади кирдори мазкур «бо 

мақсади ба соҳибияти каси дигар додан» нишон 

дода нашудааст. Илова бар амалҳои 

алтернативии ин кирдори ғайриқонунӣ, қисми 1 

моддаи 333 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Беларус инчунин барои тасарруфи ин моддаҳо 

ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ мекунад. Ғайр 

аз он, моддаи 334 Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии 

Беларус барои вайрон кардани қоидаҳои 

истеҳсол, харидан, нигоҳдорӣ, баҳисобгирӣ, 

паҳнкунӣ, интиқол ё фиристодани моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд, ки аз беэҳтиётӣ гум 

шуданд, дуздида шудаанд ва ё ба дигар зарари 

назаррас оварда мерасонад, ҷавобгарии 

ҷиноятиро пешбинӣ мекунад [13]. 
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Моддаи 240-и Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Озарбойҷон барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд 

бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 

ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ мекунад. 

Диспозитсияи ин модда содир намудани 

амалҳои алтернативиро ба монанди истеҳсол, 

коркард, хариди ғайриқонунӣ, нигаҳдорӣ, 

интиқол ё фиристодан бо мақсадҳои ба 

соҳибияти каси дигар додан, инчунин фурӯши 

ин моддаҳо ва таҷҳизот барои истеҳсол ё 

коркарди онҳоро дар бар мегирад. Инчунин 

барои вайрон кардани қоидаҳои муомилоти 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, агар он ба 

тасарруф аз беэҳтиётӣ ё зарари ҷиддии дигар 

оварда расонад дар моддаи 240.4 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Озарбойҷон ҷавобгарии 

ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст [8].  

Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахтаъсир ва заҳролуд 

дар моддаи 267 Кодекси ҷиноятии Литва 

пешбинӣ гардидааст. Ҷавобгарии ҷиноятиро 

барои вайрон намудани қоидаҳо оид ба 

муомилоти қонунии моддаҳои нашъадор, 

психотропӣ, заҳрнок ё зуҳравӣ, аз ҷумла агар аз 

беэҳтиётӣ содир карда шавад, моддаи алоҳида 

пешбинӣ намудааст [10 ]. 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурияти 

Ӯзбекистон ду меъёр муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ва заҳрдорро фаро 

мегирад. Моддаи 251 «Тасарруфи 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» 

ва моддаи 251.1. «Муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд», ки дар боби 

XVII «Ҷиноятҳо бар зидди амнияти ҷамъиятӣ» 

муқаррар гардидаанд. Мавҷудияти таркибҳои 

зикршуда дар ин боб гувоҳи он аст, ки 

қонунгузор хавфи муомилоти ғайриқонунии 

чунин моддаҳоро маҳз дар заминаи 

эҳтимолияти оқибатҳои барои ҷамъият хавфнок 

баррасӣ менамояд, инчунин ҷавобгарии 

ҷиноятӣ барои чунин таркибҳо ба монанди 

ғайриқонунӣ нигоҳ доштани маводи 

радиоактивӣ (моддаи 252) ё вайрон кардани 

қоидаҳои коркарди моддаҳои тарканда 

(моддаи250) пешбинӣ гардидаанд.  

Қисми 1 моддаи 251 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои тасарруфи 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё 

заҳролудро бо роҳи дуздӣ ё қаллобӣ 

ҷавобгариро пешбинӣ мекунад, қ. 2 ва 3 моддаи 

мазкур таркибҳои бандубастшавандаро дар бар 

мегиранд. Аз ҷумла, дар қисми 2 моддаи 251 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

таркибҳои бандубастшаванда ба монанди 

такроран ё аз ҷониби ретсидивити хавфнок 

содир шудан, бо қасди пешакӣ аз ҷониби 

гурӯҳи ҷиноятӣ; бо роҳи азхудкуни ё 

исрофкорӣ, сӯистифода аз вазифа; бо роҳи 

ғоратгарӣ; бо роҳи тамаъҷӯӣ; ва қ. 3 бошад - бо 

роҳи роҳзанӣ, дар ҳаҷми калон, аз ҷониби 

гурӯҳи муташаккил ё ба манфиати он пешбинӣ 

шудаанд.  

Моддаи 251-1 «Муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд» мундариҷаи 

моддаи 206 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (минбаъд – КҶ ҶТ) айнан такрор 

менамояд. 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Қирғизистон [9] низ аз бисёр ҷиҳат, аз ҷумла аз 

рӯи сохтор ва мундариҷа ба Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шабеҳ аст. Аммо, ба 

назари мо он тамоюлҳои рушди қонунгузориро 

дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахтаъсир ва заҳрнок бо назардошти таҷрибаи 

ҷаҳониро низ дарбар мегирад. 

Меъёре, ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахтаъсир 

ва заҳролуд пешбинӣ менамояд дар боби 25-и 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон 

«Ҷиноятҳо ба саломатӣ ва ахлоқи ҷамъиятӣ» 

пешбинӣ шудааст (моддаҳои 246-264). Моддаи 

254 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон 

ба моддаи 206 КҶ ҶТ монанд аст. Дар фарқият 

аз моддаи 206 КҶ ҶТ [5] моддаи 255 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон ҷавобгариро 

барои истеҳсол ва фурӯши ғайриқонунии 

доруҳо, маҳсулоти тиббӣ ва таҷҳизот, ғизои 

табобатӣ ва иловаҳои фаъоли биологӣ пешбинӣ 

мекунад, агар дар натиҷаи ин амалҳо аз 

беэҳтиётӣ ба саломатии шахс зарар расонида 

шавад ё он ба марги ҷабрдида оварда расонад. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар фарқият аз КҶ 

ҶТ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Қирғизистон ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

муомилоти ғайриқонунии иловаҳои фаъоли 

биологӣ пешбинӣ гардидааст, ки истифодаи он 

аз беэҳтиётӣ боиси бад шудани саломатӣ ё 

боиси марги инсон мегардад.  

Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия аз 

бисёр ҷиҳат ба Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон 

шабеҳ аст. Дар Кодекси ҷиноятии Федератсияи 

Россия меъёре, ки ҷавобгариро барои 

ҷиноятҳои вобаста ба гардиши ғайриқонунии 
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моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнок пешбинӣ 

мекунад, дар моддаи 234, дар боби 25 

«Ҷиноятҳо бар зидди саломатии ҷамъиятӣ ва 

ахлоқи ҷамъиятӣ» пешбинӣ гардидааст. Тибқи 

ин модда, танҳо ҷиноятҳое, ки бо мақсадҳои ба 

соҳибияти каси дигар додан ҷазо дода 

мешаванд. Мазмуни моддаҳои КҶ ҶТ ва 

Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия монанд 

мебошанд, қ. 2 ва 3 таркибҳои 

бандубастшаванда якхела доранд, аммо, 

мундариҷаи қисми 4 (дар муқоиса бо Кодекси 

ҷиноятии ҶТ) ҷавобгарии ҷиноятиро барои 

хунукназарӣ ҳангоми вайрон кардани қоидаҳои 

гардиши моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнок, ки ба 

дуздии онҳо ё зарари дигар назаррас оварда 

расонидааст, пешбинӣ менамояд. 

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Қазоқистон [14] мафҳуми моддаҳои сахтаъсир 

ҷоё надорад. Моддаи 263 Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Қазоқистон барои гардиши 

ғайриқонунии моддаҳои заҳролуд, инчунин 

моддаҳо, асбобҳо ё таҷҳизот барои истеҳсол ё 

коркарди воситаҳои нашъадор, психотропӣ ё 

заҳролуд истифода мекунад, ҷавобгарии 

ҷиноятиро пешбинӣ менамояд. Моддаи мазкур 

аз чор қисм иборат мебошад. Қисми 2 барои 

амалҳои дар диспозитсияи моддаи 263 

пешбинигардида ҷавобгариро пешбинӣ 

менамояд, агар онҳо бо истифода аз таҷҳизот 

барои истеҳсол ё коркарди воситаҳои нашъадор 

ё моддаҳои психотропӣ содир гардида бошад; 

қисми 3 дорои чунин аломатҳои 

бандубастшаванда мебошад: бо истифода аз 

мақоми хизматӣ, аз тарафи гурӯҳи шахсон бо 

маслиҳати пешакӣ, такроран содир намудани 

ҷиноят; дар қисми 4 уми моддаи 263 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон як аломати 

бандубастшаванда пешбинӣ гардидааст - содир 

кардани кирдорҳои номбаршуда аз ҷониби 

гурӯҳи муташаккил. 

Диспозитсияи моддаи 265 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон «Вайрон 

кардани қоидаҳои муомилоти воситаҳои 

нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва заҳрнок» 

қоидаҳои истеҳсол, тайёр намудан, коркард, 

харид, нигоҳдорӣ, қайдгирӣ, интишор, интиқол, 

воридот, содирот, фиристодан ё нобуд кардани 

воситаҳои нашъадор, психотропӣ ва заҳрнокро 

дар бар мегирад, агар ин кирдор аз ҷониби 

шахсе содир карда шавад, ки риояи ин қоидаҳо 

ба уҳдадориҳои касбии ӯ бошанд. Қисми 2 

моддаи барои оқибатҳои вайрон кардани ин 

қоидаҳо, ки аз беэҳтиётӣ ба тасарруф ё 

расонидани дигар зарари ҷиддӣ оварда 

мерасонанд ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ 

шудааст. Бояд қайд кард, ки тарҳи ин меъёр 

аслан ба моддаи 200 КҶ ҶТ, бо илова намудани 

истилоҳи моддаҳои заҳролуд шабоҳат дорад, 

Тафовути қоидаҳои ҷавобгарӣ барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттахсир 

ва заҳролуд мутобиқи Кодекси ҷиноятии 

Украина, хусусиятҳои хоси худро дорад, 

гарчанде ки қонунгузории ҷиноятии кишварҳои 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар асоси Кодекси 

намунавии ҷиноятии кишварҳои аъзои 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил таъсис ёфтааст, 

ки онро муайян мекунад [7]. 

Дар Кодекси ҷиноятии Украина ҷинояти 

марбут ба муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахтаъсир ва заҳролуд дар моддаи 321 пешбинӣ 

гардидааст, ки дар фасли XIII кодекси ҷиноятӣ 

ҷоигир шудааст [15]. Моддаи 321 Кодекси 

ҷиноятии Украина «Истеҳсолоти ғайриқонунӣ, 

тайёр, харид, интиқол, фиристодан, нигаҳдорӣ 

бо мақсади ба соҳибияти шахси дигар додани 

моддаҳои заҳролуд ё сахттаъсир ё дорувориҳои 

заҳролуд ё сахттаъсир аз панҷ қисмат иборат 

мебошад.  

Ғайр аз ин, моддаи 323-и Кодекси 

ҷиноятии Украина, ки ҷавобгариро барои моил 

намудани ноболиғон ба истифодаи допинг 

пешбинӣ менамояд ҷолиби диққат мебошад, 

чунки қонунгузории Тоҷикистон чунин 

меъёрро дар бар намегирад. Тибқи 

қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон допинге , 

ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнок танҳо дар он 

ҳолат эътироф мегардад, ки агар онҳо ба ягон 

категорияи моддаҳои сахттаъсири аз тарафи 

давлат назоратшаванда дохил шаванд (маводи 

нашъадор, психотропӣ ё ҳаммонанди онҳо, 

сахтаъсир, заҳролуд) ё дорои хусусиятҳои 

зуҳравӣ ё масткунанда буда, дар қисми 

дахлдори Кодекси ҷиноятӣ барои онҳо ҷазо 

пешбинӣ карда мешавад.  

Дар моддаи 210-и Кодекси ҷиноятии 

Эстония барои истеҳсол, харид, нигоҳдорӣ, 

интиқол ё фиристодани ғайриқонунии маводи 

мухаддир ё моддаҳои заҳрнок, ки ба маводҳои 

психотропӣ дохил намешаванд ва ё фурӯши 

ғайриқонунии маводи мухаддир ё моддаҳои 

заҳролуд ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст 

[17]. 
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Кодекси ҷиноятии Латвия (моддаи 248 

Кодекси ҷиноятии Латвия) ҷавобгариро барои 

истеҳсол, харид, нигоҳдорӣ, фурӯш ё интиқол 

додани моддаҳои заҳрнок ва сахттаъсир 

пешбинӣ менамояд [11]. 

Ҳамин тавр бояд қайд намуд, ки меъёрҳои 

қонунҳои ҷиноятии кишварҳои собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ ҷавобгарии ҷиноятиро барои 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир 

ё заҳрнок пешбинӣ менамоянд, ба моддаи 206 

КҶ ҶТ монанд мебошанд. Тафовути асосӣ аз, 

моддаи 206 КҶ ҶТ дар он аст, ки дар аксарияти 

онҳо моддаҳои дахлдор барои вайрон кардани 

қоидаҳои муомилоти қонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд ҳамчун кирдори 

мустақили ғайриқонунӣ эътироф мегардад, ки 

ба назари мо ин дуруст аст. 

Мавриди зикр аст, ки дар баъзе кишварҳо 

ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир 

ва моддаҳои психотропӣ аҳамияти калон дода 

мешавад ва мушкилотҳои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва ё 

заҳролуд барои мақсадҳои ба соҳибияти шахси 

дигар супоридан сарфи назар карда мешавад. 

Ҳамин тавр, дар Кодекси ҷиноятии Швейтсария 

барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳрнок ҷавобгарии ҷиноятӣ 

пешбинӣ нашудааст [16]. 

Инчунин Ҷопон, ки кишвар ё ватани 

тавлидкунандаи қонунии зиёда аз 60 намуди 

кимиё мебошад, ки метавонанд дар истеҳсоли 

моддаҳои гуногуни психоактивӣ истифода 

шавад[20]. Дар Кодекси ҷиноятии Ҷопон 

ҷавобгари танҳо барои амалҳои ғайриқонунии 

марбут ба афюн ва ҳосилаҳои он мушоҳида 

мешавад [18]. Амалҳои ғайриқонунӣ бо 

моддаҳои сахтаъсир ё заҳролуд, инчунин 

вайрон кардани қоидаҳои фурӯши моддаҳои 

сахтаъсир ё заҳрнок ба Кодекси ҷиноятии 

Ҷопон дохил намешаванд.  

Ҳамин тавр, қайд намудан зарур аст, ки 

дар баъзе кишварҳои хориҷӣ ба масъалаҳои 

ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии маводи мухаддир ва моддаҳои 

психотропӣ таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад. 

Ҳамзамон, мушкилоти муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳрнок 

барои мақсадҳои ба соҳибияти каси дигар 

додан, ки ба саломатии аҳолӣ таҳдиди ҷиддӣ 

дорад, ба инобат гирифта намешавад. Дар баъзе 

кишварҳо, ба ғайр аз ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

гардиши ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва 

заҳрнок бо мақсади ба соҳибияти каси дигар 

додан, барои хариду фурӯши ғайриқонунии 

таҷҳизот барои истеҳсол ё коркарди ин 

моддаҳои сахттаъсир ва заҳролуд ҷавобгарии 

ҷиноятӣ вуҷуд дорад. Ба ақидаи мо, дар 

масъалаи тақсимоти масъулият барои 

муосилоти ғайриқонунӣ ва вайрон кардани 

қоидаҳои гардиши қонунии моддаҳои 

сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти 

каси дигар додан истифодаи таҷрибаи мусбӣ 

кишварҳои хориҷӣ ҳангоми баррасии қоидаҳо 

оид ба ҷавобгарӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳрнок 

барои мақсадҳои ба соҳибияти каси дигар 

додан мувофиқи мақсад мебошад. 

Асоси мубориза бар зидди муосилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнок 

бо мақсадҳои ба соҳибияти каси дигар додан 

ҳамкориҳои байналмилалӣ ташкил медиҳанд, 

ки ба ҳамкории доимии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

ва хадамоти дахлдори кишварҳои хориҷӣ, 

инчунин дигар мақомоте, ки гардиши ин 

моддаҳоро назорат мекунанд, асос ёфтааст. 

Заминаи меъёрӣ, ки гардиши моддаҳои заҳрнок 

ва заҳролудро ба танзим медарорад, бисёр 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятро фаро мегирад тиб, 

дорусозӣ, саноат, варзиш ва ғайра. Масъалаҳои 

таҳлил ва шарҳи мафҳумҳои моддаҳои 

сахттаъсир ва заҳролуд дар санадҳои меъёрӣ - 

ҳуқуқӣ чи дар миқёси умумидавлатӣ ва чи дар 

сатҳи байналмилалӣ дар муқоиса бо мафҳуми 

маводи мухаддир ва моддаҳои психотропӣ 

дуюмдараҷа буда, баъзан умуман шарҳ дода 

намешаванд.  

Ба ақидаи мо, сиёсати мавҷудаи ҳуқуқи 

ҷиноятии Тоҷикистон хавфи мушаххаси 

гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, 

психотропӣ, муайян карда, ба мушкилоти 

муомилоти ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир 

ва заҳролуд, риоя нагардидани қоидаҳои 

махсуси гардиши қонунии онҳо ва масъалаҳои 

муомилоти ғайриқонунии таҷҳизот барои 

истеҳсол ва коркарди ин моддаҳо аҳамият 

намедиҳад. Илова бар ин, дар сатҳи 

қонунгузорӣ фарқияти возеҳ байни предмети 

ин ҷиноятҳо мавҷуд нест, яъне фарқият байни 

чунин ашёҳо ҷой надорад: моддаҳои 

психотропӣ, маводи мухаддир, аналогҳо ва 

прекурсорҳои онҳо, заҳролудкунанда, моддаҳои 

психоактивӣ, доруҳои сахттаъсире, ки дорои 

чунин моддаҳо мебошанд, иловаҳои фаъоли 

биологие, ки ҳам дар муассисаҳои тиббӣ ва ҳам 
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берун аз он истифода мегарданд, маводҳои дар 

таркибашон моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнок 

дошта, ки ҳамчун допинг истифода мегарданд, 

ҳама гуна шаклҳои истифода, омехтаҳо ва 

маҳлулҳо, вояҳо, инчунин намакҳо, изомерҳо, 

эфирҳо ва ғайра. 

Ҳамин тавр, ба ақидаи мо такмили 

меъёрҳои мавҷудаи Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи ворид кардани 

аломатҳои бандубастшаванда ба монанди 

қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ аз қабили: 

субъекти махсуси ҷиноят, миқдори махсусан 

калони моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд, 

инчунин ҳолатҳои озод кардан аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ дар ҳолати ихтиёран супоридани 

моддаҳои сахттаъсир ва заҳрдор ва мусоидат 

дар ошкорнамоии ҷиноят, инчунин пешбини 

намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруфи 

моддаҳои сахттаъсир ва заҳрнок мувофиқи 

мақсад мебошад. 
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Аннотация 

Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии 

моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан мутобиқи 

қонунгузории ҷиноятии мамлакатҳои хориҷа 

Дар мақолаи мазкур таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 

мутобиқи қонунгузории ҷиноятии мамлакатҳои хориҷа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. 

Яке аз кирдорҳои ҷиноятие, ки ба саломатии аҳолии кишвар бевосита таҳдид менамояд ин муомилоти 

ғайриқонунии моддаҳои сахттаъсир ё заҳролуд бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан 

мебошад.  

 

Аннотация 

Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта по уголовному законодательству 

зарубежных стран 

В этой статье проведен сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за 

незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта по уголовному 

законодательству зарубежных стран. Одним из преступных деяний, непосредственно угрожающих 

здоровью населения страны, является незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ с целью сбыта.  

 

Annotation  

Comparative-legal analysis criminal liability for illegal circulation of potent or poisonous 

substances for the purpose of marketing under the criminal legislation of foreign countries 

This article examines a comparative legal analysis of criminal liability for illegal trafficking in 

potent or poisonous substances for the purpose of marketing under the criminal legislation of foreign 

countries. One of the criminal acts that directly threaten the health of the country's population is the illegal 

circulation of potent or poisonous substances for the purpose of marketing. 
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Ключевые слова: процесс доказывания; субъект доказывания в уголовном процессе; 

собирание доказательств; проверка доказательства; исследование доказательства; цель проверки. 
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Баъд аз ба даст овардани истиқлолияти 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои 

боэътимоди ҳуқуқӣ дар самти бознигарӣ ва аз 

нав қабул кардани қонунҳои ҷавобгӯй ба 

стандартҳои байналмилалӣ ва ифодакунандаи 

ҳуқуку озодиҳои инсон ҳамчун арзиши олӣ ба 

вуҷуд омад [26, с. 210]. Дар ҳамин замина 3 

декабри соли 2009 Кодекси нави мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда 

шуда аз 1-апрели соли 2010 ба ҳукми амал 

даромад [10]. 

Мусаллам аст, ки далелҳо бо кадом роҳу 

восита ҷамъ оварда мешавад, асосаш бояд 

қонунӣ бошад ва на танҳо дар Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

роҳу воситаи ҷамъоварии он нишон дода шуда 

бошад, балки ба талаботи принсипҳои 

баҳодиҳии далелҳо аз рӯи мансубият, 

имконпазирӣ, саҳеҳ будан ва ҳамаи далелҳои 

ҷамъовардашуда дар маҷмӯъ аз ҷиҳати кифоя 

будан ҷавобгӯ бошад.Яке аз вазифаҳои 

қонунгузории мурофиавӣ- ҷиноятӣ ин зуд ва 

сари вакт ошкор намудани ҷиноят, муқаррар 

намудани шахсияти ҷинояткор, муайян 

намудани сабабҳое, ки барои содир кардани 

ҷиноят мусоидат мекунад ва татбиқ намудани 

ҷазои сазовор ба ҷинояткорон мебошад, ки дар 

амалӣ шудани ин вазифаҳо, далелҳо мавқеъи 

асосиро ишғол менамоянд. Дар ҷамъ овардани 

далел, санҷишу баҳо додани он дар парвандаи 

ҷиноятӣ нақши макомоти таъқиботӣ, аз ҷумла 

макомоти прокуратура ниҳоят калон буда, 

билохира ба хулосаву қарорҳои мақомоти 

таъқиботи, далелҳои ҷамъовардашуда аз нигоҳи 

адлу инсоф аз ҷониби суд баҳо дода 

мешавад[1,с.14]. Қонунгузории мурофиаи 

ҷиноятӣ ва ҷиноятӣ бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати давлат, 

ҷамъият, ташкилоту корхонаҳои давлатию 

ғайридавлатӣ ва шаҳрвандон, ки аз ҷиноят 

зарар дидаанд, сари вақт ошкор ва тафтиш 

намудани ҷиноятҳо, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашидани шахсони ҷиноят содиркарда, риоя 

намудани меъёрҳои мурофиавӣ ҳангоми 

татбиқи қонуни ҷиноятӣ, кафолати ҳимояи 

манфиати қонунии иштирокчиёни мурофиаи 

судии ҷиноятӣ ва дигар шахсон тартиби 

муайянеро муқаррар намудааст, ки иҷрою 

риояи онҳо барои мақомоти судӣ, прокуратура, 

тафтиши пешакӣ ва таҳқиқ, инчунин барои 

иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ ҳатмӣ 

мебошанд[8]. 

Дар рафти тафтиши пешакӣ бо 

парвандаҳои ҷиноятӣ, талаботи қонуни 

мурофиаи ҷиноятӣ ҳангоми ҷамъ овардан ва 

баҳодиҳии далелҳо, бандубасти кирдори 

айбдоршавандаҳо, баъзан аз ҷониби 

прокуророн, муфаттишон ва шахсони 

таҳқиқбаранда риоя карда намешавад, ки чунин 

амалҳо боиси қабули қарорҳои ғайриқонунӣ, 

нобуд шудани далелҳо, беасос ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва баръакс аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ дур кардани шахсони 

гунаҳгор, бандубасти нодурусти кирдори онҳо, 

ба тафтиши иловагӣ баргардонидани парвандаи 

ҷиноятӣ ва риоя накардани муҳлатҳои тафтиши 

пешакӣ мегарданд. Ин шахсони масъули 

баррандаи тафтишотро вазифадор менамояд, ки 
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ҳангоми ҷамъоварӣ ва санчиши ин далеҳо 

талаботҳои муқаррарнамудаи қонунгузории 

мурофиавӣ - ҷиноятиро ба таври пурра риоя 

намоянд. Дар амалӣ намудани ин вазифаҳо аз 

дастовардҳои илмҳои дигар, ба монанди 

мантиқ, психология, криминалистика, 

криминалистикаи судию тиббӣ ва ғайрахо 

истифода бурдан ба манфиати кор буда, 

мумкин аст, ки ҳангоми истифодабарии онҳо 

хама гуна шубҳаҳо, ноаниқиҳо, бартараф карда 

шаванд.Масъалаи ҷамъ кардан ва санҷидани 

далелҳо дар назария ва амалияи мурофиаи 

судии ҷиноятӣ мариди таваҷҷуҳи хоса қарор 

гирифтааст. Дар давоми солҳои охир дар 

иртибот ба масъалаи баррасишаванда чандин 

рисолаҳои номзадӣ ҳимоя шудаанд [27, с 213].  

Махсусан масъалаи вобаста ба далелҳо 

мавзӯи асосии баррасии рисолаҳои номзадии 

А.О.Бестаев, А.Л.Арипов, В.А. Пономаренков 

Костенко Роман Валерьевич, Балашкина В.С, 

Карнеева Л.М., Лазарева В.А, Якубович Н.А, 

Минковский Г.М, ва ғайраҳо қарор гирифтаанд. 

Ҳарчанд дар иртибот ба мавзӯи 

баррасишаванда корҳои илмии муайян ба 

тасвиб расида бошанд, ҳам паҳлуҳои алоҳидаи 

он ниёз ба таҳқиқи иловагиро доранд [28, с. 38].  

Ҷамъоварии далел аз тарафи олимони 

криминалист ва соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ ба 

таври гуногун шаҳр дода шудааст, вале бояд 

диққати махсусро ҳатман дар элементи (унсур) 

ҳамчун мустаҳамкунии мурофиавӣ ва ё 

қайдкунии далелҳо бояд кард[30, с.95]. 

Ҷамъ кардан, санҷидан ва баҳогузорӣ ба 

далелҳо чун анъана дар қонунгузории 

мурофиавии аксарияти давлатҳои аъзои ИДМ 

яке аз се элементи раванди исботкунӣ эътироф 

карда мешавад[30, с.99].  

Аксарияти олимони соҳа дар зери 

мафҳуми ҷамъоварии делелҳо ошкор намудан 

ва ба таври дахдлор барасмият даровардани 

ҳолатҳоеро меноманд, ки ба ҳалли дурусти 

парвандаҳо аҳамият доранд[25, с.702].  

Ҷамъоварии далелҳо унсури аввалин ва 

асосии ҷараёни исботкунӣ буда оид ба мафҳуми 

он нуқтаи назари ягона ҷой надорад. Моҳияти 

ҷамъоварии далелҳо то ба ҳол ба таври гуногун 

муайян карда мешавад. Масалан; А.И. Винберг 

зери мафҳуми ҷамъ овардани далелҳо: “маҷмӯи 

ҳаракатҳое, ки далелҳо дарёфт, сабт ва нигоҳ 

дошта мешаванд” мефаҳмад [7, с. 16-17].  

Н.В. Терзиев бошад, ба ҷамъ овардани 

далелҳо дарёфтро шомил надониста, тадқиқоти 

далелҳоро ворид сохт [7, с. 6].  

Фикри олими номбурдаро С.П. 

Митричева, В.П. Колмакова ва Л.М. Карнеева 

дастгирӣ намудаанд [11, с. 33]. 

 А.М. Ларин бошад мафҳуми ҷамъ 

овардани далелҳоро чунин шарҳ додааст: 

«марҳилаи мустақилонае, ки ба ҷустуҷӯ, дарёфт 

ва мустаҳкамкунии далелҳо робита дорад» [14, 

с. 91].  

Мувофиқи ақидаи М.С. Строгович дар 

зери мафҳуми ҷамъ овардани далелҳо – дарёфт, 

ҳаллу фасл ва мустаҳкамкунии далелҳо 

фаҳмида мешавад [22, c. 258]. 

Бояд қайд намуд, олимони дигар низ 

фикру ақидаҳои худро оиди ин масоил 

пешниҳод кардаанд, ба монанди: П.А. 

Лупинская [16, с.52], С.А. Шейфер [31, с. 131], 

А.Р. Ратинов, И. Б Михайловская [20, с. 35] ва 

ғайраҳо. Мафҳуми муайяннамудаи А.И. 

Винберг ба ҳақиқат наздик аст [7, с. 16-17]. 

Ҳамчунин гурӯҳи дигари олимон дар зери 

мафҳуми ҷамъоварии далелҳо ин аз ҷониби 

таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

мурофиавии ҷиноятӣ иҷро намудани амалҳои 

муайянеро оид ба ошкор намудан ҷамъ овардан 

ва мустаҳкам намудани далелҳо меноманд [12, 

с. 612]. 

С.А. Шейфер моҳияти ҷамъ кардани 

далелҳоро ҳамчун воситаи ҷустуҷӯ, дарк кардан 

ва мустаҳкам кардани иттилоот оид ба 

исботкунӣ маънидод мекунад [32, с. 18]. Зимни 

таҳқиқоти илмии хеш оид ба моҳият ва 

воситаҳои ҷамъоварии далелҳо ӯ падидаи ҷамъ 

кардани далелҳоро ба сифати унсури нахустини 

ҷараёни исботкунӣ мавриди баррасӣ қарор 

медиҳад. Ба андешаи ӯ моҳияти ҷамъ кардани 

далелҳо ин аз ҷониби мақомоти тафтишоти 

пешакӣ ва суд татбиқ намудани воситаҳои 

гуногуни бо қонун муқарраршуда иборат буда, 

дар худ маҷмӯи усулҳои гуногуни дарккуниро 

фаро мегиранд. Ҳамзамон мақомоти тафтишоти 

пешакӣ ва суд барои ошкор, дарк кардани 

маълумоти воқеӣ оид ба ҳодисаи 

таҳқиқшаванда, инчунин ба расмият 

даровардани маълумот бо мақсади истифодаи 

минбаъдаи он барои муқаррар кардани ҳақиқат 

дар бар мегирад [31, с. 34]. 

Дар пайванди ба ин масъала Л.Д. Кокорев 

бошад, чунин андеша дорад, ки моҳияти 
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падидаи ҷамъ овардани далелҳоро ин раванди 

ҷустуҷӯ ва дарёфти сарчашмаи иттилооти 

дахлдор, маълумот оид ба фактҳое, ки аҳамияти 

исботкуниро доранд, ташкил медиҳад. Ӯ чунин 

меҳисобад, ки далелҳои ҷамъовардашуда танҳо 

дар сурати бо тартиби муқарраркардаи қонун ба 

расмият дароварда шуданашон, аҳамияти 

ҳуқуқӣ пайдо мекунанд. Риояи шакли 

мурофиавии ошкор ва мустаҳкам кардани 

далелҳо кафолати дахлдори нигоҳдории 

далелҳо ба ҳисоб рафта, барои санҷидан, 

баҳодиҳии далел ва истифодаи он барои 

асоснокии хулоса оид ба кор мусоидат 

менамоянд [13, c. 211]. 

Мувофиқи нуқтаи назари олими рус П.А. 

Лупинская ҷамъ кардани далелҳо гуфта ин аз 

ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва 

суд бо тартиби муқарраркардаи қонун ба амал 

баровардани амалҳои мурофиавие фаҳмида 

мешавад, ки бо мақсади дарёфт, талаб кардан, 

ба даст овардан ва бо тартиби муқарраршуда 

мустаҳкам намудани далел равона шудаанд [17, 

c. 612].  

Муҳимияти ин унсури раванди исботкунӣ 

дар он ифода меёбад, ки дар умум тамоми 

амалҳои дигар бо далелҳо (санҷидан ва 

баҳодиҳии далелҳо) маҳз дар муносибат бо 

далелҳои ҷамовардашуда анҷом дода мешаванд. 

Қонунгузорӣ нисбат ба раванди исботкунӣ 

талаботҳои ҷиддӣ пешниҳод менамояд. Риоя 

накардани онҳо боиси беэътибор эътироф 

кардани далелҳо мегардад. Ҷамъ кардани 

далелҳо яке аз унсурҳои муҳими раванди 

исботкунӣ ба ҳисоб рафта нақши муассир 

дорад. Зимнан бояд чунин хулоса кард, ки 

ҳангоми ҷамъ овардани далелҳо субъектони 

ваколатдор аз доираи васеи объект ва ашёҳои 

олами моддӣ, ки ба парвандаи баррасишаванда 

иртибот доранд, маълумот ба даст меоранд. 

Минбаъд танҳо он маълумотҳое, ки ба таври 

дахлдор дар ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ ба расмият 

дароварда шудаанд, метавонанд ҳамчун далел 

эътироф шаванд. Бояд қайд намуд, ки тамоми 

амалҳои мазкур дар маҷмӯъ ба ташаккулёбии 

далел ба мазмуни мурофиавиаш мусоидат 

менамояд.Тавре, ки В.С. Балашкин ишора 

менамояд, дарки нодурусти моҳияти раванди 

исботкунӣ, ҳамчунин табиати далел дар 

мурофиаи ҷиноятӣ баъзан ба чунин хулоса 

меорад, ки гӯё далелҳо дар шакли тайёр ва 

омодашуда дарёфт, ҷамъоварӣ ва ба даст оварда 

мешаванд [6, с. 6].  

Ҳол он ки воқеият он аст, ки пеш аз 

ҷамъоварии далелҳо аз ҷониби субъектони 

дахлдор як силсила амалҳои мурофиавӣ бо 

мақсади дарёфт, баррасӣ ва мустаҳкам 

намудани маълумотҳо анҷом дода мешаванд. 

Мазмуни ҳар кадоме аз ин амалҳоро 

муфассалтар дида мебароем. Дарёфти 

маълумотҳо – аз амалҳои фаъолонаи 

субъектони тафтишоти пешакӣ иборат буда, бо 

мақсади ҷустуҷӯ ва ошкор намудани 

маълумотҳои воқеие равона шудааст, ки 

минбаъд аз рӯйи нишонаи мансубият 

метавонанд ҳамчун далел оид ба парвандаи 

ҷиноятӣ эътироф карда шаванд. Одатан 

амалҳое, ки баҳри дарёфти далел нигаронида 

шудаанд, метавонанд гуногун бошанд. 

Масалан, ин амалҳо метавонанд бо мақсади 

муқаррар кардани шахсе, ки шоҳиди ҷинояти 

содиршуда мебошанд; ҷиҳати дарёфти 

молумулки дуздидашуда, олоти ҷиноят ва ғ., 

анҷом дода шаванд. Дар ҷараёни ба амал 

баровардани фаъолияти мазкур одатан 

масъулини пешбурди тафтишоти пешакӣ такя 

ба онҳо дурнамои амалҳои минбаъдаи худро 

муайян мекунанд. А.М. Ларин бисёр ба маврид 

зикр менамояд, ки одатан ҷамъ овардан ва баҳо 

додан ба далелҳо ҳамчун унсурҳои таркибии 

раванди исботкунӣ ба ҳам бисёр наздиканд [15, 

с. 4]. Масалан, бо такя ба маълумотҳои 

нахустини баҳодиҳӣ роҳи минбаъдаи 

ҷамъоварии далелҳоро равшан менамояд, дар 

навбати худ маълумотҳои нави ба даст омада ба 

мазмун ва хусусияти далел тағийрот ворид 

менамоянд.  

Воситаҳои асосии ҷамъоварии далелҳо, 

амалҳои тафтишотӣ ва судӣ мебошанд, ки бо 

тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 

мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ, прокурор 

ва суд анҷом дода мешавад. Вобаста ба ин 

масъала Алексеев М, чунин қайд намудааст, ки 

амалҳои тафтишотӣ танҳо бо мақсади 

ҷамъоварии далелҳо гузаронида мешаванд [2, с. 

176]. 

Фикри олимонро ҷамъбаст намуда ба 

чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

ҷамъоварии далел ин фаъолияти мурофиавиест, 

ки аз ҷониби таҳқиқбаранда муфаттиш, суд ва 

судя таввасути гузаронидани амалҳои тафтишӣ 



 

Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (39), 2020 

 

100 

 

ва дигар амалҳои мурофиавӣ ба мақсади ошкор 

намудан, дарёфт ва ба расмиятдарории 

мурофиавӣ маълумот равона шудааст [30, с. 

101]. 

 

Далелҳо бо назардошти як қатор шартҳои 

мурофиавӣ ва криминалистӣ ҷамъ оварда 

мешаванд. Ҳангоми ҷамъоварии далелҳо риояи 

бечунучарои талаботи қонуният зарур аст.  

 ҷамъоварии далелҳо танҳо бо тартиби 

муқарраркардаи қонун; 

 истифодаи усулҳои ҳуқуқии ҷамъоварии 

далелҳо танҳо дар доираи расмиёти 

мурофиавии онҳо, ки қонун муайян кардааст; 

 ҷамъоварии далелҳо танҳо аз ҷониби 

шахси ваколатдори қонун; 

 холисӣ ва беғаразӣ дар ҷамъоварии 

далелҳо; 

Мутобиқи моддаи 86-и Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷамъ овардани далел дар ҷараёни таҳқиқ, 

тафтиши пешакӣ ва муҳокимаи судӣ бо тартиби 

пешбининамудаи Кодекси мазкур анҷом дода 

мешавад [10].  

Ҷамъ кардани далелҳо асосан дар давраи 

тафтишоти пешакӣ, омодагӣ ба ҷаласаи судӣ ва 

муҳокимаи судӣ бо роҳи гузаронидани амалҳои 

тафтишӣ ва дигар амалҳои мурофиавӣ, ки 

қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, ба амал 

бароварда мешавад. Вале бояд қайд намуд, ки 

масъулияти асосӣ оид ба ҷамъ кардани далелҳо 

ба дӯши муфаттиш ва таҳқикбаранда рост 

меояд. Аз заҳмату кӯшиш ва фаъолияти онҳо 

дар ин самт вобастагиҳои зиёд аст. Аз ҷониби 

онҳо асосҳои мурофиавӣ барои қабули 

минбаъдаи ҳукм омода карда мешаванд.Онҳо 

ҳуқуқи хато карданро надоранд. Зеро ислоҳ ва 

бартараф кардани онҳо замоне, парванда 

аллакай ба суд ворид шудааст, бинобар сабаби 

аз даст рафтани вақт ва эҳтимолияти зиёд гум 

шудани изу осори ҷиноят, имконпазир аст. 

Гузашта аз ин мувофиқи муқаррароти моддаи 

қисми 2, моддаи 20-уми Кодекси мурофиавии 

ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон суд мақомоти 

таҳқиботи ҷиноятӣ нест ва тарафи 

айбдоркунанда ё ҳимояро ҷонибдорӣ 

намекунад. Суд барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои мурофиавии тарафҳо шароит 

муҳайё мекунад[9].  

Саривақт ҷамъоварии далелҳо барои 

интихоби дурусти лаҳзаи гузаронидани ин ё он 

як амалиёти тафтишотӣ ҷиҳати ҷамъоварии 

далелҳо хеле муҳим аст. Агар ин амал 

таъхирнопазир бошад, пас он бояд фавран, 

ҳангоми зарурат гузаронида шавад; агар вақти 

чунин амал бо ҳама гуна мулоҳизаҳои тактикӣ 

муайян карда шавад, он бояд аз ҷониби 

муфаттиш ё суд низ ба назар гирифта 

шавад.Кафолатҳои зарурии боэътимоди 

иттилоот оид ба далелҳои гирифташуда бояд 

риоя карда шаванд. Ин шарт, пеш аз ҳама, 

тавассути интихоби манбаъҳои боэътимоди 

далелҳо таъмин карда мешавад; дуюм, бо риояи 

он шартҳои тактикӣ ва усулҳои тафтишот, ки 

барои ба даст овардани натиҷаҳои мӯътамад 

замина фароҳам меоранд; сеюм, истифодаи 

чунин василаҳои техникӣ, ки далелҳои пурра, 

дақиқ сабт ва боэътимод нигаҳдорӣ мешаванд 

[22, с. 258]. 

Омӯзиши мушкилоти ҷамъоварии далелҳо 

аҳамияти ҳалкунанда дорад. Амалия нишон 

медиҳад, ки хатогиҳо дар ҷамъоварии далелҳо 

ҳангоми тафтишоти пешакӣ ва судӣ хеле 

маъмуланд. Аксар вақт, онҳо ба муайян 

накардани гунаҳгорон ё баровардани ҳукми 

беасос оварда мерасонанд, ки ин то андозае ба 

набудани ғояҳои ягонаи илмӣ дар бораи 

моҳияти ҷамъоварии далелҳо ва омилҳое, ки 

пуррагӣ ва дақиқии инъикоси далелҳоро дар 

парванда муайян мекунад, мусоидат мекунад.Бо 

мақсади таъмин намудани эътимоднокии 

маълумоти бадастомада ва имкони санҷиши он, 

қонунгузор муқаррар менамояд, ки кӣ, дар куҷо 

ва чӣ гуна метавон далелҳоеро, ки дар асоси он 

ҳолатҳои парванда муқаррар шудаанд, ба даст 

оварад. Қонун номгӯи мукаммали манбаъҳои ба 

даст овардани маълумот оид ба парванда ва дар 

робита бо ҳар як манбаъ - тартиби гирифтан 

(пурсиш, тафтиш ва ғайра) ва сабти маълумоти 

гирифташударо дар шакли мурофиавии 

дахлдори парванда муайян менамояд.Чи тавре, 

ки дар боло қайд кардем, ҷамъ овардани 

далелҳо марҳилаи якуми ҷараёни исботкунӣ 

мебошад. Дар ин марҳила далелҳо ҷамъ оварда 

шуда, барои муайян намудани ҳақиқат лозим 

меоянд. Дар ҳама гуна ҳолат ҳангоми баррасӣ 

намудани парвандаи ҷиноятӣ ҳақиқат бояд 

муайян ва муқаррар карда шавад. Лекин, 

далелҳои ҷамъ овардашуда бояд, ки ба таври 

дақиқ тафтиш карда шаванд. 

Ҳамин тариқ, воситаи чамъоварии 

далелҳо ба табиати ҳар як намуди далел хос 

буда, тартиби мурофиавии, ба даст овардан ва 
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мустаҳкам намудани онҳо дар қонунгузорӣ 

пешбинӣ шудааст. Риояи талаботҳои бо қонун 

пешбинишуда, ки ба тартиб ва воситаҳои 

ҷамъоварии далелҳо мансубанд, яке аз 

кафолатҳои муҳими боътимодӣ ва ҳақиқати 

воқеии донишҳои мо оид ба муқаррар кардани 

ҳолатҳои кор мебошад.  

Тафтишии далелҳо. Мувофиқи моддаи 

21 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ Ҷумҳурии 

Точикистон ҳамаи ҳолатҳои исботшаванда доир 

ба парвандаи ҷиноятӣ бояд ҳамаҷониба, пурра 

ва холисона санҷида шаванд[9].  

Қонун шахсони ваколатдори мақомотҳои 

таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ, прокурор ва судро 

вазифадор менамояд, ки ҳамаи далелҳои 

ҷамъовардашударо оиди парвандаи ҷиноятӣ 

бодиққат, ҳаматарафа ва холисона мавриди 

санҷиш қарор диҳанд.  

Тафтиши далелҳо зинаи минбаъдаи 

исботкуниро ташкил медиҳад. Ягон далел то ба 

кадом дараxае, ки боваринок ва бенуқсон 

набошад, насанҷида барои хулоса баровардан 

асос шуда наметавонад, ҳам мазмуни далел ва 

ҳам боэътимод будани манбаи он дар ягонагӣ 

бояд мавриди санҷиш қарор дода шаванд. 

Тафтиши ҳар як далели алоҳида бо роҳи 

муқоиса намудани вай бо дигар далелҳо, пайдо 

кардани зиддияти байни онҳо ва муайян 

кардани сабабҳои зиддият байни онҳо 

гузаронида мешавад[27, с.216]. 

Мақсади асосии санҷидани далелҳоро – 

дар назарияи мурофиаи ҷиноятӣ ин муайян 

намудани сифат ва хусусиятҳои далел- аз 

қабили саҳеҳӣ, имконпазирӣ, боътимодӣ ва 

кофигии далелҳо ташкил медиҳад[30, с.103]. 

Дар адабиётҳои мурофиавӣ оиди мафҳуми 

тафтиши далелҳо назари ягона ва аниқ вуҷуд 

надорад. Ба ақидаи М. С. Строгович “Тафтиши 

далелҳо, ин пеш аз ҳама муайян намудани 

дурустӣ ё нодурустии далелҳо мебошад” [23, с. 

99-100]. А.И. Трусов бошад, мафҳуми тафтиши 

далелҳоро бо мафҳуми баҳодиҳии далелҳо 

алоқаманд медонад [24, с. 86-89с]. 

 Истилоҳи “тадқиқоти далелҳо”- ро 

бошад, П.Ф. Пашкевич чунин маънидод 

мекунад. П.Ф. Пашкевич зери тадқиқоти 

далелҳо: фаъолияти субъекти исботкунӣ оиди 

омӯхтан ва тафтиш кардани далелҳоро 

мефаҳмад. Инчунин, ӯ қайд менамояд, ки маҳз 

дар натиҷаи моҳирона тадқиқ намудани 

далелҳо, имконияти ба онҳо баҳои дуруст додан 

ба вуқӯъ мепайвандад [21, с. 171].  

Истилоҳи “тадқиқот” дар қонун назар ба 

тафтиш васеътар истифода мешавад. Тадқиқот 

ҳамчун ҷараёни ба даст овардан ва тафтиш 

кардани маълумот дар назар дошта мешавад. 

А.Р.Белкин бошад, ҷамъ овардан ва тафтиш 

кардани далелҳоро аз ҳам ҷудо намекунад (маҳз 

истилоҳи тафтишро) истифода менамояд ва 

ақидаи худро ба он асоснок мекунад, ки ҳам 

ҷамъ овардани далелҳо ва ҳам тафтиши далелҳо 

бо як методи умумӣ ба танзим дароварда 

мешавад [3, с. 86-88]. 

Лупинская П.А қайд мекунад, ки 

қоидаҳои ҷамъоварӣ ва санҷидани далелҳо дар 

қонун чунин муқаррар гардидаанд, ки натиҷаи 

дарккунӣ ва имконияти қабули қарори 

мувофиқро дар асоси иттилооти 

бадастовардашуда таъмин мекунад [18, с. 52]. 

Мувофиқи нуқтаи назари А.М. Ларин 

санҷидани далелҳо маънои ҷамъ овардани 

маълумотҳоеро дорад, ки дар асоси онҳо дар 

хусуси боътимодӣ, мансубият ва қобили қабул 

будани далелҳо хулоса кардан мумкин аст. 

Далелҳо ба воситаи далелҳои дигар санҷиш 

карда мешаванд. Ҳамзамон номбурда 

алоқамандии бевоситаи санҷиш ва баҳодиҳии 

далелҳоро қайд менамояд [14, с. 177].  

 Е.А. Доля дар чунин қайд мекунад, ки 

дар зери мафҳуми тафтиши далелҳо дар 

мурофиаи ҷиноятии Федератсия Россия ин 

фаъолияти муфаттиш ва суд, ки ба таҳлил ва 

муқоиса намудани далелҳо ва ба даст овардани 

далелҳои дигар алоқамандӣ доранд, фаҳмида 

мешавад [9, с. 54].  

А.Р. Белкин бошад, падидаи санҷидани 

далелҳоро ҳамчун омили таҳқиқи далелҳо 

маънидод менамояд. Ба андешаи ӯ санҷидани 

далелҳо ҳамчун унсури раванди исботкунӣ 

маълумотҳои зеринро фаро мегирад:дарк ва 

тафтиши боэътимодии маълумотҳои воқеие, ки 

мазмуни санҷидани далелҳоро ташкил медиҳад, 

муайян кардани мансубият ва қобили қабул 

будани далелҳо, муқаррар кардани мувофиқати 

ин далел бо дигар далелҳои дар парванда 

маҳфузбуда [4, с. 177].  

Мувофиқи моддаи 87-и Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

далелҳои аз рӯй парванда ҷамъовардашуда бояд 

ҳамаҷониба ва холисона тафштиш карда 

шаванд. Тафтиш аз таҳлили далелҳои ба даст 
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овардашуда, муқоисаи онҳо бо дигар далелҳо, 

далелҳои нави ҷамъовардашуда, манбаъҳои ба 

даст овардашудаи далелҳо иборат аст [10].  

Агар дар ҷараёни муқоиса муайян гардад, 

ки як далел бар хилофи дигар аст, барои рафъи 

ин зиддият бояд чораҳо андешида шаванд. Дар 

акси ҳол, маълумоти дархостшударо наметавон 

боэътимод ва исбот кард. Далелҳои иловагии 

дар ҷараёни амалиёти иловагии тафтишотӣ ва 

дигар расмиёти мурофиавӣ гирифташуда бояд 

бо далелҳои дар парванда мавҷудбуда муқоиса 

карда шаванд [5, с. 215]. 

Қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ 

тафтиши далелҳоро ба зиммаи таҳқиқбаранда, 

муфаттиш, прокурор, судя яъне нафароне, ки 

ҳукуки қабули қарори мурофиавиро доранд, 

вогузор намудааст. Иштирокчиёни дигари 

мурофиаи ҷиноятӣ бошанд, танҳо ҳуқуқи 

иштирок намудан дар ҷараёни санҷидани 

далелҳоро бо роҳи пешниҳоди далелҳо ва 

дархостҳо доранд. Онҳо метавонанд, таваҷҷуҳи 

муфаттиш, прокурор, таҳқиқбаранда ва судро 

барои муайян намудани боэътимодии далелҳои 

ба дастовардашуда ва ё риоя нашудани шакли 

мурофиавии ҷамъоварию санҷидани далелҳо 

ҷалб созанд.  

Бо мақсади муқаррар намудани далелҳо, 

ва далелҳои нави ҷамъовардашуда, санҷиши 

далелҳо дар ҷои ҳодиса бо роҳи санҷиш дар 

маҳалли ҳодисае, ки нисбати тафтишоти қаблан 

пурсидашуда сурат гирифтааст анҷом дода 

мешавад. Ҳадаф ва вазифаҳои ин амали 

тафтишотиро таҳия намуда, қонунгузор 

мустақиман ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориш 

медиҳад, ки далелҳои мавҷуда тасдиқ карда 

шаванд. Гумонбаршуда ва айбдоршаванда 

ҳангоми санҷиши нишондодҳо дар маҳалли 

ҷойгиршавӣ на танҳо беасос ҷои ишора ба 

ҳодисаи тафтишшавандаро нишон медиҳанд, 

балки ҳолатҳои гувоҳӣ додани дониши 

гунаҳкоронаи онҳоро нишон 

медиҳанд.Тафтиши далелҳо дар ҳама 

марҳилаҳои раванд гузаронида мешавад. Ҳам 

маълумоти воқеӣ ва ҳам манбаъҳои гирифтани 

онҳо бояд ҳарду далелро алоҳида ва дар 

якҷоягӣ бо дигар далелҳои мавҷуда тафтиш 

карда шаванд. Тасдиқи далелҳо аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор 

гузаронида мешаванд, ки қабули қарорҳои 

мурофиавӣ аз он вобаста аст. Дигар 

иштирокчиёни раванд танҳо дар тафтиши 

далелҳо иштирок мекунанд. Тафтиши далелҳо 

фаъолияти зеҳнӣ ва мантиқи муфаттиш, 

таҳқиқбаранда, прокурор ва суд барои муайян 

кардани аҳамият, қобили қабул ва 

эътимоднокии ҳар як далел ва кофӣ будани 

онҳо барои муайян кардани ҳолатҳои ба мавзӯи 

далелҳо алоқаманд ва қабули қарори 

мурофиавӣ мебошад.  

Ҳамин тавр донистани сифатҳо ва 

хосиятҳои ҳангоми тафтиши далелҳо 

бадастовардашуда зарур аст, то таъсири онҳо ба 

эътимоднокии иттилоот дар бораи ҳодисаҳои 

ҷиноятӣ, ки далелҳоро доранд, ба назар гирифта 

шаванд.  

Аз ин рӯ, зарур мешуморем, ки чанд 

таклифу пешниҳодҳои мушаххаси хешро 

вобаста ба ҷамъ кардан ва тафтиши далелҳо 

дар мурофиаи ҷиноятӣ баён намоем: 

1. Дар моддаи 86 Кодекси мурофиавии 

ҷиноятӣ тартиби ҷамъоварии далелҳоро бо 

тартиби зайл пешбинӣ намудааст: 

1. Ҷамъ овардани далел дар ҷараёни 

таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва муҳокимаи судӣ бо 

тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур 

анҷом дода мешавад. 

2. Таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, 

инчунин суд, судя бо дархости тарафҳо ҳуқуқ 

доранд:  

- оид ба парвандаи таҳти пешбурд 

қарордошта бо тартиби муқаррарнамудаи 

Кодекси мазкур ҳар шахсро барои пурсиш ва 

пешниҳод кардани хулоса ба сифати коршинос 

ҷалб намоянд; 

- азназаргузаронӣ, кофтуков ва амали 

дигари тафтишии пешбининамудаи Кодекси 

мазкурро анҷом диҳанд; 

- аз корхона, ташкилот, муассиса, 

шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, инчунин 

мақомоте, ки фаъолияти оперативӣ- ҷустуҷӯиро 

анҷом додаанд, пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо ва 

ашёи барои парванда аҳамиятдоштаро талаб 

намоянд; 

- пешбурди тафтиш ва санҷишро 

(ревизия) аз мақомоти ваколатдор ва шахсони 

мансабдор талаб кунанд. 

3. Ҳимоятгаре, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи Кодекси мазкур барои 

иштирок дар баррасии парванда роҳ дода 

шудааст, ҳуқуқ дорад: 

- далелҳо пешниҳод кунад; 

- маълумотеро, ки барои расонидани ёрии 

ҳуқуқӣ заруранд, ҷамъ оварад; 
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- маълумотнома, тавсифнома ва дигар 

ҳуҷҷатҳоро аз муассиса, ташкилот ва 

корхонаҳои мухталиф, ки бо тартиби 

муқарраршуда ба додани ин ҳуҷҷатҳо ё нусхаи 

онҳо уҳдадоранд, талаб кунад; 

- бо ризои ҳимояшаванда фикри 

мутахассисонро барои шарҳи масъалаҳое, ки 

вобаста ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба миён 

меоянд ва онҳо дониши махсусро талаб 

мекунанд, пурсад. 

4. Маълумот ба тариқи шифоҳӣ, хаттӣ, 

сабти аудиою видео, инчунин ашё ва 

ҳуҷҷатҳоеро, ки далел шуда метавонанд, 

гумонбаршуда, айбдоршаванда, ҳимоятгар, 

айбдоркунанда, судшаванда, ҷабрдида, 

даъвогари гражданӣ, ҷавобгари гражданӣ ва 

намояндагони онҳо, шаҳрвандон, шахсони 

мансабдори корхона, ташкилоту муассиса 

ҳуқуқ доранд пешниҳод кунанд.  

Вале дар қонунгузории мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷкикистон тартиби 

пешниҳоди далелҳо аз ҷониби субъектони 

мазкур танзими қонунии худро наёфтааст. 

Чунин ҳолат хоҳ - нохоҳ дар амалия мушкилиро 

ба миён оварда ба субъектони исботкунӣ, ки 

ваколатҳои ҳокимиятии мурофиавиро доранд, 

намегузорад, саривақт далелҳои дахлдорро 

ҷамъоварӣ ва мустаҳкам намоянд. 

 Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ аст, ки ба 

моддаи 86 Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид карда 

шуда ба он қисми 5 илова карда шавад. Дар он 

зарур аст, ки тартиби аниқи пешниҳоди далелҳо 

аз ҷониби шахсони зикршуда пешбинӣ карда 

шавад. 

2. Ҳарчанд дар Кодекси мурофиавии 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ибораи 

«тафтиши далелҳо» номгузорӣ шуда бошад, 

ҳам лекин омӯзишу таҳлили адабиётҳои 

мурофиавӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки ба ҷойи 

тафтиш асосан ибораи “санҷидани далелҳо” 

истифода мешавад. Ба мақсад мувофиқ 

мешуморем, ки моддаи 87, Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ки «тафтиши далелҳо» номгузорӣ шудааст ба 

«Санҷидани далелҳо» иваз карда шавад. 

Калимаи «тафтиш», ки дар матни моддаи 

мазкур истифода шудааст, ба калимаи 

«санҷиш» иваз карда шавад.  

3. Инчунин маллака ва маҳорати касбии 

кормандони оперативию тафтишотӣ дар самти 

ҷамъоварии далелҳо ва ошкоркунии ҷиноятҳо, 

инчунин баҳодиҳии далелҳо баланд бардошта 

шавад. 

Боварии комил дорем, ки таклифҳои 

пешниҳодшуда то андозае метавонанд дар 

ҷодаи такмили танзими ҳуқуқии муқаррароти 

боби 10-уми КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мусоидат намоянд. 
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Аннотатсия 

Мафҳуми ҷамъ кардан ва тафтиши далелҳо дар мурофиаи ҷиноятӣ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф бо дастрасии адабиётҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ ва 

ҳамчунин истифодаи қонунгузории амалкунандаи мурофиавии ҷиноятӣ масъалаи ҷамъ кардан ва 

санҷидани далелҳоро дар мурофиаи ҷиноятӣ мавриди баррасӣ қарор дода дар иртибот ба ин 

масъала ҷиҳати такмили қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ таклифу пешниҳодҳои судманд баён 

намудем. 

 

Аннотация 

Понятие сбора и проверки доказательства в уголовном процессе 

В статье автор с использованием научных трудов отечественных и зарубежных ученых, а 

также действующего уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан 

исследовала понятие сбора и проверки доказательства в уголовном процессе. На основе 

исследования сформулировала конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию 

уголовно- процессуального законодательства.  

 

Annotation 

Concept, celection and checking evidence in procedure  

In this article the authors analyzed the problem of the ore tic and practical collection and control of 

facts in criminal court process with the use of rich literature of tajik and foreign scientists and acting 

criminal legislation. The authors suggest some significantinitia – tives on improving legislation in the part 

of material evidence.  
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ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ ҲАМЧУН ИЛМИ БУНЁДИИ 

ИҶТИМОӢ: ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ОН ДАР ЗАМОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
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Вобаста ба талаботи замони муосир 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ 

инкишоф ёфта, зарурат ба ташаккул ва рушди 

ҳуқуқии фаълияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пеш 

меояд. Дар ин радиф, ба соҳаи мустақили илми 

ҳуқуқ табдил ёфтан ва ба ин ҳайс шинохта 

гардидани илми фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ, ки айни замон дорои заминаҳои 

пурраи ҳуқуқист, ҳамчун илми бунёдии 

иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеа ва давлат, нақши 

муҳим дошта, занҷири иҷтимоии 

пайвандкунандаи муносибатҳо байни ҷомеа ва 

давлат мебошад. Дар ин замина ташаккул ва 

рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар 

Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ 

раванди муташаккилонае мебошад, ки ба 

чорчӯбаи муайяни ҳуқуқӣ ва илмӣ расида, «дар 

батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, вобаста ба содир намудани ҷиноят ва 

ба таври ғайриқонунӣ муайян намудан ва 

кушодани он алоқамандӣ дошта», [1, с. 15], дар 

амалигардонии мақсадҳои давлат ва Ҳукумат 

дар ин самт саҳми босазо мегузорад. 

Имрӯз низ ин самти нави илми ҳуқуқ 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ роҳу равиши 

куҳнаи худро гум накардааст ва маҳз «Решаҳои 

ташаккули таҳлилу таҳқиқи ҷинояту 

ҷинояткорӣ дар сарзамини Осиёи Марказӣ ва 

Мовароуннаҳру Хуросон ба умқи асрҳо 

мерасад. Истифодаи усулҳои гуногуни иқрор 

сохтани Гарпак аз ҷониби Астиаг-падархонди 

Куруш дар асри V-и пеш аз мелод, бо либосҳои 

фақирона ба лашкаргоҳи душманон рафтани 

Рустами достон дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, 

пероҳани дарвешӣ ба бар кардани Аваз аз 

достони халқии «Гӯруғлӣ» [2] бо мақсади 

дастгир кардани душманон, хоинони халқу 

Ватан, дину мазҳаб, тарҳи симо кардани 

шабгардиҳои Самаки айёр, Абӯмуслими 

Хуросонӣ ва қаҳрамонони «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-

и Восифӣ натиҷаи амалҳову чорабиниҳои 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар давраҳои 

гуногун ба шумор мераванд» [3, с. 9]. 

Ҷомеаи имрӯзаи мо, ки дар ҳоли рушд 

қарор дорад, баҳри танзими муносибатҳои 

мавҷуда ва минбаъд пайдошавандаи иҷтимоӣ ба 

ташаккули бунёди муайяни иҷтимоӣ эҳтиёҷ 
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дорад. Аз ин рӯ, баҳри дар амал татбиқ 

намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ, мубориза бо 

ҷинояткорӣ ва алоқаи зичу васеъ доштани он бо 

аҳолӣ Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 

Фармони худ аз 19 марти соли 2013 таҳти № 

1438 «Стратегияи ислоҳоти милитсия барои 

солҳои 2013-2020»-ро тасдиқ намудааст [4]. 

Дар ин самт таъсис ва фаъолияти он 

субъектҳое, ки бевосита ба ошкор намудан, 

огоҳонидан, пешгирӣ кардан ва кушодани 

ҷиноятҳо, ҳамчунин ошкор ва муайян намудани 

шахсони ин ҷиноятҳоро тайёркунанда, 

содиркунанда ё содиркарда, ҷустуҷӯӣ шахсони 

аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд 

пинҳоншуда, аз адои ҷазои ҷиноятӣ 

саркашинамуда, ҳамчунин ҷустуҷӯи шахсони 

бедарак гумшуда, ба даст овардани маълумот 

дар бораи ҳодиса ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки 

ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 

амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, 

иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳдид менамоянд [5, с. 3], иртибот доранд, 

махсусан муҳим мебошанд. Зеро маҳз тавассути 

онҳо муносибатҳои иҷтимоӣ метавонанд ба 

низоми муайян даромада, рушди ҷомеа дар 

чаҳорчӯбаи дақиқ ва мувофиқ ба мақсадҳои 

давлат рушд намоянд. 

Бояд қайд намуд, ки сиёсати оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти муҳими татбиқи 

мақсадҳои давлат низоми мукаммали иҷтимоию 

сиёсие мебошад, ки маҷмӯи томи сохторӣ, 

муносибатҳои тавассути санадҳои меъёри 

ҳуқуқӣ ва ахлоқии эътирофшуда, маҷмӯӣ 

ҳаракатҳои корманди оперативӣ оид ба муҳайё 

намудани шароити сунъиеро дар бар мегирад, 

ки, барои бомуваффақият ҳал намудани 

вазифаҳои тактикаи оперативӣ равона 

мегардад. Дар ин раванд нақши субъектони 

бевоситаи мақомоти амаликунандаи фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва тадбиқкунандаи 

мақсадҳои давлат – корманди оперативӣ хеле 

муҳим мебошад. 

Хусусияти иҷтимоӣ доштани фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, вобаста ба самт дар ду 

самт ба назар мерасад: якум, сиёсати дохилӣ, 

дуюм сиёсати беруна. Сиёсати дохилӣ инчунин 

соҳаи сиёсати давлатӣ мебошад, ки бо 

андешидани чорабиниҳои давлатӣ дар дохили 

кишвар алоқамандӣ дорад (қабули қонунҳо, 

барномаҳо, қарорҳои маъмурӣ ва ғ). Сиёсати 

беруна бошад, ин тарзи аз ҷониби давлат ҳимоя 

намудани манфиатҳои худ дар сиёсати ҷаҳонӣ 

мебошад [6, с. 87]. 

Чунин дараҷабандӣ бори дигар аз он 

шаҳодат медиҳад, ки фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ дорои робитаҳои зичи иҷтимоӣ, ҳатто 

дар баъзе мавридҳо ташаккулдиҳандаи нерӯ ва 

ниҳодҳое мебошанд, ки аз давлат ва 

манфиатҳои он дифоъ намуда, амру фармонҳои 

онро дар амал пиёда мегардонанд. Ҳамчунин 

таҳлили моҳияти иҷтимоии фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ баёнгари он мебошад, ки 

он ҳамчун воситаи муҳими ҳалли проблемаҳо 

дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ нақши 

асосиро бозида, таъминкунандаи робитаи 

миёни давлат ва ҷомеа баромад намуда, 

самаранокии он аз малакаи баланди касбӣ 

доштани кормандони оперативӣ, вобастагӣ 

дорад. 

Таҳлили назарияҳои гуногуни илмӣ 

вобаста ба эътирофи фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти афзалиятноки иҷтимоӣ 

ва таҷрибаи ташаккул ва рушди он дар солҳои 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон бори дигар аз он 

шаҳодат медиҳад, ки мавҷудияти чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ҳаракатҳои он 

ташаккули ин соҳаи муҳимро асоснок 

мекунанд. Аз он ҷумла,«муттаҳид кардани 

усулу воситаҳои фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки ба салоҳияти 

роҳбарони воҳидҳои оперативӣ дохил 

мегарданд, онҳоро вазифадор менамоянд, ки 

ҷои гузаронидани он ва дар маҷмӯъ вазифаи ҳар 

як аъзоёни гурӯҳро ҳангоми гузаронидани 

ҳаракатҳои оперативӣ ба нақша гирифта, 

онҳоро ба танзим дароранд» [7. с. 30]. 

Қобилияти қонеъ намудани ниёзмандии ҷомеа 

тариқи идора намудани рафти ҳаводис бо 

истифодаи чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 

дар муайян намудани вазъияти оперативӣ ва 

мубориза бар зидди ҷинояткорӣ муваффақият 

ба даст овардан ва танзими дурусти равандҳои 

иҷтимоӣ, маҷмӯи томи сохторӣ, аз ҷумла 

субъектҳое, ки ин равандро амалӣ менамоянд, 

мавҷудияти маҷмӯи арзишҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ 

ва ҳуқуқии рафтори шахсони мансабдори 

мақомоти амаликунандаи фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва захираҳои инсонӣ ва 
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моддии зарур буда ҷиҳати дастрасӣ ба чунин 

мақсадҳоро танзим менамояд. 

Вобаста ба амалҳои номбаршуда метавон 

хулоса намуд, ки дар ҳақиқат самти фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти 

афзалиятноки муҳими иҷтимоӣ зарурати 

мавҷудияти худро дар таърих собит намудааст. 

Дар ҳама давру замон ҷомеаи инсонӣ хамеша ба 

назму тартиб ва тинҷиву амният ниёз дошт ва 

ин ниҳод ба уҳдаи аққалияте гузошта мешуд, ки 

бо дарназардошти ҳимояи манфиатҳои давлат 

бояд ин рисолатро иҷро мекард. Дар қатори 

дигар омилу сабабҳое, ки баъдҳо боиси тавлиди 

давлат гардидааст аз ҳама муҳимаш зарурияти 

таъмин ва нигоҳдории тартиботи дохилӣ 

мебошад. Дар баробари ин лозим ба ёдоварист, 

ки самти нави илми ҳуқуқ фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар мутобиқкунонии 

манфиатҳои қишрҳои гуногуни ҷомеа, таъмини 

ҳамгироии иҷтимоии онҳо, таъмини суботу 

амният дар он муҳити иҷтимоие, ки ин қишрҳо 

зиндагӣ мекунанд, ташаккули мафкураи 

созандаи мутобиқ ба мақсадҳо ва ҳадафҳои 

давлат ё худ таъмини ягонагии ғоявиеро тақозо 

менамоянд, ки баҳри амалӣ намудани 

проблемаҳои ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд 

заруранд. 

Дар ин замина фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти нави илми ҳуқуқ дар 

замони соҳибистиқлолӣ бо дарназардошти 

ковишҳои миллию давлатӣ ва фарҳангию 

иҷтимоӣ ташаккул ёфта, дар ҳоли рушд ва 

густариш қарор дорад. Тӯли солҳои 

истиқлолият бо раҳнамоии бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раванди ислоҳоти 

ҳуқуқӣ тамоми паҳлуҳои зиндагии ҷомеаро 

фаро гирифт ва роҳҳову самтҳои инкишоф 

муайян карда шуданд [8. с. 3]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими 

ифтитоҳи сохтмони бинои нави таълимии 

Академияи Вазорати корҳои дохилии 

Тоҷикистон, оид ба санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқии 

милитсия ёдрас гардида, изҳор намуд, ки дар 

замони истиқлолият марҳала ба марҳала 

ҳуҷҷатҳои асосии ислоҳоти миллитсия қабул 

гардида, шакли фаъолияти он куллан тағйир 

дода шуд. Дар таърихи навини миллитсияи 

кишвар нахустин маротиба соли 1998 Қонун 

«Дар бораи фаъолияти оперативӣ - ҷустуҷӯӣ» 

қабул карда шуд ва баъдан бо дарназардошти 

талаботи замон соли 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. Ҳамзамон бо ин, қабули 

қонун ба баланд бардоштани сатҳи касбии 

кормандони милитсия дар раванди амалӣ 

намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ 

мусоидат намуд [9].  

Дар пайвастагӣ ба ташаккули фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти алоҳидаи 

илми ҳуқуқ дар Тоҷикистон, марҳилаҳои 

алоҳидаи таърихӣ-ҳуқуқӣ ва амалии инкишофи 

пасошӯравӣ ва муосири ин соҳаи фаъолиятро 

ҷудо намудан лозим аст: 

-якум, марҳилаи «рукуди» ҳуқуқии 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ тавассути 

режими махфият бо риояи принсипи 

«пинҳонкорӣ, ҳамбастагии усул ва воситаҳои 

ошкоро ва ғайриошкоро» [10, с. 3] ва давраи 

инкишофи назарияи фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ; 

-дуюм, давраи эъломи ошкории 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар шароити 

истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

давраи ҳозира [11, с. 185]. 

Муҳайё намудани заминаи меъёрии 

ҳуқуқӣ омили муҳим дар самти 

бамеъёрдарории фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ дар ин самт гардида , асосҳои 

ташкили тактикаи фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва «кафолатҳои ҳифзи 

иҷтимоӣ ва ҳуқуқии кормандони он мақомоте, 

ки ба штати он ин шахсон шомиланд, паҳн 

мегарданд» [12, с. 15]. Дар ин самт танзими 

ҳуқуқ дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, 

«муайян намудан ва асосноккунии зарурияти 

иҷтимоӣ доштани меъёрҳои амалкунанда ва 

тарҳрезишавандаи ҳуқуқи оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, 

такмил додани қонунгузории оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ, беҳтар ва самараноктар гардонидани 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ба роҳ 

мондани таҳқиқотҳои илмӣ барои дарёфти 

усулу тарзҳои ҳарчи боэътимоди мубориза бо 

ҷинояткорӣ»-ро [13, с. 90] метавон заминаҳои 

ҳуқуқии замонавӣ дар самти ташаккул ва 

рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон номид. Зеро дар заминаи 

ҳимояи иҷтимоию ҳуқуқии мусоидати 

шаҳрвандон ба мақомоти амаликунандаи 
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фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ боиси аз миён 

рафтани баъзе меъёрҳои табъизӣ гашта, 

имконияти мусоидро баҳри ба фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷалб намудани кормандони 

лоиқу сазовор фароҳам овард. Чунки 

мутахассисони дорои маълумоти ҳуқуқӣ бояд 

раванди рушди давлати демократӣ, иҷтимоӣ ва 

ҳуқуқиро таъмин намоянд. Яъне, фақат муҳим 

будани малака ва дараҷаи тахассусӣ, сифатҳои 

ахлоқӣ, психологӣ ва густариш бахшидани 

худшиносиву худогохии миллӣ ва баланд 

бардоштани маърифат ва маҳорату дониш 

ҳамчун талаботи муҳим арзёби гардида, 

маҳдудиятҳо аз рӯӣ мансубияти миллӣ, 

шаҳрвандӣ, миллат, нажод, ҷинс, забон, 

эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсилот, вазъи 

иҷтимоӣ ва молу мулкӣ, мансаби шахс аз байн 

бардошта шуданд. Чунин муносибат ба асосҳои 

демократии сохти давлатдорӣ мувофиқ буда, 

имконият медиҳад, ки фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ дар сатҳи дастрас ба ҳар як узви 

ҷомеа қарор дошта, самаранокии фаъолияти он 

тавассути гирифтани иттилоот нисбати рақиб 

(ҷинояткорон), расидан ба мақсади ошкор 

кардан, пешгирӣ намудан, кушодани ҷиноят, 

ҳуҷҷатноккунии кирдорҳои онҳо таъмин карда 

шавад. Бе чунин дахолаткунӣ ва бе истифодаи 

ин усул муборизаи бомуваффақиятона бо 

ҷинояткорӣ, таъмини амнияти шахс, чамъият ва 

давлат имконнопазир аст. 

Принсипҳо (аз калимаи лотинӣ гирифта 

шуда, маънояш 1) асос, қонун, усул, бунёд, 

шарт. 2) эътиқод, ақида, нуқтаи назар мебошад, 

ки дар низоми объективӣ ба сифати ақидаҳои 

роҳнамо, дархост, илтимос, ҷустуҷӯ ва 

қоидаҳое баромад мекунад, ки онҳоро одамон 

дар ин ё он соҳаи фаъолияти худ ба роҳбарӣ 

мегиранд ва дар шаклгирии чорабиниҳои 

оперативӣ-ҷустуҷӯӣ нақши бузург доранд. Зеро 

асоси ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, 

ки қисми муҳими батанзимдарории ҳуқуқии 

чунин намуди фаъолияти давлатӣ ба ҳисоб 

меравад, тақозо мекунад, ки ин талабот пеш аз 

ҳама, дар сатҳи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

идоравӣ ва байниидоравӣ, ки дар маҷмӯъ асоси 

ҳуқуқии онро ташкил медиҳанд, татбиқ карда 

шаванд. Дар баробари ин, дар хотир бояд дошт, 

ки муайян намудани чаҳорчӯбаи ҳуқуқии 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, муносибатҳои 

муҳими иҷтимоию сиёсии дар ин самти 

фаъолият ба миён меомадаро танзим 

менамоянд. 

Ҳамзамон, бояд дар назар дошт, ки 

сиёсати танзими ҳуқуқӣ чуноне ки дар боло 

зикр намудем, дорои сиёсати дохила ва сиёсати 

беруна мебошад. Дар сиёсати оперативӣ-

ҷустуҷӯии давлати Тоҷикистон сиёсати дохила 

ва сиёсати беруна қаблан муайян гардида, 

вобаста ба талаботи ҷомеа мунтазам рушд 

меёбанд. 

Яке аз нишонаҳои муҳими ташаккули 

сиёсати оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ин мавҷудияти 

қоида ва меъёрҳои муайяне мебошанд, ки бо 

арзишҳои олии инсонӣ, талаботҳои фарҳангию 

ахлоқӣ эътироф гардида, бо ҳимояи 

ҳамаҷонибаи ҳуқуқӣ таъмин шудаанд. Вобаста 

ба ин, одоби корманди оперативӣ ин риояи 

одоби муошират, муайян намудани шахсияти 

ҷинояткор, амалҳои ҷинояткоронаи ӯ ва 

гирифтани иттилооти зарурӣ ба шумор меравад. 

Фаъолияти хизматии кормандони 

дастгоҳҳои оперативии мақомоти корҳои 

дохилӣ дар баъзе ҳолатҳо бо хатар рӯ ба рӯ 

шуданро дорад. Аз ин лиҳоз, муҳимтарин 

ҳолатҳои психологӣ ва ахлоқие, ки аз ҳолатҳои 

хатар бармеоянд, таваккал кардани кормандони 

оперативӣ нисбати вазифаҳои хизматиашон 

мебошанд. 

Гуфтан мумкин аст, ки фаъолияти 

кормандони оперативӣ ба бозии шоҳмот 

монанд мебошад, ки ҳар як ҳаракати донаи 

шоҳмотро алоҳида таҳлил карда, ба воситаи 

тафаккури таҳлилӣ хулосаҳои зарурии худро 

барои пешбурди кори оперативӣ мебарорад.  

Яке аз хислатҳои дигаре, ки дар 

фаъолияти кормандони оперативӣ лозим аст ин 

мушоҳидакорӣ ва муҳокимаронии ақлонӣ 

мебошад. 

Мушоҳида-раванди психикӣ ва шакли 

фаъолияти интеллектуалӣ мебошад, ки 

хусусияти шахсии кормандони оперативиро 

нишон медиҳад. Ин хусусият имкон медиҳад, 

ки ба моҳияти зуҳуроти мушоҳидашаванда 

корманди оперативӣ сарфаҳм рафта, онро дарк 

намояд. Яъне ҳар лаҳза, ҳодиса, далел бояд зери 

мушоҳидаю назорати кормандони оперативӣ 

қарор гиранд. 

Зери мафҳуми муҳокима ботинан доир ба 

масъала, ҳодиса, далел ва дигар ҳолатҳо баҳс 

кардану нисбати онҳо қарори қонунӣ қабул 

намудан фаҳмида мешавад. 
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Аз ин хотир, ҳар як корманди оперативӣ 

дар фаъолияти хизматиаш оид ба ҳар як ҳодиса 

бояд мушоҳидакор ва муҳокимарон бошад. 

Яъне рафтору амалҳоро таҳлил карда тавонад, 

хатогӣ ва камбудиҳоро ҳангоми амалӣ сохтани 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ саривақт пайдо 

намуда, онҳоро фавран бартараф созад. 

Яке аз хусусиятҳои дигар дар фаъолияти 

кормандони оперативӣ ин риояи одоби 

муошират, муайян намудани шахсияти 

ҷинояткор, амалҳои ҷинояткоронаи ӯ ва 

гирифтани иттилооти зарурӣ ба шумор меравад. 

Бояд тазаккур дод, ки ҷанбаи 

интеллектуалии корманди оперативӣ хеле 

пурмасъул буда, дар давоми малакаи корӣ 

таффакури амалии корманди оперативӣ ҳамчун 

ақли «оперативӣ» бояд истифода шавад, ки 

мазмуни касбияти вайро ташкил медиҳад ва дар 

раванди фаъолият аҳамияти махсус дошта, дар 

ин робита масъалаҳои одоби муошират, 

таҳамулпазирӣ, эҳтироми худ ва шахсияти 

дигарон, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон, 

қобилияти қабули қарори дуруст ва дигар 

шаклҳои муносибат ва рафтор омили муҳим дар 

самти фаъолияти корманди оперативӣ ба ҳисоб 

меравад. Ин ҳама имрӯз тавассути санаду 

меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим гардида ва ҳамчун 

талаботи меъёрӣ аз ҷониби кормандони 

оперативӣ бояд риоя карда шавад. 

Ташаккул ва рушди фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯиро бе ташкили омӯзишҳои 

касбӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. Зеро 

дигаргуниҳои ҳамарӯзаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, 

фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ дар дохили кишвар ва чи 

дар сиёсати байналмилалӣ, дастовардҳои нави 

илму техника, рушди техналогияҳои муосир ва 

фазои тағйирёбандаи муносибатҳои 

минтақавию ҷаҳонӣ тақозо менамояд, ки 

корманди оперативӣ пешоҳанги ин ҳама 

дигаргуниҳо бошад. 

Дар заминаи Академияи ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсис додани факултети № 6 оид 

ба «Тайёр намудани кадрҳои оперативӣ барои 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон» қадами 

ҷиддӣ дар самти тарбияи кадрҳои 

баландихтисос дар соҳаи фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ гашта, ҷиҳати ташаккул ва рушди ин 

ниҳоди муҳими иҷтимоӣ дар кишвар мусоидат 

мекунанд. Рӯзи 22 ноябри соли 2019 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави 

Факултети фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯии 

Академияи Вазорати корҳои дохилиро дар 

вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор 

доданд, ки ин бозгӯи таваҷҷуҳи рӯзафзуни 

роҳбарияти Ҳукумати ҷумҳурӣ, алалхусус 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

нисбати фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ва 

ин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мебошад.  

Ҳамчунин, амалӣ гардидани фаъолияти 

факултети № 1 низ дар ин самт саҳми босазо 

мегузорад. Факултети № 1 ҳамчун зинаи олии 

касбӣ тайи солҳои 2020-21 ҷиҳати тарбияи 

кормандони оперативӣ ва омода намудани онҳо 

дар сатҳи сифатан нав дар самти фаъолияти 

оперативӣ – ҷустуҷӯӣ мусоидат намуда, 40 

нафар роҳбарони шуъбаҳои мақомоти корҳои 

дохилӣ курсҳои бозомӯзиро аз рӯйи ихтисоси 

«Идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ» хатм намуда, 

сазовори сертификат гардиданд. 

Мавҷудияти механизми омӯзиш, бозомӯзӣ 

ва такмили ихтисоси кормандони оперативии 

мақомотҳои амаликунандаи фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷӯии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 

раванди умумии омодасозии кадрҳо дар самти 

фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аҳамияти 

махсус дошта, баҳри самаранокии фаъолияти 

онҳо дар ин самт мусоидат менамояд. Бесабаб 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар Паёми худ 

ибрози назар накарданд, ки «Роҳбарону 

кормандони соҳаи маорифро зарур аст, ки дар 

баробари чунин дастгириҳои давлат ва афроди 

ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар як 

муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шакли 

моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 

баланд бардоранд» [14, с. 17] 

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, 

ки ташаккул ва рушди фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти афзалиятноки ҳуқуқии 

давлат дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти 

назоратбарии бевоситаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар доираи салоҳияти муайян намудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор 

дошта, дар ин давра тавонист мавҷудияти худро 

ҳамчун самти муҳиму зарурӣ собит созад. 

Ҷанбаи муҳими дигари фаъолияти ин самт 

вобаста ба рушди ҷомеа такмил ёфтани он 

мебошад, ки ин хусусият имконият медиҳад, то 
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самаранокии фаъолияти он таъмин карда шавад.
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Аннотатсия 

Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун илми бунёдии иҷтимоӣ: ташаккул ва рушди он 

дар замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар мақолаи мазкур фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун самти афзалиятноки муҳими 

иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеа ва давлат нақши муҳим дошта, занҷири иҷтимоии пайвандкунандаи 

муносибатҳои миёни ниҳодҳои мазкур, яъне ҷомеа ва давлат мебошад. Дар ин замина ташаккул ва 

рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ раванди 

муташаккилонае мебошад, ки ба шаклгирии чаҳорчӯбаи ҳуқуқӣ ва рафторӣ, доираи муносибатҳо ва 

принсипҳо дар амалигардонии мақсадҳои давлат дар самти ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирӣ 

кардан ва кушодани ҷиноятҳо, ҳамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони ин ҷиноятҳоро 

тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда, ҷустуҷӯи шахсони аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд 

пинҳоншуда, аз адои ҷазои ҷиноятӣ саркашинамуда, ҳамчунин ҷустуҷӯи шахсони бедарак 

гумшуда, ба даст овардани маълумот дар бораи ҳодиса ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид менамоянд, муайян намудани номгӯй ва ҷойи молу мулки аз ҷониби 

суд мусодирашаванда, таъмини амнияти системаҳои иттилоотӣ, саҳми босазо мегузоранд. 
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Аннотация 

Оперативно-розыскная деятельность как фундаментальная социальная наука: 

формирование и её становление и развитие в период государственной независимости 

Республики Таджикистан 

В данной статье анализируется появление оперативно-розыскной деятельности как основание 

социальной науки и имеет важное значение в жизни общества и государства и служит социальной 

цепочкой, соединяющей отношения между этими институтами. На этой основе формирование 

оперативно-розыскной деятельности в Таджикистане в годы независимости представляет собой 

высокоорганизованный процесс, способствовавший оформлению правовых и поведенческих рамок, 

отношений и принципов, играющих важную роль в реализации целей государства по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявление и установление лиц, 

их подготавливающих, совершающих или совершивших, осуществление розыска лиц, 

скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от отбывания уголовного 

наказания, а также розыск лиц, без вести пропавших, добывание информации о событиях или 

действиях (бездействии), создающих угрозу правам и свободам человека и гражданина, 

общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической 

безопасности Республики Таджикистан, установление наименования и местонахождения 

имущества, подлежащего конфискации судом, обеспечение безопасности информационных систем. 

 

Annоtation 

Operational search activity as the basis of social science: its formation and development 

during the period of state independence of the Republic of Tajikistan 

This article analyzes the emergence of operational investigative activities as the basis of social 

science and is important in the life of society and the state and serves as a social chain connecting the 

relations between these institutions. On this basis, the formation of operational and investigative activities 

in Tajikistan during the years of independence is a highly organized process that contributed to the 

formation of legal and behavioral framework, relations and principles that play an important role in the 

implementation of the state's goals to identify, prevent, suppress and solve crimes, as well as the 

identification and identification of persons who prepare them, commit or have committed them, the search 

for persons hiding from the bodies of inquiry, investigation and court, evading the serving of criminal 

punishment, as well as the search for persons, information about events or actions (inaction) that threaten 

human and civil rights and freedoms, public, state, military, economic, information or environmental 

security of the Republic of Tajikistan, establishing the name and location of property subject to 

confiscation by the court, ensuring the security of information systems. 
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ  
ДЕЛАМ И ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ЭСТОНИИ 
 
Ключевые слова: порядок исполнения судебных актов; немедленное исполнение; 

санкции за неисполнение; неисполнение постановления о правовой защите; наложение 
штрафа; резолютивная часть решения; средство принуждения; субститутивное исполнение. 

Keywords: judicial acts enforcement procedure; immediate enforcement; sanctions for failure 
to enforce; nonenforcement of the legal protection order; imposition of fine; resolutive part of a 
decision; means of restraint; vicarious enforcement. 
 

В Эстонии административные суды 
действуют с 15.09.1993 года и вначале также 
рассматривали и дела о правонарушениях. 
Закон об административном производстве 
(процедурах) действует с 2002 года и 
Административно-процессуальный кодекс 
действует с 2000 года. Таким образом, в 
Эстонии сложилась достаточно опытная и 
добротная система производства по 
публично-правовым спорам. 

В главе 23 Административно-
процессуального кодекса (далее АПК) 
зафиксирован порядок исполнения судебных 
актов. Судебный акт исполняется после 
вступления его в законную силу кроме 
случаев, если в судебном акте признано, что 
он подлежит немедленному исполнению, то 
есть до его вступления в законную силу. 
Немедленному исполнению по ст. 247 АПК 
ЭР подлежит судебный акт 1) которым 
чиновник восстанавливается по службе (эти 

дела в некоторых государствах не входят в 
компетенцию административного суда), 2) 
которым присуждается недополученное 
вознаграждение по труду, но не более чем за 
2 месяца, 3) в ином предусмотренном 
законом случае (если более позднее 
исполнение причинило бы существенный 
вред правам участника процесса либо было 
бы затруднено или невозможно, в том числе с 
учетом публичных интересов). 

Часть 5 ст. 247 АПК ЭР дает 
возможность на постановление о признании 
судебного акта подлежащим немедленному 
исполнению или об отказе в этом, подачу 
частной жалобы. 

Постановление Окружного суда, 
вынесенное по частной жалобе, не подлежит 
обжалованию и поэтому исполняется сразу. 

В ст. 248 АПК ЭР указаны санкции при 
неисполнении подлежащего исполнению 
судебного акта. 
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Суд налагает на виновного участника 
процесса штраф в размере до 32000 евро за 
неисполнение судебного акта или 
утвержденного судом компромисса. 
Наложение штрафа не освобождает 
участника процесса, не исполнившего 
предписание решения суда или 
утвержденного судом компромисса, от 
обязанности в течение разумного срока 
исполнить предписание или компромисс, а 
также не лишает участника процесса, в 
интересах которого предписание или 
утвержден компромисс, права 
ходатайствовать перед судом о наложении 
нового щтрафа за неисполнение предписания 
решения суда или компромисса. 

Согласно ч. 2 этой же статьи, при 
наложении штрафа суд учитывает время, 
прошедшее с момента вступления решения 
суда в законную силу, и иные обстоятельства, 
которые имеют значение при наложении 
штрафа и определении его размера. Если с 
момента наложения предыдущего штрафа 
прошло разумное для исполнения судебного 
акта время, но судебный акт не исполнен, то 
суд может вновь наложить штраф и 
количество повторов законодательно не 
ограничено, то есть налагать штраф можно 
столько, пока решение не будет исполнено. 

Штраф за неисполнение решения 
Государственного суда и Окружного суда 
налагается административным судом 1 
инстанции. 

Участник процесса может подать 
частную жалобу на постановление о 
назначении денежного штрафа за 
неисполнение судебного акта или 
утвержденного судом компромисса. На 
постановление о наложении штрафа в 
отношении решения Окружного суда можно 
подать жалобу в Государственный суд. 

За неисполнение постановления о 
первоначальной правовой защите также 
может быть наложен штраф (ст. 254 ч 1 АПК 
ЭР) и впоследствии, если вследствие 
неисполнения постановления причинен вред, 
то можно требовать возмещения 
причиненного ущерба. 

Согласно ст. 254 ч 3, если 
ходатайствующий о правовой защите ввел 
суд в заблуждение и правовая защита 
причинила вред третьему лицу вследствие 
виновного поведения ходатайствующего, то 

ходатайствующий обязан возместить вред, 
причиненной правовой защитой. 

Во избежание неисполнения судебных 
актов наложение большого штрафа в сумме 
до 32000 евро помогает обеспечить 
исполнение судебных решений и это 
довольно-таки действенное средство. 

Хотя не исключено, что и такой 
большой штраф не дает полной гарантии к 
исполнению судебного акта. Замечу, что 
Гражданско-процессуальный кодекс ЭР не 
предусматривает наложение штрафа для 
обеспечения решения в гражданских делах. 

Для наложения штрафа может быть 
ходатайство участника процесса, а также и 
инициатива суда. Штраф можно наложить 
лишь на участника процесса. Если 
неисполнение судебного акта происходит по 
вине лица, не являющегося участником 
процесса, то штраф налагать 
непозволительно. 

Штраф можно налагать, если участник 
процесса не приступил к исполнению 
судебного акта (бездеятельность), а также, 
если приступил, но не в разумные сроки, и 
суд оценивает это исходя из обстоятельств 
дела и проверяет обе причины. 

При наложении штрафа за 
неисполнение судебного акта предпосылкой 
является ясное и исполняемое предписание 
судебного акта без дополнительных 
разьяснений (или обращений к 
мотивировочной или описательной части 
решения). Следует проверить перед 
наложением штрафа, предприняты ли 
участниками процесса шаги и являются ли 
они действенными к исполнению судебного 
акта. Может возникнуть необходимость 
контроля для установления новых 
обстоятельств, препятствующих исполнению 
судебного акта. 

Штраф можно налагать и в случае, если 
не указан срок для совершения тех или иных 
действий по судебному акту, тогда исходят 
из разумных сроков. Государственный суд в 
одном конкретном деле нашел, что если с 
установления исходных данных детальной 
планировки и до предоставления детальной 
планировки публично для общественности 
прошло почти 4 года, то этот срок превысил 
разумные пределы, и наложение штрафа 
было обоснованным. 
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Наложение штрафа – это многоэтапное 
взвешивание обстоятельств: прежде всего 
следует установить, надо ли налагать штраф. 
При выводе, что штраф необходим и 
возможен, следует решить размер штрафа. 
Налагать ли максимальный штраф или 
меньшую сумму – зависит от обстоятельств 
конкретного дела. В случае, когда участник 
процесса – административный орган – начал 
исполнять судебный акт, но не довел до 
конца, то был наложен штраф в размере 
половины от максимальной ставки и 
Государственный суд посчитал это 
обоснованным и правильным. 

Следует иметь в виду, что наложение 
штрафа не преследует цели наказания, если 
штраф не поможет исполнить резолюцию 
судебного акта. Если вследствие 
неисполнения судебного акта причинен 
ущерб, производство по его требованию 
должно идти в отдельном от наложения 
штрафа производстве. 

Штраф можно налагать многократно и 
на правопереемника участника процесса, 
который не исполняет вступивший в 
законную силу судебный акт (ст. 177 ч.5 АПК 
ЭР). 

Государственный суд разъяснил 
(29.05.2014, нр. 3-3-1-11-14), что не 
исполнение означает не исполнение 
предписания, данного в резолюции 
судебного акта (3-3-1-27-06, п. 12).  

Согласно АПК ЭР ст. 162 ч 1 в 
резолютивной части решения должны 
содержаться четкие и однозначные выводы 
суда по требованиям жалобы и по еще не 
разрешенным ходатайствам участников 
процесса. В той же статьи ч 4 указано, что 
резолютивная часть должна быть понятной и 
исполняемой без других частей решения. 
Резолютивная часть должна быть четко 
различимой от остальных частей решения. 
Замечу, что в эстонских судах резолютивная 
часть решения следует сразу за 
вступительной частью, то есть в самом 
начале. Однако резолюция вытекает из 
описательной части и мотивировочной части 
и правового анализа. Резолюция должна 
быть резолютивной! Судья, вынося решение, 
всегда должен знать, как сформулировать 
резолютивную часть решения, чтобы это 
было исполнимо. Бывает, резолютивная 
часть решения неудачна и не всегда 

однозначно понятна и наложение штрафа 
проблематично из-за брака судьи. 
Наложением штрафа за неисполнение 
решений обычно занимается председатель 
суда, который беспристрастно оценивает 
возможность исполнения резолютивной 
части. Если судебный акт невозможно 
исполнить вследствие судебной ошибки, 
штраф не налагается, и участник процесса 
может требовать вынесения 
разьяснительного решения. 

Если жалобщик обратился в суд с 
обязывающим требованием (жалоба о 
возложении обязанности), в том числе и о 
возмещении ущерба и с жалобой о запрете 
акта или совершения действия – как особые 
виды обязывающей жалобы – то суд при 
удовлетворении жалобы в резолюции 
предписывает ответодателю обязательство 
по требуемому акту или действию. 

Если жалобщик обратился в суд с 
требованием частичной или полной отмене 
административного акта (жалоба об отмене 
акта), то по этому требованию суд в случае 
удовлетворения жалобы прекращает 
действие административного акта или 
административного договора. 

При установлении ничтожности 
административного акта, противоправности 
административного акта или действия либо 
иного фактического обстоятельства 
(установительная жалоба), считается, что 
ничтожный акт никогда не действовал.  

Таким образом, исходя из 
вышеизложенного, наложение штрафа – это 
санкционируемое решение об исполнении 
решения. Безоговорочное исполнение 
судебных актов – это основной элемент 
правового государства. Очень важно 
обеспечить доверие общественности, народа 
к полномочиям судов. Независимость суда и 
право на справедливое решение суда, 
бесполезны, если судебное решение не 
исполняется. 

То, что судебные решения не 
исполняются, в мировой практике вовсе не 
редкое явление. Немаленькая часть решений 
Европейского суда по правам человека не 
исполняется государственными органами и 
государствами. В Эстонии тоже есть 
проблемы с исполнением судебных решений. 

Самый свежий пример октября 2018. В 
административный суд поступила жалоба об 
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обжаловании правомерности разрешения на 
строительство ветряного парка, то есть 
ветряков, вырабатывающих энергию. В 
рамках этой жалобы суд вынес 
постановление о первичной правовой защите 
по ходатайству участника процесса, 
приостановив строительство ветряков до 
решения основного спора о правомерности 
их строительства. Это постановление суда 
ветряным парком не было выполнено, 
строительство продолжалось, и суд наложил 
штраф 1000 евро. Штраф оплатили, но 
строительство продолжалось, что было 
зафиксировано видеосъёмкой. Второй раз 
наложили штраф 10000 евро. Штраф 
оплатили, но строительство продолжается, 
ибо вырабатываемая энергия дороже, чем 
сумма штрафа и парк ветряков уверен, что 
процесс выиграет, так как суть спора состоит 
в том, являются ли массивные горы из 
привезенной щебенки строительством или 
складированием строительного материала? 
Ветряки строятся на массивных «подушках» 
из щебенки, и жалобщик посчитал горы 
щебенки начавшимся строительством, а 
ответодатель считает это складированием и 
до выдачи разрешения на строительство 
проводит предварительные работы, которые 
не считает строительством. Основная жалоба 
еще находится в производстве суда. 

В мае 2018 года в Эстонии сделали 
анализ исполнения судебных решений за 2010 
-2017 годы, за 7 лет, вынесенных 
Государственным судом по 
Конституционному надзору по делам, где 
Государственный суд признал 
противоречащими Конституции ЭР 
некоторых законов, статей закона или 
пунктов закона, или отсутствие в законе 
правового регулирования. Всего было таких 
117 решений. Суды первой инстанции начали 
производство 81 раз. Общая палата 
Государственного суда по ходатайству 
Коллегий Государственного суда возбуждала 
производство 24 раза. Канцлер права 
возбуждал аналогичные ходатайства 7 раз. 
Органы местного самоуправления 
возбуждали проверку законности законов 
Конституции в 4 случаях. В 57 делах решения 
Государственного суда было исполнено, но 
на это пошло значительное время. В 
остальных случаях решение 
Государственного суда не требовалось 

исполнять по разным причинам (норма уже 
утратила силу или для исполнения не нужно 
вмешательство законодателя или иное). В 9 
делах решение не исполнено и не приступили 
к его исполнению значительное время (в 3 
делах уже 7 лет, в одном деле 4 года, в 3 
делах 3 года, в 2 делах 1 год). В тех 57 делах, 
где решение суда исполнено, на исполнение 
ушло разумное время, это до 2-х лет в 31 
деле. В 10 делах на исполнение пошло с 2 до 6 
лет. Этот анализ показал, насколько бывает 
сложно законодателю исправить 
несовершенные законы. Ведь только после 
применения законов становится ясными 
противоречие их Конституции и применяется 
действенный рычаг исправления. 

В Законе об административном 
производстве (далее – ЗоАП) нет статей, 
предписывающих исполнение 
административных актов. В ст. 81 ЗоАП 
указано, что административный орган, 
рассматривающий дело, может 
приостановить исполнение 
административного акта, если это 
необходимо для защиты публичного 
интереса и защиты прав адресата 
административного акта или третьих лиц. 
Если административный акт не исполняется, 
заинтересованное лицо может подать в 
административный суд соответствующую 
жалобу. 

По ст. 2 ч 1 п 2 Закона об 
исполнительном производстве (далее КоИП) 
исполняются вступившие в законную силу 
акты административного суда по 
незамедлительному исполнению о взыскании 
судебных издержек и других публично-
правовых денежных взысканий, в том числе о 
взыскании ущерба, причиненного в 
публично-правовых отношениях и денежные 
требования, обеспечивающие их исполнение. 
Судебные исполнители исполняют указанные 
выше административные акты исходя из 
полномочий, данных КоИП – дается срок на 
добровольное исполнение не менее 30 дней, 
назначается принудительный платеж, 
налагается арест имущества и прочее. 

Должна заметить, что в Эстонии 
неисполнение административных решений 
встречается довольно-таки редко, 
государственные органы и чиновники 
исходят из доброго административного 
обычая – избегают ненужных 
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формальностей, денежных затрат, а также 
затяжного процесса принятия и исполнения 
решений. Административное производство – 
это глобальное явление, которое охватывает 
деятельность всего публично-правового 
сектора от правительства до рядовых 
полицейских и добровольное повсеместное 
исполнение административных решений – 
это признак демократии и правового 
государства. 

С 09.05.2001 года в Эстонии действует 
«Закон о субститутивном исполнении и 
денежном принуждении" (в дальнейшем 
закон...) Средство принуждения применяется 
в случае неисполнения предписания 
административного органа в течение 
срока,указанного в предупреждении, и может 
применяться неоднократно, вплоть до 
достижения цели предписания. Средство 
принуждения не применяется в случаях 
исполнения судебных решений, при 
проведении служебного надзора и в случае, 
если административный орган обязывает 
лицо к уплате денег (ст. 2 закона..). 
Административный орган обязан избирать 
самое мягкое и эффективное средство 
принуждения с причинением самого 
минимального вреда. Средство принуждения 
не применяется к государственным 
учреждениям (с. 5 ч. 1 закона...) Предписание 
- это письменный административный акт, 
возлагающий на лицо совершить 
определенное действие или воздержаться от 
запрещенного действия. Принуждение без 
предписания применять нельзя и 
принуждение применяет только тот орган, 
который вынес предписание.До применения 
принуждения, выносится письменное 
предупреждение, где указывается имя, 
фамилия и адрес адресата или наименование 
и почтовый адрес юридического лица, 
ссылка на предписание, исполнение которого 
требуют и срок для добровольного 
исполнения а также описание средства 
принуждения в случае неисполнения и 
данные, кто делает предупреждение, его 
подпись и число (ст. 7 закона...). Если в 
предупреждении идет речь о субститутивном 

исполнении, то указывается предполагаемая 
сумма расходов, связанных с субститутивном 
исполнении. Средство принуждения нельзя 
применять, если есть решение о его 
отложении и если административный суд 
приостановил средство принуждения ( ст. 8 
закона...). 

Штраф налагается в той сумме, которая 
указана в предупреждении, а максимальная 
сумма штрафа указана в конкретном законе 
(Закон о планровании и строительстве, Закон 
об отходах, Закон о дорожном хозяйстве, 
Закон об удобрениях и прочее). 

Если адресат в течение указанного в 
предупреждении срока не исполнит 
возложенной предписанием обязанности, 
которая не связана неразрывно с адресатом, 
то правомочный административный орган 
может исполнить ее за счет адресата или 
организовать ее исполнение третьим лицом, 
кому выдано исполнительное распоряжение - 
то есть это и есть субститутивное 
исполнение. Субститутивное исполнение 
допускается без предписания и 
предупреждения только в случаях, когда 
имеется непосредственная угроза 
общественной безопасности или 
общественному порядку. О субститутивной 
исполнении составляется протокол. Расходы, 
связанные с субститутивном исполнении и 
штрафами, взыскиваются согласно Кодекса 
об исполнительном производстве (ст. 11 - 14 
закона...). 

Если адресат не согласен с 
применением средств принуждения, он может 
обратиться в суд с жалобой о 
предоставлении первоначальной правовой 
защиты, подача жалобы не 
приостанавливает исполнение, если суд не 
примет иное решение. 

Должна заметить, что за 14 лет 
действия этого закона, он применяется 
крайне редко и практика Государственного 
Суда почти отсутствует. До сего времени не 
ясно, можно ли обжаловать предупреждение, 
каково его юридическое содержание, да и 
применение субститутивного исполнения не 
всегда на практике однозначно ясно. 
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Аннотация 
Исполнение судебных решений по административным делам и исполнение 

административных актов государственных органов в Эстонии 
Статья освещает порядок исполнения судебных решений по административным делам в 

Эстонии, исполнение административных актов государственных органов в Эстонии, а также 
дается краткий обзор исполнения судебных решений за 2010 - 2017 годы, вынесенных в 
Эстонии Государственным Судом по Конституционному надзору. Рассмотрены санкции и 
условия их применения за неисполнение судебных актов. Указаны предпосылки и основания 
применения санкций. Рассмотрены причины, которые затрудняют исполнение судебных 
актов. Дан краткий анализ действия "Закона об субститутивном исполнении и денежном 
принуждении" в случаях неисполнения предписаний административных органов. 
 

Аннататсия 
Иҷрои қарорҳои судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ ва иҷрои санадҳои маъмурии 

мақомоти давлатӣ дар Эстония 
Дар мақола тартиби иҷрои қарорҳои судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ дар Эстония, 

иҷрои санадҳои маъмурии мақомоти давлатӣ дар Эстония фаро гирифта шудааст ва инчунин 
шарҳи мухтасари иҷрои қарорҳои суд барои солҳои 2010-2017, ки дар Эстония аз ҷониби Суди 
давлатии назорати конститутсионӣ бароварда шудааст, оварда шудааст. Муаллиф муҷозот ва 
шартҳои татбиқи онҳоро барои иҷро накардани санадҳои судӣ ба назар гирифтааст. Заминаҳо 
ва асосҳои татбиқи муҷозот нишон дода шудаанд. Сабабҳое, ки иҷрои санадҳои судиро 
душвор мегардонанд, баррасӣ карда мешаванд. Таҳлили мухтасари амали «Қонун дар бораи 
иҷрои муқаррарӣ ва маҷбуркунии пулӣ» дар ҳолатҳои риоя накардани дастурҳои мақомоти 
маъмурӣ оварда шудааст. 

 
Abstract 
Enforcement of court decisions on administrative cases and enforcement of the administrative 

acts issued by the public authorities in Estonia 
The article covers the procedure for enforcement of court decisions on administrative cases in 

Estonia as well as enforcement of the administrative acts issued by the public authorities of Estonia 
and provides a brief overview of the enforcement of judgements delivered in Estonia by the Public 
Court for Constitutional Review in the years 2010 - 2017. It reviews sanctions and conditions, which 
are applicable in case of a failure to enforce the judicial acts and indicates the preconditions and 
bases for application of the said sanctions. In addition, it considers the reasons complicating the 
enforcement of the judicial acts. Brief analysis is given on the “Law on vicarious enforcement and 
monetary compulsion” referring to cases of failure to enforce the orders of administrative bodies. 
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Защита прав человека является одной из 

важнейших задач современного 

международного права. В международном 

сообществе существует концепция обеспечения 

наилучших интересов ребенка. Согласно 

данной концепции правовой статус ребенка 

считается особенным, несмотря на то, что он не 

является полноценным субъектом права.  

Конвенция Организация Объедененных 

Наций о правах ребенка 1989 г. признала 

ребенка самостоятельным субъектом право. 

Конвенция предусматривает применительно к 

каждому ребенку практически весь 

традиционный спектр прав человека: 

гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные права.  

В 41 статье Конвенции излагаются права 

человека, которыми обладает каждый ребенок в 

возрасте до 18 лет и которые должны 

защищаться и уважаться. Согласно ст. 1 данной 

Конвенции - ребенком является «каждое 

человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста», если по закону страны он не 

достигает совершеннолетия ранее.  

Совершеннолетие - возраст, с 

достижением которого, согласно 

законодательным нормам, наступает полная 

гражданская дееспособность. При этом 

возникают также другие дополнительные права 

и обязанности. 

Ч.1 ст. 22. Гражданского Кодекса 

Республики Таджикистан определяет, что 

способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Одним из особых прав ребенка является 

его право на свободу совести и религии. Данное 

право ребенка регулируется на международном 

уровне с помощью принятых международных 

норм и на государственном уровне с помощью 

внутригосударственного законодательства.  

Статья 1 Конституции Республики 

Таджикистан устанавливает, что Республика 

Таджикистан является светским государством, 

в котором в качестве государственной и 

обязательной не может быть установлена ни 

одна религия. 

Данная статья Конституции 

непосредственно связана со статьей 26 

Конституции, которая гарантирует каждому 

свободу совести и вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакую, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними 

[1].  

В Республике Таджикистан существует 

ряд нормативных правовых актов, которые 

непосредственно регулируют данное право. 

Особое место в системе законодательства 

занимает закон Республики Таджикистан от 12 
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марта 2009 года «О свободе совести и 

религиозных объединениях» [2]. Аналогичные 

законы приняты во многих странах 

Содружество Независимых Государств. 

В законе Республики Таджикистан «О 

свободе совести и религиозных объединениях» 

особое внимание следует уделить статье 8, 

которая касается религиозного образования 

несовершеннолетнего. В ней, указывается, что 

воспитание и образование детей 

осуществляется родителями или лицами их 

заменяющими, с учетом права ребенка на 

свободу совести и свободу вероисповедания. 

Закон устанавливает приоритет родителей в 

этом отношении. Как подчеркнули по этому 

поводу А.М. Диноршоев, Б.А. Сафаров и Д.С. 

Сафаров «законодательство исходит из того, 

что каждый человек волен самостоятельно 

решать вопрос о своем отношении к богу и о 

выборе религии. Но ребёнок, как правило, 

несамостоятелен в решении этих вопросов в 

силу недостаточности жизненного опыта, 

поэтому законодательство исходит из 

презумпции единства интересов родителей и 

детей» [3]. В частности ч. 14 ст. 4 определяет, 

что родители или лица, их заменяющие, вправе 

обучать и воспитывать своих детей в 

соответствии со своим собственным 

отношением к религии с учетом права ребёнка 

на свободу совести. 

Как отмечает М.В. Антокольская, 

«интересы родителей тоже имеют право на 

защиту. Они не могут просто игнорироваться 

или безоговорочно приноситься в Республике 

Таджикистан интересам детей. Это, прежде 

всего, негуманно по отношению к родителям и 

нецелесообразно с воспитательной точки 

зрения, поскольку может вредно повлиять на 

ребенка, способствуя развитию его эгоизма» 

[4,с.155]. 

Тем не менее, из смысла и содержания 

указанных правовых норм следует, что 

государство не будет вмешиваться в 

воспитание ребенка в соответствии с 

религиозными убеждениями родителей до тех 

пор, пока убеждения родителей и ребенка не 

будут противоречить друг другу. При 

возникновении противоречий государство, 

следуя основному принципу обеспечения 

приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

В демократичной государстве как верно 

заметил известный американский социолог 

Алан Карлсон, «чтобы обеспечить право 

ребенка на свободу совести и свободу 

вероисповедания, правительство должно 

уважать, прежде всего, свободу выбора семьей 

той или иной конфессии» [5].  

Данные положения соответствуют ст. 14 

Конвенции о правах ребенка, в которой 

указывается, что государства-участники 

уважают право ребенка на свободу мысли, 

совести и религии. Государства-участники 

уважают права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов 

руководить ребенком в осуществлении его 

права методом, согласующимся с 

развивающимися способностями ребенка [6]. 

В декларации о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений так же говорится, что 

родители или, в соответствующих случаях, 

законные опекуны ребенка имеют право 

определять образ жизни в рамках семьи в 

соответствии со своей религией или 

убеждениями, а также исходя из нравственного 

воспитания, которое, по их мнению, должен 

получить ребенок [7].  

Что касается запрета лицам моложе 18 лет 

принимать участие в отдельных видах 

деятельности религиозных объединений, нужно 

отметить, что принятию Закона «Об 

ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей» способствовали множество 

причин и проблем. Одним из основных причин 

являлось защита прав ребенка на образование и 

его нормальное физическое и умственное 

развитие. Данный закон, обязывает родителей 

контролировать поведение своих 

несовершеннолетних детей, в том числе их 

участие в деятельности религиозных 

объединений. Согласно ч. 15 ст. 4 Закона РТ «О 

свободе совести и религиозных объединениях» 

запрещается вовлечение несовершеннолетних в 

деятельность религиозных объединений, а 

также обучение несовершеннолетних религии 

без письменного согласия их родителей или лиц 

их заменяющих. То есть ребёнок может 

получить религиозное образование в 

религиозных объединениях только по 

письменному согласию родителей и те, кто 

получают такое образование, могут участвовать 
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в других религиозных деятельностях и 

совместных молитвах. 

Все вышеуказанные положения, как закон 

Республики Таджикистан, так и 

международные правовые акты 

непосредственно связаны с таким правом 

несовершеннолетнего, как право на 

образование. 

Но ведение общеобязательных предметов 

в школьной программе по углубленному 

изучении определенных религий могут 

привести к множеству разногласий. 

Международная судебная практика уже 

сталкивалась с подобными разногласиями. В 

частности, дело «Фольгере и другие против 

Норвегии», рассмотренным Большой Палатой 

Европейского Суда по правам человека в 2007 

году [8]. По делу родители-заявители, не 

исповедующие христианство, жаловались на то, 

что отказ компетентных национальных органов 

освободить детей заявителей от обязательного 

посещения занятий по предмету 

«Христианство, религия и философия», 

который в Норвегии как в стране с 

государственной религией входит в программу 

обязательного 10-летнего школьного 

образования, нарушает права родителей, 

предусмотренные Конвенцией; требование об 

обязательном присутствии детей на занятиях по 

религиозному обучению привело, как 

указывали заявители, к необоснованному 

ущемлению прав родителей на свободу совести 

и религии, предусмотренных статьей 9 

Конвенции; кроме того, указанное 

обстоятельство привело к нарушению права 

родителей, предусмотренного ст. 2 Протокола 

№1 к Конвенции, – обеспечить образование и 

обучение детей в соответствии с собственными 

религиозными и философскими убеждениями. 

Рассмотрев сложные вопросы религиозного 

обучения школьников в стране с 

государственной религией, Большая Палата 9 

голосами «за» и 8 голосами «против» пришла к 

выводу, что по делу было допущено нарушение 

требований ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции. 

Большая Палата сочла необязательным 

рассматривать вопрос о возможном нарушении 

требований ст. 14 Конвенции во взаимосвязи со 

ст.ст. 8 и 9 Конвенции и ст. 2 Протокола № 1 к 

Конвенции. Большая Палата постановила 

единогласно, что по данному делу признание 

факта нарушения Конвенции само по себе 

является достаточной справедливой 

компенсацией морального вреда, причиненного 

заявителям. Тогда суд, стал на сторону 

несовершеннолетних и их родителей. 

Важнейший этап духовного воспитание 

детей осуществляется не в стенах школы, а в 

семье. В п.14 ст.4 и п.2 ст. 5 Закона Республики 

Таджикистан «О свободе совести и 

религиозных объединениях» указано, что 

государство не вмешивается в определении 

человеком и гражданином своего отношения к 

религии и религиозной принадлежности и 

родители или лица, их заменяющие, вправе 

обучать и воспитывать своих детей в 

соответствии со своим собственным 

отношением к религии с учетом права ребёнка 

на свободу совести.  

Немалое значение имеет регулирования 

данного вопроса на уровне семейного 

законодательства. Семейное законодательство 

Республики Таджикистан не предусматривает 

специальные положения, которые затрагивали 

бы религиозного воспитания детей. Отчасти в 

ст. 63 Семейного кодекса Республики 

Таджикистан указано, что родители обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

С увеличением трансграничных браков, 

браков между лицами разных вероисповеданий, 

появляется необходимость в урегулировании 

данного вопроса на уровне семейного 

законодательства.  

В дальнейшей совместной жизни 

супругов, которые исповедуют разные религии 

могут появляться разногласия по поводу 

выбора религии рожденных детей в данном 

браке, которые могут послужить серьезным 

основанием для семейного конфликта, что, 

конечно, неблагоприятно отразиться на 

интересах ребенка. 

С целью избежания разногласий можно 

закрепить в Семейном кодексе норму, согласно 

которой каждый из родителей вправе 

предоставлять ребенку информацию о вере, 

которую он исповедует, но они не вправе 

принуждать ребенка исповедовать ту или иную 

религию. По мере взросления ребенок, 

знакомый с информацией о религии, 

исповедуемой каждым из родителей, сам будет 
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в состоянии разобраться в том, исповедовать ли 

ему какую - либо религию или не исповедовать 

никакой религии.
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Аннотатсия 

Ҳуқуқи кӯдак ба озодии виҷдон  
Дар ин мақола, муаллиф ҳуқуқи кӯдакро ба озодии виҷдон фош мекунад. Ҳуқуқҳои кӯдак ба 

озодии виҷдон дар Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқи кӯдак ва қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дарҷ ёфтааст. Муаллиф варианти пешниҳодеро пешниҳод мекунад, ки ҳуқуқи кӯдакро 

ба озодии виҷдон дар сатҳи Кодекси оила танзим кунад. 

 

Аннотация 

Право ребенка на свободу совести  

В настоящей статье автором раскрываются права ребенка на свободу совести. 

Рассматриваются права ребенка на свободу совести закрепленные в Конвенции ООН « О правах 

ребенка» и законодательстве Республики Таджикистан. Автором предлагается вариант 

регулирования права ребенка на свободу совести на уровне Семейного кодекса.  

 

Annotation 

Сhild's right to freedom of conscience 

In this article, the author discloses the rights of the child to freedom of conscience. The rights of the 

child to freedom of conscience are enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child and the 

legislation of the Republic of Tajikistan. The author proposes an option to regulate the child’s right to 

freedom of conscience at the level of the Family Code. 
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В любом государстве с момента его 

появления присущи определенные проблемы в 

уголовной политике. Без решения этих 

проблем, не может быть и речи о стабильности 

и дальнейшего развития государства. Эти 

проблемы решаются посредством принятия 

определённых мер, направленные на 

удовлетворение интересов жизнедеятельности 

общества и государства. Эти меры в 

повседневной жизни государства называются 

предупреждением.  

В наше время с учётом развития 

общественных отношений понятие 

преступности превратилось в обыденное слово, 

что данное историческое и социально 

изменчивое явление невозможно исключить из 

нашей жизни. Рассмотрев проблему 

предупреждения преступлений, нам 

необходимо провести общий анализ, 

растолковать понятие «предупреждения», так 

как оно имеет разнообразные понятия.  

Термин «предупреждение» является 

продуктом не только юридической науки, но и 

употребляется в других науках. Чаще всего 

термин «предупреждение» используют 

работники медицины. Однако проблема 

заключается в том, что этот термин понимается 

по-разному и не всегда соответствует логике 

юристов. Врачи утверждают, что 

«предупреждение» – это лучше, чем лечение 

[1], следовательно, лечение — это не 

предупреждение. 

Термин «предупреждение преступности» 

использовался и в древности, и со стороны 

известных мыслителей толковался по-разному. 

Так, Аристотель полагал, что предупреждение 

преступности - это прежде всего борьба с 

испорченными, противоречащими разуму 

привычками и вкусами. Выдвинутая идея о том, 

что предупреждение преступности должно 

иметь приоритет перед карательной политикой 

государства, была сформулирована Платоном. 

Эта мысль получила юридическое толкование в 

работах юристов классической школы 18 века, 

которые заложили основы новой политики в 

борьбе с преступностью. Её суть заключается в 

короткой формуле: «Мудрый законодатель 

предупредит преступление, чтобы не быть 

вынужденным наказывать за него». Также в 

известном философско-правовом трактате «О 

духе законов» Монтескье выдвинул положение 

о том, что «хороший законодатель не столько 

заботится о наказаниях за преступления, 

сколько о предупреждении преступлений: он 

постарается не столько карать, сколько 

улучшать нравы» [2, с. 231].  

Дальнейшее теоретическое толкование 

предупреждения преступности было дано в 

рамках криминологической науки, которая 

выступила альтернативой в науке уголовного 

права в плане определения основных целей, 

задач и мер борьбы с преступностью в 

современных условиях. На сегодняшний день 

предупреждение преступности – 
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главенствующее направление деятельности 

государства и общества в борьбе с этим 

социально негативным явлением.  

В криминологии предупреждение 

преступности можно рассмотреть, как 

многоуровневую систему государственных и 

общественных мер, направленных на 

ликвидацию, ослаблению причин и условий 

преступности, отдельных видов преступлений и 

конкретных правонарушений, а также на 

удержание от перехода или возврата на 

преступный путь людей, условия жизни и 

поведения которых указывают на такую 

возможность. Разработка этих мер – одна из 

главных задач криминологических 

исследований.  

Уместно отметить, что подобное 

толкование встречается в работах таджикского 

ученого С.Э. Бахриддинова 

(С.Э.Бахриддинзода) [3, с.78-79].  

В юридической науке пока нет единого 

мнения относительно понятия термина 

«предупреждение», но стоит отметить, что по 

сущности они соответствуют всем требованиям 

юридической науки. Так, одной из проблем 

является наличие разных точек зрения 

касательно вопроса о соотношении терминов, 

«предупреждение», «пресечение», и 

«профилактика». В одних случаях эти понятия 

рассматриваются как тождественные, в других 

случаях позиционируют как различные, 

останавливаясь на их особенностях. Ряд учёных 

делает упор на вопросы, связанные с её 

предупреждением. Другие учёные в качестве 

самостоятельной сферы выделяют 

профилактику и предупреждение. Так, А.В. 

Макаров, проводя криминологический анализ 

преступности, справедливо отметил, что «для 

обозначения системы мер, направленных на 

удержание преступности на минимально 

возможном уровне, не имеет значение какие из 

используемых сейчас криминологами терминов 

следует употреблять – будь это 

противодействие, осуществление социального 

контроля или борьба» [4]. 

Не вызывает сомнения, что с 

филологической точки зрения термины 

«предупреждение», «пресечение» и 

«профилактика» являются родственными. Тем 

не менее представляется справедливой идея, 

согласно которой при анализе тех или иных 

юридических понятий необходимо учитывать 

не этимологию, а преимущественно их 

смысловое содержание, предполагающее 

возможность их использования для 

обозначения конкретных мер, применяемых в 

практической деятельности, отражая при этом 

особенности их характера. 

Иной точки зрения придерживается Э.И. 

Петров, подразумевающий под 

предупреждением преступности явление, 

входящее в состав понятия «борьба с 

преступностью», которое в свою очередь 

охватывает предотвращение, пресечение и 

профилактику преступлений.  

В свою очередь А.В. Крючков, проведя 

анализ соотношения понятий «профилактика 

преступности» и «предупреждение 

преступности», пришел к выводу, что 

профилактика осуществляется тогда, когда 

имеются основания полагать, что лицо может 

совершить преступление. Деятельность по 

предупреждению преступности осуществляется 

на стадиях покушения и оконченного состава 

преступления [5]. 

Другого мнения придерживается А.И. 

Алексеев утверждающий, что предупреждение 

преступлений представляет собой 

криминологическую категорию, включающую 

систему мер по недопущению преступлений, 

предохранению от них людей, общества, 

государства и выступающим родовым понятием 

по отношению к остальным дефинициям [6]. 

Совсем иначе выглядит мнение А.Г. 

Лекаря, такие понятия, как «профилактика», 

«предупреждение» и «пресечение» соотносятся 

с понятием «предотвращение», которое 

выступает в качестве базового, как частное с 

общим. Однако под предупреждением он 

понимает выявление лиц, обнаруживающих 

преступные намерения и принятие в отношении 

таких лиц необходимых мер по недопущению 

перерастания их намерений в преступные 

действия. Профилактику А.Г. Лекарь 

определяет, как деятельность по выявлению и 

устранению причин, порождающих 

преступления, и условий, способствующих их 

совершению [7]. 

Немаловажным является мнение Г.А. 

Аванесова. По его мнению понятия 

«предупреждение», «пресечение» и 

«профилактика» должны использоваться как 

взаимосвязанные, при этом на индивидуальном 
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уровне предупреждение преступности включает 

в себя как пресечение, так и профилактику [8]. 

Изучая предупреждение преступления 

необходимо знать его цели. Под целью 

понимается конечный результат к достижению 

которого стремится государство. Главной 

целью любого государства является борьба с 

преступностью. Для того, чтобы бороться с 

преступностью, государству необходимо иметь 

стабильность. Дестабилизированное положение 

в государстве может стать препятствием на 

пути к реализации основных целей 

предупреждения преступности, а прежде всего 

ресоциализация граждан, вступивших на путь 

беззакония. Реализация основных целей 

предупреждения преступности происходит 

поэтапно, так как невозможно полностью 

искоренить преступность [9]. 

Следует отметить, что адекватная научно 

обоснованная постановка политических целей в 

области реагирования на преступность очень 

важна. Имеет смысл отмечать только такие 

цели, которые реально достижимы и браться 

только за то, что выполнимо. Реальной 

перспективой для нашего государства может 

выступать построение правового государства в 

условиях сосуществования с преступностью как 

с неизбежным злом любого государства, 

предлагающее формирование процесса 

реагирования на преступность на современной 

цивилизованной основе. 

Важным является то, что предупреждение 

преступности имеет определённые принципы. 

Принципы – это основополагающие начала, 

идеи и взгляды в рамках которых должны 

руководствоваться субъекты предупреждения 

преступности. Принципы –это своего рода 

фундамент всей деятельности субъектов 

предупреждения преступности. Особенность 

принципов предупреждения преступности 

заключается в том, что нарушение одного 

принципа, может привести к нарушению 

других принципов, так как они взаимосвязаны 

между собой. Нарушение принципов 

предупреждения преступности может привести 

к негативным последствиям. Оно может 

привести к возникновению различного рода 

препятствий на пути реализации основных 

целей предупреждения преступности. 

Принципами предупреждения 

преступности выступают: принцип законности, 

демократизма, справедливости и принцип 

деполитизации и деидеологизации. Принцип 

законности является общеотраслевым 

принципом, целью которого является 

неукоснительное соблюдение норм закона во 

время предупреждения преступности требует 

конкретного описания в соответствующих 

нормативных правовых актах компетенции и 

правомочия субъектов предупреждения, 

содержания её мер, оснований и условий их 

применения, минимизация использования 

оценочных понятий и определения пределов их 

применения.  

Принцип демократизма означает, что 

предупреждение преступности осуществляется:  

1) под контролем органов 

законодательной власти; 

2) при непосредственном участии и под 

контролем общественных объединений; 

3) с учётом результатов постоянного 

мониторинга общественного мнения. 

Принцип гуманизма, а также принцип 

справедливости означают, что лица, в 

отношении которых проводится 

профилактическая деятельность, 

рассматриваются как субъекты взаимодействия 

с органами профилактики, а не как бесправные 

объекты. Ставится задача как можно раньше 

выявить и предупредить дальнейшие развитие 

криминогенных процессов, чтобы 

минимизировать ущерб для личности. 

Предупредительное воздействие должно 

начинаться с мер наиболее щадящих, и лишь 

при их недостаточности осуществляется 

переход к более интенсивному воздействию. 

Иными словами, принципы гуманизма и 

справедливости во взаимодействии с другими 

принципами предупреждения преступности 

находят своё выражение в требовании 

своевременности и необходимой достаточности 

предупредительных мер любого уровня, этапа, 

вида, направления, а не в объявлении 

самоцелью минимизации, во что бы то ни стало 

их интенсивности.  

Принцип деполитизации и 

деидеологизации означает, что субъекты 

предупреждения преступности не должны быть 

последователями той или иной политической 

силы или идеологии. Особенность этого 

принципа заключается в том, что оно не 

распространяет своё воздействие на президента, 
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так, как президент является субъектом 

предупреждения преступности (право 

помилования) [10] и в свою очередь является 

членом той или иной политической партии. 

В целом, проблема предупреждения 

преступности является актуальной не только в 

теории, но и на практике. Предупреждение 

преступности являясь ядром всей 

криминологии, может способствовать 

нормальному и эффективному изучению 

преступности в целом. 

Незавершённым является то, что понятие 

предупреждение преступности между учёными 

интерпретируются по-разному. Эти 

интерпретации свидетельствуют о том, что в 

современной криминологии не сформировалось 

единого мнения относительно предупреждения 

преступности. 

Также актуальным и немаловажным 

является то, что до сих пор учёные не 

разграничивали вопрос касательно понятий 

предупреждения преступности с 

профилактикой, так, как профилактика имеет 

место до совершения преступления или 

возникновения умысла и никоем образом не 

имеет никакого прямого отношения с 

предупреждением преступности. Вполне 

согласны с мнением профессора А.В. Крючкова 

отмечавший, что предупреждение преступности 

осуществляется на стадиях покушения и 

оконченного состава преступления. Разумное 

теоретическое разграничение предупреждения 

преступности с профилактикой облегчает 

работу субъектов предупреждения 

преступности и даже может помочь в 

разработке определенных подходов в борьбе 

против преступности.  

Что касается основных целей 

предупреждения преступности, то следует 

отметить, что невозможно достичь конечного 

результата без участия общества в решение 

данной проблемы. Государство не может 

предупредить преступность без должного 

содействия общества, так, как общество 

является носителем всех общественных 

отношений.  

Говоря о принципах предупреждения 

преступности, то следует отметить, что это 

руководящие начала всей деятельности 

субъектов предупреждения преступности. Все 

вышеперечисленные принципы зависимы друг 

от друга. Актуальной проблемой является то, 

что ни в одном из учебных материалов по 

криминологии не закреплён принцип 

деполитизации и деидеологизации. В чём 

важность или необходимость внедрения 

данного принципа в учебные материалы? 

Важность в том, что этот принцип поможет 

сотрудникам правоохранительных органов 

отгородиться от преступных элементов, так как 

большинство преступлений совершаются в 

высших эшелонах власти.  

В общем, преступность в современных 

условиях превратилась в глобальную 

общечеловеческую проблему. Попытка 

проследить структуру мер предупреждения 

преступности даёт возможность 

проанализировать, возможно выделить ее 

тенденцию в современных государствах, 

которые стремятся к фактическому построению 

демократического и правового государства.
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Аннотатcия  

Оид ба мафҳуми пешгирии ҷинояткорӣ 

Дар ин мақола муаллиф мафҳуми пешгирии ҷинояткорӣ ва андешаҳои олимони муосирро 

барраси намуда, зарурати омӯзиши институти пешгирии ҷинояткорӣ дар шароити муосирро таъкид 

мекунад. Муаллиф мафҳумҳои «пешгирӣ» ва «огоҳонидан»-ро аз нигоҳи таърихӣ таҳлил 

намудааст. Дар баробари ин, муаллиф принсипҳои пешгирии ҷинояткориро омӯхта пешниҳод 

менамояд, ки дар маводи таълимии криминология принсипи «деполитизатсия» ва 

«деидеологизатсия» ворид карда шаванд. 

 

Аннотация  

О понятии предупреждения преступности 

В данной статье автор, исследуя понятие предупреждения преступности с учетом мнений 

ученых, подчёркивает необходимость изучения института предупреждения преступности в 

современном государстве. В рамках настоящей статьи автор попытался разграничить два понятия - 

«предупреждение» и «профилактика». Наравне с ними, исследуя принципы предупреждения 

преступности, автор предлагает внедрить в учебные материалы по криминологии принципы 

«деполитизации» и «деидеологизации». 

 

Annotation 

About the concept of crime prevention 

In this article, the author, exploring the concept of crime prevention, taking into account the 

opinions of scientists, emphasizes the need to study the Institute of crime prevention in the modern state. 

In this article, the author has tried to distinguish between two concepts - "prevention" and "prevention". 

On a par with them, exploring the principles of crime prevention, the author proposes to introduce the 

principles of "depoliticization" and "deideologization" in educational materials on criminology. 
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НАҚШИ КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

ДАР АМАЛИШАВИИ ҲУҚУҚИ ШАҲРВАНДОН БА МЕҲНАТ 

 
Калидвожаҳо: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҳуқуқ ба меҳнат; озодии меҳнат; 

мазмуни конститутсионӣ; амалишавӣ. 

Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан; право на труд; свобода труда; 

конституционное содержание; реализация. 

Keywords: Constitution of the Republic of Tajikistan; labour right; freedom of labor; constitutional 

content; realization. 

 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун санади дорои эътибори олии ҳуқуқӣ ва 

манбаи ҳуқуқии тамоми соҳаҳои қонунгузории 

миллӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, аз 

ҷумла ҳуқуқи инсонро ба меҳнат эътироф, риоя 

ва ҳифз намуда, амалишавии бевоситаи онҳоро 

кафолат медиҳад. Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чун санади муќарраркунандаи 

ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, дар 

моддаи 35 ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат, 

элементҳои конститутсионии он ва кафолатҳое 

ки ба амалишавии ҳуқуқи меҳнатии 

шаҳрвандон бевосита мусоидат менамояд 

муқаррар намудааст.  

Ҳамзамон доираи васеъ ва гуногуншаклии 

муносибатҳои меҳнатӣ, мавҷудияти 

поблемаҳои амалишавии ҳуқуқи шаҳрвандон ба 

меҳнат, инчунин ҳимояи мақоми 

конститутсионии инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ 

чун арзиши олӣ, масъалаи таҳлили илмии 

заруриро талаб менамояд. 

Мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу 

кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми 

бекорӣ ҳуқуқ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали 

музди меҳнат кам буда наметавонад. Ҳамчунин 

дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна 

маҳдудиятро Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон манъ кардааст. Барои иҷрои кори 

якхела музди баробар дода мешавад [1]. 

Дар адабиётҳои илмӣ мазмуни меъёрии 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат дар ҳамбастагӣ 

бо дигар ҳуқуқу озодиҳо оварда шудааст, ки аз 

мазмуни конститутсионии он бармеоянд. Аз 

ҷумла, ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат ҳуқуқи 

озодона ихтиёрдории қобилияти меҳнатии худ, 

интихоби навъи фаъолият ва касб, ҳуқуқи ҳар 

як шахс ба коре, ки ба талаботи бехатарӣ ва 

гигиенӣ ҷавобгӯ бошад, ҳаққи подош барои кор 

бидуни ҳеҷ гуна табъиз; ҳуқуқ ба ҳимоя аз 

бекорӣ; ҳуқуқ ба баҳсҳои меҳнатии фардӣ ва 

коллективӣ бо истифодаи усулҳои 

муқарраршудаи ҳалли онҳо, аз ҷумла ҳуқуқи 

корпартоӣ; ҳуқуқи ҳар шахс ба истироҳатро дар 

бар мегирад [2]. 

Ҳамчунин ба андешаи олимони рус О.В. 

Борисов ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон 

ба меҳнат дар худ як қатор ҳуқуқҳоеро фаро 

мегирад, ки онҳо ҳуқуқҳои конститутсионии 

мустақил ба шумор мераванд, аз ҷумла ҳуқуқ ба 

ташкили иттифоқи касаба ҷиҳати ҳимояи 

манфиатҳои худ, ҳуқуқ ба моликият, фаъолияти 

озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ бо истифодаи 

имкониятҳои худ дар асоси қонун ва Г.Ю. 

Вдовин дар баробари чунин ҳуқуқҳо ҳуқуқ ба 

таъминоти иҷтимоӣ ҳангоми беморӣ ва 

маъюбиро низ тарафдорӣ менамояд. 

Нақши Конститутсия дар амалишавии 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат назаррас буда, 

натанҳо ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат, балки 

механизмҳои амалишавӣ ва дигар элементҳои 
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конститутсионии он дар моддаҳои 17, 19, 28, 

37, 39 ва 41-и Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар ва танзим гардидаанд.  

Аз натиҷаи таҳлил ва омӯзиши ҳуқуқии 

моддаҳои болозикр ва муқаррароти моддаи 35 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки Конститутсия на 

танҳо ба шаҳрвандон ҳуқуқ ба меҳнат инчунин 

як қатор элементҳои ҳуқуқиро пешниҳод 

менамояд, ки мазмуни конститутсионии ҳуқуқ 

ба меҳнатро васеъ мегардонанд.  

Масалан Конститусияи Федератсияи 

Россия ба андешаи олимон натанҳо ҳуқуқ ба 

меҳнат, ҳамзамон мазмуни онро муайян 

намудааст, ки аз элементҳои зерин ба монанди 

интихоби озодонаи намуди касб ва фаъолият, 

таъмини шаҳрвандон ба меҳнат, музди меҳнати 

на кам аз андозаи ҳадди ақали муайяннамудаи 

давлат иборат аст, ки аз Конститутсияи соли 

1936 ва Конститутсияи соли 1977 мазмуни 

конститутсионии фарқкунанда доранд [3]. 

Аз ин нуқтаи назар, элементҳои зерини 

ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон ба 

меҳнатро пешниҳод намудан мумкин аст , ки 

амалишавии онҳо ба воситаи принсипҳои 

конститутсионии ҳуқуқи зикргардида ва 

кафолатҳои ҳуқуқию сиёсии муқаррарнамудаи 

давлат таъмин мегардад. 

- озодии меҳнат; 

-  манъи маҳдудиятҳо дар муносибатҳои 

меҳнатӣ ва музди меҳнат; 

- манъи меҳнати маҷбурӣ; 

- манъи истифодаи меҳнати занон ва 

ноболиғон дар корҳои вазнини зеризаминӣ ва 

шароити меҳнатиашон зарарнок. 

Озодии меҳнат – ифодакунандаи 

мазмуни қисми якуми моддаи 35 Конститутсия 

буда, ҳуқуқи ҳар касро ба меҳнат, интихоби 

касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ 

ҳангоми бекорӣ, музди одилонаи кор ифода 

менамояд. Андешаи олимон оид ба мазмуни 

элементи конститутсионии мазкур гуногун буда 

дар адабиётҳои илмӣ гуногун маънидод 

мегардад. Аз ҷумла, озодии меҳнат яке аз 

унсури муҳими ҳуқуқ ба меҳнат буда, ҷузъи 

асосии озодии инсон ва шаҳрванд аст. 

Интихоби озодонаи навъи фаъолият ва касб, 

ихтиёрдории озодона аз қобилияти меҳнатӣ, 

манъи маҳдудсозии ҳуқуқ дар муносибатҳои 

меҳнатӣ ва манъи меҳнати иҷборӣ, ҳифзи 

меҳнат, ҳуқуқ ба шароити одилонаю мусоиди 

меҳнатӣ ва музди баробар барои иҷрои кори 

баробарқиммат, маънои озодии меҳнатро дорад 

[4].  

Аз нуқтаи назари олимони соҳаи ҳуқуқи 

конститутсионӣ амалишавии ҳуқуқ ба меҳнат, 

амалишавии меъёри конститутсионӣ буда, аз 

амалишавии дигар намуди меъёрҳои ҳуқуқӣ 

тафовут дорад. Барои амалишавии чунин 

меъёрҳо принсипҳои конститутсионӣ, шакл ва 

методҳои махсус равона гардидаанд [5]. Аз ин 

ҷост, ки озодии меҳнат ҳамчун самти муҳими 

сиёсати иҷтимоии давлат тавассути кафолатҳои 

ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ амалӣ мегардад. Дар 

низоми принсипҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба меҳнат, ки дар моддаи 4 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ гардидаанд, озодии меҳнат дар зинаи 

якум ҷойгир шудааст. 

Дар баробари ин, қонунгузор дар моддаи 

5 кодекси зикргардида мазмуну моҳияти 

принсипи мазкурро чунин кушода додааст: ҳар 

кас ҳуқуқ дорад бе ягон табъиз ва маҷбуркунӣ 

меҳнатро озодона интихоб намояд ва ё ба 

меҳнат озодона ризоият диҳад, ба малакаи худ 

ба меҳнат ихтиёрдорӣ кунад, касб ва самти 

фаъолиятро интихоб кунад [6].  

Ҳамчунин дар моддаи 23 Эъломияи 

умумии ҳуқуқи башар (10 декабри соли 1948, 

Ассамблеяи Генералии СММ) ҳуқуқи ҳар шахс 

ба меҳнат, озодии интихоби меҳнат, шароити 

одилона ва мусоиди меҳнатӣ ва ҳимоя ҳангоми 

бекорӣ инчунин музди баробари меҳнат 

муқаррар гардидааст. Аз ин ҷост, ки ҳуқуқ ба 

меҳнат ифодакунандаи озодии меҳнат буда асос 

ва заминаҳои ҳуқуқӣ дорад.  

Бояд зикр намуд, ки Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ҳар касро ба 

меҳнат муқаррар менамояд, ки он 

ифодакунандаи мазмуни озодии меҳнат аст (қ1 

м.35). Аз ин ҷост, ки дар Конститутсияи 

аксарияти давлатҳо аз ҷумла Федератсияи 

Россия, дар қисми 1 моддаи 37, ҳуқуқ ба меҳнат 

бо мазмуни “меҳнат озод” оғоз мегардад ва 

мазмуни моддаи мазкур низ озодии меҳнат ва 

кафолатҳои таъмини амалишавии онро ифода 

менамояд. Дар адабиётҳои илмӣ андешаҳои 

зиёде атрофи озодии меҳнат чун принсипи 

конститутсионии ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат 

мавҷуд аст. Ба андешаи олимон, озодии 

меҳнатро ҳамчун кафолати конститутсионӣ ба 

шаҳрвандон дар интихоби ҳама шакли 
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муносибатҳои меҳнатӣ баҳо додан дуруст аст. 

Озодии меҳнат чун принсипи конститутсионӣ 

ба амалишавии имкониятҳои ҳуқуқи ҳар шахс 

барои машғул шудан ё нашудан ба меҳнат асос 

мегузорад [7].  

Дар ҳамбастагӣ бо гуфтаҳои боло илова 

намудан мумкин аст, ки Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодии 

меҳнатро ба шаҳрвандон муқаррар менамояд, 

дар муқоиса зикр намудан лозим аст, ки дар 

аксарияти давлатҳо ҳуқуқ ба меҳнат дар шакли 

ҳам ҳуқуқ ва ҳам вазифа муқаррар гардидааст. 

Масалан тибқи моддаи 27 Конститутсияи 

Япония ҳар кас ба меҳнат ҳуқуқ дорад, ва 

вазифадор аст меҳнат намоянд, тибқи моддаи 

42 Конститутсияи Ҷумҳурии Халқии Чин ҳар 

кас ба меҳнат ҳуқуқ дорад ва вазифадор аст кор 

кунад, тибқи моддаи 53 Конститутсияи 

Испания ҳамаи испаниҳо вазифадоранд кор 

кунанд ва ба меҳнат ҳуқуқ доранд, аз ҷумла 

интихоби озодонаи намуди касб, фаъолият, ва 

музди меҳнати мувофиқ низ муқарар 

гардидааст. 

Ба андешаи мо, озодии меҳнат чун 

элементи асосии ҳуқуқи конститутсионии 

шаҳрвандон ба меҳнат дар шакли пешниҳоди 

имконияти интихоби озодонаи намуди 

фаъолият , касб ва як қатор кафолатҳои ҳифзи 

меҳнат, ҳимояи иҷтимоӣ ва музди меҳнатро дар 

бар мегирад, ва механизми асосии амалишавии 

ҳуқуқ ба меҳнатро чун асоси конститутсионӣ 

таъмин менамояд. Амалишавии элементи 

мазкур ба амалишавии механизмҳои ҳар як 

ҳуқуқи дар таркиби он муқарраргардида, аз 

ҷумла интихоби озодонаи фаъолият, касб, 

ҳифзи меҳнат, ҳимояи иҷтимоӣ, кафолати 

музди одилонаи меҳнат вобастагӣ дорад. Бо 

ҷонибдории андешаи олимон гуфтан мумкин 

аст, ки раванди муҳими амалишавии меъёрҳои 

конститутсионӣ ин ба фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунӣ ва қонунгузорӣ асос меёбад ва 

тавасути истифода, татбиқ, таъмин ва назорати 

меъёрҳои муқараршуда дар қонунгузорӣ 

амалишавии ҳуқуқҳои муқарраргардида воқеӣ 

мегардад. Меъёрҳои конститутсионӣ дар 

қонунгузории соҳавӣ инъикос гардида 

тавассути онҳо танзими ҳуқуқии муносибатҳои 

дахлдори ҷамъиятӣ амалӣ мегарданд. 

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки меъёрҳои 

конститутсионӣ, ки ба амалишавии ҳуқуқи 

шаҳрвандон ба меҳнат мусоидат менамоянд 

бевосита дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳои 

меҳнатӣ мустаҳкам гардидаанд. Масалан, яке аз 

ҳуқуқи дигари таркиби элементи озодии меҳнат 

ҳифзи меҳнат буда, механизмҳои амалишавии 

онро низоми санадҳои қонунгузорӣ, чораҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ, ташкилӣ, техникӣ, 

гигиенӣ ва табобатию профилактикӣ ва 

воситаҳои таъмини бехатарӣ, ҳифзи саломатӣ 

ва қобилияти меҳнатӣ дар ҷараёни кор ташкил 

медиҳад. Ҳифзи меҳнат аҳамияти иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дорад. Аҳамияти иҷтимоии 

ҳифзи меҳнат дар он аст, ки ҳифзи меҳнат ба 

мустаҳкам намудани (ҳифзи) кормандон аз 

омилҳои зараровар ва хатарноки истеҳсолӣ 

мусоидат мекунад. Аҳамияти ҳуқуқии ҳифзи 

меҳнат танзими ҳуқуқии кор аз рӯи қобилият бо 

назардошти вазнинии шароити кор, 

хусусиятҳои физиологии бадани зан, ҷисми 

наврасон ва маъюбии маъюбон мебошад. 

Танзими ҳуқуқии ҳифзи меҳнат ба таври васеъ 

меъёрҳои мутамаркази қонунгузории 

меҳнатиро дар бар мегирад, ки он чораҳои 

ҳуқуқии ҳифзи меҳнатро бо усули шартномавӣ 

аз ҷумла дар асоси шартномаҳо, созишномаҳои 

коллективӣ, инчунин шартномаҳои меҳнатӣ 

муайян мекунад. 

Чунончи, бо мақсади таъмини нишондоди 

конститутсионӣ оид ба ҳифзи меҳнат дар 

моддаи 345 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба кормандон чунин ҳуқуқҳо 

пешбинӣ шудааст, ки амалишавии ин ҳуқуқро 

таъмин менамояд: 

- ба ҷойи кори ба талаботи бехатарӣ ва 

ҳифзи меҳнат ҷавобгӯ; 

- таъмин будан бо бинои санитарӣ-

маишӣ, воситаҳои муҳофизати инфиродӣ ва 

коллективӣ, либоси махсус тибқи талаботи 

бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат, инчунин шартномаи 

меҳнатӣ, созишнома ва шартномаҳои 

коллективӣ; 

- муроҷиат ба мақомоти ваколатдори 

давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ ва ё мақомоти маҳаллии он барои 

гузаронидани муоинаи шароит ва ҳифзи меҳнат 

дар ҷойи кор; 

- шахсан ё ба воситаи намояндааш дар 

санҷиш ва тафтиши масъалаҳое, ки ба беҳтар 

намудани шароит ва ҳифзи меҳнат вобаста аст, 

иштирок намояд; 

- дар ҳолати ба вуҷуд омадани вазъе, ки 

ба ҳаёт ё саломатии ӯ таҳдид мекунад аз иҷрои 
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кор даст кашида, дар ин хусус ба роҳбари 

бевоситааш ё корфармо хабар диҳад. 

Ҳамзамон бояд зикр кард, ки тибқи қисми 

сеюми моддаи 1 Конститутсия - Тоҷикистон 

давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон 

шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 

озодонаро фароҳам меорад. Дар ҳамин замина, 

яке аз унсури муҳими элементи озодии меҳнат, 

ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ мебошад. 

Олимон ҳуқуқ ба ҳимояи иҷтимоиро ҳамчун 

ҳуқуқи расмӣ баҳо дода, ба меҳнат таъмин 

будани шаҳрвандонро ҳуқуқи конститутсионии 

онҳо медонанд.[8] 

Аз инҷост, ки дар баробари Конститутсия 

механизмҳои амалишавии ҳуқуқи мазкур дар 

моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ» мустаҳкам 

гардидааст, ки дар ин асос давлат ба 

шаҳрвандони бекор кафолатҳои зеринро 

муқаррар намудааст. 

- мусоидати ройгон дар интихоби кори 

мувофиқ ва бо кор таъминкунӣ тавассути 

миёнаравии мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ;  

- тамоюли ройгони касбӣ, тарбия ва 

бозомӯзии касбӣ, такмили ихтисос дар асоси 

роҳхати мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ;  

- таъмини дастгирии иҷтимоӣ; 

- ҷуброни хароҷоти моддӣ бо сабаби дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҳали дигар 

бо роҳхати мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба кор (омӯзиш) равон намудан; 

- имконияти бастани шартномаҳои 

(қарордодҳои) меҳнатӣ барои иштирок дар 

корҳои ҷамъиятии музднок, ки бо назардошти 

синну сол ва дигар хусусиятҳои шаҳрвандон 

ташкил карда мешаванд». 

Яке аз элементҳои ҳуқуқи 

конститутсионӣ ба меҳнат манъи маҳдудсозӣ 

дар муносибатҳои меҳнатӣ ба ҳисоб меравад. 

Мазмуну моҳияти элементи мазкур дар он 

зоҳир меёбад, ки шаҳрвандон имконият доранд 

аз рӯи қобилияти корӣ ва касбият, ҳуқуқи худро 

ба меҳнат амалӣ намоянд. Яъне соҳиби кор 

гарданд, дар шароити муътадили корӣ, ки бо 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба меҳнат муайян 

гардидаанд, фаъолият намоянд ва музди 

меҳнати мувофиқ ба фаъолияташонро гиранд.  

Аз гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан 

мукин аст, ки маҳдудсозии ҳуқуқ ба меҳнат 

тамоми паҳлӯҳои муносибатҳои меҳнатиро дар 

бар гирифта, ҳуқуқи ҳеҷ кас ба меҳнат 

наметавонад маҳдуд гардад ба истиснои 

ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ.  

Қисми дигари элементи мазкурро ҳамчун 

унсури асосии ҳуқуқи конститутсионии 

шаҳрвандон ба меҳнат, “музди меҳнат” ташкил 

медиҳад. Элементи конститутсионии мазкур 

давлатро вазифадор менамояд, ки механизмҳои 

амалишавии ин муқаррароти конститутсиониро 

бевосита дар чорчӯбаи муайян танзим намояд. 

Масалан, яке аз механизмҳои амалишавии онро 

моддаи 139 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян менамояд. Меъёри андозаи 

музди меҳнати кормандон пешбинӣ шудааст ва 

андозаи музди меҳнати корманд бо миқдор ва 

сифати меҳнати сарфшуда робитаи бавосита 

дорад. Ба сифати ченаки сарфи меҳнат, меъёри 

коркард, меъёри вақт, меъёри хизматрасонӣ ва 

дигар меъёрҳо хизмат мекунанд. 

Ҳамчунин андозаи музди меҳнат дар 

асоси мувофиқаи корманд ва корфармо 

муқаррар шуда, аз андозаи ҳадди ақалии музди 

меҳнат, ки онро Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян мекунад, кам буда 

наметавонад ва бо ягон ҳадди ниҳоӣ, маҳдуд 

карда намешавад. Ин меъёр барои тамоми 

ташкилотҳо, новобаста аз манбаи маблағгузорӣ 

ва шакли ташкилию ҳуқуқиашон, инчунин 

корфармоён ва шахсони воқеӣ, ҳатмист. Музди 

меҳнати ҳадди ақалл бо назардошти болоравии 

сатҳи зиндагӣ, тағйирот дар буҷети ҳадди ақалӣ 

истеъмолӣ ва вазъи иҷтимоию иқтисодӣ давра 

ба давра муайян карда мешавад. 

Элементи дигари ҳуқуқи 

конститутсионии шаҳрвандон ба меҳнат манъи 

меҳнати маҷбурӣ аст. Ҳар як шаҳрванди 

қобилияти меҳнатидошта, дар интихоби ҷойи 

кор, фаъолияти меҳнатӣ аз рӯи касб ва малакаи 

худ озод аст. Дар ин кор ҳеҷ кас набояд ба ӯ 

монеа эҷод намояд. Меҳнати маҷбурӣ - иҷрои 

кор зери таҳдиди истифодаи ягон ҷазо 

(таъсиррасонӣ барои зӯроварӣ), ҳамчунин бо 

мақсади нигоҳдории интизоми меҳнат фаҳмида 

мешавад 9. Ҳамчунин элементи мазкурро 

санадҳои байналмилалӣ асоси ҳуқуқӣ додаанд, 

аз ҷумла моддаи 1-и Конвенсияи Созмони 

байналмилалии меҳнат “Дар бораи барҳам 

додани меҳнати маҷбурӣ” ҳар як давлати узви 

СБМ-ро уҳдадор менамояд, ки меҳнати 

маҷбуриро барҳам диҳад ва кӯшиши дар ягон 

шакл истифода намудани онро накунад, 
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масалан, аз он ба сифати василаи таъсиррасонӣ 

ё тарбия, муҷозот барои доро будан ба ақидаи 

сиёсӣ ё эътиқоди ғоявии хилофи низоми 

мавҷудаи сиёсӣ, иҷтимоӣ ё иқтисодӣ, усули 

сафарбарӣ ва истифода намудани қувваи корӣ 

баҳри рушди иқтисодиёт, усули пуштибонӣ аз 

интизоми меҳнат ва таҳкими он, муҷозот барои 

иштирок дар корпартоии қонунӣ, чораи 

маҳдудкунӣ аз рӯи мансубияти нажодӣ, 

иҷтимоӣ, миллӣ ва динӣ истифода набарад. 

Мафҳуми меҳнати маҷбуриро Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян наменамояд, 

вале дар моддаи 8 меҳнати маҷбуриро манъ 

намудааст, ҳамчунин дар қисми дуюми моддаи 

зикргардида он намудҳои меҳнатеро, ки 

меҳнати маҷбурӣ ба ҳисоб намераванд, 

муқаррар менамояд, ки ба амалишавии ин 

элементи конститутсионӣ мусоидат менамояд.  

Қисми 4 моддаи 35 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои вазнин, 

зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок 

истифода намудани меҳнати занон ва 

ноболиғонро чун элементи конститутсионӣ 

манъ намудааст. Меъёри мазкур дар Кодекси 

Меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфта 

он дар се намуди шароити корӣ, меҳнати занон 

ва ноболиғонро манъ менамояд. Аз ҷумла, дар 

корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити 

меҳнатиашон зарарнок.  

Амалишавии элементи мазкур дар дигар 

санадҳои зериқонунӣ пешбинӣ шудаанд. 

Масалан, Қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 декабри 

соли 2002, №521 бо тағйиру иловаҳо бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 

соли 2007, №658, аз 31 декабри 2014, №794, дар 

бораи «Номгӯйи истеҳсолот, сехҳо, корҳо, 

касбу вазифаҳое, ки шароити меҳнатии 

зарарнок ва вазнини кор дар онҳо барои рӯзи 

кӯтоҳи кор ва рухсатии иловагии ҳарсола ҳуқуқ 

медиҳад» ва Қарори Ҳукумати ҶТ аз 4 апрели 

соли 2017, №179, дар бораи «Рӯйхати корҳое, 

ки дар онҳо истифодаи меҳнати занон манъ 

карда мешавад ва ҳадди ниҳоии меъёри борҳое, 

ки барои занон дастӣ бардоштан ва кашонидани 

онҳо иҷозат дода мешавад» ва ғайра.  

Дар асоси гуфтаҳои боло ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки дар қонунгузории 

амалкунандаи ҷумҳурӣ механизми амалишавии 

ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон ба меҳнат 

пурра танзими худро ёфтааст. Элементҳои 

ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон ба 

меҳнатро шартан чунин пешниҳод кардан 

мумкин аст: озодии меҳнат; манъи маҳдудиятҳо 

дар муносибатҳои меҳнатӣ ва музди меҳнат; 

манъи меҳнати маҷбурӣ; манъи истифодаи 

меҳнати занон ва ноболиғон дар корҳои 

вазнини зеризаминӣ ва шароити меҳнатиашон 

зарарнок. 
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Аннотатсия 

Нақши Конститутсия дар амалишавии ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат 

Дар мақолаи мазкур масъалаи нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалишавии 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф бо 

дарназардошти моддаи 35 мазмуни конститутсионии ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнатро ба элементҳо 

ҷудо намуда, рафти амалишавии онҳоро баррасӣ намудааст. 

 

Аннотация  

Роль Конституции в реализации права граждан на труд 

В данной статье рассматривается роль Конституции Таджикистана в реализации права 

граждан на труд. Принимая во внимание статью 35 автор разделил конституционное содержание 

права граждан на труд на элементы и обсудил их реализацию. 

 

Annotation 

The Role of the Constitution in the Realization of Citizen's Rights to Labor 

This article examines the role of the Constitution of Tajikistan in the exercise of citizens' right to 

labor. Taking into account аrticle 35, the author has divided the constitutional content of citizens' right to 

labor into elements and discusses their implementation. 
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ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ МАЪЮБОН 

 
Калидвожаҳо: танзими ҳуқуқӣ; шахсони маъюб; ҳифзи иҷтимоии маъюбон; санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ; имтиёзҳо ва кафолатҳои маъюбон. 
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нормативные правовые акты; льготы и гарантии для инвалидов. 

Keywords: legal regulation; disabled; social protection of disabled people; regulations; benefits 
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Яке аз категорияҳои иҷтимоии одамон, ки 

шахсони имконияташон маҳдудбуда, ниёз ба 

кумак доранд, маъюбон мебошанд. Афроди 

маъюб гуфта дар асоси муқаррароти қонун 

онҳое дар назар дошта мешаванд, ки дар 

натиҷаи нуқсёбии саломатӣ бо коҳиши 

устувори вазифаҳои организм аз беморӣ, 

ҷароҳат, иллати ҷисмонӣ ва ақлонӣ боиси 

маҳдуд шудани фаъолияти ҳаётӣ гардидааст ва 

ба ҳифзи иҷтимоӣ ниёз доранд.  

Бояд қайд кард, ки маъюбон ашхосе 

мебошанд, ки аз ҳифзи иҷтимоӣ бархурдоранд. 

Ҳифзи иҷтимоии маъюбон гуфта аслан низоми 

чораҳои аз тарафи давлат андешидашудаи 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои 

бартарафсозии маҳдудиятҳои ҳаёти маъюбон 

равона шудааст, фаҳмида мешавад. Ҳамзамон 

давлат барои иштироки баробарии онҳо дар 

ҳаёти ҷомеа бо дигар шаҳрвандон шароит 

фароҳам меорад. 

Имтиёзҳо ва кафолатҳои иҷтимоии 

давлатии шахсони маъюб аз Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад. 

Чунончи, дар моддаи 34-и он дарҷ гардидааст, 

ки «Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб 

ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд”. 

Мувофиқи моддаи мазкур уҳдадории давлат дар 

хусуси ҳифзи кӯдакони маъюб ва ятим, 

ҳамчунин, зоҳир намудани ғамхорӣ оид ба 

таълиму тарбияи онҳо муқаррар шудааст [1].  

Ҳамзамон дар моддаҳои 38 ҳуқуқ ба 

ҳифзи саломатӣ ва дар моддаи 39 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба 

таъминоти иҷтимоии маъюбон муқаррар карда 

шудааст. Аз ҷумла, дар моддаи 39 муқаррар 

шудааст, ки «Ҳар шахс дар пиронсолӣ, ҳангоми 

беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, 

маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои 

дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати 

таъмини иҷтимоӣ дорад». 

Меъёрҳои муқаррарнамудаи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 

боло мо аз онҳо ёдовар шудем, тамоми 

ҷанбаҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии шахсони 

маъюбиятдоштаро пурра инъикос менамоянд. 

Пас аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҳифзи иҷтимоии маъюбон» аз 29 декабри соли 

2010, № 675 [5] муқаррароти асосиро вобаста ба 

вазъи иҷтимоии маъюбон пешбинӣ менамояд. 

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва 

ташкилии таъминоти ҳифзи иҷтимоии 

маъюбонро муайян намуда, ба онҳо имконияти 

баробари зиндагӣ ва ҳамгироӣ бо ҷомеаро 

фароҳам меорад. 

Тибқи қонунгузории амалкунанда 

маъюбон вобаста ба категорияҳо ва гурӯҳҳои 

маъюбиашон аз чунин имтиёзҳо ва кафолатҳои 

иҷтимоии давлатӣ бархурдоранд: табобати 

санаторию курортӣ, имтиёзҳо ҳангоми 

истифодаи нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ, 

андоз аз воситаҳои нақлиёт, ҳаққи 

истифодабарии хизматрасонии коммуналӣ, 

хизматрасонии тиббӣ, пардохти ҳаққи 

истифодабарии телефонҳои хонагӣ, имтиёзҳо 

ҳангоми супоридани имтиҳонҳои тестӣ барои 
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дохил шудан ба муассисаҳои таълимӣ-давлатии 

маълумоти олӣ ва миёнаи касбӣ, афзалият 

ҳангоми қабул шудан ба хона-интернатҳо барои 

пиронсолону маъюбон, марказҳои минтақавии 

хизматрасонии иҷтимоии нафақахӯрон ва 

шӯъбаи расонидани ёрии иҷтимоӣ дар хона, 

афзалият ҳангоми касбомӯзӣ дар мақомоти 

шуғли аҳолӣ ва таълими калонсолон ва ғайраҳо. 

Дар баробари ин, дар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди Кодексҳои 

андоз, тандурустӣ, манзил, меҳнат, оилаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли 

аҳолӣ» [6] ва «Дар бораи маориф» [7] ва 

дигарҳо муқаррароти махсус оид ба танзими 

ҳуқуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии маъюбон ҷой 

дода шудаанд. 

Дар Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [3] бо мақсади танзими ҳуқуқии 

ҳифзи иҷтимоии маъюбон имтиёзҳо барои 

андозсупорандагон, аз ҷумла, маъюбон 

пешбинӣ шудааст. Бояд қайд кард, ки дар 

моддаи 274 Кодекси андоз пешбинӣ шудааст, 

ки заминҳои ташкилотҳое, ки дар онҳо на 

камтар аз 50 фоизи кормандонашонро маъюбон 

ташкил медиҳад, аз андози замин озод 

мебошанд. Ҳамзамон қитъаҳои замини 

наздиҳавлигӣ, ки барои сохтани манзили 

истиқоматӣ ҷудо карда шудааст ва он ба оилае 

дода шавад, ки ҳамаи аъзоёни онро маъюбони 

бекор ташкил диҳад, аз супоридани андози 

замин озод мебошанд. 

Ҳамчунин дар Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [2] масъалаи ҳуқуқҳои 

меҳнатии шахсони имконияташон маҳдуд, яъне 

маъюбон танзими худро ёфтааст. Аз ҷумла, дар 

кодекси мазкур дар боби 24 хусусиятҳои 

меҳнати маъюбон танзим карда шудааст. 

Масалан, корфармо уҳдадор аст, ки ба 

корманди маъюб тамоми шароитҳои зарурии 

барои ӯ лозимаро муҳайё намояд. Ҳамчунин 

маъюбонро дар корҳои шабона, рӯзҳои 

истироҳат ва иди ғайрикорӣ ба кор сафарбар 

кардан манъ аст. Албатта, бояд зикр кард, ки 

Кодекси меҳнат барои кормандони маъюб 

бисёр имтиёзҳоро нисбати дигар кормандон 

пешбинӣ менамояд. Далели гуфтаҳо метавонад 

вақти кории 6-соатаи онҳо дар як ҳафта, манъи 

ҷалби онҳо ба корҳои шабона, манъи изофакорӣ 

барои маъюбон ва амсоли инҳо бошад. 

Санади дигаре, ки танзимкунандаи 

ҳуқуқҳои иҷтимоии маъюбон аст, ин Кодекси 

оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [4] мебошад. 

Кодекси мазкур дар бобҳои алоҳида вобаста ба 

ақди никоҳ, тартиби фарзандхонӣ, уҳдадориҳои 

алиментдиҳӣ ва ғайра муқаррароти заруриро 

пешбинӣ намудааст. Қайд кардан ба маврид аст, 

ки меъёрҳо вобаста ба фарзандхонӣ ва пардохти 

алимент аз ҷониби падару модар ба фарзандон 

нисбат ба маъюбон низ пурра татбиқ мешавад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ» дар моддаи 24 

кафолатҳои иҷтимоии дастгирии шахсони 

бекорро пешбинӣ менамояд. Яке аз чунин 

кафолатҳои пешбинигардида дар ин модда ин 

додани имтиёз ва ҷубронпулӣ ба кормандони аз 

корхонаю муассисаҳо ва ташкилотҳо аз кор 

озодгардида мебошад. Дар ин асос метавон 

гуфт, ки агар шахси маъюб дар ин ё он корхона 

ва ё ташкилот ба фаъолияти меҳнатӣ машғул 

бошад, бо сабаби аз кор озод карда шуданаш аз 

ҷониби давлат ба ӯ кумакпулӣ барои бекорӣ 

пардохт карда мешавад. 

Бо мақсади ҳифзи иҷтимоии маъюбон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва 

давлатӣ» аз 12.01.2010, № 595 [8] қабул карда 

шудааст. Қонуни мазкур асосҳои ташкилию 

ҳуқуқии танзими давлатии суғуртаи ҳатмии 

нафақавии шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақомоти 

давлатӣ, шахсони воқеию ҳуқуқӣ, тартиби 

таъин ва пардохти нафақаҳои суғуртавӣ ва 

давлатиро муайян мекунад. Масалан, дар 

моддаи 30 шахсоне, ки ба гирифтани нафақаи 

иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд пешбинӣ шудааст. Дар 

банди якуми моддаи болозикр дарҷ шудааст, ки 

маъюбони гурӯҳҳои I, II ва III аз овони 

кӯдакиашон ҳуқуқ ба нафақаи иҷтимоӣ доранд.  

Мақсади қонунгузор дар он ифода 

ёфтааст, ки ин навъи нафақаро ашхосе 

мегиранд, ки аз кӯдакӣ маъюб ҳастанд. Яъне, 

асоси таъини онро бемории умумӣ ташкил 

дода, маъюбии онҳо аз кор вобаста нест. 

Ҳамчунин андозаи пардохти нафақаи иҷтимоӣ 

барои маъюбон дар моддаи 31-и қонуни мазкур 

муқаррар карда шудааст. Гирифтани нафақа дар 

тамоми давраи маъюбӣ, ки аз ҷониби Хадамоти 

давлатии ташхиси тиббию иҷтимоӣ муқаррар 

гардидааст таъин карда мешавад. Нафақа барои 
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мардони маъюби 60-сола ва занони маъюби 55-

сола ба таври умрбод таъин карда мешаванд.  

Бояд қайд кард, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз давраҳои аввали соҳибистиқлол 

гардидан барои ҳимояи манфиатҳои ашхоси 

имконияташон маҳдуд тамоми чораҳои 

заруриро андешида истодааст. Аз ҷумла, 

санадҳои байналмилалии марбут ба ҳуқуқҳои 

маъюбон ва таъминоти иҷтимоии онҳоро 

эътироф намуда, барои ҳифзи манфиатҳои 

ашхоси маъюб тадбирҳои мушаххас 

меандешад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 22 марти соли 2018 

Конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбонро ба имзо 

расонид.  

Дар ин асос бояд зикр кард, ки 

Конвенсияи мазкур тамоми меъёрҳои асосиро 

вобаста ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои маъбон 

дар бар гирифта, барои такмили қонунгузории 

миллии мо дар ин самт нақши калон дорад. Дар 

ин санад тамоми паҳлуҳои ҳаёти маъюбон ва 

ҳуқуқҳои онҳо дарҷ шудааст. Аз ҷумла, адами 

табъиз нисбати маъюбон, ҳуқуқ ба ҳаёт, 

тандурустӣ, таҳсил, меҳнат, озодии онҳо аз 

шиканҷа, истисмор, зӯроварӣ ва таҳқир, 

ҳамчунин дастрасии онҳо ба иттилоот, баёни 

фикру ақидаи шахсӣ ва иштироки онҳо дар 

ҳаёти фарҳангӣ муқаррар шудааст. 

Лозим ба зикр аст, ки масъалаи ҳифзи 

иҷтимоии маъюбон дар сатҳи Созмони Милали 

Муттаҳид бо қабул кардани санадҳои зарурӣ 

оид ба танзими ҳуқуқии масоили маъюбон, 

дида баромада шудааст. Ҳанӯз аз соли 1981 дар 

созмони мазкур ба масъалаи маъюбон диққати 

ҷиддӣ доданд ва ҳамон солро Соли 

байналмилалии маъюбон номгузорӣ карданд. 

Ҳамин буд, ки соли 1993 Созмони Милали 

Муттаҳид «Қоидаҳои стандарти таъмини 

имкониятҳои баробар барои маъюбон»-ро 

қабул намуд.  

Дар асоси ин санад давлатҳои ҷаҳон бо 

мақсади ҳифзи иҷтимоии афроди маъюби худ 

санадҳои миллиро таҳия ва ба тасвиб 

расониданд. Ин ҳам натиҷаи ниҳоӣ нест, чунки 

дар аксарияти мамлакатҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам 

монеаҳои зиёде ҷой дорад ва он ба маъюбон 

имкон намедиҳад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои худро 

татбиқ намоянд. Ҳамзамон вазифаи давлат аст, 

ки тадбирҳои заруриро дар ин ҷода андешад ва 

ин монеагиҳоро бартараф намояд. Дар баробари 

ин барои ҳимояи манфиатҳои маъюбон бояд 

ташкилотҳои онҳо таъсис дода шуда, фаъолият 

намоянд. 

Вобаста ба ин дар моддаи 15-и «Қоидаҳои 

стандарти таъмини имкониятҳои баробар барои 

маъюбон» пешбинӣ шудааст, ки «духтарону 

писарон ва мардону заноне, ки маъюбанд 

ҳамчун аъзои ҷомеа бояд ҳамон ҳуқуқ ва 

вазифаҳоеро дошта бошанд, ки одамони дигар 

доранд» [9, с. 187]. 

Таҳлили муқоисавию ҳуқуқии 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ вобаста ба 

ҳифзи иҷтимоии маъюбон собит сохт, ки 

норасоӣ дар қонунгузории амалкунанда ҷой 

дорад.  

Масалан, дар Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои 

маъюбон дар бобати таҳсилоти маъюбон 

пешбинӣ шудааст, ки маъюбон набояд аз 

системаи умумии таҳсилот ва кӯдакони маъюб 

аз системаи таҳсилоти ҳатмии ибтидоӣ ва 

миёнаи ройгон хориҷ карда шаванд. Ин меъёр 

дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҳифзи иҷтимоии маъбон» ҷой надорад. 

Бо назардошти ҳолатҳои мазкур 

пешниҳод менамоям, ки он дар қисми дуюми 

моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ҳифзи иҷтимоии маъбон» 

имплементатсия карда шавад. 

Инчунин, мутобиқи қисми чоруми моддаи 

24-и Конвенсияи мазкур давлатҳо бояд барои 

омӯзонидани забони имову ишора ба маъюбон, 

аз ҷумла алифбои Брайл ва таъмин намудани 

маъюбон бо омӯзгорон чораҳо андешанд. Дар 

асоси ин меъёр, бо мақсади пурра намудани 

қисми якуми моддаи 24-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии 

маъюбон» пешниҳод менамоям, ки дар банди 

дуюм ибораи «Давлат барои омӯзонидани 

алифбои Брайл бо маъюбон ва таъмини онҳо ба 

омӯзгорони донандаи ин алифбо чораҳо 

меандешад», ворид карда шавад.  

Бо мақсади дастгирӣ ва тавонманд 

гардонидани маъюбон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон якчанд стратегияҳо ва барномаҳо 

қабул гардида буданд. Амсоли онҳо ин 

«Стратегияи миллии солимии аҳолӣ барои 

солҳои 2010-2020» ва «Барномаи миллии 

тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-

2020» ба ҳисоб мераванд. Бинобар сабаби ба 

охир расидани ин нақшаҳо қабул гардидани 

стратегияву барномаҳои навро дар самти 

мазкур мувофиқи мақсад медонем. 
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Аннотатсия 

Танзими ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон 

Дар мақолаи мазкур мавзӯи танзими ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон мавриди омӯзиш, таҳия 

ва баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф бо дарназардошти санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва 

байналмилалӣ, имтиёзҳо ва кафолатҳоеро, ки тибқи қонун ба маъюбон дода шудааст, мавриди омӯзиш 

ва таҳқиқ қарор додааст. Ҳамзамон ҷиҳати такмили қонунгузории миллӣ ва мутобиқсозии 

(имплементатсия) онҳо бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ тавсияҳои судмандро пешниҳод намудааст. 

 

Аннотация 

Правовое регулирование социальной защиты инвалидов 

В данной статье исследуется, развивается и рассматривается правовое регулирование социальной 

защиты инвалидов. Автор изучил и исследовал тему с учетом национальных и международных 

нормативных правовых актов, льготы и гарантии, предоставляемые инвалидам в соответствии с 

законом. В то же время он представил свои взгляды на совершенствование национального 

законодательства и его имплементацию с международными правовыми актами. 

 

Annotation 

Legal regulation of social protection of disabled people 

This article examines, develops and discusses the legal regulation of social protection of disabled people. 

The author has studied and researched, taking into account national and international regulations, the benefits 

and guarantees provided to persons with disabilities in accordance with the law. At the same time, he presented 

his views on the improvement of national legislation and its implementation with international legal acts. 
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ГУНОГУН         РАЗНОЕ 

 

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВӢ-ҲУҚУҚИИ ҚОНУНГУЗОРИИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ҚАРЗГИРИИ ДАВЛАТӢ ВА ҚАРЗЕ, КИ АЗ ҶОНИБИ 

ДАВЛАТ КАФОЛАТ ДОДА МЕШАВАД БО ҚОНУНГУЗОРИИ ҚАРЗГИРИИ 

ДАВЛАТИИ БАЪЗЕ ДАВЛАТҲОИ АЪЗОИ ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ 

 
Танзими молиявӣ-ҳуқуқии қарзи давлатӣ 

яке аз масъалаҳои рӯзмараи низоми молиявии 

давлат мебошад. Қарзи давлатӣ қисми таркибии 

низоми молиявии ҳама гуна давлат буда, барои 

тавозуни сиёсати пулию қарзӣ истифода бурда 

мешавад. Қарзи давлатӣ ва танзими он барои 

иқтисодиёти муосири Тоҷикистон яке аз 

масъалаҳои муҳимтарин ва душвор боқӣ монда, 

рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро 

бозмедорад. 

Вобаста ба нокифоя будани маблағҳои 

буҷетӣ барои аз ҷониби давлат иҷро намудани 

вазифаҳои худ зарурияти воқеии маблағҳои 

иловагии қарзӣ ба миён меояд, ки дар навбати 

худ метавонад бо роҳи гирифтани қарзгирии 

давлатӣ амалӣ карда шавад. Қарзгирии давлатӣ 

муносибатҳое мебошад, ки дар он давлат 

қарзгиранда ё кафолатдиҳандаи қарзгири дигар 

баромад менамояд. Ба ибораи дигар, қарзгирии 

давлатӣ ин ба моликияти давлат додани 

воситаҳои пулӣ бо шартҳои бозгардонӣ, 

муҳлатнокӣ ва пардохтпазириро ташкил 

мекунад. 

Дар шароити муосир масъалаи манбаъҳои 

маблағгузории фаъолияти давлатӣ аҳамияти 

хоса дорад. Яке аз ин манбаъҳо дар баробари 

андозҳо ва дигар даромадҳо қарзи давлатӣ 

мебошад. Қарзи давлатӣ воситаи муҳими 

сиёсати иқтисодии давлат мебошад, ки қарзи 

давлатиро ташкил медиҳад. Қарздиҳии давлатӣ, 

инчунин, ҳамчун як воситаи танзими 

иқтисодиёт бо мақсади нигоҳ доштани соҳаҳои 

алоҳидаи иқтисодиёт, минтақаҳо, дар баъзе 

ҳолатҳо корхонаҳо ва ширкатҳои алоҳидаи аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим ба кор бурда мешавад. 

Истифодаи қарзҳои байналмилалӣ дорои 

хусусияти сиёсӣ буда, барои таъмини 

манфиатҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ хизмат 

мекунанд. 

Дар муносибатҳои қарзгирӣ ба сифати 

қарздиҳандагон метавонанд субъектҳои 

хоҷагидор (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ), 

давлатҳои хориҷӣ ва сармоягузорони хориҷӣ, 

инчунин ташкилотҳои молиявӣ – қарзии 

байналмилалӣ баромад менамоянд. Ғайр аз ин, 

давлат метавонад ҳамчун кафолатдиҳандаи 

баргардонидани қарзҳо баромад кунад. Дар ин 

сурат онҳо кафолатнок ҳисобида мешаванд. 

Истифодаи онҳо барои ҳама гуна давлатҳо, аз 

он ҷумла барои Ҷумҳурии Тоҷикистон як амали 

муқаррарӣ мебошад. Қарзгирии давлатӣ 

ихтиёрӣ мебошад, аммо шартҳои қарз 

наметавонанд тағйир дода шаванд.  

Қарзи давлатӣ танҳо масълаҳои 

муваққатии норасоии маблағҳои буҷетиро ҳал 

мекунанд. Натиҷаи қарзгирии давлатӣ боиси 

пайдоиши қарзи дохилӣ ё берунӣ мегардад, ки 

ҳаҷми он таъсири муҳим ба ҳолати иҷтимоӣ – 

иқтисодии давлат мерасонад. Таъмини 

кафолатҳои давлатӣ, инчунин боиси ташаккули 

қарзи давлатӣ мегардад, зеро давлат хароҷоти 

воқеиро ба зимма мегирад. Агар қарзгиранда 

имконияти ҳисоббаробаркуниро бо қарздиҳанда 

надошта бошад, давлат бори пурраи молиявиро 

бар дӯш мегирад. Аз ин ҷо, қарзгирии давлатӣ 

бояд назорат карда шавад. 

Ҳамчун яке аз шаклҳои сафарбаркунии 

захираҳои молиявӣ, қарзи давлатӣ нақши 

дугона дорад. Аввалан, дар муносибатҳои қарзи 

давлатӣ он ба ташаккули фондҳои иловагӣ бо 

мақсади маблағгузории вазифаҳои асосии 

давлат ва дуюм, дар муносибатҳои қарздиҳии 

давлатӣ ба тақсимоти маблағҳои мавҷуда барои 

маблағгузории самтҳои алоҳидаи фаъолияти 

давлатӣ нигаронида шудааст. 

Ҷалби қарзгирии давлатӣ ҳам оқибатҳои 

мусбӣ ва ҳам оқибатҳои манфӣ дорад. Аз як 

тараф, ҷалби маблағҳои иловагӣ ба рушди 

иқтисодиёт ва самаранокии иқтисодиёт дар 

давлат, ҳавасмандии истеъмолӣ ё сармоягузорӣ 

дар истеҳсолот таъсир расонад, аз тарафи дигар, 

таъсири манфӣ дорад, зеро хароҷотҳо барои 

нигоҳдории он ба вазъи иқтисодии кишвар 

бинобар коҳиш ёфтани захираҳо ба таври амиқ 

таъсир мерасонанд. Бо назардошти хусусияти 

дуҷонибаи хусусияти қарзи давлатӣ, онро бояд 

барои давлат воқеӣ арзёбӣ кард, зеро агар 

давлат қарор дар барои истифодаи қарзҳо қабул 
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кунад, пас зарурият барои беҳтар кардани 

фаъолияти молиявии он вуҷуд дорад. 

Вобаста ба ин ҳар як давлат бо мақсади 

кам кардани ҳаҷм ва оқибатҳои манфии бори 

қарз дар кишвар ва муносибгардонии 

истифодаи маблағҳои қарзӣ, бо назардошти 

нишондиҳандаҳо ва тамоюлоти уҳдадориҳои 

қарзӣ сиёсати оқилонаи қарзӣ дар қонунгузории 

молиявӣ пешбинишуда ва тағир додани онро 

пеш мебарад. 

Аз ин рӯ, зарурати омӯзиш ва баррасию 

таҳлили қарзи давлатӣ, ки ба рушди иҷтимоию 

иқтисодии кишвар таъсири мустақим дорад, 

муҳим аст. Зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ 

омӯзиши таҷрибаи давлатҳои хориҷие, ки 

таърихи бисёрсолаи танзими ҳуқуқии 

қарзгирии давлатиро доранд, хеле муфид 

арзёбӣ мегардад.  

Бинобар ин, ба мақсад мувофиқ аст, ки 

таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва 

қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода 

мешавад» бо қонунгузории қарзгирии баъзе 

давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил, аз он ҷумла Федератсияи Россия, 

Ҷумҳуриҳои Украина, Озорбойҷон, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Молдова ва Ӯзбекистон 

гузаронида шавад. Қайд кардан ба маврид аст, 

ки дар ин кишварҳо қонунгузорӣ оид ба 

қарзгирии давлатӣ рушд кардааст ва аз як қатор 

умумияту тафовут бо қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бахусус дар соҳаи қарзгирии 

давлатӣ ба мушоҳида мерасад.  

Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қарзгирии 

давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат 

дода мешавад» бо давлатҳои болозикр нишон 

медиҳад, ки дар аксарияти давлатҳо танзими 

ҳуқуқии муносибатҳои қарзгирии давлатӣ, дар 

тафовут аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар доираи 

санади ягонаи мураттабгашта, яъне Кодекси 

буҷетӣ ба танзим дароварда шудааст. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, асосҳои ҳуқуқии 

танзими муносибатҳои қарзгирии давлатӣ, пеш 

аз ҳама, тавассути Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сарчашма мегирад, зеро тибқи 

моддаи 57 Конститутсия ризоят ба 

додугирифти қарзи давлатӣ ба салоҳияти 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Ба ғайр 

аз ин, дар моддаи 75 Конститутсияи кишвар 

зикр шудааст, ки Ҳукумат барномаҳои 

иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифти 

қарзи давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири 

касри буҷети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро 

ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд.  

Қобили зикр аст, ки қонуне, ки бевосита 

муносибатҳоро дар самти қарзгирии давлатӣ ва 

қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода 

мешавад танзим менамояд, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва 

қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода 

мешавад» [1] мебошад. 

 Қонуни мазкур 11 декабри соли 1999, 

№886 қабул шуда, аз 4 боб ва 21 модда иборат 

мебошад. Қонуни мазкур муносибатҳоеро, ки 

дар рафти қарзгирии давлатӣ аз ҷониби 

мақомоти ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва қарзгирии ғайридавлатиеро, ки аз ҷониби 

намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

таъмини кафолати давлатӣ ба вуқӯъ 

мепайванданд танзим намуда, инчунин ҷараёни 

идора намудани қарзи давлатӣ ва қарзи бо 

кафолати давлатӣ гирифташударо таъмин 

менамояд. Қонуни зикргардида санади ягона ва 

мушаххасе ба ҳисоб меравад, ки муносибатҳои 

қарзи давлатиро ба танзим медарорад. 

Тибқи моддаи 1 Қонуни мазкур, қарзи 

давлатӣ маблағи гирифташуда ва бозпардохт 

нагардидаи пули қарзи давлатӣ дар муҳлати 

муқарраргардида, мебошад. Мақсади қарзгирии 

давлатӣ аз ҷалб намудани воситаҳои зарурӣ 

барои иҷрои буҷет ва бозпардохти қарзи 

давлатӣ иборат аст. Воситаҳое, ки аз рӯи пули 

қарзи давлатӣ гирифта шудаанд, ба ҳисоби 

буҷети давлатӣ гузаронида мешаванд ва барои 

иҷрои буҷет истифода карда мешаванд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарзгирии 

давлатӣ дар шаклҳои қоғазҳои қимматноки 

давлатӣ ва созишномаҳо оид ба пули қарз 

амалӣ карда мешаванд [1]. Мақомоти давлатӣ 

дар соҳаи қарзгирӣ ва идора намудани қарзи 

давлатӣ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон ва 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошанд. Ҳамзамон, бо мақсади баланд 

бардоштани самаранокии назорат аз болои 

қарзҳои хориҷии ба ҷумҳурӣ ҷалбшаванда, ки 

қарзҳои давлатии беруниро ташкил медиҳанд, 

иҷро намудани шартҳои пули қарзи давлатӣ ва 

ё аз ҷониби давлат кафолат дода шуда, аз 
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тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

комиссияи байниидоравӣ оид ба қарзҳои 

берунӣ таҳти раёсати вазири молия таъсис дода 

мешавад. Ба ҳайати комиссияи байниидоравӣ 

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин 

дигар роҳбарони вазоратҳо ва идораҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи салоҳияти 

Ҳукумат ҷалб карда мешаванд. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

ин самт, ба ғайр аз мақомот ва шаклҳои 

қарзгирии давлатӣ, инчунин масъалаҳои 

кафолати давлатӣ аз рӯи пули қарз, шакл ва 

мазмуни кафолати давлатӣ, ҳалли баҳсҳо оид ба 

қарзгирии давлатӣ ва ҷавобгарӣ барои вайрон 

намудани талаботи Қонуни мазкурро дар бар 

мегирад. 

Кафолати давлатӣ - уҳдадории Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди қарздиҳанда 

ҷиҳати пурра ё қисман пардохт намудани қарз 

дар ҳолати аз ҷониби қарзбардор - намояндаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт нагардидани 

маблағи қарз дар муҳлати муайяншуда 

мебошад. Қарзи аз ҷониби давлат кафолат 

додашуда бошад, маблағи дар муҳлати муайян 

гирифта шуда ва бозпардохт нагардидаи пули 

қарзи ғайридавлатӣ, ки кафолати давлатӣ дорад, 

мебошад [1]. 

Қобили зикр аст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар баробари санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии дар боло зикршуда, барои ноил 

гардидан ба ҳадафҳои дарозмуддат ва 

нишондиҳандаҳои ниҳоят муҳим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти қарзгирии давлатӣ як 

қатор стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ қабул 

карда шуданд: Аз ҷумла: 

1. Стратегияи идоракунии қарзи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2011 

(бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

31 октябри соли 2008, №526 тасдиқ карда 

шудааст); 

2. Стратегияи идоракунии қарзи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2014 

(бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

30 апрели соли 2012, №199 тасдиқ карда 

шудааст); 

3. Стратегияи идоракунии қарзи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017 

(бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

31 марти соли 2014, №214 тасдиқ карда 

шудааст); 

4. Страегияи идоракунии қарзи двлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 

(бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

26 октябри соли 2017 № 486 тасдиқ карда 

шудааст) ; 

5. Шартномаи қарзгирии берунаи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2018-2020 (бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 20 октябрии соли 2017, №485 

тасдиқ карда шудааст). 

Ба ғайр аз ин, вобаста ба танзими қарзи 

давлатӣ Қарор дар бораи тасдиқи тартиби ҷалби 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои пешниҳоди 

кафолатҳои давлатӣ, истифодабарӣ, 

рӯйпӯшнамоӣ, баҳисобгирӣ ва бақайдгирии 

маблағҳои қарзҳои хориҷӣ, инчунин қарзҳои аз 

ҷониби давлат кафолатдодашуда, ки қарзи 

берунаи давлатиро ташкил медиҳанд аз 21 

сентябри соли 2000, № 385 қабул карда 

шудааст.  

Дар тафовут аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Федератсияи Россия муносибатҳо вобаста ба 

қарзгирии давлатиро Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия [2] ба танзим медарорад. 

То ба амал даромадани Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия, асоси қонунгузориро дар 

самти идоракунии қарзи давлатӣ ду қонуни 

асосӣ ташкил медод: «Дар бораи қарзи 

давлатии дохилии Федератсияи Русия» аз 13 

ноябри соли 1992 № 3877-1 ва «Дар бораи 

қарзгирии давлатии берунии Федератсияи 

Россия ва қарзҳои давлатие, ки аз ҷониби 

давлатҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқии онҳо ва 

ташкилотҳои байналмилалӣ ба Федератсияи 

Россия пешниҳод карда мешуданд” аз 17 

декабри соли 1994, № 76-ФЗ. 

Кодекси буҷети Федератсияи Россия 31 

июли соли 1998, №145- ФЗ қабул шуда, аз 1 

январи соли 2000 ба қувваи амал даромадааст. 

Он аз муқаддима, 5 қисм, 9 фасл, 30 боб ва 307 

модда иборат аст.  

Бо ба амал даромадани Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия бори аввал дар сатҳи 

қонунгузорӣ мафҳуми низоми ягонаи 

баҳисобгирӣ ва бақайдгирии уҳдадориҳои 

қарзҳои давлатӣ муқаррар шуд. 

Кодекси буҷети Федератсияи Россия - 

санади меъёрии ҳуқуқии кодификатсионӣ буда, 

принсипҳои умумии қонунгузории буҷети 

Федератсияи Россия, ташкил ва фаъолияти 

низоми буҷети Федератсияи Россия, вазъи 

ҳуқуқии субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии 

буҷетиро муқаррар намуда, асосҳои раванди 

буҷетӣ ва муносибатҳои байнибуҷетӣ дар 
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Федератсияи Россия, тартиби иҷрои санадҳои 

судиро оид ба ҷамъоварии маблағҳо аз 

буҷетҳои низоми буҷети Федератсияи Россия, 

асосҳо ва намудҳои ҷавобгарӣ барои вайрон 

кардани қонунгузории буҷети Федератсияи 

Россия муайян мекунад. 

Муносибатҳои вобаста ба қарзгирии 

давлатиро фасли 4, боби 14 Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия, ки “Қарзи давлатӣ ва 

мунисипалӣ” ном дорад (моддаҳои 97-121), ба 

танзим медарорад. Боби мазкур муносибатҳои 

вобаста ба қарзи давлатии Федератсияи Россия; 

сохтори қарзи давлатии Федератсияи Россия; 

намудҳо ва уҳдадориҳои қарзии Федератсияи 

Россия; қатъи уҳдадориҳои қарзии Федератсияи 

Россия, ки бо асъори Федератсияи Россия 

инъикос ёфтааст ва аз ҳисоб баровардани онҳо 

аз қарзи давлатии Федератсияи Россия; сохтори 

қарзи давлатии субъекти Федератсияи Россия; 

намудҳо ва муҳлати уҳдадориҳои қарзии 

субъекти Федератсияи Россия; сохтори қарзи 

мунисипалӣ, намудҳо ва муҳлати уҳдадориҳои 

қарзҳои мунисипалӣ; идоракунии қарзи давлатӣ 

(мунисипалӣ); масъулият барои уҳдадориҳои 

қарзии Федератсияи Россия, субъектҳои 

Федератсияи Россия, мунисипиалҳо; қарзгирии 

давлатӣ (мунисипалӣ); хусусиятҳои қарзгирӣ ва 

пешниҳоди кафолат аз ҷониби субъектҳои 

Федератсияи Россия, мунисипалҳо бо асъори 

хориҷӣ; таҷдиди қарзи давлатӣ (мунисипалӣ); 

ҳадди ниҳоии қарзгирии субъекти Федератсияи 

Россия (қарзи мунисипалӣ); арзёбии устувории 

қарзи субъектҳои Федератсияи Россия 

(мунисипалӣ); Барномаи қарзгирии давлатии 

берунии Федератсияи Россия; Барномаи 

кафолатҳои давлатии Федератсияи Россия бо 

асъори хориҷӣ; Барномаи қарзгирии давлатии 

дохилии Федератсияи Россия; кафолатҳои 

давлатӣ (мунисипалӣ); тартиб ва шартҳои 

додани кафолатҳои давлатӣ (мунисипалӣ); 

хизматрасонии қарзи давлатӣ; ҳисоб ва 

бақайдгирии уҳдадориҳои қарзии давлатӣ ва 

мунисипалӣ; китоби қарзи давлатии 

Федератсияи Россия; китоби қарзи давлатии 

субъектҳои Федератсияи Россия ва китоби 

қарзии мунисипалиро танзим мекунад.  

Тибқи моддаи 97 Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия қарзи давлатии 

Федератсияи Россияро ҳамчун маҷмӯи 

уҳдадориҳои қарзии Федератсияи Россия дар 

назди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Федератсияи 

Россия, субъектҳои Федератсияи Россия, 

мунисипалҳо, давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои 

молиявии байналмилалӣ, дигар субъектҳои 

ҳуқуқи байналмилалӣ, шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқии хориҷӣ, ки дар натиҷаи қарзгирии 

давлатии Федератсияи Россия бар меоянд, 

инчунин уҳдадориҳои қарзӣ оид ба кафолатҳои 

давлатии пешбининамудаи Федератсияи Россия 

ва уҳдадориҳои қарзӣ, ки дар натиҷаи қабули 

санадҳои қонунгузории Федератсияи Россия 

оид ба қарзи давлатӣ мансуб донистани 

уҳдадориҳои қарзии шахси сеюм ба вуҷуд 

омадаанд, муайян мекунад. 

Қарзи давлатии Россия пеш аз ҳама дар 

натиҷаи қарзгирии давлатии Россия ба вуҷуд 

меояд, ки мутобиқи банди 1 моддаи 103 

Кодекси буҷети Федератсияи Россия қарзҳои 

давлатӣ, ки тавассути барориши коғазҳои 

қиматноки давлатӣ аз номи Россия ва қарзҳое, 

ки аз дигар буҷетҳои низоми буҷети 

Федератсияи Россия, ташкилотҳои қарзӣ, 

давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла қарзҳои (қарзгирии) 

мақсадноки хориҷӣ, ташкилотҳои молиявии 

байналмилалӣ, дигар субъектҳои ҳуқуқи 

байналмилалӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, ки аз 

рӯи онҳо уҳдадориҳои қарзии Россия ба вуҷуд 

меоянд, фаҳмида мешаванд. 

Қисми дигари қарзи давлатии Россия ин 

уҳдадориҳои қарзӣ оид ба кафолатҳои давлатии 

аз ҷониби Русия пешниҳодшуда мебошад. 

Қарзи давлатии Федератсияи Россия пурра ва 

бечунучаро аз ҳисоби тамоми молу мулки 

федералӣ, ки ба хазинаи давлат мансуб аст, 

таъмин карда мешавад. Бояд гуфт, ки дар миёни 

масъалаҳои сиёсати муосири буҷетӣ масъалаи 

қарзи давлатӣ ҷои махсусро ишғол мекунад. Он 

яке аз масъалаҳои асосии иқтисоди Россия 

мебошад, ки ҳам ба суръати рушди иқтисодиёти 

кишвар дар маҷмӯъ ва ҳам ба самти сиёсати 

молиявӣ ва буҷет таъсири бевосита мерасонад. 

Дар Федератсияи Россия дар сатҳи 

федералӣ ва минтақавӣ ду намуди уҳдадориҳои 

қарзиро ҷудо мекунанд: қарзи дохилӣ ва 

берунӣ. Бо мақсади беҳсозии идоракунии қарзи 

дохилӣ ва берунӣ Кодекси буҷети Федератсияи 

Россия ба Ҳукумати Федератсияи Россия таҳия 

кардани ду барномаро пешбинӣ менамояд: 

Барномаи давлатии қарзгирии берунӣ моддаи 

108 Кодекси буҷет ва Барномаи давлатӣ барои 

мунисипалҳо, имконияти истифодаи танҳо як 

навъи онҳо , ки қарзи дохилӣ номида мешавад. 
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Уҳдадориҳои қарзии Федератсияи Россия 

мувофиқи қисми 2 моддаи 98 Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия метавонанд дар намуди 

уҳдадориҳо оид ба:  

- қарзҳое, ки Федератсияи Россия аз 

ташкилотҳои қарзӣ, давлатҳои хориҷӣ, 

ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва (ё) 

дигар субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, 

шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ҷалб мекунад; 

- коғазҳои қиматноки давлатӣ, ки аз номи 

Федератсияи Россия бароварда мешаванд; 

- қарзҳои буҷетие, ки аз дигар буҷетҳои 

низоми буҷети Федератсияи Россия ба буҷети 

федералӣ ҷалб карда мешаванд; 

- кафолатҳои давлатии Федератсияи 

Россия; 

- дигар уҳдадориҳои қарзӣ, ки қаблан 

мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия ба 

қарзи давлатии Федератсияи Русия дохил карда 

шуда буданд, мавҷуд бошад. 

Уҳдадориҳои қарзии Федератсияи Русия 

метавонанд кӯтоҳмуддат (камтар аз як сол), 

миёнамӯҳлат (аз як сол то панҷ сол) ва 

дарозмуддат (аз панҷ то 30 сол) бошанд. 

Қарзи давлатии Федератсияи Россия аз 

ҷониби Ҳукумати Федератсияи Россия ё 

Вазорати молияи Федератсияи Россия, ки аз 

ҷониби он ваколатдор шудааст, идора карда 

мешавад. 

Тибқи моддаи 103 Кодекси буҷети 

Федератсияи Россия таҳти қарзгирии давлатӣ 

(мунисипиалӣ) аз номи ташкилоти оммавӣ-

ҳуқуқӣ ҷалб намудани маблағҳои қарзӣ ба 

буҷети ташкилоти оммавӣ-ҳуқуқӣ тавассути 

ҷойгир кардани қоғазҳои қиматноки давлатӣ 

(мунисипалӣ) ва дар шакли қарзҳо, ки аз рӯи 

онҳо уҳдадориҳои қарзии ташкилоти оммавӣ-

ҳуқуқӣ ҳамчун қарзгир ба вуҷуд меоянд, 

фаҳмида мешавад.  

Дар зери қарзҳои давлатии дохилии 

Федератсияи Россия аз номи Федератсияи 

Россия ҷалб намудани маблағҳои қарзӣ ба 

буҷети федералӣ бо роҳи ҷойгиркунии коғазҳои 

қиматноки давлатии Федератсияи Россия ва дар 

шакли қарзҳо аз дигар буҷетҳои низоми 

буҷетии Федератсияи Россия, аз ташкилотҳои 

қарзӣ ва ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, 

ки аз рӯи онҳо уҳдадориҳои қарзии 

Федератсияи Россия ҳамчун қарзгиранда бо 

асъори Федератсияи Россия ифода ёфтааст, ба 

вуҷуд меояд, фаҳмида мешавад [2]. 

Қарзи давлатии дохилии Федератсияи 

Русия бо мақсади маблағгузории касри буҷети 

федералӣ, инчунин барои пардохт намудани 

уҳдадориҳои қарзии давлатии Федератсияи 

Россия, таъминоти молиявии дигар манбаъҳои 

маблағгузории касри буҷети федералӣ ва пур 

кардани бақияи маблағҳо дар ҳисобҳои буҷети 

федералӣ дар давоми соли молиявӣ амалӣ карда 

мешавад. 

Ҳуқуқи амалӣ намудани қарзи давлатии 

дохилӣ аз номи Федератсияи Россия мутобиқи 

қисми 7 моддаи 103 Кодекси мазкур ба 

Ҳукумати Федератсияи Россия ё аз ҷониби ӯ 

ваколатдоршудаи Вазорати молияи 

Федератсияи Россия таалуқ дорад. 

Тибқи моддаи 115 Кодекси мазкур 

кафолати давлатӣ (мунисипалӣ) иҷрои дурусти 

ӯҳдадориҳои молиявии худро дар назди 

бенефитсиар, ки аз шартнома ё дигар амалиёт 

(уҳдадории асосӣ) бармеояд, таъмин менамояд. 

Шакли хаттии кафолати давлатӣ (мунисипалӣ) 

ҳатмист. Кафолати давлатӣ (мунисипалӣ) бо 

асъор таъмин карда мешавад, ки маблағи он 

уҳдадории асосиро ифода мекунад. 

Кафолатдиҳандаи таҳти кафолати давлатӣ 

(мунисипалӣ) барои уҳдадории қарз дар назди 

маблағи кафолат масъулияти субсидиарӣ дорад. 

Таъмини кафолатҳои давлатии 

Федератсияи Россия, кафолатҳои давлатии 

субъектҳои Федератсияи Русия, кафолатҳои 

мунисипалӣ мутобиқи ваколатҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатии Федератсияи Россия, 

мақомоти ҳокимияти давлатии субъектҳои 

Федератсияи Россия, мақомоти худидоракунии 

маҳаллӣ дар асоси қонуни дахлдори федералӣ, 

қонуни субъекти Федератсияи Россия, қарори 

мақомоти намояндагии мунисипалӣ дар бораи 

буҷет барои соли молиявии навбатӣ (соли 

молиявии навбатӣ ва давраи банақшагирӣ), 

қарорҳои дахлдори Ҳукумати Федератсияи 

Россия, мақомоти олии иҷроияи ҳокимияти 

давлатии субъектҳои Федератсияи Россия, 

инчунин шартнома (созишнома) дар бораи 

додани кафолати давлатӣ (мунисипалӣ) амалӣ 

карда мешаванд. 

Кафолати давлатӣ (мунисипалӣ) бо шарти 

аз ҷониби принсипиал, шахси сеюм таъмин 

намудани иҷрои уҳдадории принсипиал оид ба 

қонеъгардонии талаботи муроҷиати кафил ба 

принсипиал, ки вобаста ба иҷрои пурра ё 

қисмани чунин кафолат бармеояд, дода 

мешавад. 
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Ҳукумати Федератсияи Русия ҳуқуқ дорад 

қарор дар шакли санади Ҳукумати Федератсияи 

Россия дар бораи додани кафолати давлатии 

Федератсияи Россия тибқи қонуни федералӣ 

дар бораи буҷети федералӣ барои соли дахлдор 

ва давраи банақшагирӣ қабул кунад. Вазорати 

молияи Федератсияи Россия ҳуқуқ дорад дар 

ҳаҷм ва ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонуни 

федералӣ дар бораи буҷети федералӣ барои 

соли дахлдор ва давраи банақшагирӣ ва 

санадҳои Ҳукумати Федератсияи Россия, ки 

мутобиқи он қабул шудааст, дар бораи додани 

кафолати давлатии Федератсияи Русия қарор 

қабул кунад. 

Дар Ҷумҳурии Украина танзими меъёрӣ-

ҳуқуқии қарзи давлатӣ ва қарзи аз ҷониби 

давлат кафолатдодашуда мутобиқи як қатор 

санадҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла Конститутсияи 

Украина, Кодекси буҷетии Украина, Қонун дар 

бораи буҷети давлатӣ ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи идоракунии қарзи 

давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат кафолат 

додашуда ба амал бароварда мешавад. 

Дар Ҷумҳурии Украина мутобиқи 

Кодекси буҷет [3] қарзи давлатӣ ҳамчун 

маблағи умумии уҳдадории қарзии давлат оид 

ба баргардонидани қарзҳои гирифташуда ва 

барнагардонидашудаи қарзҳо тибқи ҳолати 

давраи ҳисоботӣ, ки дар натиҷаи қарзгирии 

давлатӣ ба вуҷуд меоянд, муайян карда 

мешавад. Қарзгирии давлатӣ бо мақсади 

пӯшонидани касри буҷети давлатӣ ва 

азнавмаблағгузории қарзи давлатӣ амалӣ карда 

мешавад. Ҳуқуқи амалисозии қарзгирии 

давлатӣ дар доираи Қонун дар бораи буҷети 

давлатии Украина муқаррарнамуда ба давлат 

дар шахсияти вазири молияи Украина тибқи 

супориши Кабинети вазирони Украина тааллуқ 

дорад. Қарзҳо аз давлатҳои хориҷӣ бонкҳо ва 

ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ барои 

баамалбарории лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз 

ҷониби давлат дар асоси шартномаҳои 

байналмилалии Украина ҷалб карда мешаванд 

ва ба қарзҳои берунии давлат тааллуқ доранд. 

Мутобиқи Кодекси буҷети Украина қарзи 

аз ҷониби давлат кафолатдодашуда – маблағи 

умумии уҳдадориҳои қарзии субъектҳои 

хоҷагидор – резидентҳои Украина мебошанд, 

ки қарзро гирифтаанд ва дар давраи ҳисоботӣ 

напардохтаанд, ки иҷрои онҳо бо кафолати 

давлатӣ таъмин шудаанд. То ба қувваи ҳуқуқӣ 

даромадани кафолатҳои давлатӣ (бавуҷудоии 

ҳолатҳои кафолат) амалиётҳо оид ба қарзи 

ишорашуда дар буҷети давлатӣ инъикос карда 

намешаванд. 

Дар Украина қарзҳои давлатӣ дар доираи 

муайяннамудаи Қонун дар бораи буҷети 

Украина бо риояи ҳадди ниҳоии қарзи давлатӣ 

дар охири давраи буҷетӣ амалӣ карда 

мешаванд. Қарзхо аз давлатҳои хориҷӣ, бонкҳо 

ва ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ барои 

баамалбарории лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки аз 

ҷониби давлат дар асоси шартномаҳои 

байналмилалии Украина ҷалб карда мешаванд 

ва ба қарзҳои берунии давлат таалуқ доранд. 

Воситаҳо барои баамалбарории чунин лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ, инчунин хароҷотҳо барои 

хизматрасонӣ ва пардохти қарзҳои дахлдор дар 

Қонун дар бораи буҷети Украина дар тамоми 

муҳлати амали шартномаҳои қарз пешбинӣ 

карда мешаванд.  

Хароҷотҳо барои хизматрасонӣ ва 

пардохти қарзи давлатӣ аз ҷониби Вазорати 

молияи Украина (мақомоти молиявии маҳаллӣ) 

мутобиқи шартномаҳои қарз, инчунин санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, ки аз рӯи онҳо уҳдадориҳои 

қарзии давлатӣ ба вуҷуд меоянд, новобаста аз 

ҳаҷми воситаҳое, ки барои чунин мақсад равона 

карда шудаанд, Қонун дар бораи буҷети 

давлатии Украина (қарор дар бораи буҷети 

маҳаллӣ) муайян намудааст. 

Бо мақсади самаранокона идора намудани 

қарзи давлатӣ (маҳаллӣ) ё бозоргир будани 

ҳисоби ягонаи хазинадорӣ вазири молияи 

Украина аз номи Украина (мақомоти маҳалли 

ҳокимият) ҳуқуқи амалӣ намудани аҳдҳоро бо 

қарзҳои давлатӣ (маҳаллӣ) дорад. Вазири 

молияи Украина бо ризоияти Бонки миллии 

Украина ҳуқуқи дар доираи давраи буҷетии 

ҷорӣ дар асоси озмун ё бо роҳи гузаронидани 

ауксион маблағҳои муваққатан озоди ҳисоби 

ягонаи хазинадорӣ ва маблағҳои ҳисобҳои 

асъории буҷети давлатиро ба депозит ё бо роҳи 

ба даст овардани қоғазҳои қимматноки давлатӣ 

бо минбаъд баргардони чунин воситаҳо то 

охири давраи буҷетии ҷорӣ амалӣ менамояд [3].  

Шарти барориш ва муомилоти қоғазҳои 

қимматноки давлатӣ ва қоғазҳои қиматнок, ки 

аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимият 

бароварда шудааст, тибқи Қонуни Украина 

“Дар бораи қоғазҳои қимматнок ва бозори 

фондӣ” муайян карда мешавад[4]. Махсусан, 



 

Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (39), 2020 

 

144 

 

мутобиқи ин қонун вомбаргҳои давлатии 

Украина метавонанд номӣ ё тақдимкунанда 

бошанд. Вомбаргҳои давлатии Украина 

метавонанд истисноан дар шакли ғайриҳуҷҷатӣ 

амал кунанд. Фурӯши вомбаргҳои карзҳои 

дохилии Украина бо асъори миллӣ ё хориҷӣ 

амалӣ карда мешаванд, аммо вомбаргҳои 

қарзҳои бурунии давлатии Украина – бо асъори 

қарз.  

Вазорати молияи Украина ҷадвали 

гузаронидани ауксионҳоро оид ба ҷойгиркунии 

қоғазҳои қиматноки қарзии давлатӣ дар бозори 

дохилиро нашр мекунад. Чунин ҷадвал мумкин 

аст вобаста ба тағйирёбии шарти қарзҳои 

давлатӣ ё вазъи бозор аниқ карда шавад. 

Иттилоот дар бораи гузаронидани ауксион оиди 

ҷойгиркунии қоғазҳои қимматноки қарзи 

давлатӣ дар шабакаи Вазорати молияи Украина 

нашр карда мешавад. 

Дар навбати худ кафолатҳои давлатӣ 

барои таъмини иҷрои пурра ё қисмани 

уҳдадориҳои қарзии субъектҳои хоҷагидорӣ – 

резидентҳои Украина метавонад бо қарори 

Кабинети Вазирони Украина ё дар асоси 

шартномаҳои байналмилалии Украина 

истисноан дар доира ва аз рӯи самте, ки дар 

Қонун дар бораи буҷети давлатии Украина 

муайян шудаанд, дода шавад (ба ихтиёр 

гузошта шавад). Тибқи супориши Кабинети 

Вазирони Украина аҳдҳои дахлдор аз рӯи чунин 

қарорҳоро вазири молияи Украина мебандад. 

Кафолатҳои давлатӣ бо шартҳои 

музднокӣ, муҳлатнокӣ, инчунин таъмини иҷрои 

уҳдадориҳо тарзе, ки қонун пешбинӣ 

намудааст, дода мешавад. Кафолатҳои давлатӣ 

барои таъмини уҳдадориҳои қарзии субъектҳои 

хоҷагидор дода намешавад, агар сарчашмаи 

бевоситаи баргардонидани қарзҳо маблағҳои 

буҷети давлатӣ бошанд (ғайр аз уҳдадориҳои 

қарзие, ки аз рӯи қарзҳо аз ташкилотҳои 

байналмилалии молиявӣ ба вуҷуд меоянд). 

Пардохтҳое, ки бо иҷрои уҳдадориҳои 

кафолатии давлат алоқаманданд, мутобиқи 

шартномаҳои дахлдор новобаста аз ҳаҷми 

воситаҳое (маблағҳое), ки барои ин мақсадҳо 

дар Қонун дар бораи буҷети давлатии Украина 

муайян шудаанд, амалӣ карда мешаванд ва 

ҳамчун додани қарзҳо аз буҷет мутаносибан ба 

субъектҳои хоҷагидор, уҳдадорие, ки кафолат 

дода шудаанд, инъикос карда мешаванд. 

Қарзи давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат 

кафолатдодашуда қарзҳои мақомоти маҳаллии 

ҳокимият ва ташкилотҳои давлатие, ки бо 

кафолатҳои давлатӣ таъмин карда нашудаанд, 

дар бар намегирад. Ҳадди ниҳоии қарзи давлатӣ 

ва қарзи аз ҷониби давлат кафолатдодашуда, 

ҳадди ниҳоии додани кафолатҳои давлатӣ дар 

ҳар як давраи буҷетӣ тибқи Қонун дар бораи 

буҷети давлатии Украина муайян карда 

мешаванд. Ҳаҷми қарзи давлатӣ ва қарзи аз 

ҷониби давлат кафолатдодашуда дар шакли 

пулӣ ҳамчун напардохтани арзиши номиналии 

уҳдадориҳои қарзӣ ҳисоб карда мешавад. 

Ҳолати қарзи давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат 

кафолатдодашуда бо воҳиди пулӣ ва доллари 

ИМА бо қурби Бонки миллии Украина дар рӯзи 

охирини давраи ҳисоботӣ муайян карда 

мешавад ва амалиёт барои рӯзро дар бар 

мегирад. 

Тибқи маълумотҳои Вазорати молия аз 

рӯи ҳолати то 31 январи соли 2018 қарзи 

давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат 

кафолатдодашудаи Украина 2 131, 85 млрд грн, 

ё 76, 11 млрд долл. ИМА, аз ҷумла, қарзи 

беруна – 1 373, 18 млрд грн (64,41% аз маблағи 

умумӣ) ё 49,03 млрд долл. ИМА; қарзи дохилӣ 

– 758, 67 млрд грн. (35,59%) ё 27,09 млрд 

долл.ИМА ташкил мекунад [5]. 

Мутобиқи Кодекси буҷети Украина ҳадди 

ниҳоии қарзи давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат 

кафолатдодашуда ҳадди ниҳоии додани 

кафолатҳои давлатӣ дар ҳар як давраи буҷетӣ 

тибқи Қонун дар бораи буҷети давлатии 

Украина (қарор дар бораи буҷчети маҳаллӣ) 

муайян карда мешавад. Ҳадди ниҳоии қарзи 

давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат 

кафолатдодашуда дар охири давраи буҷетӣ аз 

60% ҳаҷми солонаи номиналии маҷмӯи 

маҳсулоти дохилии Украина наметавонад 

баланд бошад. Дар сурати эҳтимолияти баланд 

шудани ин ҳадди бузургӣ Кабинети Вазирони 

Украина фавран ба Раддаи Олии Украина барои 

муваққатан баланд бардоштани чунин ҳадди 

бузургӣ муроҷиат мекунанд ва барои маъқул 

донистан нақша чорабиниҳо оид ба овардани 

ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ ва қарзи аз ҷониби 

давлат кафолатдодашуда мутобиқи талаботҳои 

муқарраршуда таҳия мекунанд [3].  

Дар Ҷумҳурии Озорбойҷон бошад, 

танзими ҳуқуқии муносибатҳо вобаста ба қарзи 

давлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии 

Озорбойҷон, Қонуни Ҷумҳурии Озорбойҷон 

“Дар бораи низоми буҷетӣ”, Қонуни Ҷумҳурии 

Озорбойҷон “Дар бораи қарзи давлатӣ”, дигар 
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санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Озорбойҷон 

ва шартномаҳои байналмилалие, ки Ҷумҳурии 

Озорбойҷон ишттирокчии онҳо мебошад, асос 

меёбад.  

Мутобиқи Қонун “Дар бораи қарзи 

давалатӣ” қарзи давлатии Ҷумҳурии 

Озорбойҷон ҳамчун маҷмӯи қарзи давлатии 

дохилӣ ва берунӣ, уҳдадории қарзии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Озорбойҷон дар назди шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин давлатҳои хориҷӣ 

барои сармоягузории хароҷотҳои 

таъхирнопазири (зарурии) иҷтимоӣ – иқтисодӣ 

ва пур кардани касри буҷети ҷумҳурӣ, ки 

пардохт бо фоизҳои дахлдор бо асъори миллӣ ё 

хориҷӣ ифода меёбад, муайян карда 

мешавад.[6]  

Дар Ҷумҳурии Озорбойҷон қарзҳои 

давлатӣ бо мақсади таъмини баамалбарории 

барномаҳо истеҳсол карда шуда, ба рушди 

иҷтимоӣ – иқтисодии давлат, пӯшонидани 

касри буҷети давлатӣ, маблағгузории 

сармоягузориҳои давлатӣ ва ҳалли дигар 

масъалаҳое, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Озорбойҷон муқаррар шудаанд, равона карда 

шудааст. 

Маблағе, ки дар ҷараёни соли буҷетӣ 

гирифта шудааст ва бевосита аз ҳисоби 

воситаҳои буҷети давлатии қарзи давлатӣ 

хизмат расонида шудааст, истифода ва 

хароҷотҳои он бо хизматрасонӣ алоқаманд аст, 

дар буҷети давлатӣ инъикос карда мешаванд. 

Дар Ҷумҳурии Озорбойҷон ҳадди болоии 

бузургии қарзи давлатии дохилӣ ва бурунӣ бо 

Қонун дар бораи буҷети давлатӣ барои давраи 

буҷетии дахлдор муқаррар карда мешавад. 

Ҳадди болоии қарзи давлатӣ мумкин аст танҳо 

бо роҳи даровардани тағйиру иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Озорбойҷон дар бораи 

буҷети давлатӣ барои соли дахлдор зиёд ё кам 

карда шавад. Мақомоти дахлдори ҳокимияти 

иҷроия ҳисоби қарзҳоро мутобиқи нусхаи аслии 

ҳуҷҷатҳо аз рӯи қарзи давлатӣ пеш мебарад ва 

дар нашриётҳо дар бораи онҳо маълумот нашр 

мекунад. Шаффофияти ҷараёнҳое, ки бо қарзи 

давлатӣ ва қарзи аз ҷониби давлат 

кафолатдодашуда алоқаманданд, бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ таъмин карда 

мешаванд. 

Дар Ҷумҳурии Озорбойҷон ҳадди болоии 

қарзи давлатии дохилӣ дар соли 2018 дар сатҳи 

700 млн манат пешбинӣ карда шуда буд, қарзи 

берунӣ – дар сатҳи 1 млрд манат. Аз рӯи ҳолати 

1 июли 2017 ҳаҷми қарзи берунии давлатии 

Озорбойҷон 7 172,6 млн доллари ИМА 

(12 208,5 млн манат), ро ташкил дод, ки 18,9% 

маҷмӯи маҳсулоти дохилии давлатро ташкил 

медиҳад.[7]  

Аз рӯи маълумоти Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Озорбойҷон дар ҳаҷми қарзгирӣ 

уҳдадориҳои мустақими давлат ва уҳдадориҳои 

шартӣ аз рӯи қарзҳо дохил карда шудааст, ки бо 

кафолати давлатӣ ҷалб карда шудаанд. Қарзи 

давлатии беруна асосан аз барномаҳои қарзӣ ва 

лоиҳаҳои инфрасохтории институтҳои 

байналмилалии молиявӣ, инчунин аз қоғазҳои 

қиматноке, ки дар бозори байналмилалии 

молиявӣ ҷойгир карда шудаанд, иборат аст. 

Дар Ҷумҳурии Молдова дар соҳаи қарзи 

давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат 

дода мешавад як қонуни мукаммал амал 

мекунад. Дар тафовут аз Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи қарзи давлатӣ ва қарзе, 

ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад» 

Қонуни Ҷумҳурии Молдова «Дар бораи қарзи 

бахши оммавӣ, кафолатҳои давлатӣ ва пардохти 

қарзҳои (рекредитование) давлатӣ» (22 декабри 

соли 2006, таҳти №419-XVI қабул карда 

шудааст) ном дошта, аз 8 боб ва 51 модда 

иборат мебошад [8].  

Қонуни мазкур тамоми муносибатҳои 

вобаста ба қарзи бахши оммавӣ, кафолатҳои 

давлатӣ ва пардохти қарзҳои (рекредитование) 

давлатӣ, яъне қарзи давлатиро танзим менамояд 

ва нисбат ба қонунгузории қарзи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тафовути бештар дорад 

ва нисбат ба қонунгузории мо рушд кардааст, 

зеро тамоми муносибатҳои қарзи давлатиро ба 

танзим даровардааст. Ҳамзамон, хусусиятҳои 

фарқкунанда низ ҷой доранд. Хусусиятҳои 

фарқкунандаи қонунҳои зикргардида дар он 

аст, ки онҳо муносибатҳои қарзи давлатиро 

вобаста ба шароити ҳамон давлат танзим 

мекунанд.  

Дар тафовут аз Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи қарзи давлатӣ ва қарзе, 

ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад» 

Қонуни Ҷумҳурии Молдова «Дар бораи қарзи 

бахши оммавӣ, кафолатҳои давлатӣ ва пардохти 

қарзҳои (рекредитование) давлатӣ» муқаддима 

надорад, ки он қисми таркибии санади 

қонунгузорӣ дар бештари давлатҳои ИДМ ба 

ҳисоб меравад ва дар он мавзӯъ ва вазифаҳои 
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асосии танзими муносибатҳо инъикос 

мегарданд. 

Вобаста ба таҳлили муқоисавии моддаи 1 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

қарзи давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат 

кафолат дода мешавад» чунин иброз бояд дошт, 

ки номи модда мафҳумҳои асосӣ мебошад, 

чунин меъёр дар Қонуни Ҷумҳурии Молдова 

«Дар бораи қарзи бахши оммавӣ, кафолатҳои 

давлатӣ ва пардохти қарзҳои (рекредитование) 

давлатӣ» дар моддаи 2 он пешбинӣ гардидааст. 

Таҳлили муқоисавии моддаи 1 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қарзи 

давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат 

дода мешавад» нишон дод, ки нисбат ба қонуни 

Ҷумҳурии Молдова онҳо аз камбудӣ холӣ 

нестанд. Гарчанде мафхумҳои асосӣ дар қонуни 

Тоҷикистон дар як модда чамъ оварда шудааст, 

аммо он низ пурра намебошад. Тибқи моддаи 

50 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» дар ҳолати зарурати 

дақиқ намудани истилоҳот ва мафҳумҳои дар 

санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодашуда дар 

санад моддае (қисме, банде) оварда мешавад, ки 

дар он моҳияти ин истилоҳоту мафҳумҳо шарҳ 

дода мешавад. Бинобар ин, пеш аз ҳама зарур 

аст, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар самти қарзи давлатӣ бояд мафҳумҳо аз рӯи 

ҷобаҷогузории ҳарфҳо пешбинӣ карда шаванд. 

Ба ғайр аз ин дар Қонуни Ҷумҳурии Молдова 

мафҳумҳое пешбинӣ шудаанд, ки дар самти 

қарзи давлатӣ пешбинӣ намудани онҳо ва 

танзими онҳо зарур шуморида мешавад, аз 

ҷумла, тақсимоти махсуси ҳуқуқи қарзгирии, 

бенифитсиари пардохти қарз, шартномаи 

кафолати давлатӣ, ҳисоби бо баҳисобгирии 

фоиз, бахши қарзи оммавӣ, амонат, 

хизматрасонии қарзӣ, кафолати маъмурию 

ҳудудӣ, воситаи қарзӣ, ғайрирезидент, тахфиф, 

баҳисобгирии муҳлат ва муҳлати миёна 

истифода гардидаанд ва ғайраҳо. Пешбинӣ 

намудани мафҳумҳои зикргардида дар Қонуни 

Тоҷикистон ба маврид шуморида мешавад, зеро 

дар Қонуни амалкунандаи қарзи давлатӣ 

масъалаҳои амонат, шартномаи қарзи давлатӣ, 

муҳлат ва муҳлатҳои дигар низ мустаҳкам 

карда шудаанд ва шарҳ додани онҳо дар 

қисмати моддаи 1 мафҳумҳои асосӣ ба маврид 

мебошад.  

Ба ғайр аз ин, дар Ҷумҳурии Молдова 

масъалаи қарзи давлатӣ дар қонунгузорӣ доир 

ба қарзи бахши оммавӣ, қарзи дохилии давлатӣ, 

қарзи берунаи давлатӣ, пардохти қарзҳои 

давлатӣ, кафолатҳои давлатӣ қарзҳои баъзе 

ҷамъиятҳои тиҷоратӣ, корхонаҳо, мақомотҳои 

маъмурию ҳудудӣ ба бобҳо ҷудо гардида ба 

танзим дароварда шудааст. Дар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, бобҳои он танҳо 

ба қарзгирии давлатӣ ва қарздиҳии давлатӣ, 

кафолатҳои он номгузорӣ гардидааст ва дигар 

масъалаҳо барои ба таври возеҳу равшан ба 

танзим даровардан ҳаллу фасл карда 

нашудааст.  

Дар баробари ин қайд кардан ба маврид 

аст, ки қонунгузории Ҷумҳурии Молдова дар 

самти гирифтани қарзи оммавӣ (қарзи давлатӣ 

ва қарзгирии он, идоракунии қарзи давлатии ва 

маъмурию ҳудудӣ, идоракунии кафолатҳои 

қарзи давлатӣ, пешбинӣ намудани меъёр 

(лимит) барои қарзи давлатӣ ва кафолатҳои он, 

пешбурди ҳисоботҳо, гузаронидани мониторинг 

ва муайян намудани уҳдадориҳо оид ба 

пардохти қарзи давлатӣ ба танзим дароварда 

шудааст.  

Вобаста ба қарзи дохилӣ бошад, 

воситаҳои пешбурди қарзӣ давлатӣ, эмиссияи 

қоғазҳои қимматноки давлатӣ ва намудҳои он 

барои додани қарз, пардохтҳо ва интиқоли 

маблағи қарз ва агенти давлатӣ дар самти қарзӣ 

давлатӣ дар Молдова муайян карда шудааст.  

Дар Молдова қарзи берунаи давлатӣ низ 

ба танзим дароварда шуда, воситаҳои ҷалби 

қарзҳо ба давлат, фаъолияти давлат дар 

бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ, қабули шартномаҳо 

оид ба қарзи беруна ва пардохтҳои онҳо танзим 

гардидааст.  

Ҳамчунин дар қонуни Молдова масъалаи 

рекредитикунонӣ низ ҳаллу фасл карда 

шудааст, ки дар он мақсад, тақсим намудани 

маблағҳои молиявӣ ва баргардонидани 

рекредитҳо муқаррар шудааст. Чунин истилоҳ 

ва танзими рекредикунонӣ ба низоми молиявии 

мо хос намебошад ва он дар муносибатҳои 

молиявӣ истифода намегардад.  

Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон “Дар 

бораи қарзи давлатӣ ва ғайри давлатии 

Ҷумҳурии Қирғизистон” аз 21 сентябри соли 

2001, №83 қабул гардида, Қонуни мазкур 

муносибатҳоеро, ки дар раванди ҷалби қарзҳои 

давлатӣ ба вуҷуд меоянд, ҳангоми амалӣ 

намудани ваколатҳои мақомоти давлатӣ оид ба 

ҷалб, гирифтан ва баргардонидани қарзҳо, 

идоракунии қарзи давлатӣ, инчунин 

баҳисобгирии қарзҳои хусусиро кафолат дода, 
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аз ҷумла ҳуқуқ, уҳдадориҳо ва масъулияти 

резидентҳои Ҷумҳурии Қирғизистонро оид ба 

ҷалб, таҳия ва баргардонидани маблағҳои қарзӣ 

танзим менамуд [9]. Қонуни мазкур аз 1 январи 

соли 2017 бинобар қабул гардидани Кодекси 

буҷетии Ҷумҳурии Қирғизистон [10] аз эътибор 

соқит дониста шудааст. Айни замон дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон муносибатҳо вобаста ба 

қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат 

кафолат дода мешавад, тавассути Кодекси 

мазкур ба танзим дароварда мешаванд. 

Бо назардошти он ки масъалаи қарзи 

давлатӣ ба буҷети давлатӣ алоқамандӣ дорад, 

дар Ҷумҳурии Қирғизистон ин масъалаҳо дар 

Кодекси буҷетӣ ба танзим дароварда шудааст. 

Дар ин Кодекс қарзи давлатӣ ва маҳаллии 

(мунисипалӣ) дар фасли VII, ки аз бобҳои 13 ва 

14 иборат мебошад, ба танзим дароварда 

шудааст. Бобҳои ин фасл қарзгири аз ҷониби 

Ҳукумат ва қарзгирӣ аз ҷониби мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ номгузорӣ карда 

шудааст.  

Дар қонунгузории Буҷети Ҷумҳурии 

Қирғизистон ба мисли дигар қонунҳои 

давлатҳои ИДМ дар самти қарзи давлатӣ 

мақсадҳои қарзгирии давлатиро маблағгузории 

буҷети давлатӣ, кам намудани қарзҳои давлатӣ 

ва рушди бозори қоғазҳои қимматнок ба ҳисоб 

меравад. Дар Кодекси буҷетӣ асосҳои принсипи 

қарзи давлатӣ, идоракунии он, қарзҳои беруна 

ва дохилӣ кафолати давлатӣ пешбинӣ 

гардидааст. Аммо меъёрҳои зикргардида дар 

қонунгузории мо низ дарҷ гардидаанд. 

Хусусияти фарқкунанда дар он аст, ки дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон қарзи давлатӣ дар сатҳи 

кодекс ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

қонуни соҳавии оддӣ ба танзим дароварда 

шудааст. Инчунин, дар Кодекси буҷетии 

Қирғизистон мафҳумҳои қарздеҳони хориҷӣ, 

уҳдадории қарзӣ истифода гардидаанд, ки дар 

қонуни қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дида намешаванд. Дигар масъалаҳои вобаста ба 

қарзи давлатӣ ва кафолатҳои давлатии қарзи 

давлатӣ дар ҳардуи давлатҳо қариб ба ҳамдигар 

ба таври ягона ба танзим дароварда шудааст.  

Дар Ҷумҳурии Қазоқистон аз 2 августи 

соли 1999, № 464-I, Қонуни Ҷумҳурии 

Қазоқистон “Дар бораи қарзи давлатӣ ва 

қарзгирии давлатии кафолатдодашуда”[11] 

қабул гардида буд, ки Қонуни мазкур 

муносибатҳои дар раванди гирифтани қарзи 

давлатӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори 

Ҷумҳурии Қазоқистон ва қарзгирии 

ғайридавлатӣ аз ҷониби резидентҳои Ҷумҳурии 

Қазоқистон бадастомада, ки бо кафолатҳои 

давлатӣ таъмин карда мешуданд, инчунин 

ҳангоми идоракунии қарзи кафолатноки 

давлатӣ ва давлатро танзим менамуд.  

Қонуни мазкур бинобар сабаби қабул 

гардидани Кодекси буҷетии Ҷумҳурии 

Қазоқистон [12] аз 24 апрели соли 2014, № 548-

II аз эътибор соқит дониста шуд. Айни замон 

дар Ҷумҳурии Қазоқистон муносибатҳоеро, ки 

қаблан Қонуни мазкур танзим менамуд, 

Кодекси мазкур дар Фасли 12, ки аз 4 боб ва 26 

моддаи иборат аст, танзим менамояд. Бобои 42 

Кодекси Ҷумҳурии Қазоқистон муқаррароти 

умумӣ дар бораи қарзгирии давлатӣ бо 

кафолатҳои давлатӣ ва қарзи бо кафолати 

давлатӣ номгузорӣ шудааст, ки аз 6 модда 

иборат буда оид ба муқаррароти умумӣ дар 

бораи қарзгирӣ, шакл ва намудҳои қарзи 

давлатӣ, қарзи давлатӣ, уҳдадориҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Қазоқистон ва мақомоти иҷроияи 

маҳаллӣ оид ба пардохт ва хизматрасониҳои 

қарзи давлатӣ, идоракунии қарзӣ давлатӣ ва 

давлатии кафолатдодашуда ва қарзҳои бо 

кафолатҳо ва хавфҳои давлатӣ ва интишори 

маълумот дар бораи қарзи давлатӣ ва кафолати 

давлат, қарзи таҳти кафолати давлатиро 

муқаррар намудааст.  

Танзими ҳуқуқии муносибатҳо вобаста ба 

қарзгирии давлатӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

тавассути Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон “Дар 

бораи қазгирии берунӣ”[13] аз 29 августи соли 

1996, № 263-I танзим карда мешаванд. 

Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 12 

модда иборат буда, аз мафҳумҳои асосӣ, 

қонунгузорӣ дар бораи қарзи берунӣ, 

уҳдадории қарзгирии хориҷӣ, шартнома дар 

бораи қарзи берунии давлатӣ, кафолатҳои 

давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, уҳдадориҳои 

қарзгиранда, ваколатҳои Вазорати молияи 

Ҷумҳурияти Ӯзбекистон, ваколатҳои Бонки 

марказии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ваколатҳои 

палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва 

пешниҳоди иттилоот ба ташкилотҳои 

байналмилалии молиявиро дар бар гирифтааст. 

Мафҳуми қарзи давлатиро Кодекси 

буҷетии Ҷумҳурии Қазоқистон дар моддаи 201 

муқаррар намудааст, ки мутобиқи он қарзи 

давлатӣ маблағест, ки дар санаи муайяни қарзи 
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гирифташуда (аз худ кардашуда) ва 

пардохтнашудаи давлатӣ, инчунин 

уҳдадориҳои қарзӣ дар санаи муайян, ки 

мутобиқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Қазоқистон оид ба қарзи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Қазоқистон, Бонки Миллии Ҷумҳурии 

Қазоқистон ё қарорҳои маслиҳатҳо ба қарзи 

мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, бе назардошти 

талаботи тарафайн дода мешаванд, мебошад. 

Дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон бошад, мафҳуми қарзи берунии 

давлатӣ - гуфта маҷмӯи уҳдадориҳои Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон, ки аз қарзгирии давлатии беруна 

бармеоянд, фаҳмида мешавад.  

Дар моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатӣ” қарзи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

гардидааст, ки он аз уҳдадориҳои қарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, давлатҳои дигар, ташкилотҳои 

байналмилалии молиявӣ, дигар субъектҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ иборат мебошад, 

пешбинӣ гардидааст. Аз ин ҷо, мафҳуми қарзи 

давлатӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи қарзгирӣ ва қарзе, ки аз ҷониби 

давлат кафолат дода мешавад”ба таври васеъ 

кушода дода нашудааст. Аз ин лиҳоз, мувофиқи 

мақсад аст, ки мафҳуми қарзи давлатӣ дар 

Қонуни мазкур таҷдиди назар карда шавад. Аз 

нуқтаи назари мо, мафҳуми қарзи давлатие, ки 

дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

молияи давлатӣ” пешбинӣ гардидааст, ба 

мақсад мувофиқ мебошад. 

 Ҳамчунин дар Кодекси Ҷумҳурии 

Қазоқистон, вобаста ба намудҳо ва шаклҳои 

қарзи давлатӣ, моддаи алоҳида пешбинӣ 

гардидааст, ки дар он намудҳои қарзи давлатӣ, 

қарзҳои давлатии бозори қоғазҳои қиматнок, 

шаклҳои қарзгирии қарзҳои давлатӣ, қоғазҳои 

қиматноки саҳҳомии давлатӣ аз рӯи муҳлат, 

қоғазҳои қиматноки саҳҳомии давлатӣ ва 

мақсади барориши онҳо, ба намудҳо ҷудо 

гардидаанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи қарзгирӣ ва қарзе, ки аз ҷониби 

давлат кафолат дода мешавад” вобаста ба 

шаклҳои қарзгирии давлатӣ дар моддаи 9 он ду 

намуди қарзи давлатӣ: коғазҳои қимматноки 

давлатӣ ва созишномахо оид ба пули қарзро 

муайян намудааст. Аз ин ҷо, моддаи 9 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор 

дода шавад. 

 Вобаста ба кафолатҳои давлатӣ дар 

Кодекси Ҷумҳурии Қазоқистон боби алоҳида 

пешбинӣ гардидааст, ки дар он оид ба 

кафолатҳои давлатӣ, маҳдудиятҳои пешниҳоди 

кафолатҳои давлатӣ, шартҳои пешниҳоди 

кафолатҳои давлатӣ, талабот ба ашхосе, ки 

барои гирифтани кафолати давлатӣ муроҷиат 

мекунанд, интихоби лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва 

(ё) барномаҳои сармоягузорӣ барои кафолати 

давлатӣ, шакли кафолати давлатӣ, 

баҳисобгирии пешниҳоди кафолатҳои давлатӣ 

ва қарзҳои кафолатдодаи давлатӣ, иҷрои 

кафолати давлатӣ, таҷдиди сохтории кафолати 

қарзҳои давлатӣ, иваз намудани қарзгиранда 

барои гирифтани қарзи кафолатноки давлатӣ, 

асосҳои қатъи эътибори кафолати давлатӣ, 

маҳдудиятҳо барои истифодаи маблағҳои қарзи 

кафолати давлатӣ ва назорат ва масъулият оид 

ба истифодаи маблағҳои бо қарзи давлатӣ 

кафолатдодашуда меъёрҳои мушаххас 

муқаррар гардидааст. 

 Дар Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

бошад, моддаи алоҳида бо номи “Кафолати 

давлатии Ҷумҳурии Узбекистон” пешбинӣ 

гардидааст, ки тибқи он кафолати давлатии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон (минбаъд кафолати 

давлатӣ) уҳдадории Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар 

назди қарздиҳанда мебошад. Инчунин муқаррар 

гардидааст, ки кафолатҳои давлатии қарзҳо (ба 

қарзҳо) бо қарори Президенти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон ё Девони Вазирони Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон бо шартҳои бо қарзгир басташуда 

дода мешаванд.  

 Доир ба кафолатҳои давлатӣ аз рӯи пули 

қарзи давлатӣ, дар боби 3 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи қарзгирӣ ва қарзе, ки аз 

ҷониби давлат кафолат дода мешавад” як қатор 

меъёрҳо пешбинӣ гардидааст. Аммо дар 

муқоиса бо Кодекси буҷетии Ҷумҳурии 

Қазоқистон онҳо дарбаргирандаи тамоми 

унсурҳои кафолатҳои давлатиро доро 

намебошанд. Аз ин лиҳоз, мувофиқи мақсад 

мешуморем, ки боби 3 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи қарзгирӣ ва қарзе, ки аз 

ҷониби давлат кафолат дода мешавад” ҷиҳати 

такмили он таҷдид карда шавад. 

 Ғайр аз ин дар Қонуни Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон оид ба ваколатҳои Палатаи ҳисоби 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳалли баҳсҳои марбут 

ба қарзгирии хориҷӣ меъёрҳои алоҳида 

пешбини гардидааст. Дар Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи қарзгирӣ ва қарзе, ки аз 
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ҷониби давлат кафолат дода мешавад” оид ба 

ҳалли баҳсҳо моддаи алоҳида пешбинӣ 

гардидааст, ки аз рӯи мазмун ба талаботи 

пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Дар бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ мутобиқат намекунад. Аз ин лиҳоз, 

мувофиқи мақсад аст, ки моддаи мазкур бо 

мақсади оммафаҳм гардидани он таҷдиди назар 

карда шавад. 

 Ҳамин тариқ, аз таҳлили гузаронидаи 

муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва 

қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода 

мешавад” бо қонунгузории қарзгирии давлатии 

давлатҳои болозикр бар меояд, ки бисёр аз 

масъалаҳои муҳиме ҳастанд, ки имрӯз бояд дар 

қонунгузории мо ҳалли худро ёбанд. Чунончи, 

ба мисли Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои 

Украина, Қазоқистон ва Қирғизистон қабул 

намудани Кодекси буҷетӣ зарур аст. Зеро 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар баробари 

гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва пайдо 

гардидани шаклҳои гуногуни моликият, тағйир 

ёфтани муносибат ба он аз мо тақозо менамояд, 

ки қонунгузории соҳа мукаммал карда шавад. 

Чунки бе мавҷуд будани қонунгузории ба 

талаботи имрӯза ҷавобгӯ танзим намудани ин 

муносибатҳо кори басо душвор мебошад. Бо 

ҳамин мақсад имрӯз фурсате фаро расидааст, ки 

бо мақсади такмили қонунгузорӣ дар низоми 

қарздиҳию молиявӣ, мураттабсозии санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи 

муносибатҳои қарздиҳӣ аз қабули санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии зиёд даст кашида, ба қонуни 

ягонае рӯ оварем, ки ба талаботи шароити 

иқтисоди бозорӣ ҷавобгӯ бошад. Ба ақидаи мо, 

ба сифати чунин санад - Кодекси буҷетии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карда 

метавонад. Зеро, аз таҷрибаи давлатҳои дар 

боло зикршуда бар меояд, қабули Кодекси 

буҷетӣ рушди низоми қарздиҳию молиявиро на 

танҳо тақвият, балки устувор низ мегардонад. 

Чунончи, таҷрибаи давлатҳои зикргардида 

нишон медиҳад, амали Кодекси буҷетӣ дар 

самти фаъолияти қарздиҳӣ мусбӣ арзёбӣ 

мешавад. Зеро, дар Кодекси мазкур тамоми 

масъалаҳо ба таври мушаххас ба танзим 

дароварда шудаанд, ки барои пешрафти соҳа 

мусоидат менамоянд.  
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31.07. 1998, № 145 – ФЗ (таҳ. Аз 08.06.2020). 

3. Кодекси буҷети Ҷумҳурии Украина аз 
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Қиматнок ва бозори фондӣ”аз 23 феврвли соли 

2006 №3480-IV. 

5. Манбаи дастрас: https://mof.gov.ua.  

6. Қонуни Ҷумҳурии Озорбойҷон “Дар 

бораи Қарзи давалатӣ” аз 22 майи соли 2007, 

№334-IIIГ. 
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8. Қонуни Ҷумҳурии Молдова «Дар бораи 

Қарзи бахши оммавӣ, кафолатҳои давлатӣ ва 

пардохти Қарзҳои (рекредитование) давлатӣ» 

(22 декабри соли 2006, таҳти №419. 

9. Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон “Дар 

бораи қарзи давлатӣ ва ғайри давлатии 

Ҷумҳурии Қирғизистон” аз 21 сентябри соли 

2001, №83 (аз эътибор соқит дониста шудааст). 

10. Кодекси буҷети Ҷумҳурии 

Қирғизистон аз 16 майи соли 2016, № 59. 

11. Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон “Дар 

бораи қарзи давлатӣ ва қарзгирии давлатии 

кафолатдодашуда” аз 2 августи соли 1999, № 

464-I (аз эътибор соқит дониста шудааст). 

12. Кодекси буҷетии Ҷумҳурии 

Қазоқистон аз 24 апрели соли 2014, № 548-II. 

13. Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон “Дар 

бораи қазгирии берунӣ” аз 29 августи соли 

1996, № 263-I. 

 

Шуъбаи қонунгузорӣ оид ба молия, андозу гумрук ва 

фаъолияти бонкии Маркази миллии қонунгузории назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

https://mof.gov.ua/
https://minval.az/news/123743476
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ИТТИЛООТ          ИНФОРМАЦИЯ 

 

НАВИГАРИҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ 

СОҲАИ СОХТОРИ ДАВЛАТӢ, МАҚОМОТИ СУДӢ 

ВА ҲИФЗИ ҲУҚУҚ 

 
Бо баробари рушди муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва зарурияти танзими мақсадноки як 

қатор муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, дар самти 

қонунгузории соҳаи сохтори давлатӣ, мақомоти 

судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ як қатор навигариҳо ба 

вуҷуд омада, як қатор қонунҳо дар таҳрири нав 

ва тағйиру иловаҳо ба қонунҳо қабул карда 

шуданд. Аз ҷумла: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ёрии ҳуқуқӣ”аз 4 июли соли 2020, 

№1694; 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси 

мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, 

№1695; 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

аз 4 июли соли 2020, №1696; 

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси 

мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

аз 4 июли соли 2020, №1697; 

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 июли 

соли 2020, №1699; 

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, №1700; 

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани тағйиру илова ба 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 

июли соли 2020, №1701; 

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Кодекси мурофивии ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, №1702; 

9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба 

ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи авдвокатура 

ва фаъолияти адвокатӣ” аз 4 июли соли, №1704. 

I. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ” аз 7 боб ва 36 модда 

иборат мебошад. Қонуни мазкур муносибатҳои 

ҷамъиятиро дар самти расонидани ёрии ҳуқуқӣ 

ба танзим дароварда, роҳҳои амалишавии ҳуқуқ 

ва уҳдадории шахсони воқеиро ҳангоми ба онҳо 

расонидани ёрии ҳуқуқӣ муайян менамояд. 

II. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани 

иловаҳо ба Кодекси мурофиаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, №1695 

иловаҳои зерин ворид гардиданд: 

1. Ба моддаи 29 қисмҳои 7 ва 8 бо 

мазмуни зерин илова карда шуданд: 

«7. Ҳуқуқшиноси давлатӣ ҳуқуқ дорад ба 

сифати ҳимоятгар дар пешбурди парвандаҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати шахсони 

зерин иштирок намояд: 

- ноболиғи бепарастор ё ноболиғе, ки 

падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда)-и 

ӯ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гирандаи кумакҳои унвонии 

иҷтимоӣ мебошанд; 

- шахсе, ки бинобар камбудиҳои 

ҷисмонию рӯҳӣ доштан ҳуқуқи худро оид ба 

ҳимоя мустақилона амалӣ карда наметавонад. 

8. Ҳуқуқшиноси давлатӣ дар мурофиаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо тартиби 

пешбининамудаи Кодекси мазкур ва Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ёрии 

ҳуқуқӣ» иштирок менамояд.». 

2. Моддаи 291 бо мазмуни зерин илова 

карда шуд: 

«Моддаи 291. Пардохти ҳаққи хизмати 

ҳимоятгар аз ҳисоби давлат 

1. Пардохти ҳаққи хизмати адвокате, ки 

ба сифати ҳимоятгар иштирок менамояд, аз 

ҳисоби давлат ба шахсони зерин кафолат дода 

мешавад: 

- шахсе, ки имконияти пардохти ҳаққи 

хизмати ҳимоятгарро надошта, мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гирандаи 

кумакҳои унвонии иҷтимоӣ мебошад; 
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- ноболиғи бепарастор ё ноболиғе, ки 

падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда)-и 

ӯ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гирандаи кумакҳои унвонии 

иҷтимоӣ мебошанд; 

- шахсе, ки бинобар камбудиҳои 

ҷисмонию рӯҳӣ доштан ҳуқуқи худро оид ба 

ҳимоя мустақилона амалӣ карда наметавонад; 

- ветеранҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

шахсони ба онҳо баробаркардашуда, 

ветеранҳои амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди 

давлатҳои дигар ва шахсони ба онҳо 

баробаркардашуда, инчунин шахсоне, ки бар 

асари фалокати неругоҳи барқи атомии 

Чернобил зарар дидаанд ё дар рафъи оқибатҳои 

ин фалокат ширкат варзидаанд. 

2. Ҳангоми таъмини ҳимоятгар аз ҳисоби 

давлат судя қарор ва суд дар бораи таъини 

адвокат ба сифати ҳимоятгар ва пас аз ба анҷом 

расидани пешбурди парванда дар бораи 

пардохти ҳаққи хизмати адвокат таъинот 

мебароранд.». 

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2025 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

III. Тибқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани 

иловаҳо ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, 

№1696 чунин иловаҳо ворид карда шуданд: 

1. Ба моддаи 50 қисми 13 бо мазмуни 

зерин илова карда шуд: 

«13. Таъмини ҳимоятгар аз ҳисоби давлат 

ва пардохти ҳаққи хизмати ӯ дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи моддаи 501 бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ» амалӣ 

карда мешавад.». 

2. Моддаи 501 бо мазмуни зерин илова 

карда шуд: 

«Моддаи 501. Пардохти ҳаққи хизмати 

ҳимоятгар аз ҳисоби давлат 

1. Пардохти ҳаққи хизмати ҳимоятгар аз 

ҳисоби давлат ба шахсони зерин кафолат дода 

мешавад: 

- гумонбаршуда, айбдоршаванда, 

судшаванда ва маҳкумшудае, ки ба ёрии ҳуқуқӣ 

эҳтиёҷ доранд, вале имконияти пардохти чунин 

хизматрасониро надоранд ва мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гирандаи 

кумакҳои унвонии иҷтимоӣ мебошанд; 

- гумонбаршуда, айбдоршаванда, 

судшаванда ё маҳкумшудаи ноболиғи 

бепарастор ё ноболиғе, ки падару модар 

(шахсони онҳоро ивазкунанда)-и ӯ имконияти 

пардохти чунин хизматрасониро надоранд ва 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гирандаи кумакҳои унвонии иҷтимоӣ 

мебошанд; 

- ветеранҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

шахсони ба онҳо баробаркардашуда, 

ветеранҳои амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди 

давлатҳои дигар ва шахсони ба онҳо 

баробаркардашуда, инчунин шахсоне, ки бар 

асари фалокати неругоҳи барқи атомии 

Чернобил зарар дидаанд ва ё дар рафъи 

оқибатҳои ин фалокат ширкат варзидаанд; 

- шахсони дар сархатҳои сеюм, панҷум, 

шашум ва ҳафтуми қисми 1 моддаи 51 Кодекси 

мазкур пешбинигардида. 

2. Ҳангоми таъмини ҳимоятгар аз ҳисоби 

давлат, таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва 

судя қарор, суд бошад, дар бораи таъини 

адвокат ҳамчун ҳимоятгар ва баъд аз ба анҷом 

расидани пешбурди парванда дар бораи 

пардохти ҳаққи хизмати адвокат таъинот 

мебароранд.». 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

IV. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани 

иловаҳо ба Кодекси мурофиавии граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, 

№1697 чунин иловаҳо зерин ворид карда 

шуданд: 

1. Ба қисми 1 моддаи 37 сархати якум бо 

мазмуни зерин илова карда шуд: 

«- аз ёрии ҳуқуқии аз тарафи давлат 

кафолатдодашуда дар асос ва бо тартиби 

пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ» истифода 

баранд;». 

2. Ба моддаи 55 қисми 7 бо мазмуни зерин 

илова карда шавад: 

«7. Иштироки ҳуқуқшиноси давлатӣ дар 

суд ба сифати намоянда бо тартиби 

пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ» таъмин 

карда мешавад.».  

3. Ба моддаи 102 қисми 3 бо мазмуни 

зерин илова карда шавад: 
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«3. Дар сурате, агар бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ» ба 

тарафе, ки ба манфиати он қарор қабул 

гардидааст, ёрии ҳуқуқӣ расонида шуда бошад 

ва ҳаққи хизмати адвокат ё намоянда аз ҳисоби 

давлат пардохт шуда бошад, хароҷоти ба 

пардохти ҳаққи хизмати адвокат ё намоянда 

вобаста аз ҳисоби тарафи дигар ба фоидаи 

давлат ситонида мешаванд.». 

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2025 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

V. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Кодекси мурофиаи 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, №1699 

чунин тағйиру иловаҳо ворид гардид: 

1. Ба ҷумлаи дуюми қисми 4 моддаи 63 

пас аз калимаҳои «муовинони онҳо» калимаҳои 

«, прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо» илова карда 

шуданд. 

2. Дар қисми 1 моддаи 93 рақамҳои «497-

500» ба калимаҳо ва рақамҳои «497 қисми 2, 

498, 499 қисми 2, 500» иваз карда шуданд. 

3. Дар моддаи 98: 

- ба қисми 1 пас аз рақамҳои «493-496,» 

калимаҳо ва рақамҳои «497 қисми 1, 499 

қисмҳои 1 ва 3,» илова карда шуданд;  

- ба сархати якуми қисми 2 пас аз рақами 

«491,» калимаҳо ва рақамҳои «493-496, 497 

қисми 1, 499 қисмҳои 1 ва 3,» илова карда 

шуданд;  

- сархати чоруми қисми 2 дар таҳрири 

зерин ифода карда шуд: 

«- сардори хадамоти шиносномавию 

бақайдгирии Вазорати корҳои дохилӣ ва 

муовинони ӯ, сардорони хадамотҳои 

шиносномавию бақайдгирии раёсати Вазорати 

корҳои дохилӣ дар Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва сардорони 

хадамотҳои шиносномавию бақайдгирӣ дар 

шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру 

ноҳияҳо оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурие, 

ки дар моддаҳои 469, 470, 493-496, 497 қисми 1, 

499 қисмҳои 1 ва 3 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

шудаанд;». 

4. Дар қисми 3 моддаи 150 калимаҳои «як 

шабонарӯз» ба калимаҳои «ҳафт шабонарӯз» 

иваз карда шуданд. 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

 

VI. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ворид намудани тағйирот ба 

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, 

№1700 чунин тағйирот ворид гардиданд: 

1. Матни моддаи 497 дар таҳрири зерин 

ифода карда шуд: 

«1. Барои аз тарафи шаҳрвандони хориҷӣ 

ва шахсони бешаҳрванд риоя нагардидани 

қоидаҳои ворид шудан ба минтақаи сарҳадӣ, 

инчунин қоидаҳои истиқомат ё аз қайд 

гузаштан дар минтақаи сарҳадӣ, - 

огоҳӣ дода мешавад ё ба андозаи аз панҷ 

то даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима 

таъйин карда мешавад. 

2. Барои дар давоми як соли баъди 

таъйини ҷазои маъмурӣ такроран содир 

намудани кирдори дар қисми 1 ҳамин модда 

пешбинишуда, - 

ба андозаи аз даҳ то сӣ нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо бо берун кардан ё бе берун 

кардан аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарима 

таъйин карда мешавад.». 

2. Дар моддаи 499: 

- санксияи қисми 1 дар таҳрири зерин 

ифода карда шуд: 

«огоҳӣ дода мешавад ё ба андозаи аз даҳ 

то понздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

ҷарима таъйин карда мешавад.»; 

- санксияи қисми 2 дар таҳрири зерин 

ифода карда шуд: 

«ба андозаи аз понздаҳ то сӣ 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо берун кардан ё 

бе берун кардан аз ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷарима таъйин карда мешавад.»; 

- аз санксияи қисми 3 калимаҳои «ва 

берун кардан аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

хориҷ карда шуданд. 

Қонуни мазкур пас интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

VII. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ворид намудани тағйиру илова 

ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, №1701 ба 

моддаи 207 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тағйиру иловаи зерин ворид 

гардиданд: 

- қисми 2 дар таҳрири зерин ифода карда 

шуд: 
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«2) Ҳамин кирдор, агар дар шароити 

пайдоиш ва паҳншавии бемории барои инсон 

хавфнок ё ҳангоми амалигардонии 

чорабиниҳои маҳдудкунандаи карантинӣ содир 

шуда бошад, ки аз беэҳтиётӣ боиси бемории 

оммавӣ ва ё заҳролудшавии одамон 

гардидааст,- 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 

ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад.»; 

- қисми 3 бо мазмуни зерин илова карда 

шуд: 

«3) Кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои 

якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз беэҳтиётӣ 

боиси расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва 

ё мубталои сирояти вируси норасоии масунияти 

одам ва ё марги як ё зиёда шахсон гардида 

бошанд,- 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 

панҷ то даҳ сол ҷазо дода мешаванд.». 

Қонуни мазкур пас интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

VIII. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо 

ба Кодекси мурофивии ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” аз 4 июли соли 2020, №1702 

чунин тағйиру иловаҳо ворид гардиданд: 

1. Сархати дувоздаҳуми моддаи 6 дар 

таҳрири зерин ифода карда шуд: 

«- прокурор – Прокурори генералии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва 

муовинони ӯ, Сарпрокурори ҳарбии 

Тоҷикистон, прокурорҳои Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе, прокурори нақлиёти Тоҷикистон, 

муовини якум ва муовинони онҳо, сардорони 

раёсатҳо (шуъбаҳо), муовини якум ва 

муовинони онҳо, ёрдамчиёни калон ва 

ёрдамчиёни Прокурори генералӣ, прокурорҳои 

калон ва прокурорҳои раёсатҳо (шуъбаҳо), 

ёрдамчиёни калон ва ёрдамчиёни прокурорҳои 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори нақлиёти 

Тоҷикистон, прокурорҳои калон ва 

прокурорҳои шуъбаҳои прокуратураҳои 

вилоятҳо, прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо ва 

прокурорҳои ба онҳо баробаркардашуда, ки 

прокурорҳои нақлиёт, ҳарбии гарнизонҳо ва 

назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои 

ислоҳиро дар бар мегиранд, муовини якум ва 

муовинони онҳо, ёрдамчиёни калон ва 

ёрдамчиёни онҳо, прокурор - криминалистҳои 

калон ва прокурор - криминалистҳо, ки дар 

доираи салоҳияташон фаъолият мекунанд;». 

2. Дар қисми 4 моддаи 12 калимаи 

«қонун» ба калимаҳои «Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи давлатии 

иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ» ва 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» иваз карда шуд. 

3. Ба моддаи 14 пас аз калимаҳои «Ҳар 

шахс ба» калимаҳои «ҳифзи маълумоти шахсӣ,» 

илова карда шуданд. 

4. Ҷумлаи дуюми қисми 1 моддаи 111 

хориҷ карда шуд. 

5. Дар моддаи 161: 

- дар қисми 2 калима ва рақамҳои «286 

қисми 2» ба калима ва рақамҳои «286 қисмҳои 

2 ва 3,» иваз карда шуданд; 

- дар қисми 9 рақамҳои «286-291» ба 

рақамҳо ва калимаи «286 қисми 1, 287 - 291» 

иваз карда шуданд. 

6. Ба моддаи 245 қисми 4 бо мазмуни 

зерин илова карда шуд: 

«4. Ба суд ҳозир шудани шахсоне, ки дар 

рӯйхатҳо тахаллуси онҳо сабт шудааст, аз 

ҷониби мақомоти салоҳиятдори пешбурди 

тосудии парвандаи ҷиноятӣ таъмин карда 

мешавад.». 

7. Ба қисми 5 моддаи 355 ҷумлаи дуюм бо 

мазмуни зерин илова карда шуд: 

«Зимнан, тарафҳо ҳуқуқ доранд ариза дар 

бораи оштиро то ба хонаи машваратӣ рафтани 

судя пешниҳод намоянд.». 

Қонуни мазкур пас интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

IX. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Оид ба ворид намудани тағйироту илова ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

авдвокатура ва фаъолияти адвокатӣ” 

тағйироту иловаи зерин ворид гардидаанд: 

1. Ба моддаи 31 қисмҳои 10 ва 11 бо 

мазмуни зерин илова карда шуданд: 

«10. Бо мақсади расонидани ёрии ҳуқуқии 

дуюмдараҷа адвокат бо маркази ёрии ҳуқуқӣ 

созишнома баста, ба феҳристи давлатии 

адвокатҳои расонандаи ёрии ҳуқуқии 

дуюмдараҷа дохил карда мешавад. Адвокат 

уҳдадор аст, ки бо даъвати маркази ёрии ҳуқуқӣ 

тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ёрии ҳуқуқӣ» ба назди таҳқиқбаранда, 

муфаттиш, прокурор ё судя фавран ҳозир 

шавад. 
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11. Ҳаққи хизмати адвокате, ки барои 

расонидани ёрии ҳуқуқии дуюмдараҷа ба 

сифати ҳимоятгар дар пешбурди парвандаи 

ҷиноятӣ ва парвандаи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ ё дар мурофиаи судии гражданӣ ба 

сифати намоянда иштирок намудааст, бо 

тартиби пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ» пардохт 

карда мешавад.». 

2. Дар қисми 1 моддаи 32: 

- аз сархати дуюм калимаҳои 

«иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 

шахсони ба онҳо баробаркардашуда, инчунин 

шахсоне, ки бар асари фалокати Нерӯгоҳи 

барқии атомии Чернобил зарар дидаанд,» хориҷ 

карда шуданд; 

- сархати ҳафтум хориҷ карда шуд. 

Қонуни мазкур пас интишори расмӣ 

мавриди амал қарор дода мешавад. 

Шуъбаи қонунгузорӣ оид ба сохтори 

давлатӣ мақомоти судӣ ва ҳифзи хуқуқ  
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НАВИГАРИҲОИ ҚОНУНГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ ҚОНУНГУЗОРИИ  

ГРАЖДАНӢ, СОҲИБКОРӢ ВА ОИЛАВӢ 

 
Дар семоҳаи сеюми соли 2020 ба шуъбаи 

қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оилавӣ 

бо дар назардошти тағйир ёфтани 

муносибатҳои ҷамъиятӣ як қатор навигариҳои 

қонунгузорӣ ворид гардиданд. Аз ҷониби 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 7 

қонуни амалкунанда тағйиру иловаҳои зарурӣ 

ворид карда шуд. 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид 

ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

низоми иҷозатдиҳӣ» 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид 

ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бақайдгирии давлатии асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ» 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Оид 

ба ворид намудани тағйироту иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

гаравхона (ломбард)» 

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Оид 

ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои 

фаъолият» 

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид 

ба ворид намудани тағйироту илова ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

кино» 

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид 

ба ворид намудани тағйир ба қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гарави 

молу мулки манқул ва бақайдгирии 

уҳдадориҳои таъминшуда» 

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид 

ба ворид намудани илова ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бақайдгирии давлатии молу мулки 

ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» 

1.Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

низоми иҷозатдиҳӣ» ки 4 июли соли 2020 № 

1703, қабул гардидааст, тағйиру иловаҳои 

зерин ворид гардиданд.  

Аз ҷумла: 

Ба моддаи 1 сархатҳои даҳум, ёздаҳум, 

дувоздаҳум, сенздаҳум, чордаҳум ва понздаҳум 

бо мазмуни зерин илова карда шаванд: 

«- низоми иттилоотии додани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ – маҷмӯи воситаҳои барномавӣ, 

усулҳо ва расмиёт барои гирифтани дархости 

электронӣ, қабул, тартиб додан, коркард, 

супоридан, нигоҳдорӣ ва тафтиши пуррагии 

ҳуҷҷатҳои электронӣ ва барасмиятдарории 

ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ; 

- шакли электронии иҷозатдиҳӣ – иҷозат 

дар шакли ҳуҷҷати электронӣ, ки бо истифода 

аз низоми иттилоотии додани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ ба расмият дароварда ва гирифта 

мешавад; 

- барасмиятдарории электронии ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ – барасмиятдарории ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ бо истифода аз технологияи 

иттилоотӣ - коммуникатсионӣ дар доираи 

ҳамгироии электронии байни мақомоти 

давлатӣ, ташкилоти ваколатдор ва 

дархосткунандагон;  

- ҳамгироии байниидоравии электронӣ – 

мубодилаи маълумот байни мақомоти давлатӣ 

тавассути технологияҳои иттилоотӣ -

коммуникатсионӣ; 

- дархости электронии додани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ – ҳуҷҷат барои додани иҷозат, ки 

тибқи шакли ягонаи электронии тасдиқшуда аз 

ҷониби дархосткунанда тартиб дода шудааст; 

- махзани электронии ҳуҷҷатҳои 

иҷозатдиҳӣ – ҷузъи низоми иттилоотии додани 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, ки дорои маълумот оид ба 

ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳии ба субъектҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ додашуда ва маълумоти 

дигари оморию таҳлилӣ мебошад;». 

2. Ба моддаи 6 сархатҳои дувоздаҳум ва 

сездаҳум бо мазмуни зерин илова карда 

шаванд: 

«- амалӣ намудани расмиёти иҷозатдиҳӣ 

барои додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ дар шакли 

электронӣ тавассути низоми иттилоотии додани 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ; 

- фиристодани дархости электронӣ ба 

мақомоти давлатӣ оид ба пешниҳоди ҳуҷҷатҳо 

ва маълумот, ки барои додани ҳуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ зарур мебошанд;». 
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3. Дар моддаҳои 7 ва 29 калимаи 

«қаламрави» ба калимаи «ҳудуди» иваз карда 

шавад. 

4. Дар моддаи 10: 

- ба қисми 4 ҷумлаи дуюм бо мазмуни 

зерин илова карда шавад: «Дар доираи низоми 

иттилоотии додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ 

махзани электронии ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ пеш 

бурда мешавад.»; 

- қисми 7 бо мазмуни зерин илова карда 

шавад: 

«7. Тартиби баҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ ва 

нобуд кардани ҳуҷҷатҳои электронии 

иҷозатдиҳиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян менамояд.». 

5. Қисми 2 моддаи 14 дар таҳрири зерин 

ифода карда шавад: 

«2. Принсипи масъулияти изҳоршуда 

ҳангоми додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳие, ки 

сархатҳои дуюм, сеюм, панҷум ва шашуми 

банди 2), сархатҳои якум, дуюм, сеюм, чорум, 

панҷум ва ҳафтуми банди 3), банди 4), сархати 

якуми банди 5), сархатҳои якум ва дуюми 

банди 6), сархатҳои якум, дуюм ва сеюми банди 

7), бандҳои 8) - 10), 12) -15), сархатҳои дуюм, 

сеюм ва шашуми банди 16) моддаи 29 Қонуни 

мазкур муқаррар намудаанд, татбиқ 

намегардад.». 

6. Матни моддаи 15 дар таҳрири зерин 

ифода карда шавад: 

«1. Додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ аз рӯи 

принсипи равзанаи ягона ба воситаи ҳамгироии 

байниидоравии электронӣ бо истифода аз 

низоми иттилоотии додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ 

амалӣ карда мешавад. 

2. Мақомоти давлатӣ бо дархости мақоми 

иҷозатдиҳӣ ҳуҷҷатҳои электронӣ, иттилоот ва 

ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳиро дар муҳлати панҷ рӯзи 

корӣ баъд аз гирифтани дархости дахлдор 

ирсол мекунанд. 

3. Агар мақоми давлатӣ дар муҳлати 

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ба дархости 

мақоми иҷозатдиҳӣ ва ё дигар мақомоти 

ваколатдори давлатӣ ҷавоб надиҳад, ҳуҷҷатҳо 

ва иттилооти дахлдор мувофиқашуда ва ё 

тасдиқшуда ҳисобида мешаванд.». 

7. Дар моддаи 16: 

- қисми 3 дар таҳрири зерин ифода карда 

шавад: 

«3. Расмиёти маъқулдонии худ аз худ 

нисбат ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳии аз 

ҷониби мақоми иҷозатдиҳанда додашуда татбиқ 

карда мешавад, ба истиснои ҳуҷҷатҳои 

иҷозатдиҳӣ, ки мувофиқи сархатҳои дуюм, 

сеюм, панҷум ва ҳафтуми банди 2), сархати 

панҷуми банди 3), сархати якуми банди 4), 

сархати сеюми банди 7), бандҳои 8), 10), 14) ва 

15), сархати шашуми банди 16) моддаи 29 

Қонуни мазкур дода мешаванд.»;  

- қисми 8 бо мазмуни зерин илова карда 

шавад: 

«8. Ҳангоми дар муҳлатҳои 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти давлатии 

дахлдор ба дархосткунанда пешниҳод 

нагардидани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар доираи 

низоми иттилоотии додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ, 

низом онро додашуда меҳисобад.». 

8. Аз қисми 2 моддаи 17 калимаҳои «дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» хориҷ карда шаванд. 

9. Ба қисми 1 моддаи 21 пас аз калимаҳои 

«(дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо имзои 

рақамӣ)» калимаҳои «, инчунин дархости 

электронии додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ тибқи 

шакли ягона дар доираи низоми иттилоотии 

додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ» илова карда 

шаванд. 

10. Қисми 3 моддаи 22 дар таҳрири зерин 

ифода карда шавад: 

«3. Додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар шакли 

электронӣ тавассути низоми иттилоотии додани 

ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ амалӣ карда мешавад. 

Иҷозате, ки дар шакли электронӣ дар доираи 

низоми мазкур дода шудааст, ҳамчун ҳуҷҷати 

ҳомили коғазии он эътибори ҳуқуқӣ дорад.». 

11. Дар қисми 1 моддаи 29:  

- бандҳои 1) ва 2) дар таҳрири зерин 

ифода карда шаванд: 

«1) Мақоми ваколатдори давлатӣ дар 

соҳаи бехатарии озуқаворӣ: 

- иҷозати воридоти карантинӣ; 

- аттестати байторию санитарии шароити 

истеҳсолот. 

2) Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ: 

- хулосаи санитарию эпидемиологӣ; 

- мувофиқакунонии усулҳои нобудсозии 

пеститсидҳо ва заҳрхимикатҳои муҳлати 

истифодабариашон гузашта ва иҷозати 

истифодабарӣ надошта; 

- мувофиқакунонии лоиҳаҳои биноҳои 

қабул ва нигоҳдории пораву партовҳои 
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металлҳои сиёҳ ва ранга (нуқтаҳои қабул) ва 

таҷҳизоти он; 

- шаҳодатномаи аккредитатсияи 

субъектҳои соҳибкории фармасевтӣ, аз ҷумла 

намояндагиҳои тиббии ташкилотҳои 

фармасевтии хориҷии ба фаъолият дар соҳаи 

фармасевтӣ машғулбуда; 

- рухсатнома барои гузаронидани 

озмоишҳои клиникӣ; 

- рухсатнома барои воридот ва содироти 

маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ; 

- шаҳодатномаи воридот ва содироти 

маводи нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва 

прекурсорҳои дар соҳаи тиб 

истифодашаванда.»; 

- бандҳои 3) ва 4) хориҷ карда шаванд; 

- сархати чоруми банди 8) хориҷ карда 

шавад; 

- дар сархати панҷуми банди 9) аломати 

нуқтавергул «;» ба аломати нуқта иваз карда, 

сархатҳои шашум ва ҳафтум хориҷ карда 

шаванд; 

- дар сархати якуми банди 10) аломати 

нуқтавергул «;» ба аломати нуқта иваз карда, 

сархатҳои дуюм ва сеюм хориҷ карда шаванд; 

- сархатҳои якум, дуюм, сеюм, панҷум, 

шашум ва ҳафтуми банди 11) хориҷ карда 

шаванд; 

- дар номи банди 12) калимаи «авиатсия» 

ба калимаҳои «авиатсияи гражданӣ» иваз карда 

шавад ва дар сархати нуҳуми банди мазкур 

аломати нуқтавергул «;» ба аломати нуқта иваз 

карда, сархати даҳум хориҷ карда шавад;  

- банди 18) хориҷ карда шавад; 

- сархати панҷуми банди 19) хориҷ карда 

шавад; 

- бандҳои 5) - 17), 19) мувофиқан бандҳои 

3) - 16) ҳисобида шаванд. 

 2. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бақайдгирии давлатии асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ», ки 4 июли соли 2020 № 1706, 

қабул гардидааст, чунин тағйиру иловаҳо 

ворид шудаанд: 

ба қисми 3 пас аз калимаи 

«ташаккулёфта» калимаҳои «бе истифодаи 

пасвандҳои -ов, -ова, -ев, -ева мутобиқи қисми 4 

моддаи мазкур» илова карда шаванд; 

- аз қисми 4 калимаҳои «аз номи падар, 

номи падари падар ё решаи насаби ӯ» хориҷ 

карда шуда, пас аз пасванди «-фар» аломат ва 

пасвандҳои «, -пур, -духт» илова карда шаванд; 

- қисми 6 дар таҳрири зерин ифода карда 

шавад: 

«6. Номи падар бо иловаи пасвандҳои 

ташаккулдиҳандаи -зод, -зода, -ёр, -ниё, -фар, -

пур, -духт ва ё бе иловаи чунин пасвандҳо 

ташаккул меёбад. Истифодаи пасвандҳои -овна, 

-евна, -ович, -евич дар номи падар манъ аст.»; 

- қисми 12 бо мазмуни зерин илова карда 

шавад: 

«12. Дар сурати гуногун будани миллати 

падару модар насаби кӯдак бо мувофиқаи 

падару модар бо насаби падар ё модар тибқи 

талаботи қисми 11 моддаи мазкур сабт карда 

мешавад.». 

3. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба ворид намудани тағйироту иловаҳо ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

гаравхона (ломбард)», ки 4 июли соли 2020 

№ 1713, қабул гардидааст, тағиру иловаҳои 

зерин ворид гардиданд: 

Ба моддаи 1 сархати панҷум бо мазмуни 

зерин илова карда шавад: 

«- мавзӯи гарав дар гаравхона – молу 

мулки манқули аз муомилот бароварданашуда 

ва молу мулки манқуле, ки тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муомилоташон маҳдуд 

карда нашудааст;». 

2. Аз матни моддаи 2 аломати қавсайн ва 

калимаи «(Сарқонуни)» хориҷ карда шаванд. 

3. Дар моддаи 4: 

- ба қисми 2 ҷумлаи дуюм бо мазмуни 

зерин илова карда шавад:  

«Сармояи оинномавии гаравхона бояд на 

камтар аз се ҳазор нишондиҳанда барои 

ҳисобҳоро ташкил намояд ва дар шакли пул 

ташаккул дода шавад.».  

- қисми 4 дар таҳрири зерин ифода карда 

шавад: 

 «4. Гаравхона ба намудҳои зерини 

фаъолият машғул шуда метавонад: 

- додани қарзи кӯтоҳмуддат бар ивази 

гарави молу мулки манқули шаҳрвандон; 

- қабул ба гарав, нигаҳдошт ва хариду 

фурӯши молу мулки манқул, аз ҷумла хариду 

фурӯши молу мулке, ки дар таркибашон 

металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо 

доранд ва ашёи атиқа; 

- хизматрасонӣ оид ба нигаҳдошти 

ҳуҷҷатҳо ва маводи арзишноки шаҳрвандон; 
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- фурӯши молу мулки багаравмонда тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- нархгузории молу мулки пешниҳодшуда 

мувофиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё 

шартҳои шартнома; 

- муайян намудани намуд, навъ ва 

хусусиятҳои молу мулки ба гаравхона 

пешниҳодгардида; 

- фаъолияти дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст.»; 

- қисмҳои 12, 13, 14 ва 15 бо мазмуни 

зерин илова карда шаванд: 

«12. Зимни анҷом додани фаъолият 

гаравхона бояд талаботи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои 

бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи 

қатли ом»-ро риоя намояд. 

13. Гаравхона фавран ва бе огоҳонидани 

пешакӣ бояд ҳама гуна амалиётро бо маблағҳои 

пулӣ ё молу мулки дигари шахсони воқеӣ, ки 

дар рӯйхати шахсони алоқаманд бо терроризм 

ва паҳнкунии силоҳи қатли ом дохил 

гардидаанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон манъ намояд. 

14. Гаравхона оид ба ошкорсозӣ, 

ҳуҷҷатгузорӣ, баҳодиҳӣ, назорат ва коҳиш 

додани хавфҳои вобаста ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

бадастоварда, маблағгузории терроризм ва 

маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом 

чораҳои зарурӣ меандешад ва мунтазам оид ба 

хавфҳои ошкоргардида ба мақомоти дахлдори 

танзим ва назорат ва мақоми ваколатдори 

муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 

даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории 

паҳнкунии силоҳи қатли ом хабар медиҳад ва 

бояд ин маълумотро ба муҳлати на кам аз панҷ 

сол нигоҳ дорад. 

15. Мақоми ваколатдори муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои 

бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи 

қатли ом дар якҷоягӣ бо мақомоти танзим ва 

назорат ва ё мустақилона бо мақсади ошкор 

кардани вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти муқовимат ба 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои 

бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи 

қатли ом, санҷиши фаъолияти гаравхонаҳоро 

мегузаронад.».  

4. Моддаи 41 бо мазмуни зерин илова 

карда шавад: 

«Моддаи 41. Мавзӯи гарав ва нигаҳдошт 

дар гаравхона  

Мавзӯи гарав ва нигаҳдошт дар 

гаравхона, ба истиснои молу мулке, ки дар 

қисми 3 моддаи 4 Қонуни мазкур нишон дода 

шудаанд, метавонад ҳама гуна молу мулки 

манқул бошад, аз ҷумла:  

- молу мулке, ки дар таркибашон 

металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

доранд;  

- воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизоти маишӣ; 

- ҳуҷҷат ва маводи арзишнок барои 

нигаҳдошт; 

- телефони мобилӣ, компютер, планшет ва 

таҷҳизоти дигари электронӣ; 

- ашёи атиқа; 

- молу мулки манқули дигари арзишнок.». 

5. Моддаи 51 бо мазмуни зерин илова 

карда шавад: 

«Моддаи 51. Талабот оид ба ҳудуди 

гаравхона ва ҷойи махсуси нигоҳдории молу 

мулки гаравхона  

1. Гаравхона бояд дар биноҳо, иншоот ва 

иморатҳое, ки объектҳои асосии сохтмонӣ 

мебошанд, ҷойгир карда шавад ва ба талаботи 

бехатарӣ ва муҳофизат ҷавобгӯ бошад.  

2. Гаравхона дар ҷойҳои зерин ҷойгир 

карда намешавад: 

- дар объектҳои сохтмонашон нотамом, 

сохтмони муваққатӣ, дӯконҳо, дар зери айвонҳо 

ва иншооти дигари монанд;  

- дар биноҳо, иншоот ва иморатҳое, ки 

дар онҳо муассисаҳои кӯдакона, таълимӣ, 

тандурустӣ, динӣ, осоишгоҳ ва истироҳатгоҳ 

ҷойгиранд; 

- дар иншооти инфрасохтори нақлиётӣ.». 

6. Дар қисми 3 моддаи 7 калимаи 

«предмети» ба калимаи «мавзӯи» иваз карда 

шавад. 

7. Дар сархати сеюми қисми 3 моддаи 9 

калимаҳои «ва маблағгузории терроризм» ба 

аломати вергул ва калимаҳои «, маблағгузории 

терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи 

қатли ом» иваз карда шаванд. 

8. Матни қисми 3 моддаи 12 дар таҳрири 

зерин ифода карда шавад: 

«3. Дар сурати ба вуҷуд омадани ҳолати 

пешбининамудаи қисми 2 моддаи мазкур 
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гаравхона дар давоми се рӯзи корӣ баъд аз 

маҷбуран гирифтани молу мулки багаравмонда 

ва (ё) барои нигаҳдошт супурдашуда уҳдадор 

аст ба молгузор огоҳиномаи хаттӣ ва (ё) 

электронӣ фиристад. Агар дар шартномаи қарз 

ва (ё) нигаҳдошт тартиби дигаре пешбинӣ 

нашуда бошад, огоҳиномаи хаттӣ тавассути 

почта ҳамчун мактуби фармоишӣ бо лифофа ва 

зикри номгӯйи замима ба огоҳинома дар бораи 

супурдан фиристода мешавад. Дар огоҳиномаи 

хаттӣ ва (ё) электронӣ маълумоти зерин дарҷ 

мегардад:». 

4. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои 

фаъолият» , ки 4 июли соли 2020, № 1712 

тағйиру зерин ворид карда шудаанд. Аз 

ҷумла: 

1. Сархатҳои чилу сеюм ва панҷоҳуми 

моддаи 17 хориҷ карда шаванд. 

2. Дар сархати нуҳуми қисми 1 моддаи 18 

аломати нуқта ба аломати нуқта вергул «;» иваз 

карда шуда, сархатҳои даҳум ва ёздаҳум бо 

мазмуни зерин илова карда шаванд: 

3. «-фаъолият оид ба ташкилу 

нигоҳдории кассаҳои тотализатор, идораҳои 

букмекерӣ ва бозии лото;  

4. - фаъолияти гаравхона (ломбард).».  

5.Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«оид ба ворид намудани тағйироту илова ба 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

кино», ки 4 июли соли 2020, № 1707 тағйиру 

иловаҳои зерин ворид гардидаанд: 

1. Аз матни моддаи 2 калимаи 

«(Сарқонуни)» хориҷ карда шавад. 

2. Дар моддаи 5: 

- дар сархати панҷум калимаҳои «ба 

филмҳо индекс мегузорад» ба калимаҳои 

«таснифоти филмҳоро амалӣ менамояд» иваз 

карда шаванд; 

- дар сархати даҳум аломати нуқта ба 

аломати нуқтавергул «;» иваз карда шавад; 

- сархати ёздаҳум бо мазмуни зерин илова 

карда шавад: 

«- дигар ваколатҳоро мутобиқи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 

менамояд.».  

3. Моддаи 16 дар таҳрири зерин ифода 

карда шавад: 

«Моддаи 16. Таснифоти филмҳо аз рӯи 

синну сол 

1. Ҳамаи филмҳои истеҳсоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва инчунин филмҳое, ки ба ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пахш кардан 

ворид мегарданд, аз рӯи синну сол ба 

категорияҳои зерин ҷудо мешаванд:  

- филмҳое, ки барои кӯдакони то шашсола 

пешбинӣ шудаанд, бо рақам ва аломати «0+» 

ишора карда мешаванд;  

- филмҳое, ки барои кӯдакони аз шашсола 

боло пешбинӣ шудаанд, бо рақам ва аломати 

«6+» ё бо калимаҳои «барои кӯдакони аз 

шашсола боло» ишора карда мешаванд;  

- филмҳое, ки барои кӯдакони аз 

дувоздаҳсола боло пешбинӣ шудаанд, бо рақам 

ва аломати «12+» ё бо калимаҳои «барои 

кӯдакони аз дувоздаҳсола боло» ишора карда 

мешаванд;  

- филмҳое, ки барои кӯдакони аз 

шонздаҳсола боло пешбинӣ шудаанд, бо рақам 

ва аломати «16+» ё бо калимаҳои «барои 

кӯдакони аз шонздаҳсола боло» ишора карда 

мешаванд;  

- филмҳое, ки барои тамошобинони аз 

ҳаждаҳсола боло пешбинӣ шудаанд, бо рақам 

ва аломати «18+» ё бо калимаҳои «барои 

кӯдакон манъ аст» ишора карда мешаванд. 

2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки барои 

намоиш ё паҳн кардани филм дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома доранд, 

уҳдадоранд тамошобинро пеш аз пахши филм 

дар бораи категорияи синнусолии он хабардор 

намоянд.». 

6. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гарави 

молу мулки манқул ва бақайдгирии 

уҳдадориҳои таъминшуда» ки 4 июли соли 

2020, №1710 тағйиротҳои зерин ворид 

гардид: 

қисми 8 хориҷ карда шуда, қисми 9 қисми 

8 ҳисобида шавад. 

7. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба ворид намудани илова ба қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бақайдгирии давлатии молу мулки 

ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» , ки 4 июли 

соли 2020 № 1711, қабул гардидааст,тағйиру 

иловаҳои зерин ворид карда шуд. Аз ҷумла: 
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Сархати чорум бо мазмуни зерин илова 

карда щуд: 

«-қарори иҷрочии мақомоти иҷро тибқи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;».

  

Шуъбаи қонунгузории гражданӣ, 

соҳибкорӣ ва оилавӣ 
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 ТАЛАБОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 

 

1.  МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ 

МУАЛЛИФОН 

– насаб, ном ва номи падари муаллиф / 

муаллифон (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва 

англисӣ); 

– номи пурраи мақомот – вазифа, рутба, 

унвони илмӣ, агар хориҷӣ бошад – қайди 

давлат, шаҳр (бо се забон); 

– почтаи электронии муаллиф / муаллифон 

(телефон барои тамоси муҳаррирон); 

– акси муаллиф дар формати JPEG. 

 

2.  НОМИ МАҚОЛА 

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ 

оварда мешавад. 

 

3.  КАЛИДВОЖАҲО 

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ 

оварда мешаванд. Калидвожаҳо ё ибораҳо аз 

якдигар бо аломати нуқтавергул (;) ҷудо карда 

мешаванд. 

 

4.  АННОТАТСИЯ  

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ 

оварда мешавад. 

 

5.  БАХШҲОИ МАВЗӮӢ 

Нишон додани рамзи «КУД» ё «КОА» 

(тибқи талаботи амалкунандаи тахассусии 

кормандони илмӣ). 

 

6. ОРОИШИ МАТН 

Доираи саҳифа: 3 см. аз чап, 1 см. аз рост, 

2 см. аз боло ва 2 см. аз поён. 

Шрифт: Times New Roman TJ 14 кгл; 

Times New Roman 14 кгл (барои матни русӣ). 

Фосила: 1,5. 

Сархат: 1,25 см. 

Ориентатсия: «книжная», бе гузоштани 

саҳифа, бе кӯчонидан аз сатр ба сатр, 

истиноди библиографӣ ба сарчашма дар 

дохили матн, бо ишораи рақамҳо дар дохили 

қавси кунҷӣ: «[1]». Агар саҳифа дошта бошад: 

«[1, с. 12]». Такрори истинод бо ишораи 

рақами истиноди қаблӣ ва рақами саҳифаи нав 

меояд. 

Барномаи таҳрирӣ: бастаи Microsoft 

Office - Word 2003 ё Word 2007. 

Номи мақола: дар маркази сатр, бе сархат, 

  ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

– фамилия, имя, отчество автора / авторов 

(на таджикском, русском и английском 

языках); 

– полное название организации – 

должность, звание, ученая степень, если 

иностранец / иностранцы – указать страну, 

город (на трех языках); 

– электронная почта автора / авторов 

(телефон для связи редакторов); 

– фотография в формате JPEG. 

 

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Приводится на таджикском, русском и 

английском языках. 

 

3. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Приводятся на таджикском, русском и 

английском языках. Ключевые слова или 

словосочетания отделяются друг от друга 

знаком точка с запятой (;). 

 

4. АННОТАЦИЯ 

Приводится на таджикском, русском и 

английском языках.  

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ 

Указывается код УДК или ВАК (согласно 

действующей номенклатуре специальностей 

научных работников). 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Поля: 3 см. слева, 1 см. справа, 2 см. 

сверху и 2 см. снизу. 

Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times 

New Roman TJ 14 кгл (для таджикского 

текста). 

Интервал: 1,5. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Ориентация: книжная, без простановки 

страниц, без переносов, библиографическая 

ссылка на источник внутри текста, 

обозначается цифрами внутри квадратных 

скобок: «[1]». Если имеется страница: «[1, с. 

12]». Повтор ссылки с указанием номера 

прежней ссылки и новой цифрой страницы. 

Редактор формул: пакет Microsoft Office - 

Word 2003 или Word 2007. 

Название статьи: по центру, без отступа, 
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бо ҳарфҳои калон. 

Матн: баробаркунӣ – «по ширине». 

Ҳаҷми саҳифа: на камтар аз 7 саҳифа 

(барои мақолаи илмӣ). 
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7.  ҲУҶҶАТҲО АЗ ИНТЕРНЕТ 

Смертина П. Исламский банкинг пришел в 

Россию [Манбаи электронӣ] // 

URL:http://www.banki.ru/news/bankpress/ 

(санаи муроҷиат: 12.09.2016). 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

прописными буквами. 
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