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Маҷаллаи «Қонунгузорй»-и Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон санаи 31 майи 
соли 2018 ба Номгӯи маҷалла ва нашрияҳои такризшавандаи Комиссияи Олии Аттестатсионии (КОА) назди Президенти 
Ҷумхурии Тоҷикистон ворид карда шуд. Дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла дар Базаи маълумотҳои таҳлилии -  Шохиси илмии тақризшавандаи Россия ворид карда шудааст.
Нашрияи мазкур дар ҳамкории муштарак бо Барномаи «Мусоидат ба давлатдории ҳуқуқӣ дар кишварҳои Осиёи 

Марказй»-и 012 (Ҷамьияти олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилалй) нашр мешавад.
БеиНсБе ОезеИзсБаЙ 1йг 1п1ета1юпа1е КизаттепагЬей (012) ОтЬН (Ҷамьияти олмонӣ оид ба ҳамкории 

байналмилалй) барномаи мазкурро бо супориши Вазорати федералии ҳамкории иқтисодӣ ва рушди Олмон (ВМ2) иҷро 
менамояд.

Хулосаю ақидаҳо ва шарҳу тафсири дар нашрияи мазкур зикргардида мавқеи муаллифон буда, бе ягон шарт мавқеи 
012 ё ВМ2-ро инъикос наменамоянд.

Шумораи маҳдуди маҷалла ба фурӯши чакана бароварда мешавад.
н= н= н=

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 включен в Аналитическую базу данных -  Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Данное издание публикуется совместно с Программой 012 «Содействие правовой государственности в странах 

Центральной Азии».
БеиНсЬе ОезеИзсЬаЙ Й1г 1п1етайопа1е 2и8аттепагЬей (012) ОтЬН (Германское обгцество по международному 

сотрудничеству) осуществляет эту программу по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и 
развития Германии (ВМ2).

Приводимые в настоящем издании данные, заключения, мнения и интерпретации являются позицией авторов и 
никак не могут рассматриваться как отражающие позицию 012 или ВМ2.

В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.

соорегаГю п
0ЕЫ Т5С Н Е  2С15АММЕМАКВЕ1Т

О еи(гсЬе СеаеИзсЬаП

(иг 1п(егпа(шпа1е

2ы5а т т  епаг ЬеИ (612) СтЬН



Сармуҳаррир 
Главный редактор

Баҳриддинзода Субҳиддин Эсо -  номзади илмҳои хуқуқшиноси, дотсент 
кандидат юридических наук, доцент

Ҳайати таҳририя 
Редакционная коллегия
РаҳимзодаМ.З.,
доктори илмҳои хуқуқшиносй, профессор, 
узви вобастаи АИ ҶТ 
доктор юридических наук, профессор, 
член корреспондент АН РТ 
Алимов С.Ю.,
доктори илмҳои хуқуқшиносй, профессор 
доктор юридических наук, профессор 
Бахриддинзода С.Э., 
номзади илмҳои хуқуқшиносй, дотсент 
(муовини сармуҳаррир) 
кандидат юридических наук, доцент 
(заместитель главного редактора) 
Саидзода И.Ҳ.,
номзади илмҳои хуқуқшиносй 
кандидат юридических наук 
Бобоҷонзода И.Ҳ.,
доктори илмҳои хуқуқшиносй, дотсент 
доктор юридических наук, доцент 
Букалерова Л.А., 
доктори илмҳои хуқуқшиносй 
доктор юридических наук 
Маҷидзода Ҷ.З.,
доктори илмҳои хуқуқшиносй, профессор 
доктор юридических наук, профессор 
Муртазоқулов Ҷ.С.,
доктори илмҳои хуқуқшиносй, профессор 
доктор юридических наук, профессор 
Попондопуло В.Ф., 
доктори илмҳои хуқуқшиносй 
профессор, Арбоби илми ФР 
доктор юридических наук, профессор 
Заслуженный деятель науки РФ 
Ғафуров А.Д.,
доктори илмҳои хуқуқшиносй, профессор 
доктор юридических наук, профессор 
Шонасридинов Н.,
номзади илмҳои хуқуқшиносй, дотсент 
кандидат юридических наук, доцент 
Меликов У.А.,
номзади илмҳои хуқуқшиносй 
кандидат юридических наук

Шӯрои машваратй 
Редакционный совет
Раҳмон Озода Эмомалй,
Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ 
номзади илмҳои хуқуқшиносй 
Руководитель Исполнительного аппарата 
Президента РТ, 
кандидат юридических наук 
Ватанзода Маҳмадалй Маҳмадулло,
Ёрдамчии Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои 
хуқуқй-намояндаи комилхуқуқи Президенти ҶТ дар 
Маҷлиси Олии ҶТ
Помотцник Президента РТ по правовой политике- 
полномочный представитель Президента РТ в 
Маджлиси Оли РТ 
Раҳмон Юсуф Аҳмадзод,
Прокурори генералии ҶТ 
Г енеральный прокурор РТ 
Маҳмудзода М. А.,
Раиси Суди конститутсионии ҶТ 
профессор, академики АИ ҶТ 
Председатель Конституционного суда РТ 
профессор, академик АН РТ 
Шермуҳаммад Шоҳиён,
Раиси Суди Олии ҶТ 
Председатель Верховного суда РТ 
Қаландарзода М.С.,
Раиси Суди Олии иқтисодии ҶТ 
Председатель Высшего экономического суда РТ 
Ализода 3.,
Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон дар ҶТ 
доктори илмҳои хуқуқшиносй, дотсент 
Уполномоченный по правам человека в РТ 
доктор юридических наук, доцент 
Саидвализода Б.С., 
номзади илмҳои хуқуқшиносй 
кандидат юридических наук 
ХудоёрзодаБ.Т.,
Раиси комиссияи марказии интихобот ва 
райъпурсии ҶТ
номзади илмҳои хуқуқшиносй, дотсент 
Председатель Центральной комиссии по выборам и 
референдумам РТ
кандидат юридических наук, доцент

Муҳаррирон: Шодиев Ҳ.,
Редакторы: Таиров С.С.

Ҷонибдори густариши гуногунандешй будани маҷалла маънои ҳамақидаи муаллифон будани ҳайати 
тахририяро ифода намекунад. Масъулият барои интихоб ва дақиқии фактҳо, далелҳо ва иқтибосҳо бар дӯши 
муаллифон аст.

Ба дастнависҳое, ки барои нашр пешниҳод мегарданд, тақриз дода намешавад ва баргардонида 
намешаванд. Ҳангоми истифодаи маводи маҷалла истинод ба сарчашма ҳатмист.

Точки зрения редакционной коллегии и авторов не всегда совпадают. Ответственность за подбор, 
точность фактов, цитат и данных несут авторы опубликованных материалов.

Рукописи, предоставляемые для опубликования, не рецензируются и не возвращаются. При 
использовании материалов настоящего издания ссылка на источник обязательна.



МУНДАРИҶА СОДЕРЖАНИЕ

НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ; ТАЪРИХИ ТАЪЛИМОТ ОИД ЕА 
ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТ (ИХТИСОС: 12.00.01)
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ 
И ГОСУДАРСТВЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.01)

Раҳимзода М аҳмад Забир Доир ба баъзе масъалаҳои таърихи инкишофи соҳибкорӣ ва
тиҷорат дар Тоҷикистон......................................................................................................................... 6
Бобокалонов Ғоиб Мерганович Инкишофи қонунгузории пасошӯравӣ оид ба соҳаи
иҷтимоӣ дар Тоҷикистон (солҳои 1990-2018)................................................................................ 17
Нуров Хофиз, Анушервони Исрофил Историко -  правовые основы развития 
правоотношений в сфере научно-технической деятельности в современном
Т аджикистане..........................................................................................................................................26

ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНЙ; МУРОФИАИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНӢ;
ҲУҚУҚИ МУНИСИПАЛӢ (ИХТИСОС: 12.00.02)
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕЪНЫЙ ПРОЦЕСС; 
МУИИЦИПДЛЬИОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.02)

Ш еров Ш ералӣ Зафарович Мавқеъ ва нақши ҷавобгарии конститутсионӣ -  ҳуқуқи дар 
низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ...................................................................................................................31

ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ; ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ; ҲУҚУҚИ ОИЛА; ҲУҚУҚИ 
БАЙНАЛХАЛҚИИ ХУСУСӢ (ИХТИСОС: 12.00.03)
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ 
ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.03)

М еликов Умрилло Асадуллоевич Баъзе масъалаҳои ҳуқуқии марбут ба иқтисоди
рақамӣ....................................................................................................................................................... 36
Додоматов Сугди Исроилович  К вопросу о несоответствии некоторых положений
Гражданского кодекса Республики Таджикистан Закону «Об обороне»................................43
Мансурӣ Ш одмон Ҷамолиддип зода Дар бораи баъзе масъалаҳои иҷрои уҳдадориҳои
фоизҳо......................................................................................................................................................47
Каримова Нигора К вопросу о видах и содержании сервитута по законодательству 
Республики Таджикистан....................................................................................................................59

ҲУҚУҚИ МЕҲНАТ; ҲУҚУҚИ ТАЪМИНОТИ ИҶТИМОӢ 
(ИХТИСОС: 12.00.05)
ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.05)

Анушервони Исрофил Низоми нави нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (рушд ва 
проблемаҳо).............................................................................................................................................64

ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ ВА КРИМИНОЛОГИЯ; ҲУҚУҚИ ИҶРОИ ҶАЗОИ ҶИНОЯТӢ 
(ИХТИСОС: 12.00.08)
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.08)

Шарипов Тақдиршо, Зокиров Зафар Хайруллоевич Ташаккул ва инкишофи институти 
мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикисгони Шӯравӣ.................................70



Бобоцонзода Исрофил Ҳусейн, Ҷавобгарии ҷинояти барои ҷиноятҳои хусусияти
ифротгароӣ (экстремизм) ва террористидошта: дар назария ва амалия...................................80
Бахриддинзода Субҳиддин Эсо Ҳолати ҷинояткорӣ ва таъсири он ба татбиқи
Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон............................................87
Семыкина Ольга Ивановна «Ретроспективный круг» в дилемме легализации института 
уголовной ответственности юридических лиц в Российском законодательстве.................. 93

МУРОФИАИ ҶИНОӢ (ИХТИСОС: 12.00.09) 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.09)

Манучеҳр Ҳамидзод Баъзе аз проблемаҳои татбиқи принсипи эҳтимолияти бегуноҳи дар 
мурофиаи судии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон......................................................................101

ҲУҚУҚИ БАИНАЛХАЛҚИ; ҲУҚУҚИ АВРУПОИ (ИХТИСОС: 12.00.10) 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.10)

Бобоцонзода Исрофил Ҳусейн, Бадалов Аҳмад Муҳаммадалиевич Заминаҳои ҳуқуқи 
Арбитражи байналмилалии тиҷоратии Тоҷикистон.................................................................. 110

ФАЪОЛИЯТИ СУДЙ; ФАЪОЛИЯТИ ПРОКУРОРӢ; ФАЪОЛИЯТИ ҲИМОЯИ 
ҲУҚУҚ ВА ФАЪОЛИЯТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ (ИХТИСОС: 12.00.11)
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.11)

Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич Есть ли достойная альтернатива сугцествуюгцему 
правосудию Казахстана......................................................................................................................114

ҲУҚУҚИ МАЪМУРӢ; МУРОФИАИ МАЪМУРӢ (ИХТИСОС: 12.00.14)
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПРОЦЕСС (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.14)

Табаров Неъмон Амонович Суд субъекти асосии ҳуқуқи мурофиавии маъмури............. 121

ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Баймолдина Зауреш Хамшповиа Перспективы развития законодательства Республики 
Казахстан об административных процедурах.............................................................................. 127

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Давлатов Насимцон Нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати милли -  Пешвои миллат дар ҳалли 
мушкилоти об......................................................................................................................................  130

ГУНОГУН РАЗНОЕ

Назаров Дустмурод Давлатови ч Таҳлили қонунгузори дар соҳаи иҷозатдиҳи 134



ТАҶРИБАИ СУДИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Қарори Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «28» марти соли 2018, № 
2 “Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қарори Пленуми Суди Олии иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 октябри соли 2013 таҳти №3 “Дар бораи татбиқи меъёрҳои 
Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми баррасии
парвандаҳо дар марҳилаи кассатсионии суди иқтисодӣ”............................................................139

ИТТИЛООТ ИНФОРМАЦИЯ

Мизи мудаввар дар мавзӯи «Пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон».......................................................................................................................................... 140
Мизи мудаввар дар мавзӯи «Нақши Истиқлолият дар низоми қонунгузории
миллӣ»............................................................   141



Маҷаллаи ил.иӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (31), 2018

НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ; ТАЪРИХИ ТАЪЛИМОТ ОИД ЪА
ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТ (ИХТИСОС: 12.00.01)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ 
И ГОСУДАРСТВЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.01)

Раҳимзода Маҳмад Забир,
узви вобастаи АИ  ҶТ,
доктори илми ҳуцуц, профессор,
Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон

ДОИР ВА ВАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ 

СОҲИВКОРӢ ВА ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН
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Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат (замин- 
дорй, чорводорй ва пайдоиши ҳунармандй), 
бавуҷудоии моликияти хусусй, тараққиёти 
иқтисодиёт сабаби ба вуҷуд омадани 
истеҳсолоти молй гардида ва охирон бошад, 
зарурати мубодилаи молро ба вуҷуд оварда, 
боиси пайдоиши табақаи тоҷирон ва 
муносибатҳои тиҷоратй (соҳибкорй) дар 
кишварҳои Шарқ гардид. Ҳамзамон, рушди 
ҳунарманадию муносибатҳои тиҷоратй ва дар 
ҳамин замина бавуҷудоии табақаи тоҷирон 
(савдогарон) ва ҳунармандон (косибон) ҳамчун 
аввалин соҳибкорон барои пеш рафтани 
иқтисодиёти ҷомеаи Шарқ мусоидат намуд. Бо 
бавуҷудоии роҳи бузурги абрешим (аз асри 2 то 
қарни мо) савдои корвонй рушд ёфта, 
фаъолияти тиҷоратй дар як қатор кишварҳои 
Осиё ва Аврупо инкишоф ёфт. Он дар ҳамаи 
роҳи ҳаракати корвонҳо аз шаҳри Сианаи 
Хитой сар карда ба воситаи Осиёи Марказй то 
ба ҳудудҳои Афғонистон, Эрон, Ироқ, Сурия, 
Туркия, Юнон, Рим ва Африкаи Шимолй 
самаранокона анҷом дода мешуд.

Бояд қайд намоем, ки истеҳсолоти молй 
ва муносибатҳои тиҷоратй ҳанӯз дар давраи

ҷамъияти ибтидой агарчанде дар шакли оддй 
бошад ҳам дар байни одамон тадриҷан 
инкишоф меёфт. Онҳо дар ибтидо бо анъана, 
меъёрҳои ахлоқй ва урфу одатҳои дар давоми 
асрҳои зиёд пайдошуда танзим мешуданд. 
Ҳамзамон дар ҳамон давра анъанаю одатҳо 
сарчашмаи ягонаи ҳуқуқ, қоидаҳои ба ҳама 
маълум ва дар шуури ҷомеа аҳамияти ба ҳама 
ҳатмидошта буданд. Шарти ҳақиқй будани 
одатҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ ба ҳама 
маълум будан, зарурати бисёртатбиқшавии 
онҳо, мухолифат надоштани онҳо ба меъёрҳои 
одобу маънавият эътироф карда мешуд. Ҳамин 
тавр мубодилаи мол дар бозорҳо тавассути 
меъёрҳои анъана ва урфу одат амалй карда 
мешуд.

Дар тиҷорат ва рушди муносибатҳои 
тиҷоратй бо дигар давлатҳо, давлати 
Бобулистон (Байнаннаҳрайн), ки дар аввалҳои 
ҳазорсолаи дуюми то милод, яъне замони 
давлатдории шоҳ Хамураппй бавуҷуд омада, 
тараққй кардааст, таъсири калон гузоштааст. 
Худи мавҷудияти Қонуни Хамураппй (асри 18 
то милод) дар Бобулистон, ки аз 282 модда 
иборат буда, то замони мо 247 моддаи он боқй
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мондааст, далели он аст, ки давлат ба 
инкишофи муносибатҳои ҷамъиятй ва танзими 
ҳуқуқии онҳо диққати ҷиддй медодааст. Дар 
Қонуни мазкур дар қатори дигар муносибатҳои 
ҷамъиятй ба мисли муносибатҳои молумулкй, 
оилавй, ҷиноятй, инчунин ба танзими 
муносибатҳои тиҷоратй низ диққат дода 
шудааст. Масалан, аз мазмуни моддаи 7 Қонун 
чунин бармеояд, ки хариду фурӯш бояд дар 
асоси шартнома анҷом дода шавад[1]. Барои 
анҷом додани шартномаи хариду фурӯш 
Қонуни номбаргардида се шартро муқаррар 
кардааст: аввалан, бояд молумулк дар
муомилоти тиҷоратй вуҷуд дошта бошад; 
дуюм, бояд молумулк моликияти фурӯшанда 
бошад; сеюм, бояд шартнома дар ҳузури 
шоҳидон баста ва ба расмият дароварда шавад. 
Дар давраи салтанати ҳахомонишинҳо на танҳо 
барои тиҷоратй дохилй, балки барои тиҷорати 
беруна диққати ҷиддй дода мешуд. Бо мақсади 
инкишофи тиҷорати дохилй ва берунй роҳҳои 
зиёди корвонгузар ба вуҷуд омода буданд, ки 
минтақаҳои дохили давлатро ба якдигар 
пайванд мекарданд ва барои рушди тиҷорат 
истифода мешуданд. Ба ғайр аз роҳҳои 
корвонгузар, роҳҳои баҳрй низ ба мақсади 
амалй кардани тиҷорат истифода мегардиданд. 
Барои таъмини бозорҳо корвонҳои бузурги 
давлатй бо асп, уштур, ароба мунтазам ҳаракат 
мекарданд ва молҳои ниёзи мардумро ба 
бозорҳои дохилии давлати ҳахомонишинҳо ва 
дигар кишварҳои дурдаст мебурданд. Дар 
қатори маҳсулоти кишоварзй дар шаҳрҳо 
ҳунармандй ривоҷ ёфта буд. Ҳунармандон 
зарфҳои сафолин, дегу табақҳои гуногун, оина, 
сипар, шамшер ва дигар лавозимоти ҷангиро 
истеҳсол менамуданд. Маҳсулоти кишоварзй ва 
ҳунармандии истеҳсолкардашуда дар бозорҳо 
фурӯхта мешуд. Нархи маҳсулоти бозор, 
муомилоти он ва бастани шартномаҳо аз 
тарафи мансабдорон зери назорат қарор 
мегирифт. Қайд кардан зарур аст, ки тиҷорати 
дохилии шаҳрҳо, байнишаҳрй ва байнидавлатй 
дар асоси қоидаҳои муайян ба тартиб дароварда 
мешуд. Мувофиқи низоми ҷоринамудаи 
шоҳони ҳохомонишинй ҳудуди давлат ба 
сатрапҳо (вилоятҳо) тақсим гардида буд ва онро 
сатрапҳо (волиҳо) идора намуда, ҳамзамон 
барои бехатарии роҳҳои корвонгузар ва 
тиҷирон чораҳои зарурй меандешиданд[2].

Бояд зикр кард, ки дар танзими 
муносибатҳои тиҷоратй меъёрҳои китоби 
муқаддаси Авесто, ки ҳамчун аввалин ва ягона 
сарчашмаи ҳуқуқии гузаштагони тоҷикон дар 
асрҳои 2 то 8 то милод эҷод гардида буд, 
аҳамияти калон дошт. Дар Авесто ба танзими 
муносибатҳои тиҷоратй, хусусан муносибатҳои 
шартномавй диққати махсус дода шудааст. 
Тибқи он шартномаҳо ба шаш, аз ҷумла 
шифоҳй, дастфишорй, шартномаҳои гӯсфанд, 
чорвои калон, инсон ва заминҳои серҳосил ҷудо 
мешуданд[3]. Ба ақидаи мо агар дар ду ҳолати 
аввала сухан дар бораи шакли бастани 
шартномаҳо равад, пас дар чаҳор ҳолати охир 
сухан дар бораи намудҳои шартномаи хариду 
фурӯш меравад. Дар китоби Авесто диққати 
махсус ба иҷрои шартномаҳо ва ҷавобгарй 
барои иҷро накардани онҳо дода шудааст. 
Барои иҷро накардани шартномаҳо на танҳо 
қарздор, балки хешони наздики он ба ҷавобгарй 
кашида мешуданд, ки ин одати ҳуқуқй баҳри 
мустаҳкам кардани интизоми шартномавй 
равона карда шуда буд. Ҳамин тавр ҷавобгарии 
муштараки коллективй яке аз хусусияти 
муҳими ҳуқуқи зардуштй ба ҳисоб рафта, барои 
таъмини инкишофи тиҷорат, устувории 
иқтисодиёт (соҳибкорй) ва ҳимояи манфиатҳои 
иқтисодии одамони қадим равона карда шуда 
буд[4].

Дар асри IV-V (ибтидои асрҳои миёна) 
дар баробари нисбатан суст гардидани 
муносибатҳои ғуломдорй, муносибатҳои 
феодалй рушд меёбанд. Истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзй ва ҳунармандй нисбат ба асрҳои 
пешина ба дараҷае инкишоф ёфта, боиси 
пешравии муносибатҳои тиҷоратй мегардад. 
Барои рушди муомилоти мол ва ба роҳ мондани 
муносибатҳои тиҷоратй пулҳои маҳаллии 
баровардашуда нақши калон мебозиданд. Бо ин 
мақсад дар шаҳрҳои калонтарини Осиёи 
Марказй сиккахонаҳо ташкил карда мешавад. 
Ҳокимони Тахористон, Термиз, Самарқанд, 
Бухоро, Хоразм ва дигар мавзеъҳо пулҳои 
майдаи нуқрагию мисинро ба муомилот 
мебароварданд[5].

Дар давраи ҳукмронии Сосониён 
тиҷорати байни давлатҳо то андозае суст 
гардида бошанд ҳам, вале савдои дохилй дар 
шаҳрҳои бузургтарини Осиёи Марказй ба 
тариқи ташкили бозорҳои калон нисбатан
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беҳтар ба роҳ монда шуда буд. Муносибатҳои 
хариду фурӯш ва нархи маҳсулот дар зери 
назорати шахсони махсус, ки “бозорбад” 
номида мешуданд, қарор доштанд[6].

Дар замони Сосониён “Қонунномаи 
Сосониён” ё “Қонуни мадании зардуштиён”[7], 
ки аз чилу чор фасл иборат буд ва 
гирдоварандаи он Фаррухмард писари Баҳром 
дар замони Хусрави 2 Парвизи Сосонй (591 - 
628) зиндагй кардааст, амал мекард, ки 
муносибатҳои ҷамъиятии ҳамон замон, аз 
ҷумла маданиро ба танзим медаровард[8]. 
Қонуни мазкур дар қатори дигар муносибатҳо, 
муносибатҳои тиҷоратиро низ ба танзим 
медаровард. Дар он масъалаҳои тартиби хариду 
фурӯши ғулом (Фасли чаҳорум), муомилоти 
(фурӯши) мол (Фасли шонздаҳ), иҷора (Фасли 
сиву чаҳорум), мамнӯъ будани муомилаи ғайр 
ва касе, ки моли ғайрро ба дигар кас фурӯхта 
бошад, ҳар гоҳ натавонад асл (айн) ё мисли онро 
харидорй ва ба муштарй бидиҳад, бояд қимати 
онро ба муштарй бидиҳад (Фасли сиву ҳафтум), 
тартиби бастани шартнома (Фасли чилу якум) 
ва баъзе масъалаҳои дигари муомилоти 
тиҷоратй муайян гардида буд[9]. Дар танзими 
муносибатҳои тиҷоратй, албатта, дар қатори 
қоидаҳои муқарраргардидаи тартиби бастани 
шартнома, анҷом додани шартномаи хариду 
фурӯш, талаботи расму одат ва меъёрҳои 
муомилоти тиҷоратй ба эътибор гирифта 
мешуданд.

Баъди забт кардани Осиёи Марказй аз 
тарафи арабҳо муомилоти тиҷоратй дар
бозорҳо мутобиқи тартиби муайянкардаи 
арабҳо сурат гирифта, ба қоидаҳои
муқарраркардаи ҳуқуқи мусулмонй, одатҳо ва 
шартнома (созиш) танзим карда мешуданд. 
Рафтори косибон бошад тавассути рисолия ба 
танзим дароварда мешуд. Косибон ба иҷрои 
ухдадориҳои худ шурӯъ намуда, бояд талаботи 
навиштаҷоти рисолияро иҷро намоянд. Дар 
ҳолати риоя накардани ин ё он қоидаи ин 
“дастурамал” ҷазои сахт онҳоро интизор 
буд[10].

Бастани шартномаҳои гунонуни
молумулкй, аз ҷумла хариду фурӯш, қарз, 
туҳфа, иҷора, нигохдошт, супориш, шарикй 
(фаъолияти якҷоя) аз диди ҳуқуқй хеле 
мукаммал буда, иҷрои шартномаҳо бо қасам 
(савганд), замонат, кафолат, гарав,

пушаймона(ноустуворона) таъмин карда 
мешуданд[11]. Дар ҳуқуқи мусулмонй 
шартномаи хариду фурӯш мавқеи махсусе 
дошта, ҳангоми нодуруст бастани он, зарур 
набудани моли харидашуда, харид намудани 
ашёи нуқсондор, фурӯхтани моли аз муомилот 
гирифташуда ва дар дигар мавридҳо бо 
ташаббуси харидор ба осонй бекор карда 
мешуд[12]. Шартнома бояд тибқи талаботи 
шариат, ихтиёрй ва бо розигии тарафайни 
иштирокчиёни он баста шавад. Агар ризоият 
дар асоси зурй, тахдид ва фиреб, инчунин бе 
дарназардошти вазъи саломатии тарафҳои 
созишнома ба миён омада бошад, он гоҳ 
шартнома беъэтибор дониста мешуд.

Муносибатҳои хариду фурӯш ва дигар 
муомилот дар Осиёи Марказй бо чор намуди 
тангаҳо, яъне тангаҳои бухорхудотй, маҳаллй, 
аббосй ва тангаҳои ҳархелаи умумидавлатй ба 
роҳ монда шуда буданд[13].

Мутобиқи талаботи шартномаи хариду 
фурӯш бояд фурӯшанда молро дуруст ва бехато 
чен намояд ё баркашад, мол бояд кам дода 
нашавад, тарозуе, ки дар он маҳсулот 
баркашида мешавад, ё ин ки дигар ченакҳо 
камбудй надошта бошанд. Тоҷир бояд ба фиреб 
додани харидорон роҳ надиҳад, зеро ин амал 
гуноҳи азим буда, ҳамчун ҷиноят ба ҳисоб 
гирифта мешавад[14]. Тибқи Ҳидоя шартномаи 
хариду фурӯш (байъ) чунин шартномае ҳисоб 
карда мешуд, ки аз рӯи он моликият ба 
моликият иваз карда мешуд[15], яъне молумулк 
ба маблағи пулии баробар ё молумулки ба он 
баробар иваз карда мешуд. Қайд кардан 
бамаврид аст, ки дар Ислом шартнома бо 
мақсади гирифтани фоида низ раво дониста 
мешуд. Чунин шартномаро шартномаи 
“мурабиғат” меномиданд. Дар асоси он 
молумулкеро, ки бо ягон нархи муайян аз 
тарафи фурӯшанда харида шуда буд, бо илова 
кардани маблағи муайян дар намуди фоида, 
инчунин ҳамаи хароҷотҳои вобаста ба хариду 
фурӯш фурӯхтан мумкин буд[16]. Қайд кардан 
бамаврид аст, ки дар ислом на ин ки шартнома 
барои гирифтани фоида иҷозат дода мешуд, 
балки таваккал ҳамчун аломати муҳими 
фаъолияти иқтисодй (соҳибкорй) ва омили 
муҳими барори кори соҳибкор (тоҷир) аз 
тарафи мутаффакирони ҷомеаи исломй 
эътироф карда шудааст. Ба ақидаи Мавлоно
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Ҷалолиддин Муҳаммади Балхи:

Гар таваккул мекунй, дар кор кун,
Кишт кун, пас такя бар ҷаббор кун[17].

Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки фарқияти 
ҳуқуқй дар байни шартномаи “хариду фурӯш” 
ва “иваз” тибқи нишондоди ҳидоя набуд[18].

Аз рӯи муҳлат шартномаҳо ба муҳлатнок 
ва бемуҳлат ҷудо карда мешуданд. Ба 
шартномаҳои муҳлатнок пеш аз ҳама 
шартномаи иҷора ва хариду фурӯш дохил 
мешуданд.

Дар китоби муқаддаси “Қуръон” ва дигар 
сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонй ба бастани 
шартномаи хариду фурӯш ва иҷрои 
ухдадориҳои аз ин шартнома ба вуҷудомада 
диққати махсус дода мешавад. Дар баъзе 
сураҳои Қуръон, аз ҷумла, сураҳои Аъроф, 
Исро, Шуаро, Мутаффифин ва Бақара дар 
бораи тиҷорат, хусусан шартномаи хариду 
фурӯш ва одоби муомилот сухан меравад. 
Каломи муқаддас тоҷиронро огоҳ менамояд, ки 
паймонаву тарозуро тамом адо намоянд ва ба 
мардум кам мафурӯшанд (ояти 85, сураи 
Аъроф); чун чизро паймона кунанд, паймонаро 
комил гардонанд ва бо тарозуи дуруст вазн 
кунанд, ки ин беҳтар аз саранҷомаш некӯтар 
аст” ( ояти 35, сураи Исро); паймонаро тамом 
бипардозанд ва камфурӯшй накунанд. Ва ба 
тарозуи дуруст вазн кунанд. Ба мардум кам 
надиҳанд ва бебокона дар замин фасод 
накунанд (оятҳои 181- 183, сураи Шуаро). 
Гуфта мешавад, ки вой бар камфурӯшон, онон 
ки чун аз мардум кайл (паймона) меситонанд, 
онро пур мекунанд ва чун барои мардум 
мепаймоянд ё мекашанд, аз он мекоҳанд. Оё 
онҳо намедонанд, ки барангехта (сазовори ҷазо) 
хоҳанд шуд (сураи 83-Мутаффифин 
(камфурӯшон)). Дар ояти 282 сураи Бақара 
омадааст, ки агар муомилаи савдогарй ба даст 
бошад, ки онро миёни худ дастгардон мекунед, 
пас бар шумо гуноҳе дар он нест, ки онро 
нанависед. Ва ҳар гоҳ, ки хариду фурӯш кунед, 
гувоҳ гиред! Ва нависанда ва гувоҳ бояд, ки 
ранҷ дода нашаванд; ва агар чунин бикунед, 
пас, ҳамоно ин барои шумо гуноҳ аст[19]. 
Чунин гуфтаҳо барои фаъолияти дурусти 
тоҷирон, албатта аҳамияти калон дорад.

Ислом тиҷоратро ҳамчун касби 
боифтихор, таъминкунандаи беҳбудии аҳолй

ҳавасманд менамуд. Мақоми баланди шахсоне, 
ки ба тиҷорат машғул мешуданд дар ҳадис 
муайян карда шудааст. Дар яке аз ҳадисҳои 
пайёмбар омадааст, ки “Ҷои тоҷири боимон 
(ҳақпараст), ҳақиқатгӯ дар қатори Пайғамбар ва 
азобдидаҳо (азияткашидаҳо) мебошад”. Худи 
пайёмбари ислом Муҳаммад тиҷоратро кори 
муқаддас ва фоидаовар ҳисоб менамуд. Аз ин 
ҷо тиҷорат дар ислом қобили қабул дониста 
шуда ва мавриди ситоиши пайғамбар низ 
гаштааст. Аз ҷумла дар яке аз ҳадисҳояш 
паёмбари ислом мефармояд:

“Тиҷорат кунед, ки рӯзии халқ аз даҳ нӯҳ 
дар тиҷорат аст”.

Аз рӯи меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонй ба 
ҳокимон на танҳо функсияи қонунгузорй, балки 
муқаррар намудани нархи мол ва маҳсулот дода 
намешуд. Ҳуқуқи муқаррар намудани нарх 
танҳо ба тоҷир тааллуқ дошт. Ҳоким гуфта 
мешавад дар Ҳидоя набояд нархро муқаррар 
намояд, нарх ҳуқуқи тоҷир буда ва чени он ба 
Ӯ тааллуқ дорад[20]. Ҳамин тавр дар ислом 
озодии фаъолияти тиҷоратй дастгирй карда 
шуда, дахолат ба фаъолияти тоҷир аз тарафи 
ҳоким (шахсони мансабдор) раво дониста 
намешавад. Аз тарафи дигар монополия дар 
тиҷорат ва муқаррар намудани нархи баланд аз 
тарафи тоҷирро ҳуқуқи мусулмонй манъ 
менамуд. Монополизатсияи (инҳисоригардо- 
нии) захираҳои зарурии ҳаётй ва хӯроки чорво 
аз рӯи таълимоти мактаби ҳанифатй зиёда аз 40 
рӯз кирдори сазовори ҷазо дониста мешуд[21]. 
Бояд қайд намоем, ки дар таълимоти ҳанифатй 
гуфта шудааст, ки инсони озодро, чи тавре, ки 
тоҷир мебошад ҷазо додан мумкин нест, вале аз 
рӯи адолат мебуд, агар нисбат ба Ӯ барои 
пешгирии қашоқии (муҳтоҷии) ҷамъиятй 
махдудият гузорем. Қозй дар ҳолати баланд 
бардоштани нарх метавонист нархи 
танзимшавандаро оиди мол ҷорй намояд. Ҷазо 
бо дарназардошти салохдиди қозй, баъди 
огоҳй дар бораи манъ будани чунин кирдор дар 
оянда пешбинй карда мешуд. Вале на ҳамаи 
ҳуқуқшиносон, аз ҷумла пайравони ҳанифатиҳо 
барои додани ҷазо ризо буданд. Ҳамин тавр ба 
хулоса омадан мумкин аст, ки ҳуқуқшиносони 
мусулмонй бартариро ба фишангҳои 
идоракунии бозорй, на ба фишангҳои сиёсй ва 
маҷбурии ҳокимиятй медоданд[22]. Бояд қайд 
намоем, ки меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонй рибо
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гирифтанро манъ менамоянд. Рибо на танҳо 
ҳамчун шакли қарзи бо фоиз фаҳмида мешуд, 
балки дар шакли шартномаҳое баҳо дода 
мешуд, ки имконияти рибо гирифтанро муҳайё 
менамуданд. Манъ намудани рибо ба меъёрҳои 
динии дар Қуръон ифодаёфта асос меёбад, ки 
тибқи он “Худованд тиҷоратро иҷозат дода, 
вале афзоишро манъ менамояд...”

Ҳамзамон бояд қайд намоем, ки масъалаи 
иқтисод, аз ҷумла тиҷорат аз ҷониби 
мутафаккирони Шарқ масоили ҳаётан муҳими 
ҷомеа ҳисобида шуда ва паҳлуҳои гуногуни он 
мавриди тадқиқи онҳо низ қарор дода шудааст. 
Оид ба ҷабҳаҳои гуногуни иқтисод ва тиҷорат 
Закариёи Розй, Муҳаммад Ғазолй, Хоҷа 
Насируддини Тусй, Ибни Ҳалдун, Ҳусайн 
Воизи Кошифй ва дигарон иброзй ақида 
намудаанд. Муҳаммад Ғазолй дар асари худ 
“Кимиёи саодат” қайд менамояд, ки барои оне, 
ки хариду фурӯш (байъ) анҷом медиҳад, се 
шарт, аз ҷумла мавҷудияти харидору 
фурӯшанда, мол ва лафзи байъ (ахд) зарур аст. 
Ҳамзамон ба ақидаи Ӯ мол бояд аз они 
фурӯшанда бошад, тоҷир бояд азиши молро 
одилона муайян намояд, ашёе, ки фурӯхта 
мешавад қобили доду гирифт бошад, тоҷир 
чизи дар гарав гузошташударо нафурӯшад, 
нархро то ҳади имкон кам намояд, барои 
фоидаи зиёд гирифтан кӯшиш накунад ва 
ғайра[23]. Ҳусайн Воизи Кошифй дар китоби 
худ “Футувватномаи Султонй” ба ҷабҳаи 
ахлоқии муомилоти хариду фурӯш диққат дода 
менависад, ки фурӯшанда ба харидор бояд 
сухани нарм гӯяд, моли фурӯхтамешударо 
бисёр таъриф накунад, чизи қалбакй ва 
пастсифатро нафурӯшад, дар вазн ва чен 
кардани матоъ фиреб надиҳад ва ғайра[24].

Қайд намудан бамаврид аст, ки дар Осиёи 
Марказй баъзе омилҳои фаъолияти бонкй оғози 
худро хело барвақт, аз давраи ғуломдорй сар 
менамояд. Он вақт функсияи асосии онҳо дар 
нигоҳ доштани пул ё металлҳои қиматбаҳо 
ифода меёфт. Саррофии оид ба гардиши 
тангаҳои тиллой, нуқрагй ва мисини гуногун 
хело рушд ёфта буд[25]. Дар он давра 
мубодилакунандагони (ивазкунандагони)
пулро “саррофҳо” меномиданд. Сарроф 
калимаи арабй буда, маънояш ивазкунандаи 
пул, баҳогузори сангҳои қимматнок, заршинос 
ва эксперти пули коғазй, фарқкунадаи пули

асосй аз қалбакй[26] ва ғайра мебошад. 
Минбаъд дар Бухоро иншооти махсус сохта 
шуд, ки номи тоқи (гумбаз, қубба) Саррофонро 
дошт. Дар он ивазкунандагони пул ҷамъ 
меомаданд. Ҳамзамон, дар асрҳои миёна дар 
бисёр кишварҳои мусулмонии Шарқ, аз ҷумла 
давлати Сомониён низоми чекй низ рушд ёфта 
буд. Дар амалиётҳои тиҷоратй дар баробари 
тангаҳо чекҳои махсус истифода мешуд. 
Амалиётҳои мазкур бо тарзи зерин ташкил 
карда мешуд: пулро дар ҷойҳои (шаҳрҳои) 
махсус дар асоси боварй ба сарроф супорида, аз 
он чеки дахлдоро гирифта, минбаъд пули 
супоридашударо дар ҷои зикршуда 
мегирифтанд, ҳатто дар ҳудуди кишвари 
дигар.[27]. Агарчанде, ки чунин рафтори 
саррофон барои бехатарии интиқоли маблағҳои 
пулй равона карда шуда буд, вале амалан он 
барои рушди савдои дохилй ва берунй мусоидат 
менамуд.

Ба ғайр аз фаъолияти пуливазнамой ва 
низоми чекй дар таърихи тоисломии халқи мо 
низоми “пешдод”, яъне “пешпардохт” низ 
вуҷуд дошт. Низоми мазкур дар “Шоҳномаи 
Абдулқосими Фирдавсй ҳамчун “пешдод”[28] 
ёдоварй карда мешавад. Дар бораи “пешдод” 
дар асарҳои дигар гузаштагони мо низ сухан 
меравад. Аз ҷумла дар эҷодиёти мутафаккири 
асримиёнагй Муҳаммад Ғазолй (1058 -1111) 
низоми пешпардохт “салам”номида мешавад, 
ки тарҷумаи арабии он мебошад. Ҳатто М. 
Ғазолй даҳ шарти ташкили амалиёти 
пешпардохтро, ки ҳоло анҷом дода нашудааст, 
қайд менамояд[29].

Бояд қайд намоем, ки давлати Сомониён 
барои инкишофи муносибатҳои тиҷоратии 
дохилй ва берунй тадбирҳои зиёде меандешад. 
Девони вазир ба 10 девонҳо (вазорат) тақсим 
карда шуда, ҳар як девон дар соҳаи муайяни 
хоҷагии халқ фаъолият менамуд. Бо кори бозор, 
тарозу, нарху наво дар бозор, маҳсулоти 
фурӯхташаваида, ташкили корвонсаройҳо, 
музофоти амволи тоҷирон ва ғайраҳо девони 
муҳтасиб назорат мекард[30]. Дар ин давра 
ҳунармандй, аз ҷумла оҳангарй, бофандагй, 
заргарй, кулолгарй, чармгарй, шишагарй ва 
ғайра, рушд ёфта буд. Бозорҳои Осиёи Марказй 
ва Хуросон ҷои тиҷорат ба ҳисоб мерафт. 
Бозорҳои шаҳрҳо ба силсилаи раставу 
майдонҳои тиҷоратй ва ҳунармандй (рустаи
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маснуоти бофандагй, чармгарй, саррофҳо ва 
ғайраҷудо мешуд). Дар бозорҳо корвонсаройҳо 
буданд, ки дар онҳо тоҷирон бо молҳои худ 
маскан мегирифтанд. Савдои ярмаркавй хуб ба 
роҳ монда шуда буд. Дар он тоҷирони дохилию 
хориҷй ширкат варзида, молҳои баландсифатро 
ба фурӯш мебароварданд. Дар ярмаркаҳо 
асосан ахдҳои тиҷоратй оиди молҳои мавҷуда 
ва баъзан аз рӯи намуна баста мешуданд. Вақт 
ва ҷои баргузории ярмаркаҳо пешакй ба тамоми 
аҳолии қаламрави давлати Сомониён ва берун 
аз он маълум карда мешуд[31]. Ярмаркаҳо дар 
рӯзҳои муайяни ҳафта, моҳ ва сол ташкил карда 
мешуданд. Нақшаи гузаронидани ярмаркаҳоро 
мақомоти давлатй таҳия намуда, мансабдорон 
барои гузаронидани онҳо вазифадор карда 
мешуданд[32]. Ба ақидаи Н. Неъматов дар 
ҳамин давра ҷараёни ташаккули иттиҳодияҳои 
ҳунармандон тимсоли оянда корхонаҳои 
пешаварон арзи ҳастй менамуданд[33]. Тиҷорат 
бо роҳи мубодилаи мол ба мол ва мол бо пул 
анҷом дода мешуд. Аз тилло, нуқра, мис ва 
ҳаргуна хулаҳои дигар тангаҳо сикка зада шуда 
барои муомилот истифода бурда 
мешуданд[34].

Тиҷорат ва муносибатҳои тиҷоратй, 
асосан дар бозорҳои аз тарафи давлат ташкил 
кардашуда ва дар асоси шартнома сурат 
мегирифт. Дар танзими муносибатҳои тиҷоратй 
ба ғайр аз шартнома, меъёрҳои урфу одат ва 
муомилоти кории тоҷирон, қоидаҳои 
муайяншудаи (фиқҳ), ки ба шариат асос меёфт, 
инчунин меъёрҳои махсуси ҳуқуқй низ нақши 
калон доштанд. Меъёрҳои ҳуқуқй дар шакли 
амру фармонҳои давлатдорон ифода мешуданд. 
Тоҷироне, ки дар бозор қоидаҳои 
муайяншударо вайрон мекарданд, аз тарафи 
нозирони бозор ба ҷавобгарй кашида 
мешуданд. Меъёрҳои ҳуқуқи маданй дар як 
китоби алоҳида Китоб-ул-байъ (китоби хариду 
фурӯш) танзим карда мешуданд. Китоби мазкур 
аз 20 боб иборат буда, 13 - тои он то дараҷаи 
муайян меъёрҳои ҳуқуқи маданиро дарбар 
мегирифтанд. Аз ҷумла бобҳои алоҳида ба 
масъалаи муомилот, ирода, рибо, манъи хариду 
фурӯши ашёҳои муайян, гарав, ширкат ва 
замонат, қарз, иҷора, туҳфа ва ғайра бахшида 
шуда буданд. Асноди ҳуқуқии мазкур тартиби 
муомилоти мол, бастани шартномаи хариду 
фурӯши мол, манъи хариду фурӯши молҳои

алоҳида, тартиби баргардонидан ва ивази моли 
нуқсондор, хелҳои шартномаи хариду фурӯш ва 
дигар масъалаҳоро аз нигоҳи ҳуқуқй муайян 
карда аст. Барои бастани шартномаи хариду 
фурӯш шартҳои зерин зарур буд:

-мавҷудияти розигии тарафҳо;
-мавҷудияти объекти шартнома;
-воқеан супоридан ва гирифтани объекти ахд; 
-дар муомилот қарор доштани объект[35].

Шартномаҳои маданй (гражданй) дар 
шакли шифоҳй ва хаттй баста мешуданд. 
Шартномаҳои фурӯши амволи ғайриманқул, 
иҷора, фаъолияти якҷоя, гарав, замонат, 
кафолат ва ғайраҳо ҳатман дар шакли хаттй 
баста мешуданд. Бастани шартномаҳои 
молумулкй дар асоси риояи меъёрҳои ҳуқуқй 
амалй мегардид. Ҳангоми хариду фурӯш дар 
баробари тартиб додани шартнома дигар 
санадҳо ба монанди, санад оид ба гирифтани 
ашёи фурӯхташуда, забонхати санади 
пешпардохти мол ва ғайраҳо низ дода 
мешуданд. Шартномаи хариду фурӯши ашёи 
пурқимат, масалан, ҳавлии истиқоматй ҳатман 
дар ҳузури шоҳидон баста мешуд[36].

Танзими иқтисодиёту тиҷорат баъди 
истилои Осиёи Марказй аз тарафи муғулҳо на 
танҳо ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқй мусулмонй, 
одатҳо, шартномаҳо, балки тавассути фармону 
дастурҳои қабулкардаи онҳо анҷом дода 
мешуд. Онҳо барои ривоҷи тиҷорати дохилию 
берунй дар нимаи дуюми асри XI I I  ислоҳоти 
пулй гузарониданд. Танзими муносибатҳои 
тиҷоратй дар давраи давлатдории муғулҳо 
тавассути китоби Ёсо (муғул.: турк.: - қонун, 
амр, фармоиш) ва Билик (туркй:-“дониш”), ки 
ҳамчун сарчашмаҳои ҳуқуқй хизмат менамуд, 
амалй карда мешуд. Санади мазкур тибқи 
маълумотҳои дастрасшуда, аз се қисм иборат 
буда, қисми 4 ва 5 он ба меъёрҳои ҳуқуқи 
хусусй, аз ҷумла тиҷорат бахшида шуда 
буд[37]. Бо сабаби дастрас набудани матни 
пурраи Ёсо, дар бораи меъёрҳои танзимкнандаи 
муносибатҳои тиҷоратии он чизе гуфтан 
душвор аст. Минбаъд дар асоси фармони хони 
муғул Ғозонхон шартномаи хариду фурӯш бояд 
ҳатман хаттй ва дар ҳузури 2 шоҳид баста 
мешуд. Мақсад аз бо чунин тартиб бастани 
шартномаи хариду фурӯш ҳуқуқи харидорро 
ҳангоми ба вуҷуд омадани баҳс ҳимоя кардан 
буд. Дар фармон ҳангоми вайрон кардани
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қоидаҳои хариду фурӯш ҷазои ҷиноятй 
пешбинй шуда буд. Масалан, ҳангоми барои ду 
бор фурӯхтани мулк шахс ба ҳукми қатл 
маҳкум карда мешуд[38]. Дар давраи 
ҳукмронии Темуриён танзими муносибатҳои 
ҷамъиятй тибқи қоидаҳои шаръй, одату 
созишномаҳо, инчунин амру фармонҳое, ки дар 
асари тарҷумаҳолии Амир Темур-“Тузикй” 
ифода ёфта буданд, ба тартиб дароварда 
мешуд. Амир Темур аҳолиро ба 12 табақа 
(синф) ҷудо намудааст. Тоҷирон (савдогарон) 
мутобиқи таснифоти “Тузикй” ба табақаи 
охирин, яъне дувоздаҳум дохил карда шудаанд. 
Вале дар ин сарчашмаи ҳуқуқй оид ба танзими 
мушаххаси муносибатҳои тиҷоратй маълумоте 
вуҷуд надорад.

Муносибатҳои истеҳсолию тиҷоратй дар 
Бухорои Шарқй баъди солҳои 70-уми асри XIX 
бо таъсири Россия ривоҷу равнақ ёфт. 
Муносибатҳои молию пулй на танҳо рӯ ба 
инкишоф ниҳод, балки иқтисодиёти ин кишвар 
ба муомилоти молй ва пулии ҷаҳонй кашида 
шуд[39]. Ҳамзамон муносибати шартномавй то 
дараҷае дар байни Россия ва Бухоро густариш 
ёфтанд, ки боиси инкишофи муносибатҳои 
истеҳсолй ва тиҷоратй гардиданд.

Мутобиқи Шартномаи 23 июни соли 1868 
имзошудаи байни давлати Бухоро ва Россияи 
подшоҳй дар қатори дигар муносибатҳо 
муносибатҳои тиҷоратй низ танзим карда 
мешуданд. Мутобиқи ин созишнома 
савдогарони Россия дар қаламрави Бухоро 
ҳуқуқ доштанд озодона савдо кунанд. Боҷи 
гумрукй низ 2, 5% фароварда шуд. Инчунин, ба 
савдогарони Осиёи Марказй низ барои 
тиҷорати озод дар Россия имкониятҳо фароҳам 
оварда шуд. Дар инкишофи тиҷорати дохилй ва 
берунии Осиёи Марказй Шартномае, ки дар 
байни Россия ва Бухоро 28 сентябри 1873 имзо 
шуда буд, аҳамияти калон дошт. Мутобиқи 
моддаи 2 Шартномаи мазкур амнияти ҳамаи 
корвонҳои ба шимол раванда, ки аз қаламрави 
Бухорову Россия мегузаштанд, бояд аз тарафи 
ин давлатҳо таъмин карда мешуд. Дар асоси 
моддаи 5 шартнома савдогарони рус ҳуқуқ 
доштанд, дар тамоми қаламрави Бухоро 
озодона равуо кунанд. Инчунин дар онҷо 
корвонсарой, амборҳо ва намояндагии тиҷоратй 
дошта бошанд [40]. Дар ин давра ҳунармандй, аз 
ҷумла бофандагй, кулолгарй, оҳангарй,

чармгарй, дуредгарй, заргарй ва ғайра то 
дараҷае пеш рафта, коркарди меваю сабзавот, 
пахтаву тилло ба роҳ монда шуд, ки ин боиси 
истеҳсол гардидани молҳои гуногуни ниёзи 
мардум ва ба бозор баровардани онҳо гардид. 
Дар Бухоро, Хуҷанд, Уротеппа, Панҷакент ва 
дигар шаҳрҳо ҳунармандй(косибй) ривоҷу 
равнақ ёфт. Дар ин шаҳрҳо аввалин корхонаҳои 
саноатй ба вуҷуд омада, молҳои истеҳсолшуда 
на танҳо дар бозорҳои маҳаллй, балки ба 
бозорҳои Россия фиристода мешуданд. Дар 
барбари зиёдшавии номгӯи молҳои 
воридшаванда аз Россия ва кушодашавии 
бонкҳо муомилоти мол байни Россия ва Бухоро 
афзоиш меёбад. Тоҷирони Бухоро ҳар сол ба 
Россия пахта, пилла, пашм ва меваи хушк 
мебурданд. Муносибатҳои шартномавй чи дар 
дохили кишвар ва чи дар байни соҳибкорону 
тоҷирони Осиёи Марказй ва Россияи подшоҳй 
инкишоф ёфт. Шартнома дар сурате қонунй 
ҳисоб карда мешуд, ки агар шартҳои зерин риоя 
карда шуда бошанд: мавҷудияти тарафҳои 
созишкунанда(ал-мутаақидан), иродаи худро 
ҳангоми бастани шартнома ихтиёран ифода 
кардан (ихтиёрй) ва предмети шартномаро 
шариат иҷозат (раво) дода бошад (маъқуд 
алайҳи). Предмети шартнома ҳамагуна 
молумулк, амал, қадр, шараф ва шахсият шуда 
метавонист, агар онро шариат ношоиста ё 
ҳаром эътироф накарда бошад[41].

Дар натиҷаи инкишоф ёфтани 
муносибатҳои молию пулй соҳибкорй дар 
шахсияти тоҷирон, фирма ва ширкатҳо рушд 
ёфт. Дар ин давра иқтисодиёт дар асоси чунин 
шаклҳои ташкили ҳуқуқй ба мисли тоҷирони 
инфиродй, фирмаҳо, ширкатҳо (ширкати 
комил, ширкати ба боварй асосёфта) ва 
ҷамъиятҳои саҳомй фаъолият менамуданд. 
Ҳамкории байни соҳибкорон ва ташкилотҳои 
қарзй инкишоф ёфтанд. Воридшавии сармояи 
бонкии Россияи подшоҳй ба иқтисодиёти 
Осиёи Марказй ба воситаи кредитикунонии 
фирма ва ширкатҳои гуногун, инчунин 
амалиётҳои савдоию комиссионй сурат 
мегирифт. Бонкҳои Россия дар Осиёи Марказй 
ҳамчун институти махсуси иқтисодии 
ҷамъоварии маблағҳои пулй, додани қарз 
(кредит), анҷом додани ҳисоббаробаркунии 
пулй, ба муомилот баровардани намудҳои 
алоҳидаи пул, коғазҳои қиматнок ва амалиёт бо
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онҳо ва дигар функсияҳоро иҷро мекарданд [42]. 
Дар натиҷа дар Осиёи Марказй ташкили 
корхонаҳои истеҳсолй ва тиҷоратии хусусй аз 
тарафи шахсони алоҳида бо мақсади гирифтани 
фоида бо суръати баланд рушд ёфт. Ба таври 
мустақилона ва бо мақсади гирифтани фоида 
таъсис додани корхонаҳои алоҳида аз тарафи 
сармоядорони дохилй ва хориҷй гувоҳи 
инкишофи фаъолияти соҳибкорй дар давраи то 
Инқилоби Октябр мебошад. Бояд қайд намоем, 
ки истилои Осиёи Марказй ва ташкили генерал- 
губернатори Туркистон аз ҷониби Россия 
ҳамзамон боиси фишори ҳуқуқи он ба одатҳои 
маҳаллй ва меъёрҳои шариат ва махдуд 
гардидани доираи амали онҳо мегардид. Дар 
натиҷа дар қатори урфу одат ва меъёрҳои 
шариат, инчунин санадҳои ҳуқуқии Империяи 
Россия муносибатҳои соҳибкорию тиҷоратиро 
ба танзим медароварданд. Барои ҳамин ҳам Ф. 
Тоҳиров оид ба низоми ҳуқуқии ҳамон давра 
ибрози ақида намуда навиштааст, ки дар 
Тоҷикистони тоинқилобй, низоми ягонаи ҳуқуқ 
мавҷуд набуда, се ҳуқуқ амал мекард. Дар 
Тоҷикистони Шимолй “ҷузъи ҷудонопазири 
Россияи подшоҳй” ҳуқуқи имперй ҳамчун 
низоми ҳуқуқи ҳукмрон ва ҳуқуқҳои ба вай 
тобеи мусулмонй ва муқаррарй, дар 
Тоҷикистони Ҷанубй бошад, ҳуқуқи мусулмонй 
(ҳамчун ҳукмрон) ва урфй, инчунин ба андозаи 
муайян ҳуқуқи имперй амал мекарданд[43].

Баъди ғалабаи Инқилоби Октябр ва 
барпошавии ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон 
ҳамчун қисми таркибии он тамоми истеҳсолот, 
аз ҷумла корхонаҳои савдо ва хӯроки умумй 
давлатй гардид. Соли 1924 Ҷумҳурии Мухтори 
(Автономии) Шӯравии Сотсиалистии 
Тоҷикистон ташкил карда шуд. Дар ин давра 
савдо тавассути корхонаҳои давлатй, 
кооперативй ва бозор амалй карда мешуд. 
Қонуни асосие, ки муносибатҳои тиҷоратиро ба 
танзим медаровард, Кодекси граждании 
РСФСР соли 1922 буд, ки меъёрҳои он аввало 
дар ҳудуди Тоҷикистони Шимолй ва минбаъд 
баъди ташкили Ҷумҳурии Мухтори 
(Автономии) Шӯравии Сотсиалистии 
Тоҷикистон соли 1924 дар тамоми қаламрави 
Тоҷикистони ҳозира амал менамуд. Бояд қайд 
намоем, ки дар ҳамин давра муносибатҳои 
ҳуқуқи маданй (гражданй), аз ҷумла тиҷоратй 
дар Тоҷикистон бо санадҳои гуногуни

қонунгузории ИҶШС, РСФСР, ҶШСА 
Туркистон, ҶШС Ӯзбекистон, Ҷумҳурии 
халқии Шӯравии Бухоро ва ҶШСА Тоҷикистон, 
баъзе меъёрҳои шариат ва одатҳо, агар онҳо ба 
сохти нав, муқаррароти асосии ҳуқуқи шуравй 
мухолифат намекарданд, ба танзим дароварда 
мешуданд[44]. Расман Кодекси граждании 
РСФСР ва ҶШС Ӯзбекистон дар ҳудуди ҶШСА 
Тоҷикистон баъди қабули Қарори Раёсати КИМ 
Шӯроҳои ҶШСА Тоҷикистон аз 15 сентябри 
соли 1928 дар бораи бе ягон тағйирот ва илова 
дар қаламравй ҶШСАТ ҷорй намудани Кодекси 
граждании ҶШС Ӯзбекистон аз 28 январи соли 
1928 амал мекард[45].

Бояд қайд намоем, ки ҳангоми ҷшс 
Тоҷикистон дар ҳайати Шӯравй будан 
иқтисодиёт ва тиҷорат нисбат ба давраҳои 
тоинқилобй хело хуб пеш рафта, танзими 
ҳуқуқии он бо як низоми муайян ба роҳ монда 
шуда буд. Дар ин давра савдои хусусй пурра 
барҳам дода шуда, ҳамчун амалиёти ҳаннотй 
эътироф ва барои содир кардани он 
қонунгузорй муҷозоти муайянеро пешбинй 
мекард. Танзиму назорати муносибатҳои 
истеҳсолй ва тиҷоратй комилан аз тарафи 
давлат сурат мегирад. Дар муносибатҳои 
тиҷоратии дохили давлат дигаргуниҳои 
назаррасе ташаккул ёфт. Аввало, мардум бо 
молҳои зарурй ба қадри имкон таъмин карда 
шуда, сониян дар низоми хеле устувори ҳуқуқй 
нисбати муносибатҳои истеҳсолй ва тиҷоратй 
муқаррар карда мешавад. Асосҳои 
қонунгузории граждании ИҶШС ва 
ҷумҳуриҳои иттифоқй, ки 8 декабри соли 
1961 [46] аз тарафи Шӯрои Олии ИҶШС қабул 
карда шуда буд, барои танзими муносибатҳои 
хариду фурӯш, маҳсулотсупорй, ҳамлу нақл ва 
як қатор дигар муносибатҳои хоҷагй нақши 
муҳим бозид. Дар асоси он 28 декабри соли 
1963 Кодекси граждании ҶШС Тоҷикистон 
қабул карда шуда, аз 1 январи соли 1965 
мавриди амал қарор дода шуд[47]. Дар Кодекси 
мазкур масъалаҳои шартномаи хариду фурӯш 
(м. 232 - 247), ивазкунй (м. 248- 250), 
маҳсулотсупорй (м.251- 261), харидкунии
давлатии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз 
колхозҳо ва совхозҳо (м.262 -263), пудрат дар 
сохтмони асосй (м.365- 369), боркашонй
(м.370 -377) ва дигар масъалаҳои дигари 
хоҷагию иқтисодй мавриди танзими ҳуқуқй
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қарор дода шуда буданд. Санади ҳуқуқии 
мазкур барои танзими муносибатҳои молию 
пулй мусоидат намуда, муносибатҳои 
тиҷоратиро то ба андозае ба тартиб даровард. 
Танзими муносибатҳои хоҷагй ҳамзамон бо 
Қарорҳои Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 4 октябри 
соли 1965 Дар бораи “Низомномаи корхонаҳои 
давлатии истеҳсолии сотсиалистй”[48], 
Низомнома дар бораи маҳсулотфиристонии 
маҳсулоти таъиноти истеҳсолию техникй ва 
Низомнома дар бораи маҳсулотфиристонии 
молҳои истеъмолии аҳолй аз 9 апрели соли 
1969 [49], Қоидаҳо дар бораи шартномаҳои 
пудрат дар сохтмони асосй, аз 24 декабри соли 
1969 [50], Устави роҳи оҳани ИҶШС, аз 6 
апрели соли 1964[51] ва як қатор санадҳои 
ҳуқуқии зерқонунии дигар ба танзим дароварда 
мешуданд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар охири 
солҳои ҳаштодуми асри XX дар танзими 
муносибатҳои соҳибкорй ва тиҷоратй 
дигаргунй ба миён омад. Қонунҳои нави 
Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистй 
(ИҶШС), аз ҷумла “Дар бораи фаъолияти 
меҳнатии инфиродй” (19.11.1986)[52], ”Дар 
бораи кооператсия дар ИҶШС” 
(26.05.1988)[53], “Дар бораи асосҳои умумии 
соҳибкории шаҳрвандон дар ИҶШС” 
(02.04.1991)[54], Асосҳои қонунгузории 
граждании ИҶШС” (31.05.1991)[55], Қонуни 
ИҶШС “Дар бораи моликият дар ИҶШС”
(6.03.1990) [56], Қонуни ҶШСТ “Дар бораи
иҷора дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”
(6.12.1990) [57], “Дар бораи ғайридавлатигар- 
донй ва хусусигардонй дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (21.02.1991)[58] ва ғайра қабул 
карда шуданд. Қонунҳои қабулкарда аввалин 
маротиба муносибатҳоро дар соҳаи фаъолияти 
инфиродии меҳнатй, кооператсия, иҷора, 
соҳибкорй ва ғайра ба танзим дароварданд.

Дар қатори қонунҳои қабулкардашуда, як 
қатор санадҳои меъёрии дигаре қабул карда 
шуд, ки муносибатҳои давраи гузариш ба 
иқтисоди бозорй, аз ҷумла фаъолияти меҳнатии 
инфиродиро ба танзим медароварданд. Аз 
ҷумла, Қарори Шӯрои Вазирони ИҶШС аз 23 
марти соли 1987 “Дар бораи додани кредит ба 
шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти меҳнатии 
инфиродй машғуланд”[59], Қарори Шӯрои 
Вазирони ИҶШС аз 24 сентябри соли 1987 “Дар

бораи беҳтар кардани ташкили фурӯши молҳои 
истеҳсолкардаи кооперативҳо ва шаҳрвандоне, 
ки ба фаъолияти инфиродии меҳнатй 
машғуланд”[60] ва ғайра Бо сабаби инкишофи 
соҳаи хоҷагии ғайридавлатй давлат маҷбур 
шуд, ки дар соҳаи имконияти хариду фурӯши 
воситаҳои асосй, ашё ва маводҳо ба 
инфиродчиён як қатор гузаштҳо намояд.[61] Ба 
ҳамин хотир тартиби таъмин намудани 
шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти инфиродии 
меҳнатй машғуланд ба маҳсулоти таъиноти 
истеҳсолию техникй ва ба даст даровардани 
арзишҳои моддии зиёдатй ва
истифоданашаванда, инчунин боқимондаҳои 
истеҳсолй ва истеъмолй аз корхона ва 
ташкилотҳо бо қарори Госснаби ИҶШС аз 10 
марти соли 1987[62] қабул карда шуд.

Иҷозати расмии фаъолияти инфиродии 
меҳнатй барои инкишофи муносибатҳои бозорй 
мусоидат намуда, то ба дараҷае барои рушди 
соҳибкории хусусй замина муҳайё кард. 
Умуман ба ақидаи мо иҷозати фаъолияти 
инфиродии меҳнатй новобаста аз бисёр 
махдудиятҳояш, аввалин шакли расмии 
соҳибкории хусусй буд. Ҳамзамон, фаъолияти 
соҳибкории хусусй минбаъд танҳо дар ҳолате 
рушд карда метавонист, ки муносибат ба 
моликият ва низоми афзалиятноки хоҷагидорй 
тағйир дода шавад.

Дар кишвари мо соҳибкории хусусй дар 
баробари дар сатҳи иттифоқй ва ҷумҳуриявй 
қабул гардидани санадҳои меъёрии ҳуқуқй дар 
бораи фаъолияти соҳибкорй ва моликият 
ҳуқуқи баробари инкишофро доро гардид. 
Қонунҳои зикршуда агарчанде, ки дар бораи 
моликияти хусусй ёдовар намешуданд, вале 
дар бораи ҳамаи хусусиятҳои он, аз ҷумла 
моликияти шаҳрвандон, коллективй ва давлатй, 
инчунин имконияти истифодаи меҳнати кироя 
дар ҳамагуна шаклҳои моликиятҳои зикршуда, 
додани воситаҳои истеҳсолот ба моликияти 
шаҳрвандон ва ғайра имконият медоданд. Дар 
онҳо аввалин маротиба ба ҳамаи соҳибмулкон, 
аз ҷумла шаҳрвандон иҷозат дода шуда буд, ки 
молумулке, ки ба онҳо тааллуқ дорад дар 
ҳамагуна фаъолият, аз ҷумла фаъолияти хоҷагй 
(соҳибкорй), агар қонун манъ накарда бошад, 
истифода баранд. Қабули чунин қонунҳои 
танзимкунандаи муносибатҳои соҳибкорй дар 
солҳои охири мавҷудияти давлати Шӯравй
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гувоҳи дарки тарафҳои манфии низоми 
маъмурию фармоишии идоракунии иқтисодиёт 
ва роҳ пеш гирифтан ба сӯи муносибатҳои 
молию пулии нав ва иқтисоди бозорй буд.
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Аннотатсия
Доир ба баъзе масъалаҳои таърихи инкишофи соҳибкорй ва тиҷорат дар Тоҷикистон
Мақолаи мазкур ба масъалаҳои таърихи инкишофи соҳибкорй ва тиҷорат дар Тоҷикистон 

бахшида шудааст. Дар он рушди соҳибкорй ва тиҷорат, аз ҷумла танзими ҳуқуқии он дар давраҳои 
гуногуни таърихй то ба даст овардани соҳибистиқлолй мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Аннотация
К вопросу об истории развития предпринимательства и коммерции в Таджикистане
В статье речь идёт об истории развития предпринимательства и коммерции в Таджикистане. 

В ней анализируется развитие предпринимательства и коммерции, в том числе их правовое 
регулирование на разных исторических этапах до приобретение независимости.

Аппо1айоп
Оп 1Ье Ы81огу оҒ йеуе1оршеп1 оҒ еп!гергепеиг8Ыр апй сошшегсе 1п Та)1к181ап
ТЬе аг11с1е с1са1з тойЬ 1Ье Ыз1огу о1' еЫгергепеигзЫр с1с\ с1ортсШ: апс1 соттегсе 1п ТарЫзСап. Ц 

апаК гсз 1Ье с1с\с1ортсШ: оҒ спйсргспсигзЫр апс1 соттегсе, 1псЫсЬп§ 1ЬеЬ 1е§а1 гс§и1айоп 1п сШТегеп! 
ЫзСопса! 81а§ез ЬеҒоге 1Ье асци18Ыоп оҒ 1пс1ерепс1епсе.
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Бобокалонов Ғоиб Мерганович,
сардори шуъбаи криуигузорӣ оид ба меҳнат, 
муҳоҷират ва иҷтимоии Маркази миллии 
цоиуигузории иазди Президеити Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, н.и.ҳ., дотсенти кафедраи ҳуқущ 
соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуцуцшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ИНКИШОФИ ҚОНУНГУЗОРИИ ПАСОШӮРАВЙ ОИД БА

СОҲАИ ИҶТИМОЙ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (солҳои 1990-2018)

Калидвожаҳо: цонунгузорӣ оид ба соҳаи иҷтимоӣ, низоми цонунгузории соҳаи иҷтимоӣ, 
санадҳои зерцонунӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ключевые слова: закоиодателъство в отраслях социалъноӣ сферы, система
законодателъства в отраслях социалъноӣ сферы, подзаконные нормативные акты, 
Правителъство Республики Таджикистан.

Кеумогйт: 1е§1з(аИоп т 1ке зосгсй зркеге, Iке зуИет о/(е§1з(акоп т 1ке зосга(зркеге, зиЬогйгпа(е 
ге§и1а(огу ас(з, 1ке Соуегптеп1 о / 1ке КериЫгс о/ТаркгИап.

ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛЙ - ЯКЕ АЗ АФЗАЛИЯТҲОИ СИЁСАТИ 

ИҶТИМОИИ ДАВЛАТ БА ҲИСОБ РАФТА, МАҚСАДИ АСОСИИ ОН 

МУСОИДАТБА РУТГТДИ САРМОЯИИНСОНЙМЕБОШАД

ЭМОМАЛЙ РАҲМОН

Дар аксарияти давлатҳои пешрафтаи 
ҷаҳон ва дар марҳилаҳои гуногуни таърихй, 
доир ба рушду инкишофи қонунгузорй дар 
соҳаи иҷтимой, олимон таҳқиқиқоту омӯзишҳо 
гузаронида, назарияҳои маъмулу мухталиф 
пешбарй намудаанд. Равандҳои тадқиқотй- 
илмии инкишоф ва ташаккули қонунгузории 
иҷтимой дар замони муосир низ аҳамияти 
хешро ба ҳайси объекти таҳлили илмй аз даст 
надода, баракс, бар замми он, таваҷҷуҳи 
олимону муҳаққиқони ватанию хориҷиро ба ин 
падидаи ҳаётан муҳим, афзун намудааст. 
Сабаби асосии таваҷҷуҳи бештар ба 
қонунгузории иҷтимой дар ҳама марҳилаҳои 
инкишофи таърихй он аст, ки иҷтимоиёт ҷузъи 
ҳаёти инсонй буда, ҳаёти ҷомеаи муосирро бе 
он тасаввур намудан номумкин аст ва дар 
пешрафти ҷомеа нақши ҳалкунанда дорад. Дар 
баробари инкишофи ҷомеаи инсонй ва 
мураккаб гардидани муносибатҳои ҷамъиятии 
ҷомеа, нуфӯз ва саҳми қонунгузории соҳаи 
иҷтимой бештар мегардад. Дар ҳаёти имрӯза

қабл аз ҳама нақши давлат дар идора намудани 
соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа, ҳаёти сиёсй, 
иқтисодй алалхусус ҳаёти иҷтимой, ки яке аз 
умдатарини проблемаи ҳаёти инсонй маҳсуб 
меёбад, инчунин, таъмини қонуният дар 
муносибатҳои иҷтимой, муҳим мебошад.

Чй тавре зикр гардид, дар баробари 
дигаргун ва мураккаб гаштани муносибатҳои 
ҷамъиятии ҷомеа, нуфӯз ва нақши қонунгузорй 
дар соҳаи иҷтимой меафзояд ва барои ба танзим 
даровардани онҳо зарурати қабул, тағйир ва 
таҷдиди назар намудани қонунгузорй низ ба 
миён меояд. Дар давраи пасошӯравй (пас аз 
солҳои 1990) дар робита бо дигаргуниҳои 
куллии ҳаёти ҷомеа, гузариш ба иқтисоди 
бозоргонй, ислоҳоти сиёсй, иҷтимой, иқтисодй, 
ҳуқуқй, дар ташаккулу инкишофи қонунгузорй 
оид ба соҳаи иҷтимой дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон марҳилаи нав оғоз гардид. Зеро, 
баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравй 
Тоҷикистон ба мушкилоти амиқи иқтисодй 
дучор омад ва давраи гузариш ба муносибатҳои
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нави ҷамъиятй-ҳуқуқй ногузир буд. Сабаби 
дучор омадани мушкилот, қабл аз ҳама дар қатъ 
гардидани дотатсия аз буҷети Иттиҳод, 
тезутунд гардидани вазъи ҷамъиятию сиёсй ва 
ҷанги шаҳрвандй дар Тоҷикистон буд, ки ба 
иқтисодиёти кишвар беш аз 10 млрд. доллари 
ИМА хисорот овард[1]. Аз ин рӯ, ба зуд таназ- 
зул ёфтани иқтисодиёт, коҳиши истеҳсолот, 
ноустувории макроиқтисодй ва тез камбизоат 
гардидани аҳолй дар ҷумҳурй сабаб гардид.

Санаи 16-уми ноябри соли 1992 дар 
Қасри Арбоби шаҳри бостонии Хуҷанди 
вилояти Суғд Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати 12-ум баргузор 
шуд, ки он барои наҷоти халқу давлати тоҷикон 
аз хатари парокандашавй заминаҳои асосиву 
саривақтй гузошт. Он замон вакилони Шӯрои 
Олй тамоми масъулиятро дар назди таърих, 
халқу Ватан ва ҷомеаи ҷаҳонй бар дӯш гирифта, 
роҳҳои барқарор кардани ҳукумати қонунй ва 
таъмини сулҳу субот дар кишварро дастаҷамъ- 
она мавриди баррасй қарор доданд. Месазад 
ёдовар шуд, ки дар ин Иҷлосияи такдирсоз, 
Шӯрои Олй роҳбарияти нави Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистонро зери сарварии вакили мардумй муҳта- 
рам Эмомалй Раҳмон интихоб намуд, ки ӯ бар- 
номаи мукаммали аз буҳрони сиёсй, иқтисодй, 
фарҳангй ва алалхусус буҳрони иҷтимой раҳо 
намудани ҷумҳуриро ба миён гузошт.

Вазъи иҷтимоию иқтисодии соли 1992- 
1994 як навъи вазъияти баъдазҷангии Тоҷикис- 
тон маҳсуб меёфт. Чунки солҳои 1991-1992 
ҷангҳои шадид рӯх дода буданд. Муноқишаҳои 
дохилии давлат, гуруснагй, ба гурезагон табдил 
ёфтани мардуми тоҷик, беамалии ҳокимияту 
беқонунй, тахдиди нестшавии миллат ва 
давлатро ба миён оварда буд. Дар назди роҳба- 
рияти тозаинтихоби Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳама проблемаи муҳим пешгирй ва аз байн 
бурдани тахдиди нобудшавй меистод, ки онро 
дар таърихи Тоҷикистон давраи “БАРҚАРОР- 
СОЗӢ” ном бурдан, ҷоиз медонем. Хусусан, 
соли 1993-ро соли барқарорсозии ҳамаи сохтор- 
ҳои давлатй, ки яке аз маҳакҳои асосии ба 
танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятй 
маҳсуб меёбад, ҳисобидан мумкин аст. Ҳарчанд 
мардум дудила буданд, вале хушбахтона оҳис- 
та-оҳиста як тартиботи нисбй барқарор мешуд 
ва мардум ба ҷойҳои кории худ бармегаштанд. 
Дигар мушкилоти мубрами онрӯза, масъалаи

дарёфт намудани маводи хӯрока, аз ҳама муҳим 
барои зистан, нон буд. Хусусан, дар давоми 
соли 1993 маҳсулоти ғалладона, гандум 
дарёфтан мушкил буд, гуруснагй дасти таҷовуз 
ба мардум дароз карда, ба ҷавру азият оғоз 
карда буд, ки он то соли 1994 давом кард.

Дар солҳои 1991-1992 маҷмӯи маҳсулоти 
дохилй (ММД)-и Тоҷикистон зиёда аз се 
маротиба ва нишондиҳандаҳои соҳаҳои иқтисо- 
ди воқей аз 2 то 10 маротиба кам ва боиси 
чандин ҳазор фоиз афзудани таваррум гардида 
буд. Аҳолй наметавонист ҳатто маводи ниёзи 
аввалиндараҷаи худро дастрас намояд. Камби- 
зоатй тахдид мекард. Танҳо соли 1992 маҷмӯи 
маҳсулоти дохилии кишвар нисбат ба соли 1991 
зиёда аз 35% коҳиш ёфта буд [2]. Ҳамон тавр, 
ки дар яке аз суханрониҳои худ, Асосгузори 
сулҳу вахдати миллй -  Пешвои миллат, Прези- 
денти кишвар, муҳтарам Эмомалй Раҳмон таъ- 
кид намуда буд, ҳангоми ба вазифа шурӯъ наму- 
данам дар ҳисоби буҷети давлат ягон миқдор 
маблағ вуҷуд надошт. Аз сабаби он, ки захира 
умуман набуд, буҷети давлатй барои соли 1993 
ҳамчун буҷети фавқулода тасдиқ гардид.

Дар давраи аввали рушди пасошӯравй 
(солҳои 1992-1997) тамоми нерӯи кишвар барои 
ноил шудан ба суботи сиёсй ва таъсиси 
механизмҳои заминавии бозаргонй нигаронида 
шуда буд. Бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо, 
давлат сиёсати мақсадноки иқтисодиро пеш 
гирифт, ки муҳтавои асосии он аз ташаккули 
муносибатҳои нави иқтисодию иҷтимой иборат 
буд. Аз ин хотир баҳри амалй намудани ин 
мақсад зарурати ислоҳоти доманадору 
гуногунҷанбаи қонунгузорй дар соҳаи 
иқтисодиёт ва иҷтимоиёт ҳамзамон аз нав 
таҷдиди назар намудани онҳо ба миён омад.

Таъмини минбаъдаи ислоҳот дар соҳаи 
иқтисодиёт ва иҷтимоиёт, фарогирии соҳаҳои 
нав дар он, инчунин татбиқи вазифаҳои 
стратегй ва барномавй, андешидани тадбирҳо 
оид ба таъмини суботи макроиқтисодй 
имконият дод, ки танҳо аз соли 2000 сар карда 
дар Тоҷикистон суръати баланди рушди 
иқтисодй таъмин гардад.

Лозим ба ёдоварист, ки бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволй, таъмини 
ҳифзи иҷтимоии аҳолй ва фароҳам овардани 
замина ҷиҳати рушди минбаъдаи мамлакат 
Асосгузори сулҳу вахдати миллй -  Пешвои
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миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷиистон, 
муҳтарам Эмомалй Раҳмон дар Пайёми худ аз 
мардуми шарифи Тоҷикистон изҳори қаноат- 
мандй намуда, чунин баён намуданд, «Ман ба 
қудрати созандаи халқи азизам итминони комил 
дорам ва дилпурона изҳор менамоям, ки мо бо 
заҳмату фаъолияти аҳлонаи худ дар ояндаи 
наздик мушкилотеро, ки дар ҳаёти ҷомеа ва 
давлатамон вуҷуд доранд, бартараф мекунем ва 
барои мардумамон шароити зиндагии боз ҳам 
беҳтару сазовор муҳайё месозем»[3].

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз соҳиб 
шудан ба истиқлолияти давлатй дар соҳаи 
иҷтимой санадҳои меъёрии ҳуқуқии гуногунро 
қабул намудааст, ки онҳо метавонистанд ва 
имрӯз метавонанд дар танзими муносибатҳои 
соҳаи мазкур нақши назаррасро бозанд.

Қобили қайд аст, ки сиёсати давлатй дар 
ин самт равона гардида, бо қабул намудани 
санадҳои меъёрии ҳуқуқй, барномаҳои давлатй, 
нақшаи чорабиниҳои он, созишномаҳои 
байнидавлатй, таъсиси мақомотҳои ваколатдор 
ва дигар чорабиниҳо дастгири ин соҳа мебошад.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соҳаи иҷтимой, қабл аз ҳама аз Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон иборат аст.

Бояд тазаккур дод, ки Қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтааст, ки он 
дорои қувваи олии ҳуқуқй буда, меъёрҳои 
муқарраршудаи он мустақиман амал мекунанд 
ва тамоми дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй дар асос ва дар мутобиқат бо 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 
карда мешаванд ва дар сурати хилофи он 
буданашон, эътибори ҳуқуқй надошта, меъёру 
муқаррароти онҳо татбиқ намешаванд.

Лозим ба ёдоварист, баъд аз он, ки дар 
таърихи 9 сентябри соли 1991 мустақилияти 
давлатии Тоҷикистон эълон гардид, ду маро- 
тиба (моҳи феврали соли 1992 ва моҳи июни 
соли 1993) комиссияҳои таҳияи конститутсия 
ташкил карда шуд. Вале бо сабаби тезу тунд 
шудани вазъи ҷамъиятию сиёсй раванди конс- 
титутсионй дар кишвари мо ба таъхир афтод ва 
танҳо бо ташаббуси Пешвои миллат хушбах- 
тона, 6 ноябри соли 1994 бо роҳи раъйпурсии

умумихалқй (референдум) Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид [4].

Барои боз ҳам ба таври возеҳ исбот 
намудани ин гуфтаҳо чунин равшанй 
андохтанро зарур мешуморем. Шӯрои Олии ҶТ 
дар иҷлосияи 17-уми даъвати дувоздаҳум, ки 25 
июни соли 1993 доир гардида буд, комиссияи 
Конститутсионй таҳти роҳбарии Раиси Шӯрои 
Олии ҶТ муҳтарам Раҳмонов Э.Ш. дар ҳайати 
62 нафар аъзоён таъсис дод. Комиссия дар 
муддати 9,5 моҳ ин ҳуҷҷати муҳимро таййёр 
намуда, ба раёсати Шӯрои Олии ҶТ, 13 апрели 
соли 1994 ба муҳокимаи умумихалқй тавсия 
шуд ва дар муҳокимаи он 1млн. 200 ҳазор 
нафар шаҳрвандон иштирок намуда, 8,5 ҳазор 
таклифу эродҳо, пешниҳод гардид. 21 июли 
соли 1994 ба овоздиҳии умумихалқй пешниҳод 
гардид ва 6 ноябри 1994 қабул шуд[5].

Бо мурури замон ба Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон се маротиба тағйироту 
иловаҳо 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 
2003 ва 23 майи соли 2016 ворид карда шуда, 
шакли ҷумҳурии давлатро муайян, ягонагй, 
тарзи президентии идораи онро муқаррар наму- 
да ва ҳамзамон моҳияти давлатро демократй, 
ҳуқуқбунёд, дунявй ва иҷтимой эълон намуд.

Дар қисми дуюми моддаи якуми 
Конститутсия эълон карда шудааст, ки 
Тоҷикистон давлати иҷтимой буда, давлат 
барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда 
ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад.

Меъёрҳои муқаррарнамудаи Конститут- 
сия ҳуқуқи шаҳрвандонро ба меҳнат (моддаи 
35), истироҳат (моддаи 37), ҳифзи саломатй 
(моддаи 38), таъминоти иҷтимой дар пирон- 
солй, ҳангоми беморй, маъюбй, гум кардани 
қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст 
(моддаи 39) мустаҳкам менамоянд. Ин меъёрҳо 
барои соҳаи ҳуқуқи меҳнат ва таъминоти иҷти- 
мой бархе аз заминаҳои асосй маҳсуб меёбанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс 
ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимой дорад. Ин ҳуқуқ аз 
моҳияти давлат ҳамчун давлати иҷтимой 
бармеояд, ки он ҳамчун яке аз асосҳои сохтори 
конститутсионй муайян карда шудааст. Давлат 
ба худ ухдадорй гирифтааст, ки барои ҳар як 
инсон шароити зиндагии арзанда ва рушди 
озодонаро фароҳам меорад. Ин меъёр барои 
ҳамаи мақомоти давлатй ва сохторҳои 
ҷамъиятй дахл дорад. Онҳо барои фароҳам
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овардани шароити мувофиқи таъминоти 
иҷтимой масъул мебошанд[6].

Дар моддаи 39 Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сухан дар бораи таъминоти 
иҷтимоии шаҳрвандон дар пиронсолй, ҳангоми 
беморй, маъюбй, гум кардани қобилияти корй 
ва дигар мавридҳое, ки қонун муайян намуда- 
аст, меравад, ки яке аз маҳакҳои асосии танзими 
муносибатҳои соҳаи иҷтимой маҳсуб меёбанд.

Бояд зикр намуд, ки Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи ягонаи танзими 
муносибатҳои соҳаи иҷтимой набуда, чунин 
муносибатҳо тавассути дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй низ ба танзим дароварда мешаванд. Ин 
ва дигар меъёрҳои дар Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷгардида, дар 
қонунҳои алоҳида ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй мустаҳкам гардидаанд. Чунончй: — 
қонунҳои конститутсионй; кодексҳо; қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; қарорҳои якҷояи 
Маҷлиси миллй ва Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; қарорҳои 
Маҷлиси миллй ва Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; санадҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; санадҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; фармоишҳои 
вазоратҳо ва дигар мақомоти давлатй, инчунин 
қарорҳои кумитаҳои давлатй; қарорҳои Маҷлис- 
ҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳис- 
тони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе; 
қарорҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе; 
қарорҳои Маҷлисҳои вакилони халқи шаҳрҳо ва 
ноҳияҳо; қарорҳои мақомотҳои иҷроияи маҳал- 
лии давлатй, ки онҳоро раисони вилоят, шаҳрҳо 
ва ноҳияҳо роҳбарй менамоянд; қарорҳои 
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудаанд.

Чй тавре дар боло зикр шуд, марҳилаи 
ташаккул ва инкишофи қонунгузорй дар соҳаи 
таъминоти иҷтимой ҳанӯз аз рӯзҳои аввали 
истиқлолияти кишвар рушд меёфт. Аввалин 
қонун Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ҳимояи иҷтимоии маъюбон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 24.12.1991 қабул 
карда шуд ва аз январи соли 1992 мавриди 
амал қарор дода шуда буд, чун воситаи 
танзимнамоии муносибатҳои ҷамъиятй дар 
марҳилаи муайяни инкишофи ҷамъият, аз он

ҷумла иҷтимоиёт хусусияти танзимнамоии 
худро аз даст дод ва боиси он гардид, ки аз 
эътибор соқит дониста шуда, ба ҷои он қонуни 
нав Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳифзи иҷтимоии маъюбон» 29 декабри соли 
2010, № 675 қабул карда шуд.

Қонуни мазкур пеш аз ҳама сиёсати 
пешгирифтаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нисбати маъюбон бо мақсади ҳифзи иҷтимоии 
онҳо, муҳайё намудани шароитҳо баробари 
дигар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
нобуд сохтан ва махдуд сохтани он омилҳои 
манфие, ки дар ҳаёти онҳо пайдо шудааст, 
муҳайё намудани шароити хуб барои иштироки 
онҳо дар ҳаёти сиёсй ва иҷтимоии ҷамъият, 
инчунин иҷрои вазифаҳои шаҳрвандро муайян 
намуда, ва дигар маҷмӯи чорабиниҳои барои 
тавонбахшии маъюб самарабахш, ки аз шаклу 
намудҳои алоҳида, ҳаҷм, муҳлат ва тартиби 
амалишавии тадбирҳои тиббй, касбй ва дигар 
чораҳои тавонбахшй иборатанд ва ба 
барқарорсозй, ҷуброни қобилияти маъюб барои 
иҷрои намудҳои муайяни фаъолият равона 
карда шудааст, муқаррар намудааст.

Дигар санади танзими муносибатҳо 
вобаста ба қонунгузорй дар соҳаи иҷтимой ин 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иттифоқҳои касаба, ҳуқуқ ва кафолатҳои 
фаъолияти онҳо» 12 марти соли 1992, №576 
қабул шуда, қариб бист сол бо тағйироту 
иловаҳои даровардашуда амал кард ва бо 
мурури замон хусусияти танзимнамоии худро 
аз даст дод ва боиси он гардид, ки 2.08.2011 аз 
эътибор соқит дониста шуд ва бо меъёрҳои 
замони ҳозира, ки дар мадди аввал актуалй 
будани танзимнамоии муносибатҳои навини 
соҳаи мазкурро дар бар мегиранд, қонуни нав, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иттифоқҳои касаба» аз 2 августи соли 2011, 
№757 қабул карда шуд.

Дар ин давра зарурияти қабули қонунҳое 
ба миён омада буд, ки муносибатҳои иҷтимоиро 
ба танзим даровардан муҳим буд. Дар байни 
онҳо мавқеи асосиро Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикитсон «Дар бораи таъмини нафақаи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» ишғол 
менамуд, ки 25 июни соли 1993, №797 қабул 
шуда буд, амал мекард. Бо сабабе, ки давлат 
марҳилаҳои ташаккул ва инкишофи ба худ 
хосеро аз сар мегузаронад, зарурияти
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гузаронидани ислоҳоти гуногуни муносибатҳои 
ҷамъиятй ба миён меояд. Дар чунин ҳолат 
давлат механизми навини танзими ҳуқуқиро 
ҷорй мекунад. Вобаста ба ин, дар ин самт 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикитсон «Дар бораи 
нафақаҳои суғуртавй ва давлатй», ки аз 12-уми 
январи соли 2010, № 595 бо дарназардошти 
талаботи нави муносибатҳои нафақавй қабул 
шуд, ки гуфтаҳои дар боло зикргардидаро исбот 
менамояд. Қонуни мазкур асосҳои ташкилию 
ҳуқуқии танзими давлатии сугуртаи ҳатмии 
нафақавии шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ҳуқуқ ва ухдадориҳои мақомоти 
давлатй, шахсони воқеию ҳуқуқй, тартиби 
таъин ва пардохти нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй, инчунин манбаъҳои маблаггузории 
онҳоро муайян мекунад ва дар баробари ин 
ҳама, намудҳои нафақа ва таркиби онҳоро, 
инчунин шартҳои таъини нафақаи суғуртавй аз 
рӯи синну сол, маъюбй, аз рӯи маҳрум шудан аз 
саробон ва шартҳои таъини нафақа барои 
нафақаҳои давлатй, ки намудҳои зерини 
пардохтҳоро дар бар мегиранд ба монанди, 
нафақаи иҷтимой; нафақа барои хизмати шоён 
дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон; нафақа барои 
собиқаи дарозмуддат дар хизмати давлатй ва 
ғайраро, муқаррар намудааст.

Ба ҳамин монанд Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 27 июни соли 1991 “Дар бораи 
шуғли аҳолй” бо тағйиру иловаҳо аз эътибор 
соқит дониста шуд ва қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикитсон «Дар бораи мусоидат ба шуғли 
аҳолй» 16 июли соли 2003 қабул карда шуд. 
Қонуни мазкур кафолатҳои давлатии мусоидат 
ба шуғли аҳолй, ҳуқуқи шаҳрвандон оид ба 
таъмини шуғл, ҳамкории сетарафа дар соҳаи 
мусоидат ба шуғли аҳолй, муносибатҳои байни 
давлат, иттиҳодияҳои корфармоён, иттифоқҳои 
касаба ва дигар намояндагони кормандонро, ки 
ба таҳия ва амалй намудани сиёсати давлатй дар 
соҳаи мусоидат ба шуғли аҳолй тааллуқ дорад, 
танзим менамояд. Инчунин меъёрҳои оид ба 
тайёрии касбй, такмили ихтисос ва 
бозомӯзонии шаҳрвандони бекор, кафолатҳои 
дастгирии иҷтимоии шахсони бекор, тартиби 
муайян намудани андоза, шартҳо ва муҳлати 
пардохти кӯмакпулй барои бекорй, боздоштан 
ва қатъ намудани пардохти кӯмакпулй барои 
бекорй муқаррар кардааст.

Ба зумраи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
танзимкунандаи соҳаи иҷтимой, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини 
нафақаи хизматчиёни ҳарбй», ки 1 декабри 
соли 1994, № 1106 қабул шудааст, дохил 
мешаванд, ки нисбати гурӯҳи алоҳидаи 
муайяни одамон амалй гардонида мешавад. Дар 
асоси ин қонун дар нафақаи барои хизмати 
дарозмуддат, барои маъюбй, дар ҳолати гум 
кардани сарпараст хизматчиёнии ҳарбии 
қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, корҳои дохилй, 
қисмҳои роҳи оҳан ва қисмҳои қатории корҳои 
дохилй ва оилаи онҳо таъмин карда мешаванд. 
Қонун шарту меъёрҳои таъминот,
дурустҷудокунй ва пардохти нафақаро муайян 
мекунад. Инчунин дар асоси Қонуни мазкур 
шарту меъёрҳо ва тартиби таъмини нафақаро 
пешбинй намуда, нисбати категорияҳои
алоҳидаи шахсоне, ки ҳамчун афсар ва 
прапоршик ё аз рӯи қарордод ба сифати сарбоз, 
сержант ва старшина дар Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қушӯнҳои сарҳаддй 
ва дохилй, мудофиаи гражданй, мақомоти 
амният ва дигар воҳидҳои ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ташкил шудаанд, хизмати ҳарбиро 
адо кардаанд ва оилаҳои онҳо; шахсони ҳайати 
афсарй, прапоршикҳо, мичманҳо ва 
хизматчиёни ҳарбии зиёдамуҳлат, ки дар 
Қувваҳои Мусаллаҳ, қушӯнҳо ва мақомоти 
вазоратҳои амният ва корҳои дохилй, роҳи 
оҳан, дигар воҳидҳои ҳарбии собиқ Иттиҳоди 
ҶШС хизмати ҳарбиро ба ҷо овардаанд ва аҳли 
оилаи ин ашхос; шахсони ҳайати қаторй ва 
фармондеҳй, ки дар мақомоти корҳои дохилй, 
муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои 
ҷиноятй хизмат кардаанд, шахсони дорои 
рутбаи махсуси мақомоти гумрук, ҷузъу томҳои 
Агентии назорати маводи нашъаовари назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои 
ҳифзи ҳуқуқи Агентии назорати давлатии 
молиявй ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 
мудофиаи граждании назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, судяҳои Коллегияи 
ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
кормандони прокурорию тафтишотии 
мақомоти прокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, собиқ Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои
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Шӯравии Сотсиалистй ва аҳли оилаи онҳо 
татбиқ мегардад, танзим менамояд. Баъзе 
меъёрҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи 
хизматчиёни ҳарбй» айни замон маънои 
мустақилонаро доранд, зеро ба онҳо ҳуқуқҳои 
навро барқарор кардаанд (масалан, имтиёзҳои 
иловагй ба волидайн ва занони хизматчиёни 
ҳарбии ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии 
ҳарбиро иҷро кардан фавтидаанд).

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ветеранҳо» 07.04.1995 қабул карда шуд. 
Қонуни мазкур пеш аз ҳама мақоми 
ветеранҳоро муайян мекунад, низом ва 
механизми сиёсати давлат нисбати ветеранҳоро 
муқаррар намуда, кафолатҳои ҳимояи иҷтимой 
ва ҳуқуқии ветеранҳо, категорияи ветеранҳо 
муайян ва ҳуқуқ ва кафолату ҷубронҳои 
давлатии аъзои оилаи онҳоро муқаррар 
менамояд. Умуман мақсади асосии қонунро 
таҳлил карда бароем, баҳри фароҳам овардани 
шароити муфиди иҷтимой барои ветеранҳо ва 
аъзои оилаи онҳо мебошад.

Санади асосие, ки сиёсати давлатро дар 
соҳаи суғуртаи иҷтимой танзим мекунад, ин 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
суғуртаи давлатии иҷтимой» 13 декабри соли 
1997 қабул ва мавриди амал қарор дода 
шудааст[7], маҳсуб меёбад. Қонуни мазкур аз 
лиҳози сохт, ҳаҷм ва мазмун аз дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқй тафовути назаррас дошта, аз 4 
фасл ва 30 модда иборат аст ва моддаҳои Ю1- 
хориҷ карда шуд, 102, 14'Дб1, 231 бо прим 
муқаррар карда шудааст, ки агар дар маҷмӯъ ба 
ҳисоб гирем 34 моддаро пешбинй менамояд.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи суғуртаи давлатии иҷтимой» чунин 
моддаҳо ҷой дода шудаанд: суғуртаи давлатии 
иҷтимой; қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимой; 
мафҳумҳое, ки дар худи Қонун истифода 
мешаванд; принсипҳои суғуртаи давлатии 
иҷтимой; шахсоне, ки бо суғуртаи давлатии 
иҷтимой фаро гирифта мешаванд; ҳуқуқ ва 
ухдадориҳои суғуртакунанда; ҳуқуқ ва 
ухдадориҳои муассисаи суғурта; ҳуқуқ ва 
ухдадориҳои шахсони суғурташуда; навъҳои 
таъминот оид ба суғуртаи давлатии иҷтимой; 
тартиби пардохтҳо аз маблағи ҳисобномаҳои 
андӯхти инфиродии шаҳрвандон; рақами

инфиродии суғуртаи иҷтимой; таъминоти 
нафақа; кӯмакпулй ҳангоми корношоямии 
муваққатй; кӯмакпулии ҳомиладорй ва 
таваллуд; кӯмакпулии оилавй; тартиб ва 
шартҳои пардохти кӯмакпулиҳо ҳангоми 
корношоямии муваққатй, ҳомиладорию 
таваллуд ва кӯмакпулиҳои оилавй; кӯмакпулй 
ба сабаби бекорй; кӯмакпулй барои дафн ба 
аъзои оилаи камбизоат; таъин ва пардохти 
кӯмакпулиҳои иҷтимой ба гурӯҳҳои алоҳидаи 
шахсони суғурташуда; маблағгузории 
пардохтҳои дорои хусусиятҳои мақсаднок оид 
ба суғуртаи давлатии иҷтимой; шартҳои 
умумии таъин ва пардохти маблағҳои суғурта 
ва пардохтҳои мақсаднок; таъини маблағҳои 
суғурта, ҳаҷм ва муҳлати пардохти он; нигоҳ 
доштани маблағи кӯмакпулиҳои изофатан 
пардохташуда; ҳалли баҳсҳо оид ба масъалаҳои 
таъминот бо кӯмакпулй; мақомоти идораи 
суғуртаи давлатии иҷтимой; маблағҳо барои 
таъмини пардохтҳо оид ба суғуртаи давлатии 
иҷтимой; сохтор ва ҳаҷми тарифҳои саҳмияҳои 
суғурта; тартиби нигоҳдорй, баҳисобгирй ва 
истифодаи воситаҳои пулй, ки ба ҳисобномаи 
захиравии инфиродй ворид шудаанд; 
ухдадориҳои пардохткунандагони саҳмияҳои 
суғурта; ҳисоби саҳмҳои суғурта; тартиб ва 
муҳлати пардохти саҳмияҳои суғурта; 
муносибатҳои байниҳамдигарии мақомоти 
сугуртаи иҷтимой ва пардохткунандагони 
саҳмияҳои суғурта бо бонкҳо ва дигар 
ташкилотҳои кредитй; назорати пардохти 
саҳмияҳои суғурта ва хароҷоти маблағҳои 
суғуртаи иҷтимой; масъулият барои ҳисоби 
нодуруст, сари вақт напардохтан ва 
нагузаронидани саҳмияҳои суғурта инчунин 
муҳлатҳои дида баромадани муроҷиатҳо дар 
бораи вайрон шудани қонунгузорй дар хусуси 
суғуртаи давлатии иҷтимой.

Бояд зикр намуд, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии 
иҷтимой» манбаи ягонаи танзими 
муносибатҳои суғуртавй набуда, тавассути 
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқй низ ба танзим 
дароварда мешаванд. Аз ин рӯ, муаллифон бо 
тавзеҳи танҳо меъёру муқаррароти дар Қонун 
сабтшуда махдуд нагашта, ҳамчунин аз дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба моддаҳои 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
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суғуртаи давлатии иҷтимой» дахл доранд, 
иқтибос овардаанд.

Зикр намудан зарур аст, ки Қонун 
нисбати суғуртаҳои ихтиёрии иҷтимой, татбиқ 
намегардад.

Дигар санади танзими муносибатҳо 
вобаста ба қонунгузорй дар соҳаи иҷтимой, ин 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
фармоиши иҷтимоии давлатй» маҳсуб меёбад.

Қонуни мазкур 31 декабри соли 2008, 
№482 қабул шуда, асосҳои ҳуқуқй, принсипҳо, 
тартиби ташкил, ҷойгиркунй, маблағгузорй ва 
иҷрои фармоиши иҷтимоии давлатиро, ки аз 
тарафи шахсони воқей ва ҳуқуқй, новобаста аз 
шакли моликият ва ташкилию ҳуқуқиашон 
амалй мегарданд, муқаррар мекунад.

Ба сифати танзимкунандаи муносибатҳо 
оид ба қонунгузорй дар соҳаи иҷтимой инчунин 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
стандартҳои иҷтимоии давлатй», баромад 
менамояд.

Қонуни мазкур 19 майи соли 2009, № 528 
қабул шуда, асосҳои ҳуқуқии муқаррар кардан 
ва истифодаи стандартҳои иҷтимоии давлатй ва 
инчунин сохторҳои онҳо муайян карда шуда- 
анд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
стандартҳои иҷтимоии давлатй», аз меъёрҳое 
иборатанд, ки онҳо амалисозии ҳуқуқҳои 
иҷтимоии шаҳрвандонро, таъмин менамоянд.

Инчунин дигар қонунҳо дар танзими 
муносибатҳо вобаста ба соҳаи иҷтимой, 
мавриди амал қарор доранд. Аз ҷумла, 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандоне, ки бар асари 
фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил 
зарар дидаанд» аз 5 марти соли 2007, № 242 , 
«Дар бораи хизматрасонии иҷтимой» аз 5 
январи соли 2008, №359, «Дар бораи хизмати 
давлатй» 05.03.2007, № 233 «Дар бораи ҳадди 
аққали зиндагй» аз 19 майи соли 2009, № 521, 
«Дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақавии касбй» 
аз 26 декабри соли 2011, № 790, «Дар бораи 
мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
аз 24 феврали соли 2017, № 1378 ва ғайра.

Инчунин дар низоми қонунгузории соҳаи 
иҷтимой низ санадҳои зерқонунй қисми 
ҷудонашавадаи онро ташкил медиҳанд.

Санадҳои ҳуқуқии Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷли- 
си намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомо- 
ти маҳаллии ҳокимияти давлатй ва худидора- 
кунй аз зумраи санадҳои зериқонунй мебошанд.

Ба сифати намунаи санади зериқонунй, 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
14 августи соли 2018, № 1084 «Дар бораи 
тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолй ва зиёд намудани маоши 
амалкунандаи вазифавии кормандони 
муассисаю ташкилотҳои соҳаҳои иҷтимой, 
андозаи нафақа ва стипендия» ва Қарорҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
Тартиб ва андозаи хароҷоти маблағҳои 
суғуртаи давлатии иҷтимой барои табобати 
санаторию курортй, ташкили истироҳати 
кормандон ва аъзои оилаионҳо ва чорабиниҳои 
солимгардонию пешгирикунанда дар 
корхонаҳо» аз 25.01.2017, №34; “Дар бораи 
Тартиби пешбурди Феҳристи ягонаи давлатии 
нафақагирон» аз 21.11.2016, №480; “Дар бораи 
Тартиби пардохти нафақа ба нафақагироне, ки 
дар муассисаҳои давлатии статсионарии 
хизматрасонии иҷтимой дар таъминоти пурраи 
давлат мебошанд» аз 23.08.2016, №371; “Дар 
бораи Тартиби индексатсияи нафақаҳо ва 
сармояи шартии нафақавй» аз 25.09.2015, 
№588; “Дар бораи Қоидаҳои конвертатсияи 
(бадалкунии) ҳуқуқҳои нафақавии шахсони 
суғурташуда ба сармояи шартии нафақавй» аз 
29.08.2015, №551; «Дар бораи Тартиб ва 
шартҳои пардохти кӯмакпулиҳо ҳангоми 
корношоямии муваққатй, ҳомиладорию 
таваллуд ва кӯмакпулиҳои оилавй» аз 
14.10.2014, №630 аз 14.10.2014, №630; «Дар 
бораи Қоидаҳои пардохти маблағҳои андӯхти 
нафақавй аз ҳисобномаи инфиродии шахсони 
суғурташуда» аз 31 декабри соли 2008, №665; 
«Дар бораи масъалаҳои таъиноти нафақаи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
Агентии давлатии суғуртаи иҷтимой ва нафақа» 
аз 1 марти соли 2012, №62, Қарори Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи қабули “Стратегияи паст 
кардани сатҳи камбизоатй” аз аз 19 июни соли 
2002, № 666, дар бораи қабули “Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030” аз 1 октябри 2016, №392; 
«Дар бораи Тартиб ва андозаи хароҷоти 
маблағҳои суғуртаи давлатии иҷтимой барои
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табобати санаторию курортй, ташкили 
истироҳати кормандон ва аъзои оилаи онҳо ва 
чорабиниҳои солимгардонию пешгирикунанда 
дар корхонаҳо» аз 25 январи соли 2017, № 34 ва 
ғайра, овардан мумкин аст.

Бояд зикр намуд, ки дар доираи 
«Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ҷиҳати 
ноил гардидан ба ҳадафҳои мазкур се вазифаи 
асосй гузошта шудааст, ки ҳалли онҳо дар 
шароити кунунй хеле зарур мебошад: - якум, 
расидан ба сатҳи рушди иҷтимой-иқтисодии 
баробар ба сатҳи кишварҳои тараққиёташон 
миёна бо дараҷаи миёнаи даромад муқоисаша- 
ванда; - дуюм, таъмин намудани рушди устувор 
тариқи диверсификатсия ва баланд бардоштани 
рақобатпазирии иқтисодиёти миллй; - сеюм, 
тавсеа ва таҳкими мавқеи табақаи миёна.

Ҳамин тавр инкишофи қонунгузории 
пасошӯравии соҳаи иҷтимой дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фаъолияти ҳуқуқэҷодкуние маҳсуб 
меёбад, ки барои танзими ҳуқуқии муносибат- 
ҳои навини ҷамъиятй равона шуда ва хусусан 
дар танзими муносибатҳои соҳаи иҷтимой, ки 
қонунгузории иҷтимой ҳамчун василаи танзим- 
кунандаи ҳамаи паҳлӯҳои муносибатҳои иҷти- 
моиёт нақш ва мавқеи бебаҳс дорад, босуръат 
вусъат меёфт. Ҳаминро қайд намудан зарур 
мешуморем, ки ташаккул ва инкишофу пеш- 
рафти ҷомеа танҳо бо роҳи танзими қонунй ва 
одилонаи муносибатҳои фоидаовари ҷамъиятй 
имконпазир мебошад. Дақиқ муайян намудани 
зарурати тағйиру иловаҳо ва қабули қонунҳо, 
муқоисаи онҳо бо дигар қонунҳои амалкунанда, 
омӯзиш ва муайян намудани мувофиқати 
қонунҳои қабулшаванда ба талаботи замон ва 
ҷомеа, инчунин аз нигоҳи илмй асоснок 
намудани онҳо имкониятҳои зиёд доранд ва 
бояд аз он ҳар чй бештар ва самаранок истифода 
намуда ва амалй гардонида шаванд.

Бо мақсади пурра таъмин намудан ва 
иҷрои ҳамагуна тадбирҳо барои рушди иҷти- 
мой, ташаккул ва инкишофи он ва инчунин таҷ- 
диди назар намудани қонунгузории соҳаи иҷти- 
моии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мебошад.

Бо мақсади такмил додани қонунгузорй 
дар соҳаи иҷтимой ва ҷиҳати таҳким бахшидан 
ба он, баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволй, 
таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолй, инчунин барои 
фароҳам овардани шароит зимни гузариш ба

муносибатҳои бозаргонй ва устувории 
иқтисодиёт бағоят муҳим аст. Ва дар баробари 
дигаргун ва мураккаб гаштани муносибатҳои 
ҷамъиятии ҷомеа, нуфӯз ва нақши қонунгузорй 
оид ба соҳаи иҷтимой меафзояд ва барои ба 
танзим даровардани онҳо зарурати таҷдиди 
назар намудани қонунгузорй ба миён меояд.

Аз ин рӯ, бо мақсади рушду такомули 
санадҳои қонунгузории соҳаи мазкур, ки 
муносибатҳои ҳуқуқии онро танзим менамоянд, 
зарурияти аз нав таҷдиди назар намудани 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мусоидат ба шуғли аҳолй» аз 1августи соли 
2003; «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрван- 
дони Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25 июни соли 
1993; «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» аз 12 январи соли 2010, № 595; «Дар 
бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» аз 29 декабри 
соли 2010; «Дар бораи иттифоқҳои касаба» аз 2 
августи соли 2011ва ғайра ба миён омадааст.

Дар иртибот ба ин, зарурати равшан на- 
мудани якчанд нуктаи назарро зарур медонем:

Якум, ислоҳоти қонунгузорй дар низоми 
соҳаи иҷтимой бо дарназардошти вазъи 
мавҷудаи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

Дуюм, мутобиқгардонии низоми 
қонунгузории соҳаи иҷтимой бо дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқй;

Сеюм, таъмини ҳуқуқии нақши аввалин- 
дараҷаи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодй, 
фароҳам овардани заминаи хизматрасонии 
шаффоф ва самарабахши иҷтимой.

Чорум, гузаронидани ислоҳот дар соҳаи 
иҷтимой ва амалй намудани стандартҳои 
минималии иҷтимоии давлатй.

Дар иртибот ба ҳамаи гуфтаҳо, ба рушди 
соҳаи иҷтимой наметавон бе таъмини волоияти 
қонун, ҳуқуқҳои муқарраргардида ва озодиҳои 
инсон, мутобиқсозии санадҳои меъёрии ҳуқуқй, 
инчунин бе ҷомеаи шаҳрвандии пешрафта ноил 
гардид.

Бояд мутазаккир шуд, ки дар мақолаи 
мазкур таҳқиқотҳои баррасигардида, ки 
қонунгузории давраи пасошӯравии соҳаи 
иҷтимоиро дарбар мегиранд, танҳо як зумра 
санадҳои меъёрии ҳуқуқй мавриди таҳқиқ 
қарор гирифтааст. Манбаъҳои танзимнамоии 
муносибатҳои иҷтимой хеле васеъ буда, 
тавассути дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқй низ
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ба танзим дароварда мешуданд ва шуда 
истодаанд, ки инкишофу ташаккули онҳо дар 
мақолаҳои оянда рӯйи чоп мебарояд.
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Аннотатсия
Инкишофи қонунгузории пасошӯравӣ оид ба соҳаи иҷтимой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(солҳои 1990-2018)
Дар мақолаи таҳқиқотии баррасигардида, ки қонунгузории давраи пасошӯравии соҳаи 

иҷтимоиро дарбар мегирад, як зумра санадҳои меъёрии ҳуқуқй мавриди таҳлилу омӯзиш қарор 
гирифтааст. Таҳқиқоти мазкур марҳилаҳои асосии рушди қонунгузорй дар соҳаҳаи иҷтимой буда, 
таҳлили муқоисавии қонунгузории қаблй ва ҷорй дар соҳаи мазкур муайян карда шудаанд.

Аннотация
Развитие постсоветского законодательства по социальной сфере в Республике 

Таджикистан (1990-2018 гг)
В настоящей статье анализируется развитие законодательства в сфере социального 

обеспечения в постсоветский период. В исследовании выделены основные этапы развития 
законодательства в сфере социального обеспечения, а также проведен сравнительный анализ ранее 
действовавшего и современного законодательства в рассматриваемой сфере.
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Беуе1ортеп1 о! ро81-8оу1е! 1е§181а1иге оп 80с1а1 8рЬеге 1п 1Ье КериЬИс о1Та)1к181ап (1990- 

2018 У8.)
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В Республике Таджикистан в период 
предшествовавший распаду СССР, об- 
щественно-политическому и социально-эконо- 
мическому кризису, вызванному событиями 
начала 90-х годов, развитие науки находилось 
на сравнительно высоком уровне. В институтах 
Академии наук Республики Таджикистан, дру- 
гих научно-исследовательских учреждениях и 
высших учебных заведениях была создана ма- 
териально-техническая база для проведения 
научных исследований. По многим направле- 
ниям науки были подготовлены научные кадры, 
сформировались оригинальные научные 
школы. Исследования проводились в координа- 
ции с институтами Академии наук СССР и дру- 
гими научными центрами бывшего СССР.

После провозглашения государственной 
независимости Республики Таджикистан, боль- 
шие усилия были направлены на сохранение и 
поддержание научного потенциала, реформи- 
рование науки и переориентацию ее на решение 
актуальных проблем, стоящих перед страной. В 
настоящее время продолжается процесс рефор- 
мирования науки. Деятельность научно-иссле- 
довательских учреждений постепенно адапти- 
руются к новых условиях. В стране взят страте- 
гический курс на поддержание и укрепление 
научного потенциала, как основы для успеш- 
ного её продвижения по пути устойчивого раз- 
вития.

Определяющим документом в этой сфере 
является Конституция Республики
Таджикистан (1994 г.). В статье 40 Конститу- 
ции Республики Таджикистан утверждается:
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«Каждый имеет право на свободное участие в 
культурной жизни общества, художественном, 
научном и техническом творчестве, и пользо- 
ваться их достижениями. Культурные и духов- 
ные ценности охраняются государством»[1].

Конечно, сфера научной деятельности, 
как и другие сферы, нуждается в правовом ре- 
гулировании, и такая необходимость в настоя- 
щее время признана во всем мире. В связи с 
этим необходимо каждому государству, в том 
числе Таджикистану, иметь эффективные пра- 
вовые механизмы научной и научно-техни- 
ческой политики.

Как известно, правотворчество является 
завершающим этапом правообразования, состо- 
ящим в деятельности управомоченных субъек- 
тов по созданию, изменению и отмене право- 
вых норм, в целях урегулирования обществен- 
ных отношений и совершенствования системы 
права.

Государство обеспечивает принятие зако- 
нодательных и правовых норм, определяющих 
в соответствии с международными нормами ос- 
новные правовые, экономические и социальные 
условия и гарантии, обеспечивающие государ- 
ственную поддержку развитию научно -  техни- 
ческой сферы, свободное развитие научных ис- 
следований и защиту прав ученых и научно -  
исследовательских организаций. Действия в 
этой области направлены на правовое регулиро- 
вание в научно -  технической сфере, на созда- 
ние правового пространства, максимально со- 
действующего раскрытию творческого потен- 
циала научно -  технических работников.

Эти задачи решаются на основе действу- 
ющего законодательства Республики 
Таджикистан и разрабатываемых проектах нор- 
мативных правовых актов о науке.

С этой целью был принят ряд законов и 
постановлений Правительства, определяющих 
национальную политику в сфере науки, направ- 
ленной на поддержание научного потенциала и 
развитие научных исследований, среди кото- 
рых необходимо отметить:

-Закон Республики Таджикистан «О 
науке и государственной научно-технической 
политике»[2];

-Закон Республики Таджикистан «Об 
Академии наук Республики Таджикистан»[3];

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «О Концепции государ- 
ственной научно-технической политики Рес- 
публики Таджикистан»[4];

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «О порядке государственной 
аккредитации научных организаций»[5];

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «О Совете по координации 
научно-исследовательских работ в области 
естественных, технических, медицинских, гу- 
манитарных и общественных наук в Респуб- 
лике Таджикистан» [6];

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «О создании Аттестацион- 
ной комиссии Республики Таджикистан по ат- 
тестации научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации»[7];

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «06 Академии педагоги- 
ческих наук при Министерстве образования 
Республики Таджикистан»[8];

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «06 утверждении прог- 
раммы развития точных наук в Республике 
Таджикистан на 2005-2008 годы»;

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «О деятельности Академии 
наук Республики Таджикистан»[9].

-постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан «О Стратегии Республики 
Таджикистан в области науки и технологий на 
2007-2015» [10].

В 2015 году взамен Закона Республики 
Таджикистан «О науке и государственной 
научно-технической политике» от 1998 года 
был принят Закон Республики Таджикистан«0 
научной деятельности и государственной 
научно-технической политике».

Таким образом, основными важными 
документами, определяющими политику и 
стратегию научно-технической деятель- 
ности в Республике Таджикистан в настоя- 
щее время являются Закон Республики 
Таджикистан «О научной деятельности и 
государственной научно-технической поли- 
тике» и утвержденная постановлением Пра- 
вительства РТ «Стратегия Республики 
Таджикистан в области науки и техноло- 
гий».
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Закон «0 научной деятельности и госу- 
дарственной научно-технической политике» 
определяет организационные, правовые, эконо- 
мические и социальные основы научной и 
научно-технической деятельности в Респуб- 
лике Таджикистан и направлен на создание бла- 
гоприятных условий для государственной под- 
держки науки и повышение интеллектуального 
и культурного уровня граждан. Правительство 
РТ обеспечивает проведение в Республике 
Таджикистан единой государственной поли- 
тики в области науки, в частности, разрабаты- 
вает и осуществляет меры государственной 
поддержки развития науки, обеспечивает госу- 
дарственную поддержку фундаментальной 
науки, имеющей общегосударственное значе- 
ние приоритетных направлений прикладной 
науки.

Согласно ст.6 Закона Республики 
Таджикистан «О научной деятельности и госу- 
дарственной научно-технической политике», к 
компетенции Правительства Республики 
Таджикистан в области научной и (или) научно- 
технической деятельности относится: разра- 
ботка основных направлений государственной 
политики в области научной и (или) научно- 
технической деятельности и организация ее 
осуществления; утверждение Перечня приори- 
тетных направлений фундаментальных и 
прикладных научных исследований; утвержде- 
ние правил аккредитации субъектов научной и 
(или) научно-технической деятельности; уч- 
реждение премий в области науки, госу- 
дарственных научных стипендий и утвержде- 
ние порядка их присуждения; утверждение 
правил государственного учета научных, 
научно- технических проектов и программ, 
финансируемых за счет государственного 
бюджета, и отчетов по их выполнению; 
утверждение порядка организации и про- 
ведения научных исследований и опытно-кон- 
структорских работ на основе партнёрства 
государства и частного сектора и др.

Следует отметить, что Стратегии Респуб- 
лики Таджикистан в области науки и техноло- 
гий на 2011-2015 гг., утвержденная постановле- 
нием Правительства Республики Таджикистан 
3 марта 2011 года, за №114, стала основопола- 
гающим документом реформирования и разви- 
тия сферы науки в Республике Таджикистан. В

течение нескольких лет, прошедших со вре- 
мени её утверждения Правительством страны, 
научно-исследовательские учреждения и выс- 
шие учебные заведения неукоснительно при- 
держивались Плана мероприятий по реализа- 
ции указанной Стратегии. В соответствии с 
этим Планом были подготовлены и представ- 
лены в Правительство Республики 
Таджикистан проекты программ по реализации 
Стратегии, разработаны и нашли применение в 
производстве ряд технологий, включённых в 
Перечень важнейших технологий, которые пла- 
нировались разработать и внедрить в производ- 
ство в 2011-2015 годы.

В последние годы Правительство Респуб- 
лики Таджикистан утвердило следующие прог- 
раммы и меры по реализации Стратегии, 
направленные на развитие науки и практи- 
ческое использование результатов научных ис- 
следований:

- Программа подготовки научных кадров 
в Республике Таджикистан на 2009-2015 
годы[11];

- меры по поддержке развития об- 
щественных и гуманитарных наук в Республике 
Таджикистан на 2010-2015 годы[12];

- Программа интеграции науки и высшего 
образования Республики Таджикистан на 2010- 
2015 годы[13];

- Программа внедрения научно-техни- 
ческих достижений в промышленное производ- 
ство Республики Таджикистан на период 2010- 
2015 годы[14];

- Программа развития естественных, ма- 
тематико-технических наук на 2010-2020 
годы[15];

- перечень приоритетных направлений 
научных исследований в Республике 
Таджикистан на 2010-2012 годы[16];

- Программа инновационного развития 
Республики Таджикистан на 2011-2020 
годы[17];

- Программа развития потенциала и 
интеллектуальной собственности человека на 
период до 2020 года[18];

Стало очевидно, что Стратегию Респуб- 
лики Таджикистан в области науки и техноло- 
гий на 2011-2015 годы необходимо привести в 
соответствие с перечисленными выше програм- 
мами и рядом других мер Правительства
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страны, направленных наразвитие науки, с учё- 
том современных требований к науке и возрас- 
тания её роли в социально-экономическом раз- 
витии страны.

К этому призвал Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в своём выступ- 
лении на встрече с представителями науки и об- 
разования, посвящённой Году образования и 
технической культуры, состоявшейся 23 де- 
кабря 2009 года.

Важнейшими элементами реформирова- 
ния системы управления сферой науки является 
совершенствование законодательной, норма- 
тивно-правовой базы науки и социальной под- 
держки работников сферы науки.

Интересы социально-экономического 
развития Республики Таджикистан выдвигают 
новые требования к науке. В связи с этим акту- 
альным является вопрос о необходимости более 
четкого определения правового статуса и задач 
научно-исследовательских учреждений страны 
всех категорий, а также статуса и обязанностей 
субъектов научно-технической деятельности.

Законодательство о науке, которое в со- 
ветский период в значительной мере тяготело к 
сфере административного права, в настоящий 
период представляет собой межотраслевой за- 
конодательный комплекс, развивающийся на 
стыке административного, гражданского, нало- 
гового, бюджетного, трудового и других отрас- 
лей законодательства. К сожалению, из пред- 
метной сферы закона о науке практически вы- 
пал такой важный блок, как права и обязан- 
ности субъектов научной деятельности. Глава 3 
Закона Республики Таджикистан «О науке и 
государственной научно-технической поли- 
тике» лишь определяет основные понятия, от- 
носящиеся к правовому регулированию науч- 
ной деятельности субъектов научной и (или) 
научно-технической деятельности, правовые 
формы организации и принципы регулирования 
научной и (или) научно-технической деятель- 
ности, способы формирования и реализации 
государственной научно-технической поли- 
тики. Правда, в статье 10 Закона Республики 
Таджикистан «О науке и государственной 
научно-технической политике» посвященной 
субъектам научной деятельности, законодатель 
перечислил их права и обязанности, однако их 
перечень в современных условиях, не является

достаточным. Поэтому, на наш взгляд, необхо- 
димо внести ряд изменений и дополнений в рас- 
сматриваемую главу Закона Республики 
Таджикистан «О научной деятельности и госу- 
дарственной научно-технической политике» с 
целью ее совершенствования.

С целью социальной поддержки работни- 
ков сферы науки необходимо разработать и 
принять ряд законодательных и нормативных 
правовых актов, направленных на усовершен- 
ствование системы оплаты труда в сфере науки, 
государственной поддержке работников сферы 
науки, особенно аспирантов и молодых ученых, 
создания благоприятных условий для прогрес- 
сирования их деятельности и пр.

В целях обеспечения исполнения дей- 
ствующего законодательства Республики 
Таджикистан и его совершенствования и гармо- 
низации, необходимо разработать нормативные 
правовые акты, регламентирующие и конкрети- 
зирующие практическое их применение в 
научно -  технической сфере.
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Аннотатсия
Асосҳои таърихию ҳуқуқии рушди муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти илмӣ - 

техникй дар Тоҷикистони муосир
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи асосҳои таърихию ҳуқуқии рушди муносибатҳои ҳуқуқй 

дар соҳаи фаъолияти илмй - техникй дар Тоҷикистони муосир меравад. Муаллифон махсусан 
масъалаи назарявии амалишавии муносибатҳои ҳуқуқй дар соҳаи фаъолияти илмй - техникй дар 
Тоҷикистони муосирро мавриди таҳлилу баррасй қарор додаанд.

Аннотация
Историко -  правовые основы развития правоотношений в сфере научно-технической 

деятельности в современном Таджикистане
В данной статье речь идет об историко -  правовых основах развития правоотношений в сфере 

научно-технической деятельности в современном Таджикистане. Авгоры проанализировали теорию 
реализации правовых отношений в области научно-технической деятельности в современном 
Т аджикистане.
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ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНЙ; МУРОФИАИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНӢ; 
ҲУҚУҚИ МУИИСИПАЛӢ (ИХТИСОС: 12 00 02) 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12 00 02)

Шеров Шералй Зафарович,
сардори шуъбаи цоиуигузорӣ оид ба молия, андозу 
гумрук вафаъолияти боикии Маркази миллии 
цоиуигузории иазди Президеити Ҷумҳурии 
Тоҷикистои

ҶАВОБГАРИИ КОНСТИТУТСИОНЙ -  ҲУҚУҚЙ 

ДАР НИЗОМИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚЙ

Калидвожаҳо: Коиститутсия, ҷавобгарии ҳуцуцӣ, ҷавобгарии коиститутсиоиӣ, ҷавобгарии 
коиститутсиоиӣ -  ҳуц\>цӣ, цуцуцваӣроикуиии коиститутсиоиӣ, саиксияҳои коиститутсиоиӣ.

Ключевые слова: Коиституция, юридическая ответствеииостъ, коиституциоииая
ответствеииостъ, коиституциоиио- правовая ответствеииостъ, коиституциоииое 
правоиарушеиие, коиститлщиоииые саикции.

Кеул^огйв: СотШийоп, 1е§а( гезротгЪИЩк сотШийопсӣ гезротгЪИШ, сотШиӣопсй апй (е§а( 
гезротгЪӣЩк сотШийопсӣ оЩепзе, сотШийопсӣ тпсӣот.

Одатан дар адабиёти ҳуқуқй ҷавобгарии 
ҳуқуқй ба ҷавобгарии ҷиноятй, маъмурй, 
интизомй ва гражданй ҷудо карда мешавад. 
Аммо дар солҳои охир намуди махсуси 
ҷавобгарии ҳуқуқй - ҷавобгарии 
конститутсионй -  ҳуқуқй ё ҷавобгарие, ки бо 
меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионй муқаррар 
карда мешавад, пайдо шудааст.

Қобили зикр аст, ки ҷавобгарии ҳуқуқй 
ин институти муҳими ҳама гуна низоми 
ҳуқуқй, яке аз аломатҳои мавҷудияти ҳуқуқ ва 
унсури зарурии механизми амали он мебошад. 
Вобаста ба ин масъалаҳои ҷавобгарии ҳуқуқй 
яке аз ҷойҳои марказиро дар назарияи ҳуқуқ ва 
илмҳои соҳавй - ҳуқуқй ишғол мекунад.

Дар адабиёти ҳуқуқй мафҳуми ягонаи 
умумиэътирофшудаи ҷавобгарии ҳуқуқй вуҷуд 
надорад. Вобаста ба ин дар илми ҳуқуқ 
мафҳуми гуногуни ҷавобгарии ҳуқуқй дода 
шудааст. Аз ҷумла:

а) ҳамчун баамалбарории санксияҳои 
меъёрҳои ҳуқуқй [1,с.432];

б) ҳамчун чораи маҷбуркунии давлати 
[2, с.6];

в) ҳамчун қобилияти додани ҳисобот 
барои рафтори худ [3, с.85];

г) ҳамчун ба чораҳои таъсиррасонии 
маҷбуркунй тоб овардан [4, с.70] ва ғайра 
фаҳмида мешавад.

Ба ақидаи профессор Р.Ш. Сотиволдиев 
«ҷавобгарии ҳуқуқй -  намуди ҷавобгарии 
иҷтимой мебошад, ки барои ҳуқуқвайронкунй 
ва бо истифодаи чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқй аз 
ҷониби субъектони босалоҳият татбиқ 
мешавад» [5, с.617].

Сарфи назар дар илм маувҷуд будани 
нуқтаҳои назари гуногун оид ба мафҳуми 
ҷавобгари ҳуқуқй мавқеи асосй ва 
умумиэътирофшудаи мафҳуми ҷавобгарии 
ҳуқуқй ба ақидаи мо ин аст, ки ҷавобгарии 
ҳуқуқй ин таҳти маҷбурияти давлатй аз тарафи 
ҳуқуқвайронкунандагон иҷро намудани 
ухдадориҳо мебошад.

Қайд кардан лозим аст, ки ҷавобгарии 
конститутсионй -  ҳуқуқй ҳамчун навъи
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мустақили ҷавобгарии ҳуқуқй дар тафовут аз 
дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқй дар 
даҳсолаи охир пайдо шудааст. Вай ҳамчун 
навъи мустақили ҷавобгарии ҳуқуқй аломатҳои 
умумие дорад, ки ба ҷавобгарии ҳуқуқй хос аст. 
Дар маҷмӯъ ин аломатҳо аз инҳо иборатанд:

1. Ҷавобгарии ҳуқуқй бо давлат зич 
алоқаманд аст. Давлат меъёрҳои ҳуқуқй эҷод 
намуда, онро дар санксияи меъёрҳои ҳуқуқ 
пешбинй мекунад. Ҷавобгарии ҳуқуқй -  
аксуламали (таъсири) махсуси давлат мебошад, 
ки ба рафтори зиддиҳуқуқии шахс равона 
шудааст.

Хусусияти ҷавобгарии конститутсионй -  
ҳуқуқй дар он мебошад, ки он аз ҷониби 
субъектҳои махсуси ҳуқуқ татбиқ карда 
мешавад. Масалан, тибқи Конститутсия субъ- 
ектҳои баамалбарории ҷавобгарии конститут- 
сионй -  ҳуқуқй Президент, Ҳукумат, Маҷлиси 
Олй ва дигарон мебошанд. Субъектҳои мазкур 
ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқиро ново- 
баста аз хоҳиш ва иродаи хеш дар доираи қонун 
ба амал мебароранд. Фаъолияти ин субъектҳои 
ҳуқуқ дар доираи нишондоди қонун сохта шуда, 
сахт ба танзим дароварда шудааст.

2. Ҷавобгарии ҳуқуқй танҳо барои 
ҳуқуқвайронкунии содиршуда ба вуҷуд меояд. 
Ҳуқуқвайронкунй ба сифати асоси воқеии 
ҷавобгарии ҳуқуқй баромад мекунад, ки 
таркиби он аҳамияти муҳим дорад.

Асоси ҷавобгарии конститутсионй -  
ҳуқуқй бошад, ҳуқуқвайронкунии конститут- 
сионй мебошад, ки ба асосҳои сохтори 
конститутсионй ва тартиботи ҳуқуқй, ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд сӯиқасд мекунад. 
Дар ин ҷо ҳуқуқвайронкунй метавонад на танҳо 
дар кирдори алоҳида (ҳаракат ё беҳаракатй), 
балки дар баҳои манфии фаъолияти мақомоти 
давлатй (шахси мансабдор), инчунин дар шаъну 
шарафи ҳокимияти давлатй ифода ёбад.

Ҳуқуқвайронкунии конститутсионй дар 
соҳаи фаъолияти ҳокимияти давлатй танҳо 
кирдори гунаҳкоронае эътироф карда мешавад, 
ки қасдан ё аз беэҳтиётй содир карда шудааст, 
яъне чунин кирдоре, ки дар лаҳзаи содир 
кардани он зери назорат ва иродаи шахс қарор 
дошт. Ишғол намудани мансабҳои муайяни 
давлатй шахси мансабдорро ухдадор мекунад, 
ки Конститутсия ва қонунҳоро донад, риоя 
кунад ва дуруст онҳоро татбиқ кунад -  ин

ухдадории конститутсионии вай мебошад. 
Бинобар ин, агар чунин шахс қасд надошта 
бошад, пас қабули санади ғайриқонунй, қарори 
ғайрисамаранок, содир кардани кирдори 
зиддиҳуқуқй натиҷаи беаҳмиятй (бепарвой) 
хунукназарии ӯ мебошад, яъне гуноҳ дар шакли 
беэҳтиётй. Дар чунин ҳолатҳо баромадан аз 
чунин вазъият истеъфо ё аз кор озод кардани 
чунин шахси мансабдори давлатй мегардад.

3. Ҷавобгарии ҳуқуқй бо санксияҳои 
меъёрҳои ҳуқуқй алоқаманд аст. Агар мо, кадом 
намуди ҷавобгарии ҳуқуқиро, ки дида 
набароем, вай пеш аз ҳама, дар намуди 
санксияи ҳуқуқй барои ҳуқуқвайронкунй 
баромад мекунад. Хусусияти санксияҳои 
ҳуқуқй дар тақсими онҳо ба ҷаримавй, ба 
маҳрум кардани ҳуқуқҳои муайяни 
ҳуқуқвайронкунанда ва санкияҳои
ҳуқуқбарқароркунанда ифода меёбад, ки дар 
баратараф кардани зараре, ки дар натиҷаи 
рафтори ғайриқонунй ба вуҷуд меояд, иборат 
аст.

Навъҳои асосии ҷавобгарии ҳуқуқии 
ҷаримавй ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқй, 
ҷиноятй, маъмурй ва интизомй баромад 
мекунанд. Ҷавобгарии ҳуқуқии ҷаримавй 
наметавонад берун ва бидуни фаъолитяи 
мақомоти ваколатдори давлатй ва шахсонии 
мансабдор амалй шавад. Вай аз лаҳзаи расман 
гунаҳкор эълон намудани шахси муайян дар 
содир намудани ҳуқуқвайронкунй ба вуҷуд 
меояд.

Ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқй 
бошад, аз дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқй 
бо санксияҳои махсуси худ фарқ мекунад. Ба 
онҳо дохил мешавад: а) аз мансаб озод кардани 
шахсони мансабдори олии давлат; б) истеъфои 
Ҳукумат ё аъзои алоҳидаи он, в) изҳори 
нобоварй ба Ҳукумат, г) бозхости вакил, сафир, 
дигар шахсони мансабдор ва ғ.

Бояд қайд кард, ки санксияҳои меъёрҳои 
ҳуқуқи конститутсионй як хел нестанд. Як 
қисми онҳо -  чораҳои ҷавобгарй ва қисми 
дигарашон чораҳои муҳофизавй ё ҳифзи ҳуқуқ 
номида мешаванд.

Ҳифзи ҳуқуқ -  ин фаъолияти давлатй -  
маҷбуркуние мебошад, ки ба барқарор сохтани 
ҳуқуқи вайроншуда, таъмини ҷавобгарии 
ҳуқуқй равона шудааст. Чи тавре ки С.С. 
Алексеев дуруст қайд мекунад, агар асоси
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ҷавобгарии ҳуқуқй - ҳуқуқвайронкунй бошад, 
пас барои татбиқи чораҳои муҳофизавй 
кирдори воқеии зиддиҳуқуқй кифоя аст. Гуноҳ 
ба асосии воқеии чораҳои муҳофизавй дохил 
намешавад. [6, с.280] Мавҷуд будан ё набудани 
таркиби ҳуқуқвайронкунии конститутсионй аз 
ҷониби мақомотҳои салоҳиятдор баъди татбиқи 
чораҳои муҳофизавй муқаррар карда мешавад. 
Вобаста аз ҳалли масъала шахс ё мақомоте, ки 
ба он чораи муҳофизавй татбиқ карда шудааст, 
метавонад мавриди ҷазо ё аз ҷавобгарии 
конститутсионй озод шавад.

Ҳамин тавр, ба чораҳои муҳофизавие, ки 
бо қонуни конститутсионй маълум аст, инҳо 
дохил мешаванд: манъ кардани амали санади 
меъёрии ҳуқуқии шахси олии мансабдор ё 
санадаи меъёрии ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти 
иҷроия, мувақатан дур кардани шахси олии 
мансабдор аз мансаб, ба мансаби давлатй 
барқарор кардани шахси олии мансабдор дар 
натиҷаи нодуруст озод кардан, рад кардани 
қонун аз ҷониби Президент ва ғайра. [7, с.36]

Гарчанде Конститутсия арзишҳои олии 
иҷтимоиро ҳифз мекунад вай худ ба системаи 
воситаҳои ҳифзи нишондодҳои худ ниёз дорад, 
аз ҷумла, ба санксияҳои худй, ки набудани онҳо 
дар як қатор меъёрҳои конститутсионй 
таъсирнокии амали онҳоро заиф мегардонад. Ба 
ақидаи мо, ба мақсад мувофиқ аст, ки бевосита 
дар Конститутсия ва қонунҳои конститутсионй 
чораҳои ҷавобгарй барои оммавй ва дағалона 
вайрон кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, тахдиди ягонагии тамомияти арзй ва 
дахлнопазирии Ҷумҳурии Тоҷикистон, амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мудофиа ва 
тартиботи ҷамъиятй бо мақсади пешгирии 
бетартибй ва ҷинояткорй, ҳифзи саломатй ва 
маънавй (рӯҳй), ҳифзи шаъну шараф ё ҳуқуқи 
дигар шахсон пешбинй карда шавад.

4. Баамалбарории ҷавобгарии ҳуқуқй дар 
ҷараёни фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии 
мақомотҳои салоҳиятдори давлатй бо тартиб ва 
шаклҳои қатъии муқаррарнамудаи қонун 
баамал бароварда мешавад, яъне дар доираи 
мурофиавй. Берун аз шакли мурофиавй ба 
амалбарории ҷавобгарии ҳуқуқй номумкин аст. 
Чунин шакл дар меъёрҳои мурофиавии 
гражданй, мурофиаи ҷиноятй, меъёрҳои 
мурофиавй пешбинй шудаанд, ки дар 
қонунгузорй дар бораи ҳуқуқвайронкунии

маъмурй ҷой доранд. Хусусияти шаклҳои 
мурофиавии ҷавобгарии конститутсионй - 
ҳуқуқй аз хусусияти мазмуни онҳо бар меояд. 
Дар шакли мурофиавй ҷавобгарии
конститутсионй - ҳуқуқй аз ҷониби мақомотҳои 
махсуси ваколатдори давлатй муқарррар карда 
мешавад. Масалан, нисбати Маҷлиси Олй -  
оиди бекор кардани санадҳои 
ғайриконститутсионй - Суди конститутсионии 
ҶТ, нисбати ҳизбҳои сиёсие, ки фаъолияти онҳо 
ғайриконститутсионй эътироф шудааст -  Суди 
Олии ҶТ. Ҷавобгарии конститутсионй - ҳуқуқй 
дар шакли мурофиавй ба амал бароварда 
мешавад, ки бо баровардани санади 
ҳуқуқтатбиқкунй алоқаманд аст (масалан, 
қарори суди конститутсионй дар бораи бекор 
кардани санади ғайриконститутсионй).

5. Ҷавобгарии ҳуқуқй - маҳрум кардани 
ҳуқуқро ифода мекунад (масалан, маҳрум 
кардан аз озодй, маҳрум кардани ҳуқуқҳои 
ронандагй ва ғайра) ё гузоштани ухдадориҳои 
иловагй (масалан, пардохти маблағҳои муайян, 
анҷом додани амалҳои муайян ва ғайра), ки 
гунаҳкор ухдадор аст ба онҳо тоб орад. Маҳрум 
кардани манфиатҳои муайяни ҳуқуқвайрон- 
кунанда хусусияти воқеии ҷавобгарй мебошад, 
ки ҳамчун таъсири табии давлат ба зараре, ки 
ҳуқуқвайронкунанда ба ҷамъият ё шахсони 
алоҳида расонидааст, ба вуҷуд меояд. 
Ҷавобгарии ҳуқуқй -  ин ҳама вақт намуди 
муайяни маҳрумиятҳои ҳуқуқй, махдудкунй, 
сарзаниш, талафот (зиён, зарар) мебошад. [8, с. 
99]

Оқибатҳои манфй метавонанд хусусияти 
маънавй, моддй, ҷисмонй ва ташкилй дошта 
бошанд. Санксияҳои конститутсионй бо 
ҷавобгарии манфй алоқаманд буда, пеш аз ҳама, 
дар баҳои манфии давлатии ҳуқуқии рафтори 
зиддиҳуқуқй ва бавуҷудоии оқибатҳои нохуш 
ифода меёбанд. Оқибатҳои мушахасси манфии 
ҷавобгарии конститутсионй - ҳуқуқй инҳо 
мебошанд: а) пеш аз муҳлат маҳрум ё қатъ 
кардани вазъи мақомоти давлатй, маҳрум 
кардани ваколатҳои ҳокимиятй ё вазъи шахси 
мансабдор (масалан, қатъ намудани ваколати 
судя дар натиҷааи ишғол ё содир намудани 
амале, ки ба фаъолияти судй номутобиқ аст), б) 
ғайриқонунй эътироф намудани амали 
санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатй 
(шахсони мансабдор). Масалан, Суди
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конститутсионй ҳуқуқ дорад, ки санади 
меъёрии ғайриконститутсионии мақомоти 
ҳокимияти давлатиро бекор кунад, инчунин 
санадҳои Ҳукумат метавонанд аз ҷониби 
Президент бекор карда шаванд.

Аз ҷониби Суди конститутсионй санади 
меъёрии ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти 
қонунгузорро эътироф кардани мухолиф ба 
Конститутсия ва қонунҳо, мақомоти ҳокимияти 
қонунгузор ухдадор аст, ки бо қарори худ онро 
бекор кунад ва қонуни ҷавобгӯи талаботи 
қонунгузорй қабул кунад. Ғайр аз ин, мумкин 
аст, ки шахсони гунаҳкор аз вазифаи 
ишғолкардаашон озод карда шаванд, инчунин 
бо тартиби мурофиаи судии гражданй ба 
мақомоти гунаҳкор ухдадории ҷуброни зарари 
моддй ва маънавй, ки онро бо санади 
ғайриқонунй расонидааст, гузошта шавад.

Дар баробари аломатҳои умумии 
номбаршуда ҷавобгарии конститутсионй - 
ҳуқуқй хусусиятҳои хосе дорад, ки аз дигар 
намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқй фарқ мекунад. Аз 
ҷумла, а) ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқй 
хусусияти ифодаи васеи маънавй -  сиёсй, 
ахлоқй -  ҳуқуқй дорад; б) дар соҳаи амалисозии 
ҳокимияти давлатй ба амал бароварда мешавад; 
в) бо ҷавобгарии сиёсй зич алоқаманд аст.

Вақте ки мо дар бораи ҷавобгарии 
конститутсионй - ҳуқуқй сухан меронем, пеш аз 
ҳама вайрон шудани меъёрҳои ҳуқуқиро дар 
назар дорем, ки бе он чораи маҷбуркунии 
давлатй, баамалбарории меъёрҳои ҳуқуқй 
номумкин аст. Асоси ҷавобгарии 
конститутсионй - ҳуқуқй кирдори зиддиахлоқй, 
сиёсй, касбй ва ҳуқуқй мебошад. Тавре дуруст 
қайд мекунад профессор Т.Д. Шон «аз ҷониби 
шахси мансабдори олимартаба ё вакил содир 
намудани кирдори зиддиахлоқй метавонад асос 
барои пурра озод кардани ӯ аз мансаб ё маҳрум 
кардани мандати вакилй баромад кунад. Аз 
номи халқ ин шахсон ваколатҳои муҳими 
ҳокимиятиро амалй месозанд ва рафтори онҳо 
аз ҷониби ҷамъият назорат карда мешавад, 
шаъну шараф ва қадру қиммати онҳо ҳамчун 
рамзи қадру қимат ва шаъну шарафи худи 
ҳокимият қабул карда мешавад». [9, с.39]

Принсипҳои ҷавобгарии конститутсионй 
- ҳуқуқй ҳамаи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро 
дар як низоми ягонаи пурра муттаҳид мекунанд. 
Дар баробари ин, Конститутсия на танҳо

объекти ҳифзи муносибатҳои муҳими ҷамъиятй 
аз тарафи ҷавобгарии ҳуқуқй, балки сарчашмаи 
меъёрии он баромад мекунад ва бинобар ин, 
мумкин аст ҷавобгарии конститутсиониро ба 
сифати институти мустақил бо мазмуни 
конститутсионй дида баромад. Чи тавре ки Н.А. 
Боброва ва Т.Д. Зражевская қайд мекунанд, 
«ҷавобгарии конститутсионй -  на ҷамъи ҳамаи 
намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқй, балки «буриши 
конститутсионии» онҳо мебошад, ба ибораи 
дигар ҷавобгарии констиутсионй-ҳуқуқй 
сарчашмаи пайдоиши ҳамаи намудҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқй дар сатҳи низоми 
конститутсионй -  ҳуқуқй мебошад» [10, с.85]. 
Ҳамаи ин ба нақши махсусуси ҷавобгарии 
конститутсионй -  ҳуқуқй барои вайрон кардани 
меъёрҳои конститутсонй, ки дар Конститутсия 
мустаҳкам шудааст вобаста аст.

Чораҳои ҷавобгарии конститутсионй - 
ҳуқуқй ҳамчун қоида хусусияти истисной 
доранд. Онҳо дар муқоиса бо дигар намудҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқй баъзан вақт татбиқ 
мешаванд ва таъсири калонро дар ҷамъият 
назар ба чораҳои дигар соҳаҳои ҳуқуқ ба вуҷуд 
меоранд. Дигар хусусияти ҷавобгарии 
конститсионй - ҳуқуқй дар он аст, ки таъиноти 
асосии ҷавобгарии конститутсионй - ҳуқуқй дар 
ҳифзи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурй 
иборат аст, вале нақши дигар намудҳои 
ҷавобгарии ҳуқуқиро дар кори ҳифзи 
Конститутсия набояд фаромӯш кард. Масалан: 
ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими 
истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии 
он қарзи конститутсионй ва вазифаи муқаддаси 
ҳар як шаҳрванди ҷумҳурй мебошад, вале барои 
саркашй аз ин ухдадорй шахс ба ҷавобгарии 
маъмурй ё ҷиноятй кашида мешавад; ё ин ки 
ҳар як шаҳрванд тибқи Конститутсия ухдадор 
аст, ки табиат ва муҳити атрофро нигоҳ дорад, 
ба боигариҳои табий эҳтиёткорона муносибат 
намояд, вале барои вайрон кардани ин 
меъёрҳои конститутсионй шахс аз рӯи 
қонунҳои гражданй, маъмурй ё ҷиноятй ҷавоб 
медиҳад. Бояд қайд кард, ки дар мисолҳои 
овардашуда ҷавобгарй на ҳама вақт хусусияти 
конститутсионй -  ҳуқуқй дорад, гарчанде вай 
дар натиҷаи вайрон кардани меъёрҳои 
конститутсионй ба вуҷуд омадааст. Қобили 
зикр аст, ки на ҳама вақт барои вайрон кардани 
меъёрҳои Конститутсия ҷавобгарии
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конститутсионй -  ҳуқуқй ба вуҷуд меояд, дигар 
намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқй низ ба вуҷуд 
меоянд. Масалан, чи тавре ки дар боло зикр 
карда шуд, ҷавобгарии ҷиноятй, маъмурй, 
гражданй ва ғайра.

Ҳамин тариқ, ҷавобгарии конститут- 
сионй -  ҳуқуқй дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқй 
мавқеъи махсусро ишғол мекунад, зеро ки 
нақши ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқй 
дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқии давлат бо 
нақши Конститутсия дар низоми ҳуқуқии 
ҷомеаи муосири демократй вобаста аст, зеро 
Констититутсия мавқеи олй дар низоми 
ҳуқуқии давлат дошта, меъёрҳои он эътибори 
олии ҳуқуқй доранд ва ҳамаи дигар санадои 
меъёрии ҳуқуқй мутобиқи он мебошанд. 
Конститутсия ҳамчун асоси ҳуқуқй барои 
инкишофи ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ баромад 
намуда, низоми ҳуқуқии Тоҷикистонро ташкил 
медиҳад.
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Аннотатсия
Ҷавобгарии конститутсионӣ -  ҳуқуқй дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқй
Дар мақола масоили пайдоиш ва инкишофи ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқй дар низоми 

ҷавобгарии ҳуқуқй мавриди тахқиқ қарор дода шудааст. Муаллиф дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили 
ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқй бо дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқй кӯшиш намудааст, 
мавқеъ ва нақши ҷавобгарии конститутсионй -  ҳуқуқиро дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқй муайян 
намояд.

Аннотация
Конституционно-правовая ответственность в системе юридической ответственности
В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития конституционно -  правовой 

ответственности в системе юридической ответственности. В результате исследования и анализа 
конституционно -  правовой ответственности с другими видами юридической ответственности 
автор пытался определить место и роль конституционно -  правовой ответственности в системе 
юридической ответственности.

АппоШшп
ТЬе соп81кийопа1 апй 1е§а1 геяропяШПку 1п 1Ье 8ӯ81ет оҒ 1е§а1 гевропвШПйу
ТЬе аг!1с1е с1са1з \\ЙЬ 1Ье оп§1п апс1 с1еуе1ортеп1 о1' сопзЦ1иЦопа1 апс1 1е§а1 ге8роп81ЫП1у т  1Ье 

зу з !ст  оГ1е§а1 ге8роп81ЫН1у. Аз а гсзиН о1' гсзсагсЬ апс1 апа1у818 о1'сопзЦ1иЦопа1 апс11е§а1 ге8роп81ЫП1у 

\\т!Ь о1Ьег1уре8 оГ1е§а1 гезропзФПЬу, 1Ье аи!Ьог 1пес11о с1с1сгпнпс 1Ье р1асе апс1 го1е о1'соп81ПиПопа1 апс1 
1е§а1 гезропзФПНу 1п 1Ье зузСст оПе§а1 ге8роп81Ы1Ну.
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Ҷаҳони имрӯзаро падидаҳои нав фаро 
гирифтаанд, ки таҳти назар қарор додани онҳо 
барои пешравии давлату миллат ниҳоят муҳим 
мебошад. Яке аз ин падидаҳои нав иқтисоди 
рақамй мебошад, ки доир ба он дар Паёми 
Асосгузори сулҳу вахдати миллй - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мӯҳтарам Эмомалй Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2017 
чунин зикр шудааст: «Сармояи инсонй ҳамчун 
муҳаррики пуриқтидор ба пешрафти 
инноватсия ва технологияҳои нав мусоидат 
мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанй 
бояд ҷавононро бештар ба илмомӯзй, татбиқи 
лоиҳаҳои инноватсионй ва таҳқиқи масъалаҳои 
иқтисоди рақамй сафарбар намояд» [1].

Воқеан ҳам таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои 
иқтисоди рақамй рисолати муҳаққиқони ҷавон 
ба шумор меравад. Иқтисоди рақамй пеш аз 
ҳама дар асоси истифодаи технологияҳои 
рақамй ба вуҷуд меояд. Яъне фаъолияти иқти- 
содй тавассути технологияҳои рақамй ба роҳ 
монда мешавад. Дар ин ҷараён хизматрасони- 
ҳои электронй, «мол»-ҳои электронй дар тиҷо-

рат васеъ ба роҳ монда мешаванд. Ҳамзамон 
гардиши маблағҳо тавассути воситаҳои 
электронй ба роҳ монда мешаванд, ки омили 
муҳимтарини тиҷорати электронй мегарданд.

Ба вуҷуд овардани иқтисоди рақамй 
натанҳо ба савдо рабт дорад, он инчунин дар 
соҳаҳои алоҳида: маориф, тандурустй, бонк- 
дорй, суғуртавй, боркашонй ва гайра низ тат- 
биқпазир аст. Масалан ба роҳ мондани таъли- 
моти фосилавй, ташкил намудани фаъолияти 
меҳнатй дар ташкилотҳо бо кормандони фоси- 
лавй, баргузор намудани музоядаҳои электронй 
ва ғайра.

Ҳангоми рушди иқтисоди рақамй якчанд 
бартариятҳоро мушоҳида кардан мумкин аст 
(сарфаи вақт, дастрасй ба иттилоот доир ба 
молу маҳсулот, шаффофият, мониторинг ва г.).

Сарфа шудани вақт. Ҳангоми дар 
иқтисодиёт истифода кардани технологияҳо 
пеш аз ҳама вақт сарфа мегардад. Вақт дар 
иқтисод нақши муҳим дорад. Ҳамаи ҷараёнҳои 
иқтисодй бо вақт алоқамандии зич доранд. 
Масалан, он кореро, ки инсон дар як рӯз анҷом 
медиҳад, технология метавонад дар як соат
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анҷом диҳад. Ҳамзамон технологияҳои ҳозира- 
замон ҳатто дар бораи ҳар як ҷузъиёти истеҳсо- 
лот ва хизматрасонй маълумоти дақиқ дода 
метавонанд. Ин гуна маълумотҳо барои банақ- 
шагирй ва баровардани қарори дуруст шароит 
фароҳам меорад. Масалан, сайтҳои мақомоти 
давлатй имкон фароҳам меоранд, ки дар бораи 
масъалаҳои гуногун (барқ, об, партовҳо ва ғай- 
ра) сари вақт маълумот ба онҳо расонида шавад.

Сарфа шудани маводҳои истеҳсолй. 
Ҳангоми истифодаи технологияи рақамй дар 
иқтисодиёт натанҳо вақт, инчунин маводҳо низ 
зиёд сарфа мешаванд. Масалан, ҳангоми 
коргузории электронй дар ташкилот имкон 
дорад, ки қисми зиёди хароҷотҳо доир ба коғаз, 
ранг, мубодилаи ҳуҷҷатҳо сарфа гарданд. 
Ҳамзамон технологияҳои рақамй дақиқ муайян 
мекунанд, ки кадом микдор маҳсулот барои 
истеҳсолот зарур аст, саҳми ҳар корманд дар 
корхона чй қадар аст ва ғайра.

Сарфа шудани қувваи корӣ (ба вуҷуд 
омадани ҷойҳои кории нав). Аллакай дар 
бисёр ташкилотҳо вазифаи котиб ихтисор шуда 
истодааст. Зеро, ҳар корманд бевосита худаш 
маводҳои заруриро чоп менамояд. Ҳамзамон 
ҳангоми мубодилаи ҳуҷҷатҳо нафари алоҳида 
зарур нест. Инчунин корҳои хазиначй, 
муҳосибот ва дигар мутахассисон низ осон 
гаштааст. Масалан, тавассути барномаҳои 
махсуси муҳосиботй тамоми ҳисобу китоби 
даромад ва хароҷот дар як барнома ҷойгир 
шудааст. Яъне зарурат ба шумораи зиёди 
кормандон дар бахши муҳосибот аз байн 
меравад. Ҳамзамон ҷойҳои нави корй пайдо 
мешаванд. Масалан, айни ҳол кормандони 
шабакавй қариб дар тамоми ташкилотҳо барои 
ба низом овардани шабакаҳои дохилию 
берунии ташкилотҳо зарур мебошанд. Онҳо 
барои ба низом овардани коргузории 
электронии ташкилот мусоидат менамоянд.

Ба вуҷуд омадани шаффофият. 
Ҳангоми истифодаи технологияҳои рақамй дар 
идоракунии фаъолияти корй, шаффофият низ 
ба вуҷуд меояд. Роҳбарият метавонад тамоми 
бурду бохти фаъолияти ташкилотро тавассути 
барномаи зарурии хоси ташкилот таҳти 
назорати худ қарор диҳад. Масалан, дар 
донишгоҳ маъмурият тавассути технологияҳои 
рақамй метавонад давомоти донишҷӯёнро дар

дарс назорат намояд, сифати дарсгузарии 
устодонро мушоҳида намояд ва ғайра.

Барои мониторинг ва таҳлил шароит 
ба вуҷуд меояд. Ҳангоми муомилоти молу маҳ- 
сулот тавассути технологияҳо нишондодҳо ба- 
рои омма дастрас мегарданд. Омӯзиши бозор 
осон мегардад. Тавассути омӯзиши бозор ва 
талабот маҳсулоти зарурй метавонад омода 
гардад.

Рушд намудани моликияти зеҳнй. Дар
иқтисодиёти рақамй нақши калидиро 
моликияти зеҳнй мебозад. Аз як тараф 
эҷодкорон барномаҳои электронии махсуси 
худро омода карда ба бозор мебароранд, аз 
тарафи дигар рақобат дар ин соҳа зиёд 
мегардад. Масалан, дар Р1аутагке1 аллакай 
барномаҳои гуногуни ватанй ҷойгир шудааст 
(Ёрии ҳуқуқии ман, БДА- ҷаримаҳо, ЕССЕ бо 
забони тоҷикй ва ғайра).

Беҳтар шудани муносибатҳои иҷти- 
моию иқтисодии дохилию хориҷй. Истифо- 
даи технологияи рақамй имкон медиҳад, ки 
муоширати инсоният дар дилхоҳ макон ва за- 
мон ба осонй сурат гирад. Дар ин ҷараён харо- 
ҷотҳои алоқавй сарфа мешаванд, баъдан тавас- 
сути технологияҳо маблағҳои заруриро хусусан 
муҳоҷирон ба хонаводаашон мерасонанд. Тоҷи- 
рон ҳатто ба бозор ташриф наоварда, молро 
тавассути технология аз назар мегузаронанд.

Босуръат афзоиш намудани тиҷорат ва 
гардиши мол. Технология воситаи осонтарин 
ва арзонтарини рекламаи молу маҳсулот аст. 
Яъне шарт нест молу маҳсулот дар бозор 
бошад, муҳим он ки дар сомонаҳои рекламавй 
(масалан, дар сомонаи зотоп.р) тамоми маълу- 
моти молу маҳсулот гузошта мешавад ва ин 
имкон медиҳад, ки савдо ва тиҷорат рушд ёбад.

Омилҳои номбаршуда охирин нестанд, 
зеро технологияи рақамӣ мисли рақам 
имкониятҳои беохир дорад. Дар ин ҷода 
муҳаққиқонро зарур аст, ки ба таҳлили 
масъалаҳои воқей ва зарурй машғул шаванд ва 
техонологияҳои иттилоотию коммуникатсио- 
ниро рушд дода, онро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт 
пайванд намуда, самаранок истифода баранд. 
Аз тарафи дигар ҳар соҳибкасб метавонад аз ин 
технологияҳо истифода бурда, ба истеҳсолот ва 
эҷодиётҳои нав, машғул гардад.

Дар рушди иқтисоди рақамй нақши кали- 
диро давлат мебозад. Зеро тамоми масъалаҳои
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сиёсию иқтисодй ва иҷтимоии марбут ба 
иқтисоди рақамиро бо таври устувор давлат 
метавонад ба низом дароварад.

Таҷрибаи ҷаҳонй нишон медиҳад, ки дар 
ин ҷараён мақомоти давлатй ба самтҳои зерин 
аҳамияти ҷиддй медиҳанд:

- танзими ҳуқуқй;
- омода кардани мутахассисон;
- баланд бардоштани маърифати технологй;
- гузаронидани тадқиқотҳои соҳавй;
- ташкил намудани инфрасохтори технологй;
- ташкил намудани инфрасохтори иттилоотй;
- таъмини амнияти иттилоотй ва ғайра.

Дар ин ҷараён яке аз муҳимтарин бахшҳо, 
ҷанбаи ҳуқуқии масъала мебошад, ки 
қонунгузор барои рушди иқтисоди рақамй бояд 
шароити мусоид фароҳам оварад. Таҷрибаи 
қонунгузории давлатҳои пешрафта нишон 
медиҳад, ки баҳри рушди иқтисоди рақамй 
имтиёзҳои андозию гумрукй, бақайдгирию 
ташкилй ба роҳ монда мешавад. Инчунин 
махдудиятҳои беасосе, ки боиси косташавии 
иқтисодиёт мегардад аз байн бурда мешавад. 
Ҳамин тариқ бо қонун низоми иқтисодй муайян 
ва идора карда мешавад. Ва ин усул дар давраи 
ҳозира, ки онро давраи рушди иқтисоди рақамй 
арзёбй менамоянд, қобили татбиқ аст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои 
асосии танзими ҳуқуқии иқтисодиёти рақамй 
вуҷуд дорад. Зеро, тамоми он қонунҳое, ки 
муносибатҳои иқтисодиро ба танзим меоранд 
дар ин самт низ татбиқпазир мебошанд. Аммо 
андешидани тадбирҳои иловагй барои вусъат 
бахшидани соҳа нақши калидй мебозад.

Яке аз ин тадбирҳои иловагй ин ба вуҷуд 
овардани меъёрҳои нав дар Кодекси меҳнат оид 
ба кормандони фосилавй мебошад. Тибқи мод- 
даи 1 Кодекси меҳнат “кори фосилавй (дистан- 
сионй) - шакли махсуси амалй намудани раван- 
ди меҳнат берун аз маҳалли ҷойгиршавии кор- 
фармо бо истифодаи технологияи иттилоотию 
коммуникатсионй дар раванди кор” мебошад.

Дар боби 23 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доир ба шароити меҳнати 
кормандоне, ки бо кори фосилавй (дистансионй) 
машғуланд ва баҳисобгирии вақти корй ва вақти 
истироҳат, шартҳои таъмини бехатарй ва ҳифзи 
меҳнати кормандоне, ки бо кори фосилавй 
(дистансионй) машғуланд, муқаррар шудааст.

Тибқи моддаи 256 КМ ҶТ корфармо ба 
корманд воситаҳои коммуникатсионй 
(воситаҳои алоқа) пешниҳод намуда, хароҷоти 
пайвасткунй ва хизматрасонии онро ба зимма 
мегирад. Дар ҳолатҳое, ки корманд воситаҳои 
коммуникатсионии худро доимо истифода 
мебарад, корфармо онро ҷуброн менамояд. 
Ҳаҷм ва тартиби пардохти он бо розигии 
корманд муқаррар карда мешаванд. Бо розигии 
тарафҳо корфармо метавонад, ба корманди 
фосилавй (дистансионй) дигар хароҷотҳоро 
вобаста ба иҷрои кор (маблағи қувваи барқ, об 
ва дигарҳо) пардохт намояд.

Ҳамзамон тибқи моддаи 257 барои 
кормандони ба кори фосилавй (дистансионй) 
машғулбуда меъёри давомнокии вақти корй ва 
вақти истироҳати бо Кодекси мазкур муқаррар- 
гардида татбиқ мегардад. Баҳисобгирии вақти 
корй барои кормандони бо кори фосилавй (дис- 
тансионй) машғулбуда ва хусусияти назорати 
риояи реҷаи вақти корй, шартҳои таъмини 
бехатарй ва ҳифзи меҳнат ва риояи ин шартҳо 
бо шартномаи меҳнатй муайян карда мешаванд.

Инчунин тарафҳо метавонанд, ки доир ба 
дигар ҷузъиётҳои кори фоиславй дар 
шартномаи меҳнатй шартҳои хосаро пешбинй 
намоянд.

Аз муқаррароти зикршуда чунин бар 
меояд, ки қонунгузор тафовут байни корманди 
“муқаррарй” ва фосилавй намегузорад. 
Баръакс, қонунгузор корфарморо вазифадор 
кардааст, ки тамоми чораҳоро доир ба таъмини 
имконияти корй ва бехатарй барои корманди 
фосилавй андешад. Ин имконияте, ки қонун 
фароҳам овард, бозори кориро аз ду ҷиҳат 
вусъат медиҳад:

1) ҳамватанони мо новобаста аз макон ва 
замон метавонанд, ки дар самтҳои гуногун 
фаъолият варзанд, хусусан метавонанд, ки дар 
Тоҷикистон зиндагй карда, тавассути интернет 
дар бозори меҳнати дигар давлатҳо кор 
намоянд;

2) корфармоҳои ватанй мутахассисони 
хориҷиро дар соҳаҳои гуногуни иқтисод 
метавонанд ба фаъолияти меҳнатй тавассути 
интернет ҷалб намоянд.

Алабатта чунин имкон пеш ҳам вуҷуд 
дошт, аммо бинобар набудани муқаррароти 
қонун, масъулини бахши кадрҳо барои расмй 
намудани шартномаҳо, пур кардани табелҳо,
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пешниҳоди рухсатии меҳнатй ва пардохти он 
душворй мекашиданд. Масалан, корфармо ба 
шаҳрванд И. Ҷ. барои он ки кори ӯ фосилавй 
буд, дар давоми ҳашт соли меҳнатиаш рухсатии 
меҳнатй пешниҳод накард. Корфармо чунин 
тасаввурот дошт, ки вақте, корманд дар ҷойи 
кор нест пас ба ӯ рухсатии меҳнатй додан маъно 
надорад. Аммо суди н. Шоҳамансур ҳолатҳои 
корро ба инобат гирифта, новобаста аз он ки 
корманд дар ҷойи кор воқеан набуд, аммо бо 
таври фосилавй супоришҳои корфарморо иҷро 
мекард, корфарморо вазифадор кард, ки барои 
ҳаштсола пешниҳод накардани рухсатии 
меҳнатй ба корманд ҷуброн пешниҳод намояд.

Муқаррароти боби 23 КМ ҶТ барои ҳам 
корфармо ва ҳам корманд шароит ба вуҷуд 
овард. Татбиқи муқаррароти КМ ҶТ дар бораи 
кормандони фосилавй албатта нозукиҳои худро 
доро аст. Пеш аз ҳама маҳсулнокии он бояд 
мадди назар бошад. Яъне корманд ва корфармо 
бояд дар бораи натиҷаи кор мувоҷеҳ бошанд. 
Корфармо онро дар шакл ва ҳаҷми мувофиқ 
бояд пазирой карда тавонад. Дар таҷриба 
корманд корҳои бо таври фосилавй анҷомнаму- 
даашро дар шакли ҳисобот ҳар моҳ пешниҳод 
менамояд. Ё ин ки корфармо тавассути восита- 
ҳои техникй ҷараёни фаъолияти корманди 
фосилавиро назорат менамояд. Умуман 
пазироии кор ва назорати он аз хусусияти ҳар 
намуди кор вобаста аст, ки он пеш аз ҳама дар 
шартномаи меҳнатй муқаррар мегардад. Ҳамин 
тариқ бозори меҳнат дар шакли истифода аз 
воситаҳои электронй васеъ мегардад.

Ин масъаларо пайгирй намуда, қонунгу- 
зориро вусъат додан зарур аст. Зеро, оянда 
дафтарчаҳои меҳнатиро низ ба шакли 
электронй гузаронидан зарур меояд. Дар Россия 
аллакай икдом гирифта шудааст, ки аз соли 
2020 сабти маълумотҳои дафтарчаи меҳнатй 
дар шакли электронй пеш бурда шавад. Чунин 
тарзи кор барои дуруст ва муттамарказ сабт 
намудани дафтарчаҳои меҳнатй сабабгор 
мешавад.

Дигар масъалае, ки маркази таваҷҷӯҳ 
мебошад, ин ба вуҷуд овардани майдонҳои 
тиҷоратии (бозорҳои) электронй, музоядаҳои 
электронй, муомилотҳои электронй ва ғайра 
мебошад. Ба ҳар истилоҳе, ки бошад сухан дар 
бораи ба вуҷуд овардани имкони муомилоти 
тиҷоратии электрониро дар назар дорем.

Мафҳуми бозор дар адабиётҳои ҳуқуқй ва 
иқтисодй ба маъноҳои гуногун пешбинй 
гардидааст. Дар сарчашмаҳо чунин мафҳумҳо 
оварда шудааст: Бозор - институт ё механизме, 
ки харидорон ва фурӯшандагони молҳо ва 
хизматҳоро рӯ ба рӯ мекунад [2, с.25].

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи савдо ва хизматрасонии маишй” мафҳум- 
ҳои намудҳои бозор чунин дода шудааст:

- бозори фурӯши чакана - маҷмӯи молу 
мулке, ки аз қитъаи замини аз ҳудуди ҳамшафат 
ҷудо ва бо объектҳои дар он қарордошта, 
аксаран аз объектҳои шабакаи савдои хурди 
чаканаи дорои вазифаи мутамаркази 
хизматрасонй, идоракунй ва муҳофизатй 
иборат буда, барои фурӯши молҳо (иҷрои 
корҳо, хизматрасонии маишй) дар асоси 
нархҳои озоди бевосита ҳангоми бастани 
шартномаҳои хариду фурӯши чакана ва 
шартномаҳои пудратии маишй муайяншуда 
пешбинй гардидаанд;

- бозори универсалй- бозори фурӯши 
чакана, ки дар он камтар аз ҳаштод фоизи 
миқдори умумии ҷойҳои савдо барои фурӯши 
як навъи мол таъин гардидааст;

- бозори махсусгардонидашуда - бозори 
фурӯши чакана, ки дар он бештар аз ҳаштод 
фоизи микдори умумии ҷойҳои савдо барои 
фурӯши як навъи мол таъин гардидааст;

- бозори кооперативии кишоварзй - 
бозори маҳсулоти кишоварзй, ки он аз ҷониби 
ташкилоти мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шакли кооперативи истеъмолй 
ба қайди давлатй гирифташуда идора карда 
мешавад;

- бозори кишоварзй - бозори махсусгар- 
донидашуда, ки дар он фурӯши маҳсулоти 
кишоварзй ба роҳ монда мешавад.

Агар ба мафҳумҳои дар адабиётҳо ва 
қонунгузорй буда назар намоем, аввалан бояд 
аломатҳои аз лиҳози ҳуқуқй муҳими мартуб ба 
бозорро муайян намоем. Ин аломатҳо ба назари 
мо чунинанд:

1) комплекси молумулкй;
2) мақсад - ташкили муомилоти савдо;
3) қайди давлатй доштани бозор.

Дар партави ин аломатҳо саволи матраҳ 
ин аст, ки бозор аз лиҳози назарияи 
муносибатҳои ҳуқуқи гражданй чй мавқеъ 
дорад? Объект ё субъекти ҳуқуқи гражданй аст?
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Агар ба ин се аломати асосй назар 
намоем, пас ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
бозор мисли корхона дар доираи ҳуқуқи 
гражданй табиати духӯра дорад. Яъне аз як 
тараф он комплекси молумулкй аст (ҳамчун 
объект), аз тарфи дигар бошад ҳамчун субъекти 
ҳуқуқ (масалан: ҶДММ “Бозори Корвон”, 
ҶДММ “Бозори Фаровони И. Сомонии Суғд” ва 
ғайра) ба қайд гирифта мешавад.

Дар ин радиф як масъаларо бояд қайд 
кард, ки бозорро ҳамчун комплекси молумулкй 
маҳз бо қитаъаи замин пайвандй медиҳанд 
(доир ба ин масъала нигаред ба мафҳуми 
“бозори фурӯши чакана”). Аммо мафҳуми 
“бозори электронй” -ро мутахассисон ҳамчун 
“фазои маҷозй, ки дар он харидор бо 
фурӯшанда во хӯрда муомилот анҷом 
медиҳанд” таъриф менамоянд[3].

Агар хусусиятҳои байни мафҳумҳоро 
роҷеъ ба бозори “анъанавй” ва бозори 
электронй мушоҳида намоем, пас ду тафовути 
асосй ба назар мерасад: 1) бозори электронй 
хусусияти фазои маҷозй дорад, он тавассути 
сайтҳо амалй мегардад; 2) бозорҳои электронй 
бо таври муқаррарй ҳамчун субъекти ҳуқуқ ба 
қайд гирифта намешаванд, онҳо метавонад дар 
заминаи як сайти муайян ба вуҷуд ояд, ки шояд 
соҳиби он берун аз Тоҷикистон бошад.

Яъне аз се аломате, ки ба бозори анъанавй 
мутаалиқ аст, яке аз онҳо (қайди давлатй 
доштан) на ҳамеша ба бозорҳои электронй 
метавонад марбут бошанд. Аммо агар субъект 
дар Тоҷикистон фаъолият намуда, бозори 
электронй ташкил намояд (яъне ба фаъолияти 
соҳибкорй машғул шавад), пас ҳатман бояд аз 
қайди давлатй гузарад.

Аз ҳамин лиҳоз ҳуқуқшиносон ба бозор 
на аз лиҳози ҷойи муомилот, балки аз лиҳози ба 
амал омадани муносибатҳои ҳуқуқй (муоми- 
лоти гражданй) аҳамият медиҳанд. Барои 
муносибатҳои ҳуқуқй бештар унсурҳои он 
аҳамият дорад. Барои ҳамин ҳам омӯзиши 
чунин муносибатҳо дар шароити рушди 
бозорҳои электронй муҳимтар мегардад. 
Масалан, дар Ркеушагке! харидорон ва 
фурӯшандаҳои моликияти зеҳнй, хусусан 
барномаҳои компютерй дар муомилоти 
гражданй мебошанд. Чуноне дар боло зикр 
кардем, дар он ҳамватанони мо низ фаъоланд. 
Барои ҳуқуқ маҳз ҳуқуқ ва ӯхдадориҳои

тарафҳои муомилот ва иҷрою риояи онҳо 
муҳим аст, на он ки он муомилот дар кадом 
бозор ба вуҷуд омадааст.

Дигар мафҳуме, ки бештар дар адабиётҳо 
истифода мешавад майдонҳои муомилоти 
электронй, интернет- мағоза (торговые площад- 
ки, интернет- магазин) мебошад [4, с. 108-123]. 
Майдонҳои тиҷоратии электронй сайте 
мебошанд, ки дар он ҳар ташрифоваранда 
метавонад ҷой барои ҷойгиронии иттилооти 
тиҷории худ пайдо намояд ва ба ҳамин минвол 
бо дигар субъектон ба муомилоти тиҷорй 
пайвандад. Масалан, агар ба портали хариди 
электронии Агентии хариди давлатии мол, кор 
ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон назар намоем, он ба майдони 
муомилоти электронй шабоҳат дорад [5].

Доир ба ин масъала ҳанӯз дар Паёми 
Асосгузори сулҳу вахдати миллй -  Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалй Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2012 
чунин зикр шуда буд: “Барои сарфакорона ва 
мақсаднок истифода бурдани маблағҳои буҷетй 
ҳангоми хариди давлатй ва пешгирии омилҳои 
коррупсионй дар ин самт зарур аст, ки низоми 
хариди электронии молу маҳсулот бо истифода 
аз технологияҳои муосири иттилоотй ҷорй 
карда шавад”. Ҳамзамон дар ҳамин замина бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 
декабри соли 2012, №759 Барномаи хариди 
электронй барои солҳои 2013-2015 қабул 
гардид.

Ин санадҳо замина гузоштанд, ки 
харидҳои давлатии мол, кор ва хизматрасонй 
тадриҷан дар шакли электронй сурат гиранд.

Агар ба ҳисоботҳои солҳои 2015, 2016 ва 
2017 Агентии хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонй назар намоем, дар он болоравии 
сатҳ ва сифати муомилоти электрониро 
мушоҳида кардан мумкин аст.

Тибқи ҳисоботи соли 2015 “тавассути 
низоми хариди электронй 148 озмун ба маблағи 
21736089 сомонй баргузор гардида, ба маблағи 
20 154 619 сомонй тавсияҳо барои бастани 
қарордод пешниҳод карда шудаанд. Дар натиҷа 
ба маблағи 1 581 470 сомонй сарфа ба даст 
оварда шуда, меъёри фоизи сарфа аз ҳаҷми 
маблағҳои барои харид пешниҳодшуда 7,28 
фоизро ташкил дод. Ба ҳолати имрӯза, дар
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низоми худкори хариди давлатй (хариди 
электронй), барои иштирок дар расмиёти 
хариди электронй 85 молрасон ба қайд гирифта 
шудаанд” [6].

Дар соли 2016 “тавассути низоми хариди 
электронй (бо назардошти харидҳои 
электронии ташкилотҳои соҳибихтисос дар 
Портали ягона) 1440 озмун баргузор гардид, ки 
нисбати ҳамин давраи соли 2015 ба микдори 
1291 адад ё 966 фоиз зиёд аст. Озмунҳои 
электронй ба маблағи 175 707 191 сомонй 
баргузор гардида, ба маблағи 163 160 607 
сомонй тавсияҳо барои бастани қарордод 
пешниҳод карда шудаанд. Дар натиҷа ба 
маблағи 12 546 584 сомонй сарфа ба даст оварда 
шуда, меъёри фоизи сарфа аз ҳаҷми маблағҳои 
барои харид пешниҳодшуда 7,14 фоизро 
ташкил дод. Ҳамзамон, бинобар вусъат ёфтани 
харидҳои электронй, микдори молрасонони дар 
Портали ягонаи хариди давлатй бақайдгириф- 
ташуда дар муқоиса ба соли 2015 аз 85 адад 
ширкат то 411 адад ширкат расонида шуд, яъне 
микдори иштирокчиёни эҳтимолии озмунҳои 
электронй дар давраи сипаригашта 483 фоиз 
афзуд” [7].

Соли 2017 чунин нишондиҳандаҳо хеле 
пеш рафтаанд: “тавассути низоми хариди
электронй 2739 дархости ташкилотҳои харидор 
(ҳам “соҳибихтисос” ва ҳам “ғайрисоҳиб- 
ихтисос”) ба маблағи 1 011 924 956 сомонй 
мавриди расмиёти хариди давлатй қарор дода 
шуда, дар натиҷа ба маблағи умумии 941 394 
506 сомонй тавсияҳо барои бастани қарордодҳо 
пешниҳод карда шудаанд. Сарфаи умумии 
маблағҳои давлатй тавассути низоми хариди 
электронй 70 530 450 сомонй ва меъёри фоизии 
сарфа 6,97 фоизро ташкил дода, нисбати соли
2016 ба андозаи 58 888 748 сомонй афзоиш 
ёфтааст. Миқдори молрасонон ва молистеҳсол- 
кунандагони дар Портали ягонаи хариди 
давлатй бақайдгирифташуда аз 413 адад ба 
ҳолати аввали соли 2017 то 1077 адад ба ҳолати 
31 декабри соли 2017 расонида шуд, яъне 
микдори иштирокчиёни эҳтимолии озмунҳои 
электронй дар давраи сипаригашта ба андозаи 
260 фоиз афзуд. Маврид ба зикр аст, ки барои 
бақайдгирй ва фаъолият дар Портал дар соли
2017 инчунин ширкатҳои хориҷй муроҷиат 
намуда, 15 ширкат аз Федератсияи Россия, 
ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Қирғизистон,

Ҷумҳурии Мардумии Чин, Аморати 
Муттаҳидаи Араб, Британияи Кабир ва ИМА ба 
қайд гирифта шуда, инчунин таҳвилгарони 
хориҷии дасти аввал бо пешниҳоди тендерии 
ҷолиб ҷалб карда мешаванд” [8].

Ҳисоботҳои зикршуда далели он 
мебошанд, ки қабули санадҳои ҳуқуқии зарурй 
ва амали намудани барномаҳои давлатй нақши 
калидй доранд. Мутаассифона Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хариди 
давлатии мол, кор ва хизматрасонй” дар ин самт 
мукаммал нест. Дар моддаи 30 қонуни мазкур 
чунин пешбинй шудааст: “Хариди давлатии 
мол, кор ва хизматрасонй метавонад бо 
истифодаи мубодилаи электронии маълумот 
байни ташкилоти харидор ва молрасон 
(пудратчй) анҷом дода шавад. Истифодаи ин 
усули хариди давлатй танҳо ҳангоми таъмини 
аслият, эътимоднокй ва махфияти маълумот 
иҷозат дода мешавад. Усули хариди электронй 
тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад”. 
Чуноне аён аст мавҷудияти танҳо як модда 
барои ҳаматарафа танзим намудани ҷараёни 
хариди давлатии электронии молу кор ва 
хизматрасонй кифоя нест. Аз ҳамин лиҳоз дар 
лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи хариди давлатй”, ки омода шудааст [9], 
масъалаҳои муомилоти электронй бештар 
мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтаанд.

Ҳамзамон, тибқи Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2018, 
№ 277 Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии 
марҳилаи сеюми Барномаи дастгирии давлатии 
соҳибкорй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2012 - 2020 тасдиқ шудааст, ки дар он 
таҳияи лоиҳаи санади меъёрию ҳуқуқй ҷиҳати 
танзими муносибатҳо оид ба савдои электронй 
ба нақша гирифта шудааст. Чунин икдом 
метавонад заминаи меъёрию ҳуқуқии соҳаи 
мазкурро таҳким бахшад.

Албатта рушди иқтисоди рақамй танҳо аз 
масъалаҳои зикршуда иборат нест. Барои дар 
маҷмӯъ ба роҳ мондани ин масъала пеш аз ҳама 
тадқиқотҳои соҳавй гузаронида, дар натиҷаҳои 
онҳо барномаҳои давлатй қабул намудан зарур 
аст. Яъне дар ин ҷода қадам ба қадам ҳаркат 
кардан қобили кабул аст. Дар мақолаи мазкур 
мо ҳамаи паҳлӯҳои ҳуқуқии иқтисоди рақамиро 
фаро гирифта наметавонем. Аз ҳамин лиҳоз,
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умедворем, ки оянда оид ба ин масъала дар 
ҳамкорй бо дигар мутахассисон тадқиқоти 
мушаххасро анҷом дода, онро барои татбиқи 
рушди иқтисоди рақамй дар ватанамон равона 
созем.
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Институт исковой давности в граждан- 
ском праве имеет целью упорядочить граждан- 
ский оборот, создать определённость и устой- 
чивость правовых связей, дисциплинировать их 
участников, способствовать соблюдению хо- 
зяйственных договоров, обеспечить своевре- 
менную защиту прав и интересов субъектов 
гражданских правоотношений, поскольку от- 
сутствие разумных временных ограничений для 
принудительной защиты нарушенных граждан- 
ских прав приводило бы к ущемлению охраняе- 
мых законом прав и интересов ответчиков и 
третьих лиц, которые не всегда могли бы зара- 
нее учесть необходимость сбора и сохранения 
значимых для рассмотрения дела сведений и 
фактов. Применение судом по заявлению сто- 
роны в споре исковой давности защищает 
участников гражданского оборота от необосно- 
ванных притязаний и одновременно побуждает 
их своевременно заботиться об осуществлении 
и защите своих прав[12].

В период течения исковой давности мо- 
гут возникнуть обстоятельства, препятствую- 
щие предъявлению иска управомоченным ли- 
цом. Когда они признаются законом особо ува- 
жительными, течение исковой давности при- 
останавливается на время их существования 
[10, с. 337]. Так в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 
226 Гражданского кодекса Республики Таджи- 
кистан (далее -  «ГК РТ») течение срока исковой

давности приостанавливается: если истец или 
ответчик находится в составе Вооружённых 
Сил, переведённых на военное положение[4].

Исходя из смысла статьи 226 ГК РТ пере- 
вод Вооружённых Сил Республики Таджи- 
кистан на военное положение, в составе кото- 
рых находится истец или ответчик, является ос- 
нованием для приостановления течения срока 
исковой давности, следовательно, актуальным 
является вопрос о том, с какого момента Воору- 
жённые Силы считаются переведёнными на во- 
енное положение. Законодательство Респуб- 
лики Таджикистан не содержит определения 
«Вооружённые Силы, переведённые на военное 
положение». Данное обстоятельство может не- 
гативно сказаться при определении факторов, 
которые послужили бы основанием для приос- 
тановления течения сроков исковой давности.

Из анализа положений Закона Респуб- 
лики Таджикистан от 4 ноября 1995 года, № 208 
«Об обороне» следует, что военное положение 
вводится Президентом Республики Таджи- 
кистан в отдельных местностях или на всей тер- 
ритории республики в случаях объявления 
состояния войны или при реальной угрозе без- 
опасности государства, выразившейся в угрозе 
агрессии или агрессии против Республики 
Таджикистан[1]. Так же следует отметить, что в 
соответствии со ст. 21 данного Закона с объяв-
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лением состояния войны или военного положе- 
ния объявляется всеобщая или частичная моби- 
лизация для осуществления мероприятий по пе- 
реводу органов государственной власти и мест- 
ного самоуправления, предприятий, учрежде- 
ний и организаций на режим работы с мирного 
на военный, а также Вооружённых Сил и дру- 
гих воинских формирований Республики 
Таджикистан на организацию, состав и управ- 
ление войсками, предусмотренные для воен- 
ного времени. Статья 20 в ч. 1 Закона Респуб- 
лики Таджикистан от 16 апреля 2012 года, № 
799 «О мобилизационной подготовке и мобили- 
зации» закрепляет, что призыву на военную 
службу по мобилизации подлежат граждане, 
пребывающие в запасе и не имеющие права на 
отсрочку от призыва на военную службу [8].

Таким образом, вероятность призыва 
истца или ответчика в состав Вооружённых Сил 
значительно возрастает с момента объявления 
режима военного положения, что усиливает 
роль института приостановления сроков 
исковой давности и механизмов его реализации 
в отношении данной категории граждан.

Здесь следует указать на неточность фор- 
мулировки «если истец или ответчик находится в 
составе Вооружённых Сил, переведённых на во- 
енное положение» в п. «б» ч. 1 ст. 226 ГК РТ. Как 
уже было указано военное положение вводится 
на всей территории Таджикистана или в отдель- 
ных местностях, а не Вооружённые Силы перево- 
дятся на военное положение. Вооружённые Силы 
приводятся в соответствующие степени боевой го- 
товности, которых в настоящее время существует 
четыре: «постоянная», «повышенная», «военная 
опасность», «полная» [11, с. 12]. Вооружённые 
Силы приводятся в боевую готовность «полная» 
при объявлении режима военного положения 
указом Президента, когда они укомплектовыва- 
ются в полном объёме личным составом, по шта- 
там военного времени. Необходимо отметить, что 
наиболее негативно на защиту гражданских прав 
может сказаться сбор и перевод военнослужащих 
на казарменное положение. При нахождении на

1 Другие войска, воинские формирования и органы не вхо- 
дят в состав Вооружённых Сил РФ, однако в соответствии 
ч.2ст. 17ист. 19ФедеральногозаконаРФот31.05.1996года, 
№ 61-ФЗ «Об обороне» участвуют совместао с Вооружённы- 
ми Силами в отражении агрессии против РФ, а также в пе- 
риод военного положения могут вести боевые действия по 
отражению агрессии независимо от объявления состояния
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казарменном положении, с полным запретом по- 
кидать расположение воинской части, военнослу- 
жащему представляется затруднительным обра- 
титься в суд с исковым заявлением, а также участ- 
вовать в судебном заседании в качестве ответ- 
чика.

Право военнослужащего на подачу иска в 
условиях военного времени не ограничивается 
как таковое, а ограничивается сама возможность 
реализовать данное право. На компенсацию 
указанных ограничений и должно быть 
направлено совершенствование современного 
законодательства Республики Таджикистан.

В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 9 Закона Рес- 
публики Таджикистан от 28 июня 2011 года, № 
721 «О безопасности» Вооружённые Силы, дру- 
гие войска и воинские формирования, органы 
национальной безопасности, внутренних дел, во- 
енной разведки, по борьбе с коррупцией, чрезвы- 
чайных ситуаций и гражданской обороны, нало- 
говые, таможенные органы Республики Таджи- 
кистан являются силами обеспечения безопас- 
ности[7]. Т.е. лица в составе данных ведомств как 
в мирное, так и в военное время обеспечивают за- 
щищённость жизненно важных интересов лич- 
ности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Кроме того, данная категория 
лиц, входящих в состав Вооружённых Сил, дру- 
гих войск, воинских формирований и органов, в 
соответствии с требованиями Закона Республики 
Таджикистан от 1 августа 1997 года, № 481 «О 
государственной границе Республики Таджи- 
кистан» обеспечивает вооружённое прикрытие 
Государственной границы и её защиту[3].

Далее следует остановиться на понятии 
«состав Вооружённых Сил». В соответствии со 
ст. 173акона Республики Таджикистан от 14 де- 
кабря 1996 года, № 316 «О Вооружённых Силах 
Республики Таджикистан» Вооружённые Силы 
Республики Таджикистан состоят из сухопутных 
войск, мобильных войск, военно-воздушных сил 
и сил противовоздушной обороны (ст. 5). Отличи- 
тельной особенностью от российского законода- 
тельства1 является положение, закреплённое в

войны. По мнению автора, аналогичная формулировка «ис- 
тец или ответчик в составе Вооружённых Сил РФ» закреп- 
ленная в пп. 2 п. 1 ст. 202 Гражданского кодекса РФ огра- 
ничивает право военнослужащих других войск, воинских 
формирований и органов на применение института 
приостановления течения срока исковой давноста в 
период действия режима военного положения.
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абз. 3 ст. 5 данного Закона, которое устанавли- 
вает, что в военное время в состав Вооружённых 
Сил Республики Таджикистан также входят 
Национальная гвардия Республики Таджикистан, 
Государственный комитет по национальной без- 
опасности Республики Таджикистан, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Респуб- 
лики Таджикистан, войска гражданской обороны 
Комитета по чрезвычайным ситуациям и граж- 
данской обороне при Правительстве Республики 
Таджикистан, конвойный полк Управления ис- 
правительных дел Министерства юстиции Рес- 
публики Таджикистан, Агентство по обеспече- 
нию специальным имуществом при Министер- 
стве экономического развития и торговле Респуб- 
лики Таджикистан [2]. Это так же отражено в ст. 
18 Закона Республики Таджикистан от 4 ноября 
1995 года, № 208 «Об обороне». Из этого следует, 
что у истца или ответчика, проходящего службу в 
одном из вышеперечисленных ведомств, также 
возникает право на применение ст. 226 ГК РТ.

Особого внимания заслуживает положе- 
ние, что течение исковой давности приостанав- 
ливается и в случае приостановления производ- 
ства по делу. В отличие от п. «б» ч. 1 ст. 226 
Гражданского кодекса РТ в абз. 3 ст. 220 Граж- 
данского процессуального кодекса Республики 
Таджикистан, предусмотрено больше основа- 
ний для приостановления судом производства 
по делу:

— участие ответчика или истца в боевых 
действиях;

— выполнение истцом или ответчиком 
задач в условиях чрезвычайного положения;

— выполнение истцом или ответчиком 
задач в условиях военного положения;

— выполнение истцом или ответчиком 
задач в условиях военных конфликтов [6].

С момента провозглашения независимости 
Республики Таджикистан по настоящее время на 
её территории режим военного положения не вво- 
дился, однако Вооружённые Силы, равно как и 
другие силовые структуры и правоохранитель- 
ные органы неоднократно принимали участие в 
боевых действиях и иных мероприятиях, по под- 
держанию мира и безопасности на территории 
страны. История развития Таджикистана на 
постсоветском пространстве свидетельствует 
об участии сотрудников силовых структур и

правоохранительных органов в боевых дей- 
ствиях, как в мирное время, так и в период дей- 
ствия режима чрезвычайного положения: 1992- 
1997 гг. -  вооружённый конфликт; 1998 год -  
попытка государственного переворота членами 
незаконного вооружённого формирования 
М. Худойбердиева на территории Ленинабад- 
ской области (ныне Согдийская область); 2001 
год -  боевая операция «Молния»; 2010 год -  
операция «Боздошт» на территории Раштской 
группы районов; 2012 год -  уничтожение орга- 
низованных преступных групп на территории 
ГБАО; 2015 год -  попытка государственного 
переворота членами ныне запрещённой партии 
исламского возрождения Таджикистана.

Полагаем, что у лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в мирное время, а 
также привлекаемых для обеспечения режима 
чрезвычайного положения должно быть не 
меныпе оснований на применение данной 
нормы закона, чем у лиц, находящихся в соста- 
ве Вооружённых Сил в условиях действия ре- 
жима военного положения. А в соответствии с 
п. «б» ч. 1 ст. 226 Гражданского кодекса Респуб- 
лики Таджикистан на таких лиц не распростра- 
няется положение о приостановлении течения 
срока исковой давности. Так, в соответствии 
положениями Закона Республики Таджикистан 
от 15 июля 2004 года, № 53 «О защите населе- 
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» при 
необходимости Вооружённые Силы Респуб- 
лики Таджикистан, другие войска, воинские 
формирования и органы могут быть привле- 
чены к ликвидации чрезвычайных ситуаций[5].

Налицо противоречие между положениями 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
и положениями Закона Республики Таджикистан 
«Об обороне», которое требует скорейшего 
разрешения. В соответствии с установленной 
системой нормативных правовых актов в 
Республике Таджикистан законы и кодексы 
имеют равную юридическую силу (ст. 9) [9].

Исходя из вышеизложенного, представ- 
ляется целесообразным п. «б» ч. 1 ст. 226 Граж- 
данского кодекса Республики Таджикистан 
сформулировать следующим образом: «если ис- 
тец или отеетчик находится в составе Воору- 
жённых Сил Республики Таджикистан, других 
еойск, еоинских формироеаний и органое, прие-
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лекаемых для обеспечения режима военного и 
(или) чрезвычайного положения, участия в бое- 
вых действиях, а также для вьтолнения задач 
вусловиях военного конфликта».

По нашему мнению, данная формули- 
ровка считается более точной и будет не только 
соответствовать нормам действующего граж- 
данского и военного законодательства страны, 
но и позволит гарантировать соблюдение граж- 
данских прав той категории лиц, которая как в 
мирное, так и в военное время обеспечивает 
безопасность страны, защиту общества и жиз- 
ненно важных интересов.
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ҷарима, ҳацмузд, ишртнома, ҳалнома, царз, кредитор, бонк.
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Дар адабиёти ҳуқуқй он масъалаҳое, ки ба 
табиати ҳуқуқии фоизҳо барои истифодабарии 
воситаҳои пулии ғайр, таносуби ухдадориҳои 
фоизҳо ва ухдадориҳо оид ба рӯёнидани зиён, 
пардохти ноустуворона дахл доранд, мавриди 
таҳқиқоти олимони зиёде қарор гирифтаанд, 
вале мушкилоти истифодаи ухдадории пулй ва 
навъҳои алоҳидаи он мавриди таҳқиқи 
ҳамаҷонибаро фаро нагирифтааст.

Чи тавре ки Новосёлова Л.А. дуруст қайд 
мекунад, мафҳуми «фоизҳои солона» худ ба худ 
табиати ҳуқуқии муносибатҳои ба миёномадаро 
муайян намекунад, балки танҳо ба тарзи 
ҳисобкунии маблағҳои пулиро ишора мекунад» 
[1,с.52].

Тибқи ақидаи Тирская Е., барои истифо- 
дабарии воситаҳои пулй ҳамчун подош барои 
пешниҳоди сармоя дар рафти рушди муътадили 
муносибатҳои ухдадории ҳуқуқй, фоизҳо ҳан- 
гоми вайрон карда шудани ухдадориҳо ҳамин 
тавр боқй мемонанд. Ҳатто агар қарзи 
аввалинаи бефоиз бошад, дар асоси қонун, яъне 
моддаи 395 КГФР (моддаи 426 КГҶТ) ҳангоми 
вайрон кардани иҷрои ухдадориҳои пулй қарз- 
дор ухдадор аст барои истифодабарии восита- 
ҳои пулии ғайр фоизҳо пардохт намояд [2, с.2].

Он чи ки ба муносибати шартҳои иҷрои 
ухдадориҳои фоиз тааллуқ дорад қонунгузории

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон хел 
қоидаҳои умумиро муқаррар накардааст. Дар 
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 
моддае вуҷуд надорад, ки қоидаҳои истифода- 
барии чунин ухдадориро ба таври муфассал 
танзим намояд. Вале баъзе нишондодҳои 
муайян оид ба иҷрои ухдадории пулй дар 
моддаҳои алоҳидаи КГҶТ ҷой дорад, дар ин 
ҳолат ба назар гирифтан лозим аст, ки барои 
баъзе дигаргуниҳои ин ухдадорй, хусусиятҳои 
иҷрои он муқаррар карда мешавад.

Қоидаҳои махсус вуҷуд дорад, ки дар 
муносибат бо иҷрои ухдадории фоизи ба 
шартҳои зерини он дахл доранд, аз ҷумла:

1) андозаи (ҳаҷми) ухдадории пулй;
2) андозаи фоизҳо;
3) марҳилаи ҳисоб карда ворид сохтани 

иҷрои ухдадории пулй.
Андозаи ухдадории пулй аз маблағи 

қарзи асосии пулй вобаста аст. Яке аз хусусият- 
ҳои қарзи пулй қобилияти овардани даромади 
доимй дар шакли фоизҳо чун пардохт барои 
маблағи пешниҳодшуда мебошад. Вале, фоизҳо 
ба таври фаврй гузаронида намешаванд. Онҳо 
бояд бо созиш ва ё қонуни дахлдор асоснок 
карда шуда бошанд.

Масалан, тибқи моддаи 426 КГҶТ барои 
истифодабарии воситаҳои пулии ғайр фоизҳо
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ба маблағи ин воситаҳо пардохта мешаванд. 
Тибқи қисми 1 моддаи 829 КГҶТ кредитор 
ҳуқуқи аз қарзгиранда гирифтани фоизҳои 
маблағи қарзро бо андоза ва тартибе дорад, ки 
дар шартнома нишон дода шудааст. Ҳангоми 
дар шартнома зикр нагардидани шартҳо оид ба 
фоизҳо андозаи онҳо тибқи меъёрҳои муқаррар- 
намудаи бонкҳо дар рӯзи аз ҷониби қарзгиранда 
пардохт шудани қарз ва ё қисми мувофиқи он 
муайян карда мешавад.

Ҳамзамон, дар ҳолатҳои алоҳида ҳисоб 
кардани фоизҳо барои чунин ухдадориҳои 
такроршаванда, ба мисли зиён, фоизҳо ва 
ноустуворонаҳо роҳ дода мешавад. Тибқи қис- 
ми 1 моддаи 394 КГҶТ замонатдиҳандае, ки уҳ- 
дадорияшро иҷро мекунад, ҳуқуқ дорад аз қарз- 
дор пардохти фоизҳоро ба маблағе, ки аз ҷони- 
би ӯ ба кредитор пардохта шудааст ва низ ҷуб- 
рони зиёнеро, ки вобаста барои ҷавобгар будан 
барои қарздор дидааст, талаб намояд. Дар ин 
ҳолат фоизҳо дар асоси моддаи 426 КГ ҶТ ба та- 
моми маблағи аз тарафи зомин ба қарздор пар- 
дохташуда гузаронида мешавад, аз ҷумла, зиён, 
ноустуворона, фоизҳои пардохтшавандаи 
кредитор ва ғайра, ба истиснои пардохт аз тара- 
фи зомин вобаста ба муҳлати гузаронидаи худ 
[3,с.45].

Чун баъди аз тарафи зомин қонеъ сохтани 
талабот ухдадории асосй ба пуррагй ё қисман 
иҷрошуда ҳисобида мешавад, зомин ҳақ 
надорад, ки аз қарздор пардохти фоизҳоро, ки 
бо шартҳои таъмини ухдадориҳо аз лаҳзаи 
пардохтани талаботи қарздор муайян карда 
шудааст, талаб намояд [4, с.45].

Ҳамин тавр, бо дарназардошти табиати 
ҷуброншавандаи фоизи ухдадориҳо, мақомоти 
ҳуқуқтатбиқкунанда дар қонеъгардонии 
талабот оид ба ҳисоб карда гузаронидани 
фоизҳо ба фоизҳо ва зиёнҳо, имконияти ҳисоб 
кардани онҳоро ба намудҳои алоҳидаи 
ухдадориҳои пулй роҳ медиҳанд. Дар амалия 
кредиторҳо ҳангоми ҳисоб кардани фоизҳо аз 
маблағи қарзи пулй андози иловакардашударо 
хориҷ намекунанд ва ё ин ки қисми пардохтҳои 
харҷкардаи қарздор ва ғ., ба назар нагирифта ба 
хатогй роҳ медиҳад.

Дар сатҳи қонунгузорй мустаҳкам 
кардани манъи истифодабарии қоидаҳои 
моддаи 358 Кодекси гражданиро барои муайян 
намудани андозаи фоизҳои солона мувофиқи

мақсад меҳисобем. Бинобар ин, зарур 
мешуморем, ки андозаи фоизҳо аз микдори 
ҳақмузд (ставка)-и аз нав молиякунонй барои 
давраи муайяни вақт муқаррар карда шавад.

Мутобиқи қисми 1 моддаи 829 КГҶТ 
меъёри фоизи бонкй дар рӯзи пардохт кардани 
маблағи қарзи қарздор ва ё қисми муайяни он 
муайян карда мешавад. Қисми 1 моддаи 426 
КГҶТ ҳамин муҳтаворо дарбар мегирад, вале 
қоидаҳои иловагй барои рӯёнидани қарз дар 
фаъолияти судй мухтасаран баён карда шуда- 
аст. Дар асоси қоидаҳои моддаи 358 КГҶТ ба 
судҳо пешниҳод карда шудааст, ки имконият- 
ҳои қонеъ сохтани талаботи кредитор вобаста 
ба меъёрҳои ҳисобшавандаи фоизҳои бонкй дар 
рӯзи пешниҳод намудани даъво ва ё рӯзи 
баровардани ҳалнома истифода бурда шавад. 
Ҳамзамон, ҳалномаи суд на ҳамеша ба нишон- 
доди дар қонун муқарраркардашуда мувофиқ 
меоянд, дар ҳолати истифодабарии ҳақмуздҳои 
(ставкаҳои) гуногун ё муайян кардани ҳақмузди 
аз нав маблағгузорие, ки ҳақмузди он бештар ба 
меъёри ҳисобй дар тамоми давраи истифода- 
барй то дараҷае наздик аст.

Дар қисми 1 моддаи 426 КГҶТ қоидае 
муқаррар шудааст, ки мувофиқи он барои 
истифодабарии воситаҳои пулҳои ғайр барои 
ғайриқонунй нигоҳ доштани онҳо, саркашй аз 
баргардонии онҳо, гузаронидани муҳлати дигар 
дар пардохти онҳо, ё беасос гирифтан ва ё нигоҳ 
доштани пасандозҳо аз ҳисоби шахси дигар - 
пардохти фоизҳо ба ҳисоби маблағҳои ин 
воситаҳо ба ҷо оварда мешавад[5]. Тафсири 
якхелаи ҳамин меъёр мушкилиҳои зиёдеро ба 
бор меорад. Масалан, аз ҷониби баъзе 
муҳаққиқон истилоҳи «истифодабарй» дар 
ҳошияи моддаи 426 КГҶТ айнан фаҳмида 
намешавад, худи истифодабарй бошад, на ба 
сифати асос, на ба сифати шарти рӯёнидани 
фоизҳо дар назар дошта намешавад. 
Муаллифони дигар, баръакс, «истифодабарй»- 
ро чун асоси муҳим ва ягонаи ухдадории дар 
моддаи 426 КГҶТ овардашуда мефаҳманд.

Меъёре, ки дар қисми 1 моддаи 426 КГҶТ 
оварда шудааст, аксар ба сифати қоидаи 
умумии муқарраркунандаи оқибатҳои гузаш- 
тани муҳлати иҷрои ухдадории пулй фаҳмида 
мешавад. Асос барои ин номи модда 
«Масъулият барои ғайриқонунй истифода 
бурдани маблағи ғайр» мебошад, ки дар он
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меъёри мазкур ва муқаррароти он дар низоми 
меъёрҳои умумии боби 24 КГҶТ «Масъулияти 
вайрон кардани ухдадорй» ҷой дода шудааст.

Ҳамзамон, маълум аст, ки соҳаи 
фаъолияти ҳамин меъёр нисбатан васеъ 
мебошад. Ба дараҷаи камтар бояд якчанд асоси 
бавуҷудоии ухдадории пардохти фоизро, аз 
ҷумла сарватмандшавии беасос ва ғайриқонунй 
нигоҳ доштани маблағҳои пулй ба 
муҳлатгузаронии иҷрои ухдадориҳои пулй ва 
вобастабударо дар бар мегирад.

Дар чунин ҳолат, саволе ба миён меояд, 
ки қонунгузор зери ифодаи «ғайриқонунй 
нигоҳ доштан», «саркашй аз баргардонидани 
онҳо» ва «муҳлатгузаронй дар пардохт» чиро 
дар назар дорад?.

Дар назари аввал, ҳамааш фаҳмо ба назар 
мерасад: зери пардохти маблағ ба таври
анъанавй он амале фаҳмида мешавад, ки айнан 
муҳтавои ухдадории пулиро дар бар мегирад, 
зеро чун дар ин ҷумла истифода шудани 
калимаи «дигар» ба «ғайриқонунй нигоҳ дошта 
шудан» ва «саркашй аз баргардонидан» ба 
мисли аксар ҳолатҳои муҳлатгузаронии пулй 
ишора менамояд, худи онҳо низ ба сифати 
шаклҳои гуногуни иҷрои номатлуби ухдадории 
пулй мавриди баррасй қарор мегиранд. Вале, 
агар ба чунин тафсирнамой пайравй карда 
шавад, он гоҳ маълум мегардад, ки чунин 
тавсия кардан (формулировка) нодуруст 
мебошад.

Дар ҳақиқат, агар саркашй аз 
баргардонидани маблағро чун аксар ҳолати 
пардохт нашудани онҳо фаҳмидан раво бошад, 
он гоҳ «нигоҳ доштани маблағ» - мафҳумест, ки 
муҳтавои он танҳо бо фаҳмиши қисман пардохт 
нашудан мувофиқ меояд. Зеро, ғайриқонунй 
нигоҳ дошта шудани пул метавонад, ки натиҷаи 
вайронкунии ҳам ухдадории пулй ва ҳам он 
ухдадорие бошад, ки ҳарчанд бо додани пул 
вобаста аст, вале пулй маҳсуб намегардад. Ба 
инҳо, аз ҷумла, ухдадории боркашонанда ба 
хотири ба қабулкунанда додани ашёҳои барои 
ҳамлу нақл қабулшуда ба нигохдоранда бошад 
- баргардонидан ва ба молсупоранда додани 
моли барои нигохдорй супоридашуда, 
комиссионер - ба комитент додани тамоми 
маблағи аз он гирифташуда ва ғ. дохил 
мешаванд. Зиёда аз ин, ба таври ғайриқонунй 
нигоҳ дошта шудани маблағ, аслан, бо

вайронкунии ягон навъи ухдадорй метавонад, 
ки алоқаманд набошад.

Дар Кодекси граджании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҳолатҳои мушаххас нигоҳ 
дошта шудани пул дар моддаи 631 КГҶТ доир 
ба ҳуқуқи иҷорагир барои нигоҳ доштани 
маблағи хароҷоти ӯ барои бартараф кардани 
норасоиҳои молумулки ба иҷора додаи ӯ аз 
пардохти иҷора ва дар моддаи 935 КГҶТ, ки ба 
комиссионер ҳуқуқи нигоҳ доштани маблағи 
тибқи шартнома ба ӯ тааллукдоштаро аз тамоми 
маблағҳо ба ӯ аз ҳисоби комитент медиҳад, 
ишора меравад. Дар ҳарду модда сухан дар 
бораи нигоҳ дошта шудани маблағ меравад, ки 
ба қарздор дахл дошта, аз воситаҳои пулие 
иборат мебошад, ки бояд ба кредитор дода 
шавад. Вале, агар дар ҳолати якум чунин дода 
шудан бо пардохти қарзи пулй алоқаманд 
бошад, он гоҳ дар ҳолати дуюм бо иҷрои 
ухдадорие, ки пулй баҳисоб намеравад, вобаста 
мебошад.

Дар ин ҳолат агар ба тафсири истилоҳи 
«ғайриқонунй нигоҳ дошта шудан» дар ҳошияи 
моддаи 426 КГҶТ ба мисли аксар ҳолати 
гузаронидани муҳлати иҷрои ухдадории пулй 
такя карда шавад, он гоҳ бояд эътироф карда 
шавад, ки комиссионер набояд барои пардохти 
фоизҳо ба маблағи воситаҳои пулии нигоҳ 
дошташуда, тартибе маҷбур карда шавад, ки 
дар моддаи мазкур нишон дода шудааст.

Истилоҳи «ғайриқонунй нигоҳ доштани 
маблағҳои пулй» ҳамчунин дар қисми 3 моддаи 
891 КГҶТ истифода бурда мешавад [6]. Қисми 
мазкур меъёрҳоеро дарбар мегирад, ки 
ҷавобгарии бонкро барои ғайриқонунй нигоҳ 
доштани маблағҳои пулии мизоҷон дар шакл ва 
андозаи дар моддаи 426 КГҶТ овардашуда 
пешбинй намудааст.

Ҳангоми баррасии баҳсҳо вобаста ба 
татбиқи ҷавобгарй барои ба таври номатлуб ба 
амал баровардани ҳисобҳо нисбати бонкҳо бояд 
ба назар гирифта шавад, ки агар вайрон 
намудани қоидаҳои ба амалбарории 
амалиётҳои ҳисобҳо ҳангоми ҳисобу китоб бо 
супоришҳои пардохтй ба ғайриқонунй нигоҳ 
доштани воситаҳои пулй оварда расонида 
бошад, бонк аз ҷумла бонке, ки барои иҷрои 
супориш ҷалб карда шудааст ва 
пардохткунанда фоизҳои пешбинй намудаи 
моддаи 426 Кодексро дар асоси моддаи 891
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Кодекс пардохт намояд. Ғайриқонунй нигоҳ 
доштан, дар ҳамаи ҳолатҳои ҳангоми аз тарафи 
бонк гузаронидани муҳлати маблағи пулй бо 
супориши пардохткунанда ҷой дорад. Мизоҷи 
пардохткунандаи аз тарафи бонк бо шартномаи 
ҳисоби бонки хизматрасонанда, дар ҳолати аз 
тарафи ин бонк бе асос нигоҳ доштани 
воситаҳои пулй ҳангоми иҷрои супориши 
пардохтй ҳақ дорад ё талабот оид ба пардохти 
ноустуворонаи пешбининамудаи моддаи 880 
Кодекс ё талабот оид ба пардохти фоизҳоро дар 
асоси моддаи 891 Кодекс пешниҳод намояд[7, 
с.47].

Дар қисми 2 моддаи 891 КГҶТ бошад, 
қоидае муқаррар карда шудааст, ки тибқи он 
«дар ҳолатҳое, ки агар иҷро накардан ё иҷрои 
номатлуби супоришнома бинобар вайронкунии 
қоидаҳои анҷом додани амалиёти 
ҳисоббаробаркунй аз ҷониби бонки барои 
иҷрои супоришномаи пардозанда ҷалбгардида 
рух дода бошад, он гоҳ ҷавобгарй аз тарафи суд 
метавонад, ки масъулиятро ба зиммаи ҳамин 
бонк вогузор намояд».

Меъёрҳои ишорашударо марҳилаи Суди 
Олй пешниҳод намуданд, ки чунин тафсир 
карда шавад: ҷавобгарй дар шакли пардохти 
фоизҳо ба маблағи воситаҳои пулии 
ғайриқонунй нигохдошташуда метавонад, ки 
бевосита ба бонки гунаҳгор бо ҷалби супориши 
мизоҷ барои иҷро ҷалбкардашуда, ҳарчанд, ки ӯ 
бо шартномаи ҳисоби бонкй алоқаманд 
набошад, татбиқ карда шавад[8].

Чунин хулосабарорй дуруст ва расман бе 
камбудй мебошад. Он аз нуқтаи назари 
консепсияе, ки пешниҳод мекунад фоизҳо 
тибқи моддаи 426 КГҶТ танҳо барои ҳангоми 
гузаштани пардохти қарзи пулй муқаррар карда 
шудаанд, ғайримантиқй ба назар мерасад. Зеро 
бонки иҷрокунанда дар чунин ҳолат бо мизоҷон 
на танҳо бо ухдадориҳои пулй, балки умуман бо 
ягон навъи дигари ухдадориҳо алоқаманд 
намебошад.

Чун дар ин ҳолат аз тарафи бонк дошта 
шудани маблағҳои пулии мизоҷ зараррасонии 
ғайришартномавй мебошад, ба таври пайваста 
ҳамин нуқтаи назарро дастгирй намуда, на оид 
ба ҷавобгарй тибқи қоидаҳои моддаи 426 КГҶТ, 
балки оид ба ҳолати махсуси ҷавобгарии 
ғайришартномавй ҳарф задан дуруст мебошад.

Дар бештари корҳои илмй эътироф карда 
мешавад, ки ҳалли онҳо бояд ба вобастагй аз 
муайян кардани масъалаи тартиби нисбатан 
умумй оид ба табиати ҳуқуқй (моҳияти) 
фоизҳои қонунй гузошта шавад, ки дар моддаи 
426 КГҶТ ба назар гирифта шудаанд. Пеш аз 
ҳама, баҳс оид ба табиати фоизҳои солона ба 
фаҳмонидани масъалае меравад, ки оё онҳо яке 
аз навъҳои ҷавобгарй барои вайрон кардани 
ухдадории пулй мебошанд ва ё пардохт барои 
истифодаи ғайриқонунии воситаҳои пулии 
ғайр.

Олимони дигар қайд мекунанд, ки 
фоизҳои солона аз истифодаи воситаҳои пули 
ғайр ба сифати ноустуворона барои вайрон 
кардани ухдадориҳои пулй (Э.П.Гаврилов, А.А. 
Попов) буда, нисбати онҳо ба қоидаҳои умумии 
ноустуворона алалхусус, дар моддаҳои 330-333, 
394, 396, 401, 404-406 КГФР (хусусан,
моддаҳои 355-358, 424, 427, 432, 435, 437 КГ 
ҶТ) татбиқ карда мешавад. Ҳамин тавр 
«гипотеза ва ҳам диспозицияи моддаи 395 КГ 
ФР (моддаи 426 КГҶТ) бо унсурҳои 
конструктивии мутобиқаткунандаи қисми 1 
моддаи 330 КГФР (қисми 1 моддаи 355 КГҶТ 
шабоҳат доранд)». Дар иртибот ба ин пешниҳод 
менамоянд, ки қоидаҳои моддаи 395 КГФР 
(моддаи 426 КГҶТ) нисбати моддаи 330 КГФР 
(моддаҳои 355-357 КГҶТ), меъёри махсус, яъне 
чун меъёр дар бораи ноустуворонаи қонунй 
дониста шавад [9, с.89-96].

Ҳатто ақидаи олимоне, ки мавқеи 
мазкурро дастгирй менамоянд аз ҳамдигар фарқ 
менамояд. Як гурӯҳи олимон чунин 
меҳисобанд, ки фоизе, ки дар моддаи 395 КГФР 
пешбинй карда шудааст, як намуди 
ноустуворона мебошад, дигарон ҳамчун 
намуди ноустуворонаи диспозитивии қонунй 
меҳисобанд [10, с.80].

Далелҳои зиёди ҷиддй барои тасдиқи ин 
нуқтаи назар оварда шудааст, ки як теъдоди 
онҳо аз муқаррароти Кодекси гражданй бар 
меоянд. Асос аз он иборат аст, ки аз нуқтаи 
назари расмии ҳуқуқй фоизҳо тибқи моддаи 426 
КГҶТ ба пуррагй зери мафҳуми ноустуворона 
фаҳмида мешаванд, ки дар моддаи 355 КГҶТ 
нишон дода шудааст.

Мо бо он мувофиқем, ки хусусиятҳои 
истилоҳоти навъҳои алоҳида ва моддаҳо худ ба 
худ дар асоси махдуд кардан наметавонанд, ки
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дар он мафҳумҳои ҳуқуқй ва конструксияҳо 
гузошта шаванд. Барои ҳамин он далел ба ин 
гуфтаҳо монеа эҷод намекунад, ки фоизҳо дар 
матни моддаи 426 КГҶТ ба таври бевосита 
ноустуворона номида нашудаанд. Ба ғайр аз ин, 
дар қонунгузории гражданй як қатор меъёрҳое 
мавҷуданд, ки дар онҳо тибқи эътирофи умум, 
истилоҳи «фоиз» ба сифати ҳаммаънои 
(синоними) калимаи «ҷарима (пеня)» истифода 
бурда мешавад, ҳарчанд ки ин ба таври 
бевосита нишон дода намешавад. Масалан, 
ҳамин чора, боз хусусияти ошкорои ҷазодиҳй 
низ дорад, ки дар қисми 3 моддаи 1023 КГҶТ 
пешбинй шудааст. Тибқи он маблағҳои аз 
ҷониби шахс беасос амонат гирифташуда, ба 
онҳо ухдадории суғуртавй вогузор шудааст, ба 
туфайли он ки ин ё он ухдадориро ба таври 
номатлуб иҷро кардааст, ки тибқи талаби 
мақомоти назорати давлатии суғуртавй ба 
нафъи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда, ба 
зам намудан ба онҳо маблағи фоизҳо мувофиқи 
моддаи 426 Кодекси мазкур рӯёнида мешаванд.

Далели дигари консепсияи таҳлилша- 
ванда дастур барои ягонагии таносуби 
ноустуворона ва фоизҳои қонунй бо зиён 
мебошад. Дар ин ҳолат ба таври асоснок зикр 
карда мешавад, ки хусусияти фоизҳои санҷишй 
дар муносибат бо зиён аз тарафи моддаи 426 
КГҶТ муқаррар кардашуда наметавонад, ки чун 
монеа барои тарафҳо ба хотири баррасй 
намудани муносибатҳои дигари онҳо бо зиён 
баҳогузорй шавад, масалан, он фоизҳо бо 
тартиби истисной, алтернативй ё ин ки 
ҷаримавй рӯёнида мешаванд.

Қобили зикр аст, ки дар натиҷаи таҳлил 
кардани мо пайваста ғайриимкон будани 
якуякбора рӯёнидани фоизҳо ва ноустуворона 
тибқи шартнома ва ё қонун пешниҳод карда 
мешавад. Чунончи, агар тарафҳо дар шартнома 
ҷавобгарй барои гузаштани муҳлати пардохти 
қарзи пулиро муқаррар карда бошанд, пас, онҳо 
аз ҳуқуқи тағйир додани андозаи ҷарима (пеня)- 
ро дар моддаи 426 КГҶТ (моддаи 395 КГФР) 
муқаррар намудааст, истифода бурданд, барои 
ҳамин он татбиқ карда намешавад. Вале агар 
ноустуворона тибқи қонун пешбинй карда шуда 
бошад, он гоҳ меъёри он бояд дар муносибат бо 
меъёри моддаи 426 КГҶТ махсус эътироф карда 
шуда, вобаста ба он охирин низ набояд татбиқ 
карда шавад.

Боиси зикр аст, ки ҳолати барраси- 
шаванда дастгирй наёфта бошанд ҳам, ошкор 
кардани ҷиҳатҳои сусти он мушкил аст. Тибқи 
нуқтаи назари дигар, фоизҳо аз рӯи моддаи 426 
КГҶТ чораи мустақили ҷавобгарии гражданй - 
ҳуқуқй дар баробарии зиён ва ноустуворонаҳо 
мебошад [11, с.261]. Вобаста ба ҳамин мавқееро 
зикр бояд кард, ки ин ё он фаҳмиши моҳияти 
фоизҳо «барои истифода бурдани маблағи 
ғайр» дар ниҳояти кор аз ҷавоб ба он саволе 
вобаста бошад, ки чаро вайронкунанда ухдадор 
аст фоизҳоро пардохт намояд ва асосноккунии 
ҳуқуқй барои чунин ухдадорй кадом аст? Бояд 
зикр намуд талош кардан душвор аст, ки тибқи 
шакли дар моддаи 426 КГҶТ овардашуда 
фоизҳо дар ҳолатҳои алоҳида, аз ҷумла, вақте 
ки онҳо барои гузаштани муҳлати пардохти 
қарзи пулй муқаррар карда шудаанд, чораи 
мустақили ҷавобгариҳои гражданй-ҳуқуқиро 
мефаҳмонанд.

Далелҳои гуногун ба хотири дастгирии 
нуқтаи назари охирин аз ҷумла, аз тарафи 
Розенберг, Е.А., Суханов, А.Д., А.В. Беличев, 
М.З. Раҳимов, М.И. Брагинский пешниҳод 
шуда буданд. Новобаста аз далелҳои гуногуни 
аз ҷониби олимони зикршуда овардашуда, як 
хусусияти муҳими онҳоро муттаҳидкунанда 
мавҷуд аст: таваҷҷуҳи махсус ба моддаи 426 
КГҶТ дар калимаи «истифодабарй» карда 
мешавад. Моҳияти консепсияи баррасишаванда 
дар он ифода меёбад, ки зери асоси 
ухдадориҳои пардохти фоизҳо тибқи моддаи 
426 КГҶТ дар ин меъёр худи далели истифодаи 
ғайриқонунии воситаҳои пулии ғайр новобаста 
аз он фаҳмида мешавад, ки тибқи кадом 
ҳолатҳои аниқ чунин истифодабарй амалй 
карда мешавад.

Пас, ба ақидаи Розенберг М., муқарра- 
роти моддаи 395 КГФР (моддаи 426 КГҶТ) 
«оқибатҳои умумии истифодабарии воситаҳои 
пулии ғайрро дар назар дорад, ки ба ҳамаи 
ҳолатҳо новобаста аз асоси истифодабарй 
(шартномавй ё ғайришартномавй) татбиқ 
мешавад» [12, с.322]. Ӯ ҳамчунин қайд
мекунад, ки «асос барои талаби кредитор оид ба 
ӯ пардохт шудани фоизҳои қонунй худи далели 
дар дасти қарздор мавҷуд будани воситаҳои 
пулие мебошад, ки онҳо ба кредитор тааллуқ 
доранд ва ё воситаҳои худии қарздор ва ё 
воситаҳои шахсони сеюм, ки бояд ба ӯ дода

51



Маҷаллаи ил.иӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (31), 2018

шаванд. Ин ба таври бевосита аз ҷумлаи якуми 
қисми 1 моддаи 395 КГФР (қисми 1 моддаи 426 
КГҶТ) бармеояд [12, с.328].

Суханов Е.А., оид ба ягонагии табиати 
иқтисодй ва ҳуқуқии фоизҳои ухдадориҳои 
қарзй (заёмй) ва фоизҳое, ки вобаста ба 
ухдадориҳои пулй мутобиқи моддаи 395 КГФР 
(моддаи 426 КГҶТ) рӯёнида мешавад, 
хулосабарорй намуда, онро чунин маънидод 
мекунад, ки дар ҳарду ҳолат қарздор маблағи 
ғайрро истифода мебарад, ки онҳо, агар дар 
дасти кредитор мебуданд, ба ӯ даромади 
муайян меоварданд [13].

Қисми 1 моддаи 426 КГҶТ он қоидаеро 
дарбар мегирад, ки тибқи онҳо андозаи фоиз бо 
дарназардошти ставкаи миёнаи фоизи бонкй 
дар рӯзи иҷрои ухдадории пулй ё қисми 
дахлдори ин ухдадорй муайян кардааст, ба 
ҳисоб гирифта мешавад. Ҳангоми аз тариқи суд 
рӯёнидани қарз, суд метавонад талаботи 
кредиторро бо дарназардошти ҳақмузди 
(ставкаи) миёнаи баҳисобгирии фоизи бонк дар 
рӯзи пешниҳоди даъво ё дар рӯзи баровардани 
қарор ё дар рӯзи пардохти воқей қонеъ намояд.

Қоидаҳои нишондодашуда ба қоидаи 
умумии тартиби ҳисоб кардани зиёнҳо, ки 
тибқи қисми 3 моддаи 423 КГҶТ муқаррар 
карда шудаанд, мувофиқанд, ки тибқи онҳо 
ҳангоми муайян кардани зарарҳо он нархҳое ба 
назар гирифта мешаванд, ки дар он ҷойе вуҷуд 
доранд, ки ухдадорй бояд иҷро мешуд, дар рӯзи 
ба таври ихтиёрй қонеъгардонии талаботи 
кредитор аз тарафи қарзгиранда, вале агар талаб 
ба таври ихтиёрй қонеъ гардонида нашуда 
бошад - дар рӯзи пешниҳод шудани даъво; 
вобаста ба ҳолат суд метавонад, ки талаботро 
оид ба рӯёнидани зиёнҳо қонеъ гардонад, бо 
дарназардошти нархҳое, ки дар рӯзи 
баровардани ҳалнома мавҷуд буданд [14, с.54].

Ҳамзамон, муқаррароти қисми 1 моддаи 
426 КГҶТ андаке аз қоидаҳои қисми 3 моддаи 
423 КГҶТ дар он қисме фарқ мекунад, ки он ба 
ҷойҳое дахл дорад, ки ба онҳо андозаи фоизҳо 
муайян карда мешавад. Фарқи нишондодашуда 
ҳадди хеле кам мегардад, агар он меъёре ба 
таваҷҷуҳ гирифта шавад, ки дар моддаи 339 
КГҶТ ҷой дорад. Тибқи он иҷрои ухдадории 
пулй дар ҷойе иҷро карда мешавад, ки дар он ҷо 
тарафҳои ухдадориҳои ҳуқуқй, яъне кредитор 
ва қарздор зиндагй менамоянд [15, с.71-72].

Агар иҷрои ухдадории шаҳрвандон дар 
асоси қонунгузорй ва шартнома ё дар асоси 
моҳияти ухдадорй муайян карда нашуда бошад, 
он гоҳ ҷойи чунин иҷро вақти зоҳиршавии 
ухдадорй ё ҷойи зисти кредитор ва агар 
кредитор шахси ҳуқуқй бошад, ҷойи 
ҷойгиршавии он мебошад.

Вале ҳангоми тасвияи меъёрҳои қисми 1 
моддаи 426 КГҶТ эҳтимолан, дар навбати аввал 
мавриди таваҷҷуҳи на қоидаи ишорашуда, 
балки имконияти воқеии кредитор ҷиҳати 
гирифтани қарзи ивазшаванда қабул карда 
шудааст, ки шояд метавонад бо хароҷоти 
нисбатан кам дар ҷойи мавҷудияти ӯ (ҷойи 
зист) амалй карда шавад. Мувофиқи қоидаҳои 
қисми 1 моддаи 426 КГҶТ андозаи фоизҳо 
тибқи меъёри ҳисобии фоизҳои бонкй муайян 
карда мешавад, яъне меъёрҳои ҳисобии Бонки 
миллии Тоҷикистон мувофиқи захираҳои қарзй, 
ки ба бонкҳои тиҷоратй пешниҳод шудаанд 
(меъёри аз нав маблағгузоришаванда).

Меъёри аз нав маблағгузоришавандаи 
Бонки миллии Тоҷикистон чун воситаи сиёсати 
молиявию қарзй хизмат мекунад. Ҳамзамон, 
интихоби он барои муайян кардани андозаи 
фоизҳо тибқи моддаи 426 КГҶТ дар табиати 
муносибатҳо чизеро иваз намекунад, ки бо 
рӯёнидани онҳо алоқаманданд. Меъёри аз нав 
маблағгузории Бонки миллии Тоҷикистон 
андозаи пардохт барои қарзҳое мебошад, ки аз 
тарафи БМТ ба ташкилотҳои тиҷоратии қарзй 
дода мешавад. Вобаста ба ҳолатҳои муайян ва 
хусусиятҳои қарзгиранда (таърихи қарзи 
субъект, хусусиятҳои таъминоти бозпасгардо- 
нии қарз, муҳлати, ки қарз гирифта мешавад ва 
ғайра), андозаи фоизҳои пардохтшаванда 
вобаста ба ҳолати аниқи қарзй метавонад, ки 
фарқ кунад. Ба ин нигоҳ накарда, амалия нишон 
медиҳад, ки ба назар гирифтани андозаи 
мавҷудаи меъёри аз нав маблағгузории БМТ 
ташкилотҳои қарздиҳанда (аниқтараш, бозор), 
дар навбати худ андозаи пардохт барои қарзҳои 
худро дар як андозаи баробар ва ё андаке 
бештар муқаррар мекунанд.

Қобили зикр аст, ки дар фарқият аз 
қонунгузории амалкунандаи қаблй, андозаи 
фоизҳои барои пардохт ҳангоми вайронкунии 
ухдадориҳои пулй, ҳоло дар КГҶТ муайян 
карда нашудааст, балки бо дарназардошти 
ҳақмузди (ставкаи) баҳисобгирии фоизи бонкй
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муайян карда мешавад. Вале ҳамон як бонк ҳам 
метавонад ва аслан нисбати мизоҷони гуногун 
ҳақмузди гуногунро (вобаста ба имкониятҳо ва 
сиёсати молиявии гузаронидашаванда) татбиқ 
намояд. Айнан ҳаминро дар бораи ҳақмузди 
(ставкаи) БМТ низ гуфтан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, «ставкае, ки дар КГ гуфта 
мешавад, дар ҳақиқат ҳам вуҷуд надорад; 
аниқтараш онро муқаррар кардан фавқуллода 
мушкил аст» [16, с.285].

Инҷо бештар ҳалли роҳҳои зерин қобили 
қабуланд.

Якум, мумкин аст ҳақмузди (ставкаи) 
баҳисобгирии Бонки миллии Тоҷикистон оид ба 
захираҳои қарзие, ки аз ҷониби бонки тиҷоратй 
(ҳақмуздаш аз нав маблағгузорй шудааст) 
пешниҳод гардидааст, ҳақмузди (ставкаи) 
матлуб ҳисобид. Татбиқи ҳақмузди мазкур ба 
якхелагии баҳисобгириҳо оварда расонида ва 
маҳз таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкунии марҳилаи 
олии судиро ба он равона менамояд.

Дуюм, бо чунин ҳақмузд (ставка) метавон 
ҳақмузди миёнамоҳ оид ба қарзҳои додаи ҳамон 
бонкеро эътироф намуд, ки ба кредитор хизмат 
мерасонад.

Татбиқи ставкаи бениҳоят пасти Бонки 
миллии Тоҷикистон дар чунин ҳолат сабаби 
зиёни молиявии берунй мегардад, ки маблағҳои 
пули ғайринакдй ғайриқонунй нигоҳ дошта 
мешавад ва ҳамзамон, имконият медиҳад, ки ба 
ҷойи гирифтани қарз аз бонки тиҷоратй аз 
воситаҳои пуллии контрагентҳои ғайриконунй 
истифода бурда, барои он фоизи паст пардохт 
намояд.

Аммо истифодаи ставкае, ки аз рӯйи он 
бонки тиҷоратии кредитор ба мизоҷони худ 
қарз медиҳад шакли исботи якхела ва 
баҳснашавандаи андозаи онро талаб менамояд, 
ки ин метавонад боиси эроди қарздор гардад.

Бояд дар назар дошт, ки маҳз барои ҳамин 
дар замони ҳозира тартиби нишондодашудаи 
муайянкунии ставкаи фоизҳо аз рӯйи моддаи 
426 КГҶТ дар амалия татбиқ намегардад. 
Ҳамзамон, дигар тарзи муайянкунии «ставкаи 
баҳисобгирии фоизи бонкй» вуҷуд дорад. 
Ставкаи Бонки миллии Тоҷикистон оид ба 
қарзҳои аз ҷониби бонкҳои тиҷоратй ба он 
пешниҳодшаванда ҳамеша ҳамчун ифодаку- 
нандаи мутлақи «ставкаи аз нав маблағгузори- 
шаванда» (моддаи 19) қабул гардида буд[17].

Ба ҳар ҳолат, фикр мекунем, ки фаҳмиши 
ҳархелаи истилоҳи «ставкаи баҳисобгирии 
фоизҳои бонкй», дар асоси муқаррароти моддаи 
426 КГҶТ дар ҳамин қисм зарурияти аниқ 
кардан ва ё ба таҷрибаи дар вакти ҳозира 
«ставкаи аз нав молиякунонии Бонки миллии 
Тоҷикистон», иваз намуданро дорад.

Агар дар муҳлати нигоҳ доштани пул 
ставкаи баҳисобгирй иваз шуда бошад, пас 
фикр менамоем, ки фоизҳо аз нав ҳисоб карда 
шаванд. Аммо қонун аз рӯйи қоидаҳои умумй 
мукаррар кардааст, ки ҳакмузди ҳисобй «ставка 
дар рӯзи иҷрои ухдадории пулй» ҳисобида 
(маҳсуб) мешавад.

Андозаи фоизҳо, ҳамчунин метавонад бо 
дигар конунҳо ва ё созишномаҳои тарафайн 
муайян карда шавад ва ғайр аз ин, ба назар 
гирифтан зарур аст, ки дар муносибатҳои 
гаржданию ҳуқуқи ба унсурҳои хориҷй 
вобастабуда меъёрҳои коллизионии ҳуқуқи 
хусусии байналмилалй татбик карда мешаванд.

Дар мутобиқат бо моддаи 1224 КГ ҶТ 
асосҳои рӯёнидан, шартҳо ва тартиботи 
баҳисобгирй, инчунин, андозаи фоизҳо оид ба 
ухдадориҳои пулй мувофиқи ҳуқуқҳои кишваре 
муайян карда мешаванд, ки нисбати ухдадории 
дахлдор татбиқ карда мешавад[18]. Агар 
пардохти фоизҳо аз рӯйи ухдадориҳои пулй ба 
шартномаҳои байналмилалй аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда асос ёфта 
бошанд, пас вазъи моддаи мазкур тибқи 
нишондоди шартномаи байналмилалй то 
дараҷае истифода карда мешавад, ки 
конунгузориҳои миллй аз нишондоди чунин 
шартномаи байналмилалй ба миён меояд. 
Мисоли он моддаи 78 Конвенсияи Вена аз 11- 
уми апрели соли 1980 «Шартномаҳои байнал- 
милалии хариду фурӯш» шуда метавонад, ки 
мувофиқи он як тараф ҳангоми пардохти 
арзиши (нархи) ва ё дигар маблағро гузаронад, 
тарафи дигар бошад ба фоизҳои маблағҳои аз 
муҳлат гузашта бе зарар барои ҳар гуна 
талаабот дар бораи зиёнҳо ҳукук дорад, ки онҳо 
метавонанд дар асоси Конвенсияи мазкур 
рӯёнида шаванд.

Конвенсия нишондоди тартиби ҳисоб 
кардани фоизҳо ва андозаи ставкае, ки бояд 
татбиқ карда шавад, надорад. Тибқи банди 2 
моддаи 7 Конвенсияи Вена ин масъалаҳо бо 
роҳи истифодаи иловагии (субсидиарии)
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меъёри ҳуқуқҳои миллй ҳал карда мешаванд. 
Агар дар шартномаҳои байналмилалй дорои 
хусусияти меъёридошта муқаррароти дақиқ дар 
бораи ҳисоб кардани фоизҳо ва андозаи татбиқи 
ҳақмузди (ставкаи) фоизҳо мавҷуд бошад, он 
гоҳ дар ҳуқуқи Тоҷикистони барои 
истифодабарии субсидиарй меъёрҳои ҳуқуқии 
тоҷикй, сарфи назар аз он, ки он барои 
истифодаи муносибатҳои тарафайн татбиқша- 
ванда мебошад, асос мавҷуд намебошад.

Мақоми махсусро Принсипҳои 
УНИДРУА ишғол мекунад. Мутобиқи мунда- 
риҷаи ин санад он метавонад мустақиман бо 
созишномаҳои тарафайн, инчунин, вақте 
тарафҳо розй мешаванд, ки шартномаи онҳо 
«бо принсипҳои умумии ҳуқуқ» ба танзим 
дароварда шаванд, татбиқ карда шаванд. 
Истифодаи онҳо, ҳамчунин ҳангоми ҳалли 
масъалаҳои ба вуҷудомадае, ки меъёрҳои 
ҳуқуқи татбиқшавандаи дахлдорро муқаррар 
намудан номумкин аст, пешбинй карда 
шудааст. Айни замон, дар доктринаи хориҷй 
тенденсияи эътирофи онҳо ҳамчун анъанаҳои 
байналмилалии савдо ба назар мерасад [19, 
с.141-147].

Бо дарназардошти диспозитивй будани 
нишондоди моддаи 426 КГҶТ нисбати андозаи 
фоизҳо, агар кредитор ташкилоти хориҷй ё 
шахси воқей бошад, пас он гоҳ ставкаи фоизҳо 
аз рӯйи исботи нишондоди андозаи он дар 
макони ҷойгиршавии кредитор муайян карда 
мешавад. Қобили зикр аст, ки қонунгузории 
гарждании амалкунанда бо принсипҳои озодии 
шартнома асос ёфта, қоидаҳои истисной ё 
махдудкунандаи ҳуқуқҳои тарафайнро дар 
муқаррар намудани ҳамагуна ставкаи фоизнок 
дар бар намегирад.

Мафҳуми фоизҳо барои ғайриқонунй 
нигоҳ доштани воситаҳои пулй, дар моддаи 426 
КГҶТ пешбинй шудааст, ки ба сифати тарзи 
ҳисоб намудани зиёни воқеии тарафи ҷабрдида, 
ки дар натиҷаи чунин вайронкунй расонида 
шудааст, имкон медиҳад, ки ба таври пайдарпай 
ва пурра хусусиятҳои истифодабарии чораи 
зикршуда тавзеҳот дода шавад. Хусусияти дар 
муносибат ба зиён санҷишй (зачетни) доштани 
фоизҳо бо он маънидод карда мешавад, ки онҳо 
танҳо як қисми зиёни эҳтимолиро дар назар 
доранд. Он чи ки ба фоизҳо ва ноустуворона 
тааллуқ дорад, онҳо аз рӯйи табиати

ҳуқуқиашон тарзи рӯёнидани зиён мебошад. 
Хусусияти ноустуворона дар он ифода меёбад, 
ки мувофиқи механизми ҳисоб кардан он 
бевосита бо андозаи оқибатҳои имконпазири 
молумулкии вайрон карда шудани ухдадориҳо 
вобаста нест. Вагарна, он бояд аз ҷониби 
тарафҳо андозаи қаблан муайяншуда ва ба 
ҳисоб гирифташудаи зиёнҳо ҳисоб карда 
шавад, на ин ки ноустуворона бошад. Нисбат ба 
ин механизми ҳисоб кардани фоизҳо тибқи 
моддаи 426 КГҶТ ба алоқаи бевоситаи онҳо аз 
андозаи зарарҳое ишора мекунад, ки дар 
натиҷаи вайронкунй расонида шудаанд. Дар 
акси ҳол ягон асосе барои он нест, ки чунин 
фоизҳо ноустуворона ҳисобида нашаванд. 
Айнан чунин фикру мулоҳизаҳо бояд ҳангоми 
ҳалли саволе истифода бурда шаванд, ки ин ва 
ё он дастурҳо оид ба рӯёнидани фоизҳо «бо 
тартибе, ки дар моддаи 426 КГҶТ оварда 
шудаанд», ки ба ин ё он ҳолати қонунгузории 
гражданй ворид карда шудаанд, оё аслан ин 
тибқи моддаи 426 КГҶТ фоиз ҳисобида 
мешавад ё ин ки ноустуворона. Нораво будани 
якбора (бо роҳи ҷамъ кардани онҳо) ситонидани 
ноустуворона ва фоизҳо бевосита аз фаҳмиши 
охирин ба сифати тарзи ҳисоб кардани зиён ба 
миён меояд.

Дар асоси муқаррароти умумй оид ба 
таносуби рӯёнидани ноустуворона ва фоизҳо, 
ноустуворона танҳо мумкин аст ба тартиби 
ҷаримавй нисбат ба фоизҳо татбиқ карда шавад, 
агар дар ин бора бевосита дар шартнома ва ё дар 
қонун пешбинй шуда бошад, яъне, агар чунин 
ноустуворонаи ҷаримавй бошад. Аз ин 
ҳамчунон бармеояд, ки кредитор, ба пардохта 
шудани ноустуворона аз қарздори ислоҳнаша- 
ванда ноил шудааст, ҳуқуқи талаб кардани 
фоизҳоро тибқи моддаи 426 КГҶТ вобаста ба он 
қисме дорад, ки онҳоро ноустуворона фаро 
нагирифтааст. Аз нуктаи назари имконияти кам 
кардани андозаи фоизҳо аз тарафи суд низ 
пурра асоснокшуда баҳисоб меравад, вале ин 
ҳам танҳо дар ҳолате, ки ин бузургй (зиёд) 
тибқи шартномаи тарафҳо дар асоси қисми 1 
моддаи 426 КГҶТ муқаррар карда шудааст. 
Табиати фоизҳои қонуниро тибқи моддаи 426 
КГҶТ мансуб будани онҳо ба меъёри аз нав 
молиякунонии Бонки миллии Тоҷикистон 
(дигар меъёри ҳисобй) муайян намекунад, ё ба 
андозаи устувор муқаррар карда шудани онҳо
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(албатта, агар худи ин андоза ба меъёри 
амалкунандаи устувори фоиз мувофиқ бошад).

Дар ниҳояти кор чизи асосие, ки онҳоро 
асоснок менамояд, ин мутобиқати андозаи 
зиёни кредитор мебошад, ки ӯ бояд ногузир аз 
вайрон кардани ухдадории пулй бинад. Вале 
қариб дар тамоми ҳолатҳо моҳияти фоизҳое, ки 
дар моддаи 426 КГҶТ оварда шудаанд, барои он 
тағир намеёбад, ки андоза ва тартиби ҳисоб 
кардани онҳо, аз ҷумла, таносуб бо зиёнҳо, 
тибқи шартномаи тарафҳо асоснок карда 
мешаванд. Андозаи тағйирёфтаи фоизҳо бошад, 
тибқи шартномаи тарафҳо дар ҳолати 
гузаштани муҳлати иҷрои ухдадории пулй 
муқаррар карда шудааст, аслан на ба қисми 1 
моддаи 426 КГҶТ (ё ин ки на танҳо ба он), балки 
ба қисми 1 моддаи 358 КГҶТ асос меёбад.

Чун андозаи фоизҳо тибқи созишномаи 
тарафҳо тағйирдодашуда, ноустуворона 
мебошад, он метавонад, ки аз тарафи суд дар 
асоси моддаи 358 КГҶТ дар ҳолати ба таври 
ошкоро ба оқибатҳои вайронкунй нобаробар 
буданаш кам карда шавад (вале на камтар аз 
фоизҳое, ки тибқи қоидаҳои моддаи 426 КГҶТ 
ҳисоб карда шудаанд). Агар андозаи фоизҳое, 
ки дар қисми 1 моддаи 426 КГҶТ тибқи 
шартномаҳо ва ё қонун кам карда шуда бошад 
ва чунин фоизҳо нисбати зиёнҳо хусусияти 
истисной дошта бошад, он гоҳ дар бораи 
махдуд кардани андозаи ҷавобгарй ҳарф бояд 
зад.

Қонунй будани чунин махдудсозй бояд 
вобаста ба қоидаҳои умумие баррасй шавад, ки 
моддаҳои 431 ва 432 КГҶТ муқаррар кардааст. 
Қобили зикр аст, ки чун фоизҳо тибқи моддаи 
426 КГҶТ яке аз тарзҳои ҳисоб кардани зарарҳо 
мебошанд, дар ҳолатҳое, ки аз тарафи 
шартнома ё қонун кам карда шудани андозаи 
рӯёнидани зарарҳо истисно карда нашавад, ҳеҷ 
чиз ба кредитор барои талаб карда гирифтани 
фоизи ӯ дар ҳаҷми пурра набояд монеа шавад. 
Дар миёни асосҳои ухдадории пардохтани 
фоизҳое, ки дар моддаи 426 КГҶТ пешбинй 
шудаанд, аҳмияти бештар ба ҳолатҳои вайрон 
карда шудани ухдадории пулй дода мешавад. 
Дигар тарзи ғайриқонунии доштани воситаҳои 
пулй бошад, аксар чунин асос ҳисобида 
намешавад. Инро набояд одилона ҳисобид, зеро 
ҳар навъ нигохдории ғайриқонунии пул, 
новобаста аз он ки оё бо гузаштани муҳлати

пардохти қарзи пулй вобаста аст (умуман, оё он 
бо вайрон кардани ухдадорй алоқаманд аст ё 
не), барои соҳаи молумулкии тарафи ҷабрдида 
оқибатҳои баробар дар шакли маҳрум карда 
шудани ҳуқуқ барои ихтиёрдорй кардани пул, 
истифода бурдани онҳо дар давоми марҳилае, 
ки чунин вайронкуниҳо давом мекунад, 
дониста мешавад. Аслан, хусусияти «ҷавобгарй 
барои истифодабарии воситаҳои пулии ғайр» аз 
хусусиятҳои ухдадориҳои пулй вобаста буда, на 
бештар нисбат ба хусусияти ухдадориҳои пулй 
аз хусусиятҳои худи пулҳо вобаста аст. 
Мутобиқи муқаррароти моддаи 426 КГҶТ 
ухдадориҳои пардохти фоизҳо категорияи 
ягонаи ҳуқуқй намебошанд.

Вобаста аз асосҳои пайдоиши чунин 
ухдадорй он ба ҳайси ё чораи ҷавобгарй барои 
гузаштани муҳлати иҷрои ухдадории пулй, 
ҳамчунин дигар меъёри ғайриқонунй, вале на 
алоқаманд бо вайрон карда шудани 
ухдадориҳои пулй нигоҳ доштани воситаҳои 
пулии ғайр, ё ин ки ухдадорие, ки аз 
сарватмандшавии беасос ба миён меояд. 
Зимнан, дар ду ҳолати аввала рӯёнидани фоизҳо 
дар шакли тарзи мустақили ҳифзи ҳуқуқи 
гражданй баромад мекунад, ё худи ҳамон, 
чораи мустақили ҷавобгарии гражданй-ҳуқуқй, 
ки тибқи моҳияти ҳуқуқии худ тарзи ҳисоб 
кардани андозаи зиён (хисороти воқей) шахси 
зарардида мебошад, ки вайронкунандаи 
дахлдор расонидааст.

Эътироф карда шудани фоизҳои қонунй 
барои вайрон кардани ухдадориҳои пулй дар 
ҳақиқат меъёри ҷавобгарй барои баровардани 
хулоса оид ба зарурати истифода бурдани 
қоидаҳои умумй мегардад, ки дар қонунгузории 
гражданй пешбинй гардидаанд. Барои ҳамин, 
агар қарздор вобаста ба ухдадориҳои пулй, ки 
бо амалисозии фаъолияти соҳибкорй алоқаманд 
нест, тамоми чораҳои бошууронаро ба кор 
барад, ки аз ӯ мувофиқи хислати ухдадориҳои 
пулй ва шартҳои муомилот барои иҷрои 
муносиби он талаб карда мешуд, вале, ба ҳар 
ҳол онро иҷро накард, ӯ набояд, дар асоси 
қоидаҳои моддаи 426 КГҶТ ҷавобгар бошад. 
Ҳарчанд, ҳолатҳои ба таври бегуноҳ вайрон 
карда шудани ухдадории пулй дар муомилоти 
молумулкии рушдёфта эҳтимолан бояд таври 
истисно аёнан бошанд.
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Вале ин маънои онро надорад, ки 
қарздоре, ки на ба гуноҳи ӯ иҷрои ухдадории 
пулиро ба таъхир андохтааст, умуман набояд 
фоизҳоро пардозад. Зеро дар чунин ҳолат 
дуруст мебуд, дар бораи аз тарафи ӯ 
пайдошавии ухдадорй аз сарватмандшавии 
беасос қонунан сухан ронем. Барои пайдоиши 
чунин ухдадорй гуноҳи вайронкунанда аҳамият 
надорад, зеро асоси он на далели 
ҳуқуқвайронкунй мебошад, балки он вазъияте, 
ки яке аз шахсҳо моликиятро аз ҳисоби шахси 
дигар гирифт ё нигоҳ дошт (дар чунин ҳолат аз 
зарурати пардохтан барои истифодабарии қарзи 
пулй канорагирй шуд).

Нуқтаи назари мазкур саволи 
мураккабтаринро оид ба таносуби фоизҳо чун 
меъёри ҷавобгарй ва чун ҷавобгарие, ки аз 
сарватмандшавии беасос ба вуҷуд меояд, ба 
миён меоранд.

Хулоса, он тарзе нисбатан дуруст 
ҳисобида мешавад, ки қоидаҳо оид ба 
ухдадориҳо аз сарватмандшавии беасос танҳо 
дар ҳамон ҳолатҳое истифода бурда мешаванд, 
ки асос барои истифода бурдани ҷавобгарии 
гражданй-ҳуқуқй яъне, бо тартиби иловагй 
(субсидиарй) мавҷуд нестанд. Вале масъалаҳои 
вобаста ба ҳамин савол пайдошуда баррасии 
алоҳидаро тақозо доранд. Бо вуҷуди ин, судҳо 
на ҳамеша ба нишондодҳои қонунгузорй 
мувофиқ буда, меъёрҳои гуногунро истифода 
мебаранд ва ё меъёри аз нав маблағгузориро 
муайян мекунанд, ки андозаи он ба меъёри 
ҳисобй барои тамоми марҳилаи истифодабарй 
нисбатан наздик аст.

Дар баробари ин аз тарафи бонк нигоҳ 
доштани маблағҳои пулии мизоҷон 
зараррасонии ғайришартномавй мебошад, ба 
таври пайваста ҳамин нуқтаи назарро дастгирй 
намуда, на оид ба ҷавобгарй тибқи қоидаҳои 
моддаи 426 КГҶТ, балки оид ба ҳолати махсуси 
ҷавобгарии ғайришартномавй дуруст мебошад. 
Масъалаҳое, ки мо онҳоро мавриди баррасй 
қарор додем, танҳо қисми ниҳоят ками 
масъалаи зикршударо дарбар мегиранд, ки бо 
тафсири меъёрҳо оид ба фоизҳои қонуние 
алоқаманданд, ки дар моддаи 426 КГҶТ оварда 
шудаанд. Аз ин байн, онҳоеро зикр кардан 
зарур аст, ки моҳияти консептуалии илмй 
дошта, ба ин соҳаҳо, аз ҷумла: асос ва шартҳои 
пайдоиши ухдадории баррасишаванда;

таносуби фоизҳо бо дигар чораҳои ҷавобгарии 
гражданию ҳуқуқй (зиён, ноустуворона); 
имкониятҳои кам кардани андозаи фоизҳо дахл 
доранд.

Ҳамзамон, дар сатҳи қонунгузорй 
мустаҳкам кардани манъи истифодабарии 
қоидаҳои моддаи 358 Кодекси гражданиро 
барои муайян намудани андозаи фоизҳои 
солона мувофиқи мақсад меҳисобем. Бинобар 
ин, зарур мешуморем, ки андозаи фоизҳо аз 
миқдори ҳақмузд (ставка)-и аз нав 
молиякунонй барои давраи муайяни вақт 
муқаррар кардашуда, ҳисоб карда шаванд.
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Аннотатсия
Дар бораи баъзе масъалаҳои иҷрои уҳдадориҳои фоизҳо
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи иҷрои ухдадориҳои фоизҳо меравад ва тарзи муайян 

намудани пардохти фоизҳо баррасй карда шудааст. Муаллиф дар асоси омӯзиши қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва таҷрибаи корй ҳисоб мекунад, ки дар 
сатҳи қонунгузорй мустаҳкам кардани манъи истифодабарии қоидаҳои моддаи 358 Кодекси 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон андозаи фоизҳои солона мувофиқи мақсад буда, зарур аст, ки 
андозаи фоизҳо аз миқдори ҳақмузди (ставкаи) аз нав молиякунонй барои давраи муайяни вақт 
муқаррар карда шавад. Масъалаҳое, ки мавриди баррасй қарор дода шудааст, танҳо қисми ниҳоят 
ками масъалаи зикршударо дарбар мегирад, ки бо тафсири меъёрҳо оид ба фоизҳои қонуние 
алоқаманданд, ки дар моддаи 426 КГҶТ оварда шуда, баъзеи онҳо моҳияти консептуалии илмй 
дошта, ба ин соҳаҳо дахл доранд, аз ҷумла: асос ва шартҳои пайдоиши ухдадории баррасишаванда; 
таносуби фоизҳо бо дигар чораҳои ҷавобгарии гражданию ҳуқуқй (зиён, ноустуворона); 
имкониятҳои кам кардани андозаи фоизҳо. Агар дар муҳлати нигоҳ доштани пул ставкаи 
баҳисобгирй иваз шуда бошад, пас фикр менамоем, ки ин фоизҳо аз нав ҳисоб карда шаванд. Аммо 
қонун аз рӯйи қоидаҳои умумй муқаррар кардааст, ки ҳақмузди ҳисобй «ставка дар рӯзи иҷрои 
ухдадории пулй» муайян карда мешавад.
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Аннотация
О некоторых проблемах исполнения процентного обязательства
В этой статье рассматривается вопрос об осуществлении процентных ставок и способах 

определения процентных платежей. Автор, на основе изучения законодательства Республики 
Таджикистан, законодательства Содружества Независимых Государств и опыта трудовой 
деятельности, считает, что процентная ставка установлена на уровне законодательного ограничения 
статьи 358 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, (ставка), подлежащей 
рефинансированию на определенный период времени. Вопросы, которые были рассмотрены, 
включают лишь неболыную часть упомянутого вопроса, которая связана с толкованием норм, 
касающихся законных интересов, которые изложены в статье 426 ГКРТ, а некоторые из них имеют 
концептуальную концепцию науки и относятся к этим областям, в том числе: основание и условия 
возникновения рассматриваемой ответственности; процентная ставка с другими законодательными 
мерами (убыток, неопределенность); Возможности снижения процентных ставок. Если обменный 
курс был изменен за счет сохранения денег, то автор считает, что эти процентные ставки 
пересчитываются. Однако закон предусматривает общие правила, согласно которым 
рассчитывается «ставка в день исполнения денежного обязательства».
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Одним из распространённых ви- 
дов обременений, которые могут быть нало- 
жены в отношении собственности, явля- 
ется сервитут. В действующем законодатель- 
стве вопросы сервитута регулируются граждан- 
ским, земельным (ст. 11 и Ю1 (1 Земельного ко- 
декса Республики Таджикистан)[1] и гра- 
достроительным законодательством (ст.2 Гра- 
достроительного кодекса Республики Таджи- 
кистан)[2].

Сервитут может устанавливаться с 
согласия сторон (частный сервитут) или, в 
случае необходимости, на основании реше- 
ния местных исполнительных органов госу- 
дарственной власти городов и районов (пуб- 
личный сервитут ст. Ю1 Земельного кодекса 
Республики Таджикистан). Тем самым 
согласно законодательству Республики 
Таджикистан сервитут может быть частным 
и публичным.

Публичный сервитут устанавливается в 
интересах неопределенного числа лиц и 
вводится по решению органов местной 
государственной власти. При этом интересы 
населения должны иметь приоритет перед 
индивидуальными интересами[3]. Обремене- 
ния могут вводиться для установки геодези- 
ческих знаков и подъездов к ним, полива 
земельного участка, прогона скота и пр.[4].

Частный сервитут же может устанавли- 
ваться по соглашению сторон или на основании 
решения суда и стандартно распространяет свое 
действие на участок соседа[5]. Форма договора 
о частном (добровольном) сервитуте определя- 
ется Правительством Республики Таджи- 
кистан[6]. Исходя из смысла статей 19-20 Зе- 
мельного кодекса Республики Таджикистан 
можно констатировать, что право заключать 
соглашение о добровольном сервитуте имеют 
только первичные землепользователи.

По вопросу необходимости публичного 
сервитута в юридической литературе нет еди- 
ного мнения. Она имеет как своих сторонни- 
ков[7], так и противников[8]. По мнению 
А.В. Копылова, поскольку публичный сервитут 
устанавливается законом или иным норматив- 
ным правовым актом, а значит «возникает 
только на основе прямого указания закона, то 
есть в легальном, а не частноправовом (дого- 
ворном) порядке». Это дает повод, не позволя- 
ющий относить публичный сервитут к сервиту- 
там вообще. По его мнению, именно это отли- 
чие позволяет говорить о том, что публичный 
сервитут порождает не самостоятельное вещ- 
ное право, а лишь ограничение (обременение) 
других вещных прав. В результате оформления 
публичного сервитута право возникает не для
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конкретного субъекта, а для круга лиц, призна- 
ваемых субъектами нормативным актом, кото- 
рым публичный сервитут устанавливается[9].

С такой постановкой вопроса трудно 
согласится. Такого рода взгляд на сервитут ве- 
рен лишь отчасти, или если смотреть на него 
только с позиции субъективных прав лиц, 
участвующих в правоотношении. Она законо- 
мерна и оправдана в силу того, что изначально 
сервитут - это институт частного права. И при 
этом для установления сервитута личности 
субъектов роли не играет, поскольку одинаково 
у правомоченным или обремененным окажется 
собственник связанных сервитутом участков. 
Существование публичного сервитута, наряду с 
частным, говорит лишь о том, что современный 
сервитут как правоотношение, в частности в за- 
конодательстве, имеет различные основания 
возникновения, что в целом не противоречит 
доктрине гражданского права[10]. Таким обра- 
зом, установление публичного сервитута не в 
частноправовом, а в публично-правовом по- 
рядке, то есть законом или иным нормативным 
правовым актом, не может поставить под 
сомнение гражданско-правовой характер пуб- 
личного сервитута, поскольку этот характер 
подтверждается иными признаками публич- 
ного сервитута.

Следует отметить, что в Гражданском ко- 
дексе Республики Таджикистан нет определе- 
ния сервитута. Его понятие дается в Земельном 
и Градостроительном кодексах Республики 
Таджикистан. Согласно Земельного кодекса 
сервитутом признается право лица и (или) 
лиц на ограниченное пользование земель- 
ным участком, находящимся в пользовании 
другого лица, прошедшее государственную 
регистрацию в установленном порядке 
(ст. I2). Градостроительный кодекс Республики 
Таджикистан сервитутом признает ограничен- 
ное (обременительное) право пользования чу- 
жим имуществом или частичное ограничение 
права собственника при определенных отноше- 
ниях, установленное законом (статья ст.2.).

Тем самым согласно действующего зако- 
нодательства Республики Таджикистан, серви- 
тут, как частный, так и публичный рассматри- 
вается, с одной стороны, как самостоятельное 
вещное право, а с другой, как ограничение 
(обременение) имущественных прав других

лиц. В частном и публичном сервитутах эти две 
стороны проявляются различно в силу оче- 
видно различных целей установления обоих ви- 
дов сервитута, обозначенных уже в их назва- 
нии. При установлении частного сервитута, в 
первую очередь, преследуется цель приобрете- 
ния вещного права «заинтересованным лицом, 
т. е. гражданином или юридическим лицом, тре- 
бующим установления сервитута»[12]. В слу- 
чае установления публичного сервитута целью 
будет - право каждого пользоваться природ- 
ными объектами[13].

По сложившейся научной теории, а также 
положениям законодательства отдельных 
стран, публичные сервитуты подразделены на:

- лесные;
- городские;
- водные[14].
Городские сервитуты, к примеру, 

предполагают пользование частными землями 
исключительно в интересах городскихжителей. 
Лесные сервитуты вводятся для пользования 
лесными ресурсами для сельскохозяйственных 
нужд, водные для водных ресурсов.

Как правило, сервитуты по 
законодательству Республики Таджикистан 
могут устанавливаться для прохода или 
проезда на транспорте через земельный 
участок к объектам общего пользования, 
кладбищам, погребениям и иным 
культовым объектам; для временного 
использования части земельного участка в 
целях ремонта и обслуживания 
коммунальных, инженерно-технических, 
электрических сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры; для 
размещения на земельном участке межевых 
и геодезических знаков и подъездов к ним; 
для забора воды, водопоя скота, полива 
земельного участка, прогона скота через 
земельный участок; использования 
земельного участка в целях охоты, ловли 
рыбы в расположенном на земельном 
участке водоеме, сбора дикорастущих 
растений в установленные сроки и в 
установленном порядке; для временного 
использования части земельного участка в 
целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ; для 
обеспечения свободного доступа к
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прибрежным землям и т. дфст.КГЗемельного 
кодекса Республики Таджикистан). Согласно 
законодательству Республики Таджикистан 
помимо земель сервитут устанавливается при 
осуществлении градостроительной деятельнос- 
ти в отношении строений, в случаях, когда 
интересы собственников зданий и сооружений 
не могут быть обеспечены без ограничения 
права пользования чужим земельным участком 
для:

-  строительства, реконструкции и ремон- 
та зданий и сооружений;

-  строительства, реконструкции, ремонта 
и сдачи в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры;

-  проведения работ по защите территорий 
от затопления и подтопления;

-  прохода, проезда через чужой земель- 
ный участок;

-  других нужд собственников зданий и 
сооружений (ст. 10 Градостроительного кодекса 
Республики Таджикистан).

По существу сервитут это разновидность 
вещного права, которая действует по 
отношению к лицам, имеющим ограниченное 
право пользования. Она является юридически 
оформленным разрешением на пользование 
определенной, например, частью участка 
земли лицом или группой лиц, не являющиеся 
собственником. Благодаря сервитуту его 
субъекты (физические и юридические лица) 
получают права на ограниченное 
использование имущества в соответствии с 
условиями и ограничениями, предусмотрен- 
ными соглашением сторон. Ограничения для 
владельца могут вводиться добровольно, а 
также в принудительном порядке. Основной 
землепользователь может сам пойти на 
установку обременения, если, например, 
посчитает его условия несущественными для 
себя или же получит за это денежное 
вознаграждение или заключит договор на 
безвозмездной основе.

Существует как возмездный, так и 
безвозмездный сервитут. Так, например, плату 
за установку публичных (принудительных) 
земельных сервитутов устанавливают местные 
исполнительные органы государственной 
власти Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, городов и районов (ст.7

Земельного кодекса Республики Таджикистан). 
При этом основной землепользователь участка 
земли по земельному законодательству, 
несмотря на установку сервитута, остается его 
полноправным владельцем. За основным 
землепользователем при этом сохраняются 
определенные земельным законодательством 
права, например, сдать его в аренду. При этом 
согласие землевладельца не является 
первоочередным условием для введения 
сервитута. Такое обременение может иметь и 
принудительный характер и устанавливаться по 
решению суда или постановлению местных 
государственных властей[15]. В соответствии 
со ст.101 Земельного кодекса Республики 
Таджикистан, если установление публичного 
(принудительного) сервитута приводит к 
затруднениям в использовании земельного 
участка, основной землепользователь вправе 
требовать от местных исполнительных органов 
государственной власти городов и районов, 
установивших публичный (принудительный) 
сервитут, соразмерную плату.

Объекты сервитута в целом тесно 
взаимосвязаны с пользованием участком земли 
или сервитутным имуществом. Так, в качестве 
объекта сервитута выступает участок земли или 
строение, в отношении которого устанавли- 
ваются обременения.

Субъектами сервитутных отношений 
могут выступить как физические, так и 
юридические лица, которые претендуют на 
использование объекта, например, участка 
земли или строения, в собственных целях. 
Другими словами это инициатор установления 
сервитута. В качестве другой стороны 
выступает основной пользователь.

Субъект - физическое или юридическое 
лицо, претендующее на право использования 
чужого имущества в собственных целях, 
который выступает инициатором создания 
имущественного сервитута. Право требовать 
установления сервитута имеют только 
основные пользователи (например, по нашему 
законодательству это землепользователи или 
владельцы объектов капитального строитель- 
ства). Арендаторы и залогодержатели, не могут 
быть субъектами сервитута.

Отличительные черты имеет процесс 
установления сервитута. Процесс его

61

http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/ispolzovanie-vladenie/pravo
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/ispolzovanie-vladenie/pravo
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/ispolzovanie-vladenie/pravo/servitut/osnovaniya-vozniknoveniya.html
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/arenda-2/osobennosti-sdachi-v-arendy.html
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/ispolzovanie-vladenie/pravo/servitut/iskovoe-zayavlenie-ob-ustanovlenii-servituta.html
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/ispolzovanie-vladenie/pravo/servitut/iskovoe-zayavlenie-ob-ustanovlenii-servituta.html


Мацаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (31), 2018

установления начинается с подписания согла- 
шения между сторонами. Такой договор 
заключается в письменной форме и содержит 
указания на характер обременений, сведения и 
характеристики сервитутного имущества, 
условия прекращения и сроки действия, 
объекты обременений, адреса и реквизиты 
сторон, величина и периодичность оплаты, 
права и обязанности сторон.

При недостижении согласия по 
сервитуту, субъект имеет право обратиться в 
суд для получения судебного решения о 
необходимости установки обременений. В 
свою очередь, суд может учитывать наличие 
обстоятельств непреодолимой силы, и 
рассматривать возможность решения задач 
истца без ограничения в правах основного 
пользователя. При этом в случае необходи- 
мости привлекается независимый эксперт для 
экспертизы. В отношении земли назначение 
экспертизы предусмотрено в Законе 
Республики Таджикистан от 5 января 2008 
года«0 землеустройстве» [16].

В соответствии с Законом Республики 
Таджикистан РТ от 20 марта 2008 «О 
государственной регистрации недвижимого 
имущества и прав на него», сервитут начинает 
действие только с момента его официальной 
регистрации в Государственном реестре (ст.57) 
[17]. Так, в случае заключения договоров и 
сделок с участками земли основным 
землепользователем выступает потенциальное 
лицо, в пользу которого совершаются такая 
сделка/договор, лицо которое сможет увидеть 
наличие сервитута на определенную часть 
участка. При его согласии приобрести землю с 
обременением, он получит ее вместе с 
обременением. Однако при смене основного 
землепользователя сервитут с участка земли не 
снимается, так как он не привязан к конкретной 
личности. Для официальной регистрации 
сервитута в Государственном реестре по 
законодательству некоторых стран СНГ и 
континентальной Европы[18] требуется 
предоставить:

-заявление на установление сервитута;
-паспорт для физических лиц;
-правоустанавливающие документы 

юридических лиц;

-документ, подтверждающий право на 
установку обременений: решение суда,
постановление администрации, договор/согла- 
шение с собственником;

-кадастровый паспорт с выделенными 
границами сервитута -  только в том случае если 
ограничение касается отдельных его участков.

Считаем необходимым внести изменения 
и в законодательство Республики Таджикистан 
с целью дополнения перечня вышеназванных 
документов, в частности формы установлен- 
ного законом образца заявления, паспорт/пра- 
воустанавливающие документы для физичес- 
ких и юридических лиц и т.д., с целью офи- 
циальной регистрации сервитута в Государ- 
ственном реестре.

Список литературы:
1. Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, 1996 г., № 23,ст. 351; 1997 г., № 
23-24, ст.ЗЗЗ, раздел IV; 1999 г., №5, ст.59; 2001 
г., №4, ст. 176; 2004 г., №2, ст.55, №3, ст.190; 
2006 г., №7, ст.347; 2008 г., №1, ч.2, ст. 22, №6, 
ст. 463; 2011 г., №3, ст. 171; 2012 г., №4, ст. 269, 
№8, ст. 828; 2016 г., №11, ст. 879.

2. Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2012 г., №12, ч. 1, ст. 998; Закон 
РТ от 23.07.2016 г., №1348.

3. Суханов А.Е.Гражданское право: В 2 т. 
Том I Учебник /Отв. ред.прф. Е. А. Суханов. - 2- 
е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 
1998.-816с

4. Земельный кодекс Республики Таджи- 
кистан (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон с. 1996, №23, мод. 351; с. 1997, 
№23-24, мод. 333, фасли IV; с. 1999, №5, мод. 
59; с. 2001, №4, мод. 176; с. 2004, №2, мод. 55, 
№3, мод. 190; с. 2006, №7, мод. 347; с. 2008, №1, 
қ. 2, мод. 22, №6, мод. 463; с. 2011, №3).

5. Исмоилов Ш.М. Земельное право 
Республики Таджикистан. Учебник Душанбе 
2016.С. 147-156

6. Постановление Правительства Респуб- 
лики Таджикистан от 30 декабря 2015г, №814

7. Казанцев В., Коршунов Н. Возрождение 
сервитутного права в России // Российская 
юстиция. 1997. № 5. С. 20-31.

8. Копылов А.В. Вещные права на землю в 
римском, русском дореволюционном и

62



Научно-аналшпический журнал «Законодателъство» № 3 (31), 2018

современном российском гражданском 
праве. - М.: Статут, 2000. 255 с. 9. Там же, с. 62.

10. Гражданский кодекс РФ: Федеральный 
закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1994. 
N32. Ст. 3301. (Ст. 2).

П.Макарова Т.И. Сервитут: эколого-
правовое содержание института \\Вест. Белору. 
дзярж. ун-та. Сер.З, История. Философия. Пси- 
хология. Социология. Права. -2005. -№3. С. 109.

12. Водный кодекс Российской Федерации, 
ст. 43.

13. Бышков П.А. Вещные земельные 
сервитуты в праве стран континентальной 
Европы.// Вестник РУДН, серия Юридические 
науки, 2011, №3

14. Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2012 г., №12, ч. 1, ст. 998; Закон 
РТ от 23.07.2016 г., №1348.

15. Ст. Ю1 Земельного кодекса Республики 
Таджикистан

16. Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2008 год, №1 ч. 2, ст.21 , Закон 
Республики Таджикистан от 23.07.2016 г., 
№1343.

17. Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2008 год, № 3, ст. 194, ЗРТ от 
22.07.2013г., №997.

18. Архипов В.С. Виды сервитутов в 
Англии. // Вестник РУДН, серия Юридические 
науки, 2011, №3.

Аннотатсия
Доир ба мафҳум ва намудҳои сервитут тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дар мақолаи мазкур оиди мафҳум ва намудҳои сервитут ибрози ақида карда мешавад. Дар 

асоси таҳлили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати зарурияти сервитути хусусй ва оммавй 
андешаронй карда мешавад. Фикру ақидаҳои олимон оиди сервитут, аз ҷумла сервитути хусусй ва 
оммавй оварда шуда, мавқеи муаллиф нисбати зарурати онҳо баён карда мешавад.

Аннотация
К вопросу о понятии и видах сервитута по законодательству Республики Таджикистан
В статье приводятся определения и понятия сервитута и его видов. На основе анализа 

действующего законодательства Республики Таджикистан обсуждены вопросы частного и 
публичного сервитутов. Приведены мнения ученых о сервитутах, в том числе о частном и 
публичном, выражена позиция автора о необходимости их совершенствования.
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Калидвожаҳо: нафаца; нафацаи сугуртавӣ; нафацсш даелатӣ; собицаи сугуртавӣ; цисми 
захиравӣ; цисми сугҳртавӣ; ҳуц\’Ц
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Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ба даст 
овардани истиқлолияти давлатй 6 ноябри соли 
1994 Конститутсияи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро қабул намуда, дар қисми сеюми 
моддаи 1 он зикр намудааст, ки Тоҷикистон 
давлати иҷтимой буда, барои ҳар як инсон 
шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 
озодонаро фароҳам меорад. Аз талаботи қисми 
сеюми моддаи мазкур бармеояд, ки Тоҷикистон 
ухдадории ҳифзи меҳнат саломатии одамон, 
муқаррар намудани ҳадди ақали музди меҳнат, 
дастгирии давлатии оила, маъюбон ва шахсони 
пиронсол, мунтазам инкишоф додани низомй 
иҷтимой, муқаррар намудани нафақаи давлатй, 
кӯмакпулиҳо ва дигар кафолатҳои ҳифзи 
иҷтимоиро бар душ гирифтааст. Хусусияти 
иҷтимой додштани Тоҷикистондар он зоҳир 
мешавад, ки сиёсати дохилии он барои фароҳам 
овардани шароит ҷиҳати зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодонаи шахсият нигаронида 
шудааст[1].

Ҳуқуқ ба нафақа яке аз самтҳои 
афзалиятноки ҳуқуқи иҷтимоии давлат маҳсуб 
ёфта, аз муқаррароти моддаи 39 Конститутсияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, 
мақсади асосии он таъмини кафолати иҷтимоии 
шаҳрвандон дар пиронсолй, маъюбй, маҳрум 
шудан аз саробон ва дигар ҳолатҳои 
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад [2]. Муҳимияти низоми 
таъминоти нафақа дар он зоҳир мегардад, ки ба 
ҳар як шаҳрванд, новобаста аз миллат, нажод, 
ҷинс, эътиқоди динй, вазъи молиявй ва ғайраҳо 
ҳуқуқ ба нафақа доранд агар ба фаъолияти 
меҳнатй машғул шуда бошанд ё ин ки дигар 
ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорй дода 
мешавад. Баъд аз соҳибистиқлол гардидани 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, амалй намудани 
таъминоти нафақаи шаҳрвандон то 1 январи 
соли 1994 дар асоси қонунгузории собиқ 
Иттиҳоди Шӯравй идома ёфт. Пас аз ором 
шудани вазъи сиёсии дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Ҳукумати Тоҷикистон вазъи 
иҷтимой ва иқтисодии ҷумҳуриро ба назар 
гирифта, барои ташаккули низоми таъминоти 
нафақа ва рушд, ташаккули қонунгузории соҳа 
тадбирҳои муҳим андешид, ки нахуст Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини
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нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
аз 1 январи соли 1994 мавриди амал қарор 
гирифт. Тибқи меъёрҳо, моддаҳои қонуни 
мазкур, якчанд асноди меъёрии ҳуқуқй таҳия ва 
қабул карда шуданд, ки дар умум низоми 
нафақаи шаҳрвандонро ташкил дод. Барои 
мутобиқ намудани низоми қонунгузории соҳа 
ба талаботи замона ва имкониятҳои иқтисодй 
дар кишвар чанд маротиба ба қонуни мазкур 
тағйиру иловаҳо ворид шуд. Аммо раванди 
гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқтисоди 
нақшавй ба иқтисоди бозорй ва тағйир ёфтани 
муносибатҳои иқтисодию иҷтимой дар ҷомеа, 
рушд ёфтани муносибатҳои хусусй ва 
моликияти хусусй, муайян намуд, ки низоми 
таъминоти нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
бо принсипи ҳамраъйй асос ёфтааст, аз 
талаботи замони муосир қафо монда истодааст 
ва ба ислоҳоти куллй ниёз дорад. Аз рӯи музди 
миёнаи меҳнат ду соли охир ё панҷсолаи 
интихобй таъин намудани нафақа ба низоми 
суғуртаи давлатии иҷтимой мувофиқ 
намебошад ва зиёдаравии буҷети суғуртаи 
иҷтимой ва нафақаро зиёд намуд. Барои 
мутобиқ намудани андозаи нафақа ба саҳми 
суғуртавии шаҳрвандон чанд маротиба 
тавассути ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 
қонунгузории соҳа меъёрҳои махдудкунандаи 
андозаи нафақаҳоро қабул намуданд. Дар 
баробари ин, дигар давлатҳои аъзои ИДМ, ки бо 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа ҳамкории 
зич доранд, бо дарназардошти рушди 
муносибатҳои ҷамъияти дар соҳаи иқтисодию 
иҷтимоии ҷомеа, ба ислоҳоти соҳаи нафақа 
шурӯъ намуданд.

Дар заминаи омӯзиши таҷрибаи 
давлатҳои дигар низоми таъминоти нафақа бо 
принсипҳои суғуртавй ташккил гардид ва 
андозаи нафақаи ба андозаи саҳми суғуртавии 
барои ӯ пардохтшуда мувофиқ карда шуд ва дар 
баробари ин, ба ҳавасмандии шаҳрвандон барои 
иштироки фаъол дар ин низоми суғуртавй 
ҷиҳати дар оянда пайдо намудани ҳуқуқ ба 
нафақа дар сатҳи арзанда, мусоидат намояд. 
Бинобар сабаби гузаштан ба низоми нафақавии 
ҷаҳони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 январи 
соли 2010 таҳти №595 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» аз ҷониби субъектҳои ташаббуси 
қонунгузорй қабул карда шуд.

То мавриди амал қарор гирифтани ин 
масъалаҳои вобаста ба татбиқи он, аз ҷумла, 
муайян намудани салоҳият, вазифа ва сохтори 
мақомоти давлатй дар соҳаи суғуртаи ҳатмии 
нафақавй, таъин, индексатсия ва пардохти 
нафақаҳоро амалй менамояд, таҷдиди назар 
шуда, таъин, маблағгузорй ва пардохти нафақа 
ба салоҳияти як сохтор вогузор мешуд ва 
заминаҳои моддй, техникй ва кадрии он 
мустаҳкам мегардид.

Ҷиҳати марҳила ба марҳила татбиқ 
намудани ислоҳоти низоми таъминоти нафақа 
аз 1 январи соли 2013 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» дар баробари Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» мавриди 
амал қарор дода шуд. Ҳамаи ин, тадбирҳо барои 
гузаштан зина ба зина ба низоми нави нафақа 
мебошад. Барои ноил шуд ба ин мақсад дар 
якчанд меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» яъне, қисмҳои 1, 2, 6 моддаи 18, 
сархатҳои 1, 2 қисми 1 моддаи 51, қисми 1 

моддаи 1, моддаи 62 аз соли 2013 ва меъёрҳои 
моддаи 24 ва қисми 4 моддаи 46 аз 1 январи 
соли 2017 мавриди амал қарор дода шуданд.

Акнун баъд аз қабули Қонуни мазкур 
низоми таъминоти нафақаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1 январи соли 2013 инҷониб аз 
таъминоти нафақаи суғуртавй ва таъминоти 
нафақаи давлатй иборат мебошад. Ҳам 
нафақаҳои суғуртавй ва ҳам нафақаи давлатй аз 
рӯи синну сол, аз рӯи маъюбй, аз рӯи маҳрум 
шудан аз саробон пардохт карда мешаванд. 
Истилоҳи нафақаи суғуртавй мутобиқи моддаи 
1 Қонуни мазкур пардохти пулие мебошад, ки 
барои шахси суғурташуда дар низоми давлатии 
сугуртаи нафацавӣ таъин гардидааст. Таркиби 
нафақаи суғуртавй аз рӯи синну сол ва маъюбй 
аз қисмҳои суғуртавй ва захиравй ташкил 
ёфтааст. Қисми суғуртавй, қисми асосии он ба 
ҳисоб рафта вобаста ба ҳаҷми сармояи шартиии 
нафақавй, қи дар низоми ягонаи нафақавй ба 
қайд гирифта шудаанд ба шахси суғурташуда 
муқаррар ва пардохт карда мешавад, ки ба ин 
намуди қисми суғуртавй ба шахсон аз рӯи 
синну сол, маъюбй ва маҳрум шудан аз саробон 
таъин карда мешавад. Қисми захиравӣ бошад 
қисми нафақаи суғуртавй буда, аз рӯи
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маълумоти дар қисми махсуси суратҳисоби 
инфиродии шахси суғурташуда мавҷудбуда 
ҳисоб карда шудааст. Аз муқаррароти Қонуни 
мазкур бармеояд, ки нафақаи суғуртавй аз 
ҳисоби ҷамъшудаи шахсон яъне пардохтҳои 
саҳмии онҳо пардохт карда мешавад ва 
нафақаҳои давлатй бошад аз ҳисоби буҷети 
давлатй пардохт карда мешавад.

Мутобиқи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» ба нафақаи суғуртавй ба шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷй ва 
шахсони бешаҳрванди ба таври доимй дар 
ҷумҳурй истиқоматдошта, ки дар низоми 
суғуртаи ҳатмии нафақавй ба қайд гирифта 
шудаанд, таъин ва пардохт карда мешавад. 
Гурӯҳи номбаршудаи шахсон барои гирифтани 
нафақаҳои суғуртавй ба таври ҳатмй 
ухдадоранд, ки аз ибтидои фаъолияти меҳнатй 
саҳмҳои суғуртавиро супоранд.

Нафақаи суғуртавй аз рӯи синну сол 
барои мардҳо баъд аз расидан ба синни 63 бо 
доштани собиқаи суғуртавй то 300 моҳ ва занҳо 
ба синни 58 бо доштани собиқаи суғуртавии 240 
моҳ пардохт карда мешавад.

Шаҳрвандоне, ки на камтар аз 60 моҳ (ба 
истиснои нафақаи суғуртавй аз рӯи синну сол 
бо истифодаи имтиёзҳо) собиқаи сугуртавй 
дошта бошанд, метавонанд тибқи моддаи 14 
Қонуни номбаршуда бо собиқаи суғуртавии 
нопурра ба нафақаи суғуртавй таъмин карда 
шаванд. Собиқаи сугуртавй даврае ба ҳисоб 
меравад, ки аз музди меҳнат ва даромади дар ин 
давра бадастовардаи шаҳрванд саҳмҳои 
суғуртаи ҳатмии нафақавй (яъне, андозҳои 
иҷтимой) ба Буҷети суғуртаи иҷтимой ва 
нафақа пардохт шуда бошад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки қисми 
суғуртавии нафақаҳои суғуртавй аз рӯи 
саҳмҳои суғуртаи ҳатмии нафақавй, ки 90 фоиз 
аз ҳаҷми умумии маблаги андози иҷтимоии 25- 
фоиза муқаррар шудааст, маблаггузорй 
мешавад. Яъне, ҳангоми ҳисоб намудани 
андозаи қисми суғуртавии нафақаҳои суғуртавй 
90 фоизи тамоми саҳмҳои суғуртавии аз соли 
1999 инҷониб барои корманд ё бевосита аз 
ҷониби худи корманд пардохтшуда, ки дар 
қисми умумии суратҳисоби инфиродии ҳар як 
шаҳрванд ташаккул ёфтааст, муайян карда 
мешавад.
66

Ҳисоби қисми суғуртавии нафақаҳои 
суғуртавӣ маълумоти моҳ ба моҳи музди 
меҳнат ё даромади шаҳрванд ба назар гирифта 
мешавад. Тавре ба ҳамагон маълум аст, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1999 низоми 
баҳисобгирии инфиродй амал намуда истодааст 
ва барои ҳар як шахс, ки дар муносибатҳои 
меҳнатй қарор мегирад, рақами мушаххаси 
суғуртавй дода шудаас, ки ба ҳар як шахс 
суратҳисоби инфиродй кушода мешавад. Аз 
рӯи талаботи пешбининамудаи қонунгузории 
соҳа, бояд дар суратҳисоби инфиродии шахс 
тамоми маълумоти музди меҳнат ва даромади 
суғурташудаи шахс зикр шаванд ваҳангоми 
пардохт намудани нафақаи суғуртавй 
маълумотҳои зерин зарур мебошанд.

Собиқаи кории шахсон, ки ба давраи то 1 
январи соли 1999 рост меояд, тибқи талаботи 
моддаи 58 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи нафақаҳои суғуртавй ва давлатй» ва бо 
тартиби пешбининамудаи Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 августи соли 2015, 
№551 «Дар бораи Қоидаҳои конвертатсияи 
(бадалкунии) ҳуқуқҳои нафақавии шахсони 
суғурташуда ба сармояи шартии нафақавй» 
конвертатсия карда шуда, бо пул ифода карда 
мешавад[3]. Конвертатсия -  ин иваз кардани 
(баҳодиҳии) ҳуқуқҳои нафақавии шаҳрвандон, 
яъне иваз намудани собиқа ва музди меҳнатй 
шаҳрвандон ба маблағҳои пулй аз лаҳзаи 
фаъолияти меҳнатии онҳо мебошад ва барои 
муайяннамоии таъмини нафақа зарур аст. 
Конвертатсияи ҳуқуқҳои нафақавии шаҳрванд 
барои ҳар як моҳи пурраи фаъолияти кории ӯ, 
ки то 1 январи соли 1999 рост меояд, маблағи 
сармояи шартии нафақавй ба андозаи 120 

сомонй муқаррар гардида, дар қисми умумии 
суратҳисоби инфиродии шахси суғурташуда ба 
ҳолати 1 январи соли 2013 нишон дода 
мешаванд.

Бо мақсади нигоҳдорй аз беқурбшавй ва 
ҳифзи қобилияти харидорй маблағи дар 
суратҳисоби инфиродии шахс ба ҳолати рӯзи 
муроҷиаташ барои таъини нафақа 
ташаккулёфта тибқи талаботи моддаи 51 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
нафақаҳои суғуртавй ва давлатй» ва бо тартиби 
пешбининамудаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, №588 
«Дар бораи Тартиби индексатсияи нафақаҳо ва



Научно-аналшпический журнал «Законодателъство» № 3 (31), 2018

сармояи шартии нафақавй» индексатсия карда 
мешаванд[4]. Маблағи бо дарназардошти 
индексатсия ҳосилшуда, ки сармояи шартии 
нафақавй ном дорад, ба давраи пардохти 
эҳтимолй, ки то 1 январи соли 2017-ум 120 моҳ 
ва аз 1 январи соли 2017-ум 180 моҳ муқаррар 
гардидааст, тақсим карда, андозаи қисми 
суғуртавии нафақаи суғуртавй ҳосил мешавад.

Ҳангоми ҳисоби нафақаи суғуртавй аз 
рӯи маҳрум шудан аз саробон бошад, барои 
муайян намудани нафақа ба аъзои ғайриқобили 
меҳнати оила саҳмҳои суғуртавии саробон ба 
инобат гирифта мешаванд ва андозаи нафақа аз 
рӯи он муайян мешавад. Агар саробони фавтида 
эълон шуда бошад на камтар аз 60 моҳ собиқаи 
суғуртавй дошта бошад, ба аъзои оилаи ӯ, ки ба 
чунин нафақа ҳуқуқ доранд, нафақаи суғуртавй 
аз рӯи маҳрум шудан аз саробон таъин карда 
мешавад ва дар сурати надоштани чунин собиқа 
бо нафақаи давлатй таъмин карда мешаванд.

Қисми захиравии нафақаҳои суғуртавй аз 
рӯи синну сол ва аз рӯи маъюбй бошад, аз 
ҳисоби маблағҳои андози иҷтимоии 
инфиродие, ки ба андозаи 1 фоиз корманд 
бевосита аз музди меҳнаташ дар давраи 
фаъолияти меҳнатй пардохт намудааст, бо 
дарназардошти саҳмгузориҳо муайян карда 
мешавад.

Барои муайян намудани андозаи қисми 
захиравии нафақаҳои суғуртавй аз рӯи синну 
сол ва аз рӯи маъюбй маблағи умумии андухти 
нафақавй, ки бо дарназардошти индексатсия аз 
рӯи даромад аз ҳисоби сармоягузории онҳо ба 
ҳолати рӯзи муроҷиат муайян карда шудааст, ба 
шумораи моҳҳои давраи пардохти эҳтимолй, ки 
то 1 январи соли 2017 ба 120 моҳ ва пас аз 1 
январи соли 2017 ба 180 моҳ муқаррар шудааст, 
тақсим карда мешавад.

Дар сурате ки андозаи маблағи 
ҳосилшуда ба даҳкаратаи андозаи нафақаи 
заминавии муқарраргардида баробар ё аз он 
зиёд бошад, дар ин маврид маблағи мазкур 
ҳамчун қисми захиравии нафақаи суғуртавй 
муқаррар карда мешавад.

Барои муайян намудани андозаи нафақаи 
суғуртавй аз рӯи синну сол ё аз рӯи маъюбй 
маблағи муайянгардидаи қисми суғуртавй бо 
маблағи муайянгардидаи қисми захиравй ҷамъ 
карда мешавад. Дар сурате ки андозаи андухти 
нафақавй аз маблағи даҳкаратаи андозаи

нафақаи заминавии муқарраргардида кам 
бошад, дар ин маврид маблағи мазкур 
якдафъаина бо тартиби муайянгардида ба 
нафақагир пардохт карда мешавад. Аммо тибқи 
талаботи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» қисми захиравии нафақаи суғуртавй 
аз рӯи маъюбй дар ҳолати мавҷуд будани 
маблағи андухти нафақавй, пас аз расидан ба 
синни ниҳоии нафақа ҳисоб, муқаррар ва 
пардохт карда мешаванд[5].

Агар дар қисми махсуси суратҳисоби 
инфиродии шахси суғурташудаи вафоткарда 
маблағи андухти нафақавй ҷамъ шуда бошад, 
маблағи мазкур ба ворисонаш якдафъаина 
ҳисоб ва пурра пардохт карда мешавад.

Нафақаи заминавй ин нишондиҳанда 
барои ҳисоби андозаи камтарини қисми 
суғуртавии нафақаҳои суғуртавй, андозаи 
нафақаҳои иҷтимой ва иловапулиҳо ба 
нафақаҳо ҳисобида мешавад. Микдори нафақаи 
заминавй аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян карда мешавад ва айни 
замон андозаи он 156 сомониро ташкил 
менамояд.

Ба нафақаи давлатй бошад шахсоне 
ҳуқуқ доранд, ки аз 60 моҳ камтар собиқаи 
суғуртавй доранд ё ин ки тамоман дар нафақаи 
суғуртавй ба қайд гирифта нашудаанд ва дар 
ҳолати ба синну соли нафақавй расидан ё 
маъюб эътироф гардидан ба онҳо нафақаи 
иҷтимой яъне, нафақаи давлатй таъин карда 
мешавад. Дар мавриди таъини нафақа барои 
маҳрум шудан аз саробон низ чунин талабот 
татбиқ мешавад.

Мувофиқи моддаи 39 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавй ва 
давлатй» ба нафақаҳои суғуртавй ва давлатй 
(иҷтимой) аз ҳисоби маблағҳои буҷети 
ҷумҳуриявй ба гурӯҳи алоҳида иловапулиҳои 
зерин муайян карда мешаванд:

- ба иштирокчиён ва маъюбони амалиёти 
ҷангй дар қаламрави давлатҳои дигар;

- ба иштирокчиён ва маъюбони рафъи 
оқибати садамаи Неругоҳи барқи атомии 
«Чернобил» ва минтақаҳои дигари 
радиоактивй;

- ба маъюбони гурӯҳи I, ки маъюбиашон 
ҳангоми иҷрои ухдадориҳои хизмати ҳарбй аз 
рӯи даъват фаро расидааст;
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- ба шахсоне, ки дар ноҳияи Мурғоби 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон доимй 
истиқомат мекунанд;

- ба шахсоне, ки на камтар аз 15 сол 
собиқаи хизмати давлатй доранд;

- ба маъюбони гурӯҳи I ва гурӯҳҳои I ва II 
аз овони кӯдакй, ки кор намекунанд;

- кӯдакони маъюби то 18-сола;
- ба маъюбони гурӯҳи II, ки кор 

намекунанд ва маъюбиашон дар натиҷаи иҷрои 
ухдадориҳои хизмати ҳарбии даъватй ба амал 
омадааст[6].

Андозаи иловапулиҳо аз 50 то 150 фоизи 
нафақаи заминавиро ташкил менамоянд.

- Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи нафақаҳои суғуртавй ва давлатй» 
мафҳуми умумии шахсони суғурташуда дар 
низоми суғуртаи ҳатмии нафақавй истифода 
мешавад, ки маънои онро дорад, ки агар шахсе, 
ки ба соҳибкорй машғул аст метавонад саҳмҳои 
суғуртавиро супорида баъд асз расидан ба 
синни муайян бо нафақа таъмин карда шавад. 
Тартиби пардохти саҳмҳои суғуртавй аз ҷониби 
соҳибкорони муайян карда шудааст ва шахсони 
мазкур дар сурати доштани собиқаи суғуртавии 
зарурй ба нафақаҳои суғуртавй ҳуқуқ доранд.

Мувофиқи тартиби пешбининамудаи 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 
сентябри соли 2015, №588 «Дар бораи Тартиби 
индексатсияи нафақаҳо ва сармояи шартии 
нафақавй» қисми суғуртавии нафақаҳои 
суғуртавӣ ҳар сол як маротиба мутобиқи сатҳи 
индекси нархҳои истеъмолй дар ҷумҳурй дар 
соли молиявии гузашта индексатсия мешаванд.

Индексатсияи нафақаҳо ва муайян 
намудани фоизи индексатсия дар асоси 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амалй мешавад.

Индексатсия нисбати қисми суғуртавии 
нафақаҳои суғуртавие татбиқ карда мешавад, 
ки андозаи онҳо то 15-каратаи нафақаи 
заминавии муқарраршударо ташкил 
менамоянд.

Бо мақсади паст кардани шуғли 
ғайрирасмй Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2015, №104 
«Дар бораи Барномаи маҷмӯии паст кардани 
шуғли ба қайд гирифтанашуда (ғайрирасмй) 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-

2017» ба тасвиб расидааст. Тибқи барномаи 
мазкур, як қатор тадбирҳои иттилоотонии 
аҳолй оид ба оқибатҳои таъсири манфии шуғли 
ғайрирасмй ва заминаҳои меъёрии ҳуқуқии 
танзими масъалаи мазкур пешбинй гардидааст 
ва вазорату идораҳои дахлдори давлатй дар ин 
самт чораҳои мушаххас андешида истодаанд. 
Дар низоми суғуртавии таъминоти нафақа низ 
яке аз масъалаҳои муҳим ин, пеш аз ҳама, воқиф 
намудани аҳолй аз шарту меъёрҳои 
қонунгузории соҳа мебошад. Дар оянда низ 
барои ба таври васеъ амалй намудани 
чорабиниҳои баланд бардоштани маърифати 
ҳуқуқии шаҳрвандон ва воқифии онҳо аз 
қонунгузории соҳа чораҳои мушаххас 
андешида мешаванд.
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Аннотатсия
Низоми нави нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (рушд ва проблемаҳо)
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи низоми нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои давлатй ва суғуртавй» меравад. Инчунин дар 
мақолаи мазкур масъалаи рушди қонунгузории нафақа ва роҳи ҳалли проблемаҳо дар соҳаи нафақа 
баррасй шудаанд.

Аннотация
Новая пенсионная система в Республике Таджикистан (развитие и проблемы)
В данной статье речь идет о пенсионной системе Республики Таджикистан в соответствии с 

Законом Республики Таджикистан «О государственных и страховых пенсиях». Также в данной 
статье рассматриваются вопросы развития пенсионного законодательства и пути решения проблем 
в сфере пенсий.
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИТТТОФИ ИНСТИТУТИ МУСОДИРАИ МОЛУ МУЛК ДАР 

ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТИИ ТОҶИКИСТОНИ ПГӮРАВӢ
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Танзими ҳуқуқии мусодираи молу мулк 
дар сарзамини Тоҷикистон аз қонунгузории 
Шӯравй маншаъ мегирад, ки асоси онро 
Инқилоби октябр (соли 1917) ташкил медиҳад. 
Махсусан, дар солҳои аввали Ҳокимияти 
Шӯравй санадҳои меъёрии бисёре амал мекард, 
ки ба масъалаи ҷиноят ва ҷазо, аз ҷумла ҷазои 
мусодираи молу мулк бахшида шуда буд. Ба 
андешаи Ю.Н. Загудаев дар даҳсолаҳои аввалини 
Ҳокимияти Шӯравй масъалаи ҷазоҳои 
молумулкй бештар дар сатҳи иқтисодй баррасй 
мегардид, на дар сатҳи ҳуқуқй[6]. Аз ин рӯ, 
ҳангоми таҳияи декретҳои нахустин, ки аз 
меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятй бархӯрдор буданд, 
мусодираи молу мулк аз чораҳои бонуфӯз ва аксар 
вақтҳо хеле шадиду бераҳмона буд. Ба ақидаи 
В.А. Пимонов мақсадҳои асосии дар рӯзҳо ва

солҳои нахустини Ҳокимияти Шӯравй дар назди 
ҷазои мусодираи молу мулк гузошташуда аз 
инҳо иборат буданд: заифкунии мухолифони 
сиёсй, ситониши молу мулки онҳо ба фоидаи 
давлат, ронданашон аз ҳудуди кишвар ва 
маҳрум намудани онҳо аз ҳаёт [29.С.40].

Дар ин робита мактуби В. И. Ленин ба 
аъзои Бюрои сиёсии Кумитаи Марказии Ҳизби 
Комунистии Россия (б) аз таърихи 19-уми марти 
соли 1922 қобили зикр аст, ки мақсадҳои 
зикршударо возеҳ нишон медиҳад. Дар он нома 
омада буд: «... дар бораи ситониши бераҳмона ва 
қатъияти пурраи ҷавоҳироти асосан, шахсони 
хеле сарватманд, монастирҳо ва калисоҳо қарори 
махфии съезд гузаронида шавад... Ҳар қадар, ки 
ба мо даст диҳад, то дар ин кор мо намояндагони 
бештари буржуазия ва рӯҳонияти реаксиониро
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бипарронем, ҳамон қадар беҳтар аст. Маҳз акнун 
бояд ин оммаро тавре таълим дод, ки дар бораи 
ягон муқовимате чандин даҳсола ҳам онҳо 
андешида натавонанд» [10.С.73]. Истифодабарй 
аз ин ва ё он шаклҳои пахшкунй ва маҷбуркуниро 
В.И. Ленин дар вобастагии мустақим аз шаклҳои 
муқовимат ба давлати сотсиалистй мегузошт. Аз 
ин рӯ, ба мусодираи молу мулк аҳаммияти хеле 
зиёд дода мешуд. «Ин намуди ҷазоро ба кор 
бурда, - навишта буд П.Г. Мишунин, - мақомоти 
адлияи сотсиалистй пеш аз ҳама мухолифони 
синфии Ҳокимияти Шӯравиро аз молу мулки аз 
ҳисоби истисмори меҳнаткашон андӯхтаашон 
маҳрум менамуд» [24.С.209]. Дар адабиёти 
ҳуқуқии солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравй ва 
пеш аз он баъзе муҳаққиқон (В.И. Сергеевич, 
П.Г. Мишунин) байни институти ҷарима ва 
мусодираи молу мулк чандон фарқият 
намегузоштанд. В.И. Сергеевич менависад, ки 
дар марҳилаи барвақтии тараққии Давлати 
Русия мусодираи молу мулкро аз ҷарима ҷудо 
намудан хеле душвор буд [31 .С.514]. Доир ба ин 
масъала П.Г. Мишунин навишта буд: «Он 
фактеро, ки байни мусодира ва ҷарима фарқи 
муҳим набуд, метавон бо он маънидод намуд, ки 
ҷарима аслан яке аз гуногуннамудиҳои 
мусодираи молу мулк буд, на ҷазои алоҳида» 
[24.С.211]. Аз гуфтаҳои муҳаққикони 
номбаршуда хулоса карда мешавад, ки дар солҳои 
нахустини Ҳокимияти Шӯравй ҷарима як 
намуди мусодираи молу мулк буд. Мусодираи 
молу мулк, чун чораи ҷазо, аз рӯзҳои аввали 
мавҷудияти Давлати Шӯравй истифода карда 
мешуд. Ба зарурати сиёсии ин чораҳо В.И. 
Ленин ҳанӯз дар сентябри соли 1917 ишора 
менамуд. Ӯ навишта буд: “... зимнан, сармоя- 
дорони сахт муқовиматкунанда ва таслимна- 
шавандаро лозим меояд, ки бадоҳатан, бо 
мусодираи тамоми молу мулк ва маҳбас ҷазо 
дод» [15.С.312]. Дар санадҳои меъёриихуқуқии 
ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон мусодираи молу 
мулк ба сифати яке аз намудҳои ҷазои ҷиноятй 
мустаҳкам гардида, ба он ҳамчун чораи сиёсй ва 
иқтисодй аҳаммияти ҷиддй дода мешуд. Дар ин 
бора С. Мокринский менависад: «Мусодираи 
умумй сараввал дар ҳаёт на ҳамчун ҷазо, балки 
яке аз чораҳои муборизаи инқилоби 
пролетариат ба рақибони сиёсии онҳо истифода 
бурда мешуд».

Бояд хотирнишон сохт, ки дар солҳои 
аввали Ҳокимияти Шӯравй кодификатсияи 
қонунгузории ҷиноятй сурат нагирифта буд. 
В.И. Зубкова нисбати ин масъала менависад: 
«Дар солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравй 
қонунгузории ҷиноятй кодификатсия нашуда 
буд» [7.С.4]. Ин ақидаро О.В. Курлаева низ баён 
намудааст. Ба ақидаи ӯ то қабул кардани 
нахустин Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Шӯравй 
қонунгузории ҷиноятй бенизом буд [12.С.123].

Корбурди он барои доираи васеи 
кирдорҳои ҷиноятй пешбинй шуда буд, 
таҷрибаи судй мусодираи молу мулкро чун 
намуди ҷазо фаъолона истифода мебурд 
[39.С.47]. Ба ҳолатҳои додашуда нигоҳ накарда, 
имкони истифодабарии мусодираи молу мулк 
дар давраи барқароршавии Ҳокимияти Шӯравй 
ба таври назаррас васеъ гардиданд. Ҳангоми ин 
молу мулк, чун қоида, на барои содир кардани 
ҷиноят, балки вобаста ба таъқибот 
(репрессияҳо) дар нисбати шахсоне, ки дорои 
моликият буданд, ситонида мешуд. Чунин 
ситониш, тавре бархе муаллифон қайд 
мекунанд, дурусттар аст маҳрум кардан аз молу 
мулк (экспроприатсия) номида шавад [41.С.22].

Конференсияи апрелй инчунин масъа- 
лаҳои аграрй ва миллиро ҳам музокира намуд. 
Аз рӯи маърӯзаи В.И.Ленин дар хусуси 
масъалаи аграрй конференсия дар бораи 
мусодира кардани заминҳои мулкдор 
(помешчики) ва ба ихтиёри комитетҳои 
деҳқонон додани онҳо ва дар бораи давлатй 
гардонидани ҳамаи заминҳои мамлакат қарор 
қабул кард[38.С.261]. 26-уми октябрисоли 1917 
Съезди II Совети умумирусиягй Декрет «Дар 
бораи замин»-ро таҳти №55 қабул кард, ки 
мувофиқи ин Декрет моликияти ба замин 
доштаи мулкдорон (помешчикон) фавран бе ҳеҷ 
гуна пулдиҳй бекор карда мешавад [30.С.49- 
52]. Дар асоси Декрети мазкур накази 
умумидеҳқонй қабул карда шуд, ки вай дар 
асоси 242 наказҳои маҳаллии деҳқонон тартиб 
дода шуда буд. Аз рӯи ин наказ ҳуқуқи 
моликияти хусусй будани замин ба таври доимй 
бекор карда шуд ва замин моликияти 
умумихалқй ва давлатй эълон карда шуд. Дар 
Декрети 11-уми июни соли 1918 қабулшуда, 
комитетҳои камбағалон ташкил карда шуд 
[38.С.306]. Комиттетҳои камбағалон дар 
мубориза ба муқобили мулкдорон (кулакҳо) дар
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кори аз нав тақсим кардани заминҳои мусодира 
карда шуда ва тақсим кардани асбобу анҷомҳои 
хоҷагй, дар кори тайёр кардани озуқаҳои 
зиёдатии дар дасти кулакҳо будагй, дар кори бо 
озуқа таъмин кардани марказҳои коргарй ва 
Армияи Сурх нақши калон бозидаанд. Қисми 
зиёди воситаҳои истеҳсолоти кулакҳо ба 
фоидаи камбағалон мусодира карда шуданд.

Дар моҳҳои нахустини баъди Инқилоби 
октябр (1917) мусодираи молу мулк хеле зуд- 
зуд ба кор бурда мешуд, вале на чун ҷазои 
ҷиноятй барои содиркунии ягон ҷинояти 
муайян. Сарвари давлати шӯравй В. И. Ленин 
тавсия мекард, ки ин ҷазоро дар баробари 
ҳабскунй дар маҳбас байни чораҳои зарурии 
мубориза бо вазъи бад оид ба таъмин бо 
озуқаворй ва тахдиди гуруснагй бояд таъйин 
кард [14.С.206]. Дар моҳи майи соли 1918 
бошад, дар мақолаи «Дар бораи бачагии 
«чаправй» ва майдабуржуазнокй» В.И. Ленин 
қайд намуда буд, ки пас аз Инқилоби Октябр 
зарурати «милликунонй, мусодираи молу мулк, 
задан ва торуморкунии буржуазия, шикастани 
таҳлука (саботаж)»-и дуруст ба миён омад 
[14.С.293-294].

Дар санадҳои қонунгузорй ин чора чун яке 
аз ҷазоҳои асосй зикр мешавад. Ҳамин тавр, дар 
Декрети Шӯрои Комиссарони халқии кишвари 
Туркистон аз 28 феврали соли 1918 таҳти №66 

“Дар бораи мусодира намудани пахта ва 
моликияти шӯравии Туркистон эълон намудани 
он” чунин оварда шудааст:

“ Ҳамаи пахтаи дар кишвари Туркистон дар 
кадом намуде набошад ва дар куҷое нигоҳ дошта 
нашуда бошад, дар айни замон мусодира карда 
шуда, моликияти ҳукумати коргару дехқони 
кишвари Туркистон эълон карда мешавад...” [43].

Дар давраи интервенсияи ҳарбии хориҷй 
ва ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918 - 1920 
мусодираи молу мулк ҳамоно хеле зуд-зуд 
истифода карда мешуд чун барои кирдорҳои дар 
он вақт ҷиноятй.

Бо Декрети Кумитаи Марказии Иттифоқии 
Умумирусиягй аз 20 ноябри соли 1919, ки 
«Низомнома дар бораи Трибуналҳои Ҳарбии 
Инқилобй» тасдиқ карда буд, баён менамуд: «дар 
қатори ҷазоҳои бо ҳукми Трибуналҳои инқилобй- 
ҳарбй таъйиншаванда метавонанд... мусодираи 
қисм ё тамоми молу мулк бошанд» [43.С.24]. 
Нахустин бор дар Россияи Шӯравй мафҳуми

мусодираи молу мулк дар Декрети Шӯрои 
Комиссариати Халқии РСФСР аз 16-уми апрели 
соли 1920 муайян карда шуд [36.С.40]. Дар он 
гуфта мешуд: «мусодира бегонакунии ройгону 
маҷбурии молу мулк аз тарафи давлат ба ҳисоб 
меравад, ки дар ихтиёри ашхоси алоҳида ва 
ҷамъиятҳо (ташкилотҳо) қарор дорад». Дар ин 
Декрет тартиби иҷрои мусодираи молу мулк 
танзим карда шуда буд, инчунин манъкунии 
мусодираи ашёи хоҷагй (мебел, зарфҳои 
хӯрокхӯрй, либос ва ғ.) муқаррар шуда буд. 
Баъдтар, бо Декрети Шӯрои Комиссариати 
Халқии РСФСР аз 17-уми октябри соли 1921 
«Дар бораи тартиби реквизитсия ва мусодираи 
молу мулки ашхоси алоҳида ва ҷамъиятҳо» 
имкони корбурди мусодираи молу мулк на 
танҳо дар тартиби судй, балки бо тартиби идорй 
низ вориди амал карда шуд [28.С.107-108].

Дар ҳақиқати ҳол бошад, ба фикри мо, 
мусодираи молу мулк ҳамчун ситониши 
бераҳмонаи молу мулки шахсони сарватманд 
истифода бурда мешуд. Зеро ки мусодираи молу 
мулк ҳамчун чораҳои муборизаи инқилоби 
пролетариат ба рақибони сиёсй боқй монда буд. 
Ба андешаи А.Г. Михаилянтс дар ин давра 
мусодираи молу мулк фақат ба сифати як навъ 
чораҳои таъқиби (репрессияи) ҷиноятй боқй 
мемонд [22.С.25].

Ҳангоми ин мусодира кардани 
предметҳои барои маҳкумшуда ва оилаи вай 
зарури хоҷагй, ки ҳамчун воситаи рӯзгузаронии 
маҳкумшуда ва оилаи вай, таҷҳизоти хурди 
истеҳсоли косибй ё кишоварзй ё таҷҳизоти 
барои кори касбии маҳкумшуда зарур, инчунин 
предметҳои ғизохӯрии барои истифодабарии 
шахсии маҳкумшуда ва оилаи вай, ба муҳлати 
на камтар аз шаш моҳ манъ карда мешуд 
[37.С.564]. Ғайр аз ин, имконияти истифода- 
барии мусодираи молу мулк барои ҳар гуна 
ҷиноят ба салохдиди суд, ба сифати ҷазои 
иловагй, пешбинй шуда буд (ба шарте ки он 
бояд аз ҷазои асосй сабуктар бошад).

Бояд тазаккур дод, ки дар як давраи 
муайян меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии Кодекси 
ҷиноятии ҶШС ӯзбекистон дар ҳудуди 
Тоҷикистон амал мекард. Дар кори мубориза бо 
гурӯҳҳои ҷиноятй, босмачигарй ва дигар 
ҷиноятҳо, дар байни манбаъҳои ҳуқуқи 
ҷиноятии Тоҷикистон ҷои махсусро Кодекси 
ҷиноятии ҶШС Ӯзбекистон ишғол менамуд, ки
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бо Қарори Президиуми КМИ Шӯроҳои ҶШС 
ӯзбекистон аз 16 июни соли 1926 дар ҳудуди 
ҶМШС Тоҷикистон ворид карда шуда буд.

Мутобиқи банди «л»-и моддаи 26 Кодек- 
си ҷиноятии ҶШС Ӯзбекистон мусоди- 
раи молу мулк ҳамчун чораи иҷтимоии ҳифзи 
характери судй-ислоҳидошта маҳсуб меёбад. 
Дар моддаи 27-и Кодекси ҷиноятии ҶШС 
Ӯзбекистон (соли 1926) оид ба мусодираи молу 
мулк чунин муқаррарот мавҷуд аст: «Чораҳои 
дигари ҳифзи иҷтимой метавонанд ҳам ба 
сифати чораҳои мустақил, ҳам ба сифати 
чораҳои иловагии ҳифзи иҷтимой корбурд 
шаванд, зимнан мусодираи молу мулк танҳо дар 
ҳолатҳои нишондодаи қонун метавонад 
истифода гардад.

Мафҳуми мусодираи молу мулк дар 
моддаи 42 КҶ ҶШС Ӯзбекистон чунин дода 
шудааст: «Мусодираи молу мулк аз
бегонакунии маҷбурй ва ройгони тамомй ва ё аз 
тарафи суд дақиқ муайяншудаи молу мулки 
маҳкум ба фоидаи давлат иборат мебошад. 
Мусодира ба сифати чораи ҳам асосй ва ҳам 
иловагии ҳифзи иҷтимой метавонад дақиқан 
дар ҳолатҳои дар қонун нишон додашудаи 
ҷиноятҳои давлатй, ҳарбй, муҳимми вазифавй 
ва хоҷагй, баробар дар дигар ҳолатҳои ба 
тартиби қонунгузории ИҶШС муайяншуда 
амалй гардад.

Дар моддаи 42а номгӯи ашёҳои 
мусодирашаванда чунин муқаррар гардидааст:

а) либос, ҷиҳози хоб, пойафзол, мебел ва 
предметҳои дигари барои маҳкумшуда ва 
ашхоси таҳти саробонии вайбуда зарури хоҷагй 
(хона);

б) асбобу анҷоми зарурии шахсии 
худсохт ва косибии маҳкум, инчунин 
лавозимоти барои машғулиятҳои шахсии касбй 
зарури маҳкумшуда, ҳама гуна дастурҳо ва 
китобҳо, лекин агар маҳкумшуда бо суд аз 
машғул шудан бо касби додашуда маҳрум 
нашуда бошад;

в) асбобу анҷом ва ҳайвонҳои кишоварзй, 
инчунин (баробар) захираи ғизо барои 
ҳайвоноти хонагй -  ҳам ину ҳам он ба микдори 
барои гузаронидани меҳнат дар замин зарур, 
зимнан аз молу мулки аз ин микдор зиёди 
хоҷагй фақат саҳми мутааллиқ ба маҳкумшуда

барои ҷинояти узви хоҷагй мувофиқи 
қарордодҳои қонунии амалкунанда гирифта 
мешавад;

г) тухмиҳои барои киштукори навбатии 
тирамоҳй ва баҳорй (дар заминдории хоҷагии 
меҳнатй) зарурбуда ва ҳосили ғундошта- 
нашуда, ба истиснои ҳосил аз боғҳо ва 
полезиҳои истеҳсолй, агар истифодабарии ин 
боғу полезиҳо дорои хислати меҳнатй 
набошанд;

ғ) манзили зист ва сохтмонҳои 
наздиҳавлигй дар деҳот, ки барои зиндагонии 
оилаи маҳкумшуда заруранд, баробар бо асбобу 
анҷоми ҳатмии хоҷагй;

д) предметҳои хӯрокворй ва сӯзишворй, 
ки барои истифодабарии шахсии макумшуда, 
оилаи вай ва ашхоси таҳти саробониаш буда 
зарур мебошанд, дар муддати шаш моҳ;

е) маблағҳои пулй дар андозаи 
муайяннамудаи қонун;

ё) пардохтҳои саҳмии қарзҳои кишоварзй 
ба ташкилотҳои кооперативии кишоварзй ва 
артелҳои меҳнатй.

Дар моддаи 43 Кодекси ҷиноятии ҶТТТС 
Ӯзбекистон чунин муқаррарот мавҷуд аст:

“Ҳангоми мусодира давлат бар қарзҳои 
вазнинкунандаи молу мулк ва ухдадориҳо 
ҷавоб намедиҳад, агар чунинҳо пас аз бо 
мақомоти тафтишотй ё судй қабул шудани 
чораҳо оид ба ҳифзи молу мулк ва зимнан бе 
ризояти мақоми қабулнамудаи чораҳои ҳифзи 
молу мулк мавҷуд бошанд.

Дар нисбати даъвоҳои воҷиби қонеъкунй 
аз ҳисоби молу мулки мусодирашуда бошад, 
давлат фақат дар ҳудуди актив, бо риояти 
моддаҳои 100 ва 101-и Кодекси гражданй ва 
моддаҳои 283, 2831 -  2833 Кодекси мурофиавии 
гражданй ҷавоб медиҳад”.

Пас аз моддаи 41 Кодекси ҷиноятии ҶШС 
Ӯзбекистон чунин эзоҳ ҳаст: «Предметҳое, ки 
мусодира намешаванд, тибқи моддаи 42 КҶ, 
ситонидани ҷаримаи таъиннамудаи суд амалй 
карда намешавад».

Ҳамин тариқ, Қисми махсуси Кодекси 
ҷиноятии ҶШС Ӯзбекистон аз 235 модда иборат 
аст, ки дар санксияҳои 66 моддаи он мусодираи 
молу мулк мавҷуд мебошад.
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Ҷадвали 1

Қисми махсуси Кодекси ҷиноятии ҶШС Узбекистон

Хо Бобҳои кодекс

Моддаҳое,
ки дар санксияи онҳо 
мусодираи молу мулк 

вуҷуд дорад

Моддаҳое, ки санксияи онҳо 
ба дигар моддаҳои 

кодекс ҳавола мекунад, ки дар 
он мусодираи молу мулк вуҷуд 

дорад
1 Боби 1. Ҷиноятҳои 

давлатй
58, 60, 62, 70, 76, 78, 78Қ 
782, 79 . 80,81,82,83,831, 
89, 90, 93, 95,104,1041, 

109, 1112, Ц4, Ц 5

59, 61, 64, 65, 66, 69, 90-а, 94,1091

2 Боби 2.Ҷиноятҳои ҳарбй 125, 127, 129, 133, 1331, 
134, 135, 136, 137, 138

126,128

3 Боби 3. Ҷиноятҳои 
мансабию хизматй

Вуҷуд надорад Вуҷуд надорад

4 Боби 4.
Вайрон кардани қоидаҳо 
дар бораи ҷудо будани сер 
ков аз давлат

Вуҷуд надорад 156

5 Ҷиноятҳои хоҷагй 166, 167,168, 174, 175, 176, 
177,180,181, 184

Вуҷуд надорад

6 Ҷиноятҳо алайҳи ҳаёт, 
саломатй, озодй 
ва арзиши шахсият

Вуҷуд надорад Вуҷуд надорад

7 Ҷиноятҳои молумулкй 236, 237, 238, 239,240, 
2491

Вуҷуд надорад

8 Вайрон кардани қоидаҳои 
ҳифзи солимии мардум, 
бехатарии ҷамъият ва тар 
тиботи оммавй

262 Вуҷуд надорад

9 Боби 9. Ҷиноятҳои 
маишии маҳаллй (маҳр ё 
қалин, подабонй ва ғ.)

271 -  274-2 Вуҷуд надорад

10 Боби 10. Ҷиноятҳои обй Вуҷуд надорад Вуҷуд надорад

Дар баробари Кодекси ҷиноятии ҶШС 
Ӯзбекистон санадҳои дигари ҳуқуқй низ мавҷуд 
буд. Масалан, яке аз ин санадҳо «Дастуруламал 
оид ба чораҳои сиёсати ҷазой» буд. 
Дастуруламал намудҳои алоҳидаи ҷазоии 
зайлро низ пешбинй менамуд: а) рондан аз 
маҳалли зист; б) рондан бо мусодираи пурра ё 
қисмани молу мулк; в) ҳабси зиндонй; г) чораи 
ниҳоии ҷазой (парронидан)» [1.С.262-263]. 
Ҳамин тавр, бо Қарори КИМ ва Шӯрои 
Комиссарони Халқии ИҶШС аз 12-уми 
сентябри соли1930 № 43/286 муқаррар шуда 
буд, ки: «Дар хоҷагиҳои кулакй танҳо он молу 
мулке воҷиби мусодира нест, ки ба он ҷазо аз 
рӯи андоз равона шуда наметавонад».

Дар натиҷаи сиёсати милликунонии 
даврони Шӯравй, масалан, дар минтақаи

Қаротегин бисёр ашхоси сарватманду рӯҳонй, 
ки соҳиби замини зиёд буданд, кулак ном 
гирифтанд ва ба мусодираи молу мулк ва, ҳатто, 
бадарға ва қатл (бо қарори «тройка»-ҳо) 
мавоҷеҳ карда шуданд. Яке аз ин «кулак»-ҳо 
Қодирбойи ғармй буд. Аз вай 8000 сар 
гӯсфандро мусодира карда гирифтанд ва ба 
Ҷамоати деҳоти Калъаи Сурхи ноҳия 
супориданд [44.С. 148]. Танҳо дар округи 
Хуҷанд аз 150 ҳабсшуда ва ба ҷавобгарии 
ҷиноятй ҷалбшуда беш аз 50 кас камбағалон 
буданд, ки маҳкум карда шуданд, молу 
мулкашон мусодира гардид [42.С.23].

В.Н. Иванов навишта буд, ки мусодираи 
молу мулк, ҳатто ҳангоми корбурди ниҳоят 
ками он, ба ҳар ҳол ҳамеша на танҳо бар зидди 
айбдор равона карда шудааст, балки бо ҳамаи
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вазнинии худ дар оилаи вай инъикос мегардад 
[8.С.100-101]. Ба ҳамин тариқ, мусодираи молу 
мулк, ба ашхоси ба ҳеҷ ваҷҳ дар ҷиноят айбдор 
набуда зарар расонида, беихтиёр принсипи 
чавобгарии фардии касеро вайрон мекунад, ки 
дар содиршавии ҷиноят айбдор аст. Гурӯҳи 
дигари олимон мавҷуд будани институти 
мусодираи молу мулкро дар низоми ҷазо барои 
содири ҷиноятҳои хавноки давлатй ва 
ҷиноятҳои ғаразнок дастгирй менамоянд. Дар 
адабиёти ҳуқуқии замони шӯравй доир ба 
табиати ҳуқуқии мусодираи молу мулк 
фикрҳои ягона мавчуд нест. Як қисми олимон 
чунин меҳисобанд, ки мусодираи молу мулк 
богуногуннамудияш ҳамчун чораи иловагии 
ҷазои ҷиноятй аст (М.А. Ефремов, М.И. 
Ковалев, Е.А. Фролов) [11.С. 156-157]. Баъзеи 
дигари олимон пешниҳод менамоянд, ки 
мусодираи махсус чораи ҷазои ҷиноятй буда 
наметавонад ва бо табиати ҳуқуқии худ ҳамчун 
институти ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятй ба 
ҳисоб меравад (А.Г. Михайлянтс, И.С.Ной, 
М.Д. Шаргородский) [27.С. 128-134]. Олимони 
дигар бар он назаранд, ки мусодираи махсус 
ҳамчун ҷазои ҷиноятист ва он дар асосҳои 
умумии принсипи фардисозии ҷавобгарй амалй 
мешавад (В. Даев, И.Л. Марогулова) [17.С.8].

Бархе муаллифон ҳама ё тақрибан ҳамаи 
ҳолатҳои мусодираи махсусро ҷазои ҷиноятй - 
гуногуннамудии махсуси мусодираи қисмани 
молу мулк -  эътироф карданд. Муаллифон фикр 
мекарданд, ки мусодираи махсусро ҷазои 
ҷиноятй эътироф намудан дуруст нест, чунки на 
бо мақсадҳои ҷазо ҷиноятй мувофиқ ҳастанд ва 
на корбарии он ба хислату дараҷаи хавфнокии 
ҷамъиятии ҷинояти содиркардашуда алоқаманд 
мебошад.

Дар асоси Укази Совети олии РСС 
Тоҷикистон “Дар бораи ба моддаҳои 224 ва 240- 
и Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон дохил 
кардани иловаҳо” аз 14 августи соли 1965 дар 
қисми 2-и моддаи 240-и Кодекси ҷиноятии РСС 
Тоҷикистон чунин илова ворид гардид: “Дар 
қисми дуюми ҳамин модда баъд аз калимаҳои 
“то панҷ сол” калимаҳои “бо мусодираи молу 
мулки бо роҳи ҷинояткорона ба даст 
овардашуда” илова карда шавад” [19.С.482]. Аз 
ин баъд дар илми ҳуқуқи ҷиноятй ибораи 
“мусодираи молу мулки бо роҳи ҷинояткорона 
ба даст овардашуда” мавриди корбурд қарор

гирифт, зеро қонунгузор онро дар сатҳи қонунй 
инъикоси ҳуқуқй бахшид.

Бо Укази Президиуми Шӯрои Олии 
ИҶШС аз 9-уми марти соли 1973 «Дар бораи 
дохил намудани иловаҳо ба Асосҳои 
қонунгузории ҷиноятии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои 
иттифоқй» таҳрири моддаи 30-и Асосҳо аз нав 
дигар карда шуд. Дар мутобиқат бо ин моҳиятҳо 
мусодираи молу мулк метавонист танҳо “дар 
ҳолатҳои пешбиникардаи қонунгузории ИҶТТТС” 
ва “барои ҷиноятҳои ғаразнок -  инчунин дар 
ҳолатҳои пешбининамудаи ҷумҳуриҳои 
иттифоқй” таъйин карда шавад. Чанде баъдтар 
дар алоқа бо нашри Укази Президиуми Шӯрои 
Олии ИҶШС аз 9-уми марти соли 1973 “Дар 
бораи даровардаи тағйироту иловаҳо ба 
Асосҳои қонунгузории ҷиноятии ИҶШС ва 
ҷумҳуриҳои иттифоқй” мусодираи молу мулк 
метавонист танҳо барои содиркунии ҷиноятҳои 
давлатй ва ғаразноки дар қонун пешбинишуда 
таъйин карда шавад. Он ба қ. 2-и моддаи 30-и 
Асосҳо тагйирот ворид намуд. Мувофиқи 
Укази додашуда мусодира метавонист танҳо 
дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузориии 
ИҶШС -  инчунин дар ҳолатҳои пешбиникадаи 
қонунгузориҳои ҷумҳуриҳои иттифоқй барои 
ҷиноятҳои гаразнок таъйин карда шавад. Дар 
моддаи 39-и Асосҳо, ки ба мусодира молу мулк 
бахшида шуда аст, аллакай зарурати 
нишондиҳии суд ҳангоми таъйинкунии намуди 
додашудаи ҷазо ба зикрнамоии молу мулки 
мушаххаси мусодира ё номбаршавии предмет- 
ҳои мусодирашаванда вуҷуд надорад.

Ба гуфти А.Г. Михайлянс: «Самаранокии 
худро дар солҳои аввали барқароршавй ва 
тараққиёбии Давлати шӯравй исбот намуда, 
мусодираи молу мулк баъдан кам ба кор бурда 
мешуд» [22.С.35]. Ин бо он алоқаманд буд, ки 
Давлати Шӯравй имконоти сиёсиашро 
мустаҳкам намуд ва аз ҳамин сабаб ҳам 
зарурати шадид ба «задан ва барҳам додани 
буржуазия» аз байн рафт. Ҳокимияти шӯравй 
бо ташкили низоми колхозй ва ғайрикулакй 
кунонидани деҳқонони сарватманд институти 
мусодираи молу мулкро барои бадарғакунии 
минбаъдаи оилаҳои деҳқонй истифода мебарад. 
Ташкилкунандаи молумулкии масъалаи 
додашуда зуд-зуд мавзӯи баҳсу мунозираҳои 
таърихии солҳои 1960 -  1970 буд. Бархе 
муҳаққиқон, масалан, Н. Верт, қимати молу
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мулки мусодирашударо омӯхта, ба маълумот- 
номаҳои (справкаҳои) тобистони соли 1930-и 
Саридораи даромадҳои давлатии Наркомфини 
ИҶШС такя мекарданд [4.С.523]. Лекин О.В. 
Филиппенко дар таҳқиқоти худ ба хулоса дар 
бораи номутобиқатии маълумотҳо оид ба 
мусодираи молу мулк ба воқеият, ки мақомоти 
маҳаллй медоданд, меояд [40.С.116]. Аз ҷумла, 
В.Н. Иванов беҳадафии чораи додашударо 
асоснок кард. Вай навишта буд, ки «мусодираи 
молу мулк, ҳатто истифодакунии хеле махдуди 
он, ба ҳар ҳол ҳамеша на танҳо бар зидди 
айбдор ва ҳатто на танҳо маҳз бар зидди худи 
айбдор, балки бо тамоми вазнинии худ, пеш аз 
ҳама, ба оилаи вай равона карда шудааст» 
[8.С.100-101]. В. Смолников ва В. Шанин 
пешниҳод менамуданд, ки бо тағйир додани 
қонунгузорй: “Зарурат ба мусодираи молу 
мулки ашхоси ҷиноятсодиркарда, ки онҳо 
қонунй дарёфт кардаанд, ба гумон аст бошад”.

Ба ибораи дигар, ҷазоҳои моддаҳои 
дахлдори қонун бояд нишондоди қатъй ба 
мусодираи молу мулк, олот ва васоити 
ҷиноятии бо роҳи ғайриқонунй (ҷиноятй) ба 
даст овардашуда ва ҳуқуқи алтернативии суд ба 
корбурди мусодираи молу мулк дар ҳолатҳои 
маҳкумсозй барои ҷиноятҳои давлатй ва 
вазнини ғаразнок пешбинй карда шаванд» 
[ЗЗ.С.41]. Натиҷаи ин мунозираҳо сабаби 
инкори қонунгузор аз истифодабарии 
мусодираи молу мулк ба сифати намуди ҷазои 
асосй гардид. Ба Асосҳои қонунгузории 
ҷиноятии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқй 
(1958), (баъдан ба кодексҳои ҷиноятии 
ҷумҳуриҳои иттифоқй низ) мусодираи молу 
мулк чун ҷазои иловагие ворид гардид, ки 
метавонист барои ҷиноятҳои давлатй ва 
ҷиноятҳои вазнини ғаразноки дар ҳолатҳои бо 
қонун мустақиман пешбинй шуда, муқаррар 
карда шаванд[26.С.221]. Вариантҳои муросой 
(компромиссй) ҳам буданд, аз ҷумла, Н.А. 
Стручков бар ин ақида буд, ки вобаста ба дар 
куҷо будани меъёрҳои таъйинкунандаи мусоди- 
раи молу мулк он метавонад, ки чораи ҳам 
ҷиноятй-ҳуқуқй, ҳам мурофиавй-ҷиноятй 
бошад [35.С.249]. А.Н. Игнатов менависад, ки 
рад намудани мусодираи молу мулк чун намуди 
ҷазоро коррупсионерҳои калон, ғоратгарон ва 
нашъаҷаллобон хеле хуш пазируфтанд [9.С.28]. 
Дар воқеият ҳам чунин мешавад ва дар бисёр

маврид ҷинояткорон ҷазо дар намуди 
маҳрумият аз озодй гирифтан мехоҳанд, магар 
дар маҳрум шудан аз молу мулке, ки бо роҳи 
ҷиноят ба даст овардаанд. Нуқтаи назари ба ин 
монандро Э.В. Мартиненко ҳам дастгирй 
менамуд. Ӯ ақидаеро изҳор мекард, ки «барҳам 
додани мусодираи молу мулк -  ин гузашт ба 
сармоядорони олигарх аст, ки ба онҳо имкон 
медиҳад молу мулки бо роҳи ҷиноятй ба даст 
овардаашонро нигоҳ доранд» [18.С.24]. 
Хулосаи ин фикррониҳоро бароварда, Э.Ф. 
Побегайло бар ин аст, ки хориҷи мусодираи 
молу мулк «ба фаҳмиши мантиқй рост 
намеояд» [32.С.61-63]. Ба ақидаи Ю. А. 
Демидов барои ҳуқуқи ҷиноятии шӯравй чунин 
чораҳои репрессияи ҷиноятие низ қобили қабул 
нестанд, ки мақсади пур намудани даромадҳои 
давлатро дунбол мекунанд» [5.С.160].

Ғоратгарони моликияти сотсиалистй, 
қаллобон ва дигар ҷинояткорон кӯшиш 
мекунанд, ки аз ҳисоби давлату халқ фоида ва 
некӯаҳволии моддии худро ба даст биоранд. Аз 
ин рӯ нодуруст мебуд, ки махдудкунии 
ҷазодиҳии чунин шахсон танҳо бо маҳрум 
намудан аз озодй ва бидуни ба даромади давлат 
гузаронидани молу мулки онҳо сурат бигирад 
[20.С.156].

С.Мокринский мусодираи молу мулкро 
бар зидди шахсоне равонашуда меҳисобид, ки 
барои онҳо доштани дороии калон ё воситаи 
содиркунии ҷиноят ё такягоҳи ҳаётй барои 
фаъолияти ҷиноятй ва натиҷаи бевоситаи он 
хизмат менамояд [25.С.131-134].

И. Аминов ва Ф. Старовойтов қайд 
намуданд, ки дар солҳои нахустини инқилоби 
пролетарй мусодираи молу мулк яке аз шаклҳои 
экспроприатсияи моликияти буржуазй буд. 
Лекин баъдан мусодираи молу мулк бо суд на 
дар нисбати умуман душманони сиёсй, балки 
танҳо дар нисбати шахсони содирнамудаи 
амали мушаххаси хавфноки ҷамъиятй истифода 
карда мешуд [2.С. 114-122].

М.М. Исаев, П. Мишунин, М.Д. Шарго- 
родский зарурати мавҷуд будани мусодираи 
умумии молу мулк, чун чораи мубориза бо 
зуҳуроти моликияти хусусиро, қайд намуда 
буданд[24. С.73]. Инчунин ақидаи баръакс низ 
вуҷуд дорад. Ҳамин тавр, В.Н. Иванов 
меҳисобид, ки танҳо молу мулки ба маблағҳои 
бо роҳи ҷиноятй ба даст овардашуда ё
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харидашуда воҷиби мусодира мебошанд ва 
бояд аз мусодираи молу мулки маҳкумшуда, 
чун чораҳои ба мақсадҳо ва принсипҳои ҷазои 
ҷиноятй ҷавобгӯ набуда, даст кашид [8.С.100- 
101].

В. Смолников ва В. Шанин зарурати 
нигохдории мусодираи умумии молу мулк дар 
ҳолати ҷинояти хавфноки давлатй (хиёнат ба 
Ватан, ҷосусй ва ғ.) ё ҷинояти ғаразноки вазнин 
(дуздии таъйиншуда, намудҳои хавфноки 
қаллобй ва ғ.) содир кардани шахсро қайд 
намудаанд [ЗЗ.С41-43]. Ғайр аз ин мусодира 
дар нисбати тамоми молу мулк (ва аз рӯи ҳар 
ҷиноят) бояд дар нисбати тамоми молу мулки 
бо роҳи ҷиноятй андӯхташуда, инчунин дар 
нисбати олот ва предметҳои ҷиноят пешбинй 
карда шавад. Дар санксияи модда бояд 
ҳамимкони истифодабарии мусодираи молу 
мулки ҳангоми ҷиноят ба даст овардашуда бояд 
ҳатман бевосита нишон дода шаванд, корбурди 
мусодираи молу мулк барои ҷиноятҳои давлатй 
ва вазнини ғаразнок чун ҳуқуқи алтернативии 
суд (ба кор бурдан, қисман ба кор бурдан ё ба 
кор набурдани мусодираи молу мулк) пешбинй 
гардад [ЗЗ.С41-43].

Ба назари мо, самтҳои мазкур аз бисёр 
ҷиҳат рушди минбаъдаи ҷиноятй-ҳуқуқии 
мусодираи молу мулкро муайян намуданд. 
Мавқеияти дар қонунгузории ҷиноятй нигоҳ 
доштани мусодираи молу мулк бештар қобили 
қабул аст -  фақат ба шарти махдудиятҳои 
муайян (мусодираи қисми молу мулк, 
мусодираи танҳо моликияти шахсии 
маҳкумшуда, таъйини мусодираи молу мулк 
танҳо барои ҷиноятҳои вазнини ғаразнок) 
[16.С.36].

Дар адабиёти ҳуқуқй муайянкунандаҳои 
гуногуни мусодираи махсус вуҷуд дорад. 
А.Михайлянс таҳти мафҳуми мусодираи 
махсус ситонидани олоту васоити содиркунии 
ҷиноят, предметҳои объекти амалҳои ҷиноятй 
будаи бо роҳи ҷиноятй ба даст овардашударо 
мефаҳмад [21.С.8]. Тавре ки Н.А. Стручков 
менависад, вобаста ба хислати ашёи мусодира- 
шаванда, ки ҳам ба ҷинояти содиршуда, ҳам ба 
предметҳои дигари мусодирашаванда нисбат 
доранд... Мусодираи махсус бошад бо 
ситониши предметҳое махдуд мегардад, ки ба 
ҷинояти содиршуда муносибате доштанд 
[34.С.249].

Қонунгузор ба чй тавр иҷро шудани ин 
чораи ҷазо аз тарафи судҳо, самаранокии 
иҷрошавии функсияҳои суд дар марҳилаи 
омӯхташаванда кам аҳаммият медод. Дар 
назарияи ҳуқуқи ҷиноятй дар бораи функсияҳо, 
мақсадҳо ва нақши мусодира дар мубориза бо 
ҷинояткорй ҳоло хам фикри ягона нест. Аз ин рӯ, 
ба назари мо, зарурате вуҷуд дорад, ки ба ин 
масъалаҳо диққати ҷиддй дода шавад.

Хулосаи шарҳи таърихи мавҷудияти 
мусодираи молу мулк дар қонунгузории 
ҷиноятии ватаниро бароварда, бояд қайд кард, 
ки ҷазои додашуда ҳамеша дар қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз 
давраҳои қадим вуҷуд дошт. Аз рӯи табиати 
ҳуқуқии худ мусодираи молу мулк дар аксари 
мавридҳо бо худ яке аз намудҳои самараноки 
ҷазои ҳуқуқиро ифода менамуд.
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Аннотатсия
Ташаккул ва инкишофи институти мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷиноятии 

Тоҷикистони Шӯравӣ
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи ташаккул ва инкишофи институти мусодираи молу мулк 

дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистони Шӯравй меравад. Дар ҷараёни омӯзиши масъалаи мазкур 
ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мусодираи молу мулк сараввал дар шароити барқарорсозии 
Ҳокимияти Шӯравй ҳамчун чораи иқтисодй ба муқобили мухолифини сохтори шӯравй ба кор бурда 
мешуд.

Аннотация
Формирование и развитие института конфискации имущества в уголовном 

законодательстве Советского Таджикистана
В данной статье речь идёт о формировании и развитии института конфискации имущества 

уголовного законодательства периода Советского Таджикистана. В процессе изучения данного 
вопроса можно прийти к выводу, что конфискация имущества в условиях становления Советской 
власти была использована как экономическая мера против врагов советской власти.

Аппо1айоп
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(ЭКСТРЕМИЗМ) ВА ТЕРРОРИСТИДОШТА: ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ
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Имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва 
ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари на камтар 
аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст.

Эмомалӣ Раҳмон

Солҳои охир терроризм ва экстремизм ба 
хатари глобалй табдил ёфта, ҷаҳони муосирро 
ба ташвиш овардааст. Афзоиши ҷиноятҳои 
хусусияти экстремистй ва террористидошта ба 
вусъат ёфтани терроризми байналмилалй, 
фаъолшавии унсурҳои тундраву ифротгаро, 
ҷалби ҷавонон ба сафи созмонҳои экстремис- 
тиву террористй ва иштироки онҳо дар низоъ- 
ҳои мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷй мусоидат 
менамояд[1].

Экстремизм -  (аз калимаи франсузии 
«ехйеппзте» ва лотинии «схйстиз») гирифта 
шуда, маънои аслиаш ифротгарой, тундравй, 
фикру андешаҳо ва амалҳои тундравона, аз ҳад 
гузаштан, аз андоза гузаштан аст.

Дар замони мо шахсоне, ҳизбу ҳаракатҳо 
ва созмонҳое ҳастанд, ки кӯшиш менамоянд, 
мақсаду маром, ғояву андеша, афкор ва 
нақшаҳои худро бо ҳар роҳу васила ва ҳатто, бо 
амалҳои тундравона амалй созанд. Ба ақидаи 
аксари муҳаққиқон, сиёсатшиносон, рӯзнома- 
нигорон экстремизм бештар аз ҳама дар соҳаи 
дин дучор меояд ва ин падида дар тамоми 
гӯшаву канори сайёраи мо ба амал меояд.

Экстремизм ва терроризм аз мафҳум- 
ҳоест, ки дар дунёи имрӯза вирди забони ҳама 
шудааст ва ин ду мафҳум ба ҳам пайваст

мебошад. Экстремизм (тундравй, аз андоза 
гузаштан) ба терроризм меорад. Истилоҳи 
«терроризм» (аз калимаи лотинии «1еггог») 
маншаъ гирифта, маъноаш «тарс ва ваҳм» аст. 
Террористон мехоҳанд, мақсаду мароми худро 
бо роҳи зӯроварй, куштор, тарсу ваҳм амалй 
созанд. Террор кардан, ҷомеаро ба ҳолати тарсу 
ваҳшат ва ноумедй афкандан аст.

Шаклҳои зиёди экстремизм ба монанди: 
сиёсй, миллатгарой, динй, наврасон ва ҷавонон, 
экологй, зиддиҷаҳонишавй, маънавй ва ғайра 
муайян карда шудаанд.

Экстремизм бо дарназардошти характери 
глобалиаш ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
бетаъсир намонд. Афзоиши ҳаводиси ифрот- 
гарой боиси он шуд, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)» 
(аз 8 декабри соли 2003)[2] қабул гардид. 
Баъдан дар асоси Фармони Президенти ҶТ аз 12 
ноябри соли 2016 Стратегияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016- 
2020 [3] тасдиқ гардид, ки дар он роҳҳои 
афзалиятноки мубориза ба муқобили ин хатари 
манфии иҷтимой мушаххас карда шуданд[4].

Дар КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон як катор 
моддаҳое мавҷуданд, ки онҳоро ҷиноятҳои
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хусусияти террористидошта ва тамоюли 
ифротгароидошта меноманд.

Аслан пайдоиши чунин гурӯҳбандй аз 
Қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм (ифротгарой)” аз 8 декабри соли 
2003 № 69[5] ва Қонуни ҶТ “Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм” аз 16 ноябри 
соли 1999 таҳти № 846 мебошад.

Моддаи 3 Қонуни ҶТ “Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)” 
мафҳуми расмии экстримизм ва амалҳое, ки 
ҳамчун экстримистй эътироф мешаванд, 
пешбинй намудааст, ки тибқи талаботи он 
экстремизм -  ин изҳори фаъолияти ифротии 
шахсони ҳуқуқй ва воқей ба даъвати нооромй, 
дигаркунии сохти конститутсионй дар давлат, 
ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, 
ангезонидани нажодпарастй, миллатгарой, 
бадбинии иҷтимой, мазҳабй.

Дар КҶ Тоҷикистон як қатор моддаҳое 
мавҷуданд, ки дар дитспозитсияҳои худ 
амалҳои хусусияти террористй ва экстримистй 
доштаро дар бар мегиранд. Масалан, 
диспозитсияи моддаҳои зерин номгӯи чунин 
ҷиноятҳоро муқаррар кардааст:

-  м. 1791 («Ҷалб кардан барои содир 
намудани ҷиноятҳои хусусияти террористи- 
дошта ё мусоидати дигар барои содир намудани 
онҳо») - ҷалб кардани шахсон барои содир на- 
мудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 179, 1792, 1793, 
181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 193, 
194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 
пешбининамудаи КҶ ё моил намудани шахс 
барои иштирок дар фаъолияти ташкилоти 
террористй, яроқнок намудан ё таълими шахсон 
бо мақсади содир намудани ҷиноятҳои номбар- 
шуда, инчунин мусоидат кардан ба тарзи дигар;

-  м. 1792 («Маблағгузории ҷиноятҳои 
хусусияти террористидошта») - бевосита ё 
бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани 
воситаҳо бо мақсади пурра ё қисман истифодаи 
онҳо ё бо дарки он ки ин воситаҳо барои содир 
намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 179, 1791, 
1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 
193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 
пешбининамудаи КҶ истифода мегарданд, 
ҳамчунин агар воситаҳои мазкур воқеан дар 
ҷиноятҳои зикршуда истифода нагарданд;

-  м. 1793 («Даъвати оммавй барои содир 
намудани ҷиноятҳои хусусияти террористи-

дошта») - даъвати оммави барои содир намуда- 
ни ҷиноятҳои дар моддаҳои 179, 1791, 1792, 181, 
182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 193, 194, 
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 402 
пешбининамудаи КҶ.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм» аз 16 
ноябри соли 1999 мафҳуми хеле муфассали 
терроризмро додааст:

Терроризм - яъне зӯроварй ё тахдиди 
истифодаи он нисбати шахсони воқей, маҷбур 
кардан ё тахдиди истифодаи он нисбати шахсо- 
ни ҳуқуқй, ҳамчунин нобудсохтани (зарар расо- 
нидан) ё тахдиди нобуд сохтани (зарар расони- 
дан ба) молу мулк ё дигар объектҳои моддии 
шахсони воқей ва ҳуқуқй, ки боиси хавфи 
ҳалокати одамон, расонидани зарари басо ҷид- 
дй ба молу мулк ё ба миён омадани оқибатҳои 
барои ҷамъият хавфнок, ки бо мақсади халал- 
дор сохтани амнияти ҷамъиятй, тарсонидани 
аҳолй ё расонидани таьсир ҷиҳати аз ҷониби 
мақомоти ҳокимият қабул намудани қарори 
барои террористон мақбул ё қаноатбахш наму- 
дани манфиатҳои ғайриҳуқуқии молумулкй ва 
(ё) дигар манфиати онҳо, инчунин таҷовуз ба 
ҳаёти арбоби давлатй ё ҷамъиятй бо мақсади 
суст кардани сохти конститутсионй ё амнияти 
давлат, ҳамчунин бо мақсади қать гардидани 
фаолияти давлатй ё дигар фаьолияти сиёсй ё 
содир намудани чунин кирдор бинобар 
интиқом барои чунин фаолият, инчунин 
сӯиқасд ба ҳаёт, расонидани зарари ҷисмонй ба 
ходими давлатй ё ҷамьиятй ё намояндаи 
ҳокимият, вобаста бо фаолияти давлатй ё 
ҷамъиятии онҳо, бо мақсади ноором сохтани 
вазьият ё расонидани таъсир ҷиҳати қабули 
қарор аз тарафи мақомоти давлатй ё монеъ 
шудан ба фаьолияти сиёси ё ҷамьиятй, инчунин 
ҳамла ба намояндаи давлати хориҷй ё корманди 
ташкилоти байналхалқии таҳти ҳимояи байнал- 
милалй қарордошта ё аьзои оилаи бо ӯ истиқо- 
маткунанда, инчунин ба биноҳои хизматй ё 
истиқоматй ё воситаи нақлиёти шахсоне, ки 
таҳти ҳимояи байналмилалйқарор доранд, агар 
ин ҳаракатҳо бо мақсади барангехтани ҷанг ё 
мураккаб сохтани муносибатҳои байналхалқй 
содир шуда бошанд, мебошад.

Таҳти мафҳуми ташкилоти террористй 
бошад, ташкилоте фаҳмида мешавад, ки ба 
мақсади содир намудани фаъолияти террористй
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таъсис дода шудааст ё дар фаъолияти худ 
имконияти истифодаи терроризмро эътироф 
менамояд. Ташкилот террористй ба ҳисоб 
меравад, агар аққалан яке аз ҷузъу томҳои 
дохилии ташкилот ё бо огоҳии аққалан яке аз 
мақомоти роҳбарикунандаи он фаъолияти 
террористиро анҷом медиҳад.

Дар сурати аз ҷониби суд террористй 
эътироф карда шудани ташкилот, он бо қарори 
суд барҳам дода, молу мулкаш мусодира шуда, 
ба даромади давлат гузаронида мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи 
ҳалномаҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 9 октябр, 8 декабри соли 2014 ва 14 апрели 
соли 2015 фаъолияти чунин созмонҳои экстре- 
мистй мисли «Ал-Қоида», «Ҳаракати Туркисто- 
ни шарқй», «Ҳизби Исломии Туркистон» (со- 
биқ ҳаракати Исломии Узбекистон), «Ҳаракати 
Толибон», «Бародарони мусулмон», «Лашкари 
Тойиба», «Гурӯҳи исломй», «Ҷамъияти 
Исломии Покистон», «Ҷамоати таблиғ», 
ташкилоти динй-миссионерии «Созмони
таблиғот» ва «Тоҷикистони озод», «Ҳизб-ут- 
Таҳрир», «Салафия», «Ҷамоати таблиғ», 
«Ҷамоати Ансоруллоҳ», «Ҷабҳат Ан- Нусра», 
«Гурӯҳи-24», Ҳизби назҳати исломи 
Тоҷикистон ғайриқонунй эълон карда шуда, 
фаъолияти онҳо дар қаламрави кишвар манъ 
карда шудааст. Инчунин вебсайти интернетии 
\\\\\\лгз1юс1.кот. \\\\\\.1гз1юс1.пс1 ва дигар
вебсайтҳои Ҷамоати (Ҷамъияти) «Ансоруллоҳ» 
баста шудааст. Ба ҳудуди Тоҷикистон ворид, 
паҳн, истеҳсол, чопу нашр намудани адабиёту 
варақаҳо, аудио ва видеосабтҳои Ҷамоати 
(Ҷамъияти) «Ансоруллоҳ» манъ карда шудааст. 
Сомонаҳои интернетии «Гуруҳи 24» баста 
шуда, ба Тоҷикистон ворид намудан ва дар 
ҳудуди он паҳн, истеҳсол, чопу нашр намудани 
адабиёту варақаҳо, аудио ва видеосабтҳои 
«Гурӯҳи 24» манъ карда шудааст.

Парвандаҳои ҷиноятй оид ба ҷиноятҳои 
хусусияти террористидошта, инчунин парван- 
даҳои гражданй дар бораи ҷуброн кардани 
зарар, мумкин аст бо қарори суд дар маҷлисҳои 
пушидаи судй баррасй карда шаванд.

Номгӯи ҷиноятҳои хусусияти террорис- 
тидошта дар Қонуни мазкур ба тарзе муайян 
шудааст, ки аз мафҳуми муқарраркардаи КҶ 
тафовут дорад. Мувофиқи он ҷиноятҳое, ки дар 
моддаҳои 179-182; 185; 187; 310 ва 410 КҶ

Тоҷикистон пешбинй шудаанд, ҷиноятҳои 
хусусияти террористидошта дониста мешаванд. 
Вале дар баробарои ин тавзеҳоте ҷой дорад, ки 
ба ҷиноятҳои хусусияти террористидошта 
мумкин аст, дигар ҷиноятҳое, ки КҶ Тоҷикис- 
тон пешбинй намудааст, дар ҳолати ба мақсади 
террористй содир намудани онҳо дохил карда 
шаванд. Зимнан ҷавобгарй барои содир 
намудани чунин ҷиноятҳо мутобиқи КҶ 
Тоҷикистон сурат мегирад.

Шахсоне, ки ба фаъолияти террористй 
машғул мешаванд ё бо террористҳо ва ташки- 
лотҳои террористй ёрй мерасонанд, инчунин 
фаъолияти онҳоро тарғиб менамоянд, муво- 
фиқи КҶ Тоҷикистон ба ҷавобгарй кашида 
мешаванд.

Шахсоне, ки аъзои ташкилоти террористй 
набуда, аммо аз номи онҳо амали террористй 
содир кардаанд ё дар ташкили он, таъмини 
маблағ, таъмин ва мусаллаҳ гардонидани он 
иштирок менамояд, баробари аъзоёни ташки- 
лотҳои террористйҷавобгар мебошанд.

Шахсоне, ки дар бораи мавҷудияти 
ташкилоти террористй ё шахсони алоҳидаи ба 
фаъолияти террористй шарикбуда маълумот 
дошта, аммо дар ин бора ба мақомоти дахлдори 
давлатй хабар надодаанд, тибқи КҶ Тоҷикистон 
ба ҷавобгарй кашида мешаванд.

Мувофиқи м.28 Қонуни Тоҷикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм» («Озод- 
кунй аз ҷавобгарй») шахсоне, ки ба субъектҳои 
бар зидди терроризм муборизабаранда ёрй 
мерасонанд, барои шуғл варзидан бо фаъолияти 
террористй мутобиқи КҶ Тоҷикистон аз 
ҷавобгарй озод карда мешаванд, агар дар 
давраи дар ташкилоти террористй будани онҳо 
қасдан ҷиноят содир накарда бошанд.

Хизматчиёни ҳарбй, кормандон ва мута- 
хассисони субъектҳои бар зидди терроризм 
муборизабаранда барои зарари маънавй, модй 
ва ҷисмонй расонданашон ба террористон 
бинобар истифодаи қувваи ҷисмонй, воситаҳои 
махсус ва силоҳи оташфишон, ки онҳоро қонун 
пешбинй кардааст, мутобиқи КҶ Тоҷикистон, 
ҷавобгар нестанд.

Шахсоне, ки бо хоҳиши намояндагони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё дигар мақомоти 
давлатй, командирони киштиҳои ҳавой барои 
қать ё пешгирй кардани амали террористй ёри 
расонидан, барои амали ба муқобили
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террористон истифода бурдаашон мутобиқи КҶ 
Тоҷикистон, ҷавобгар намебошанд.

Мувофиқи эзоҳи м.179 КҶ Тоҷикистон 
шахсе, ки дар омода сохтани кирдори терористй 
иштирок дорад, агар мақомоти давлатиро сари 
вақт огоҳ созад ё бо роҳи дигар содир гаштани 
кирдори терористиро пешгирй кунад ва агар 
дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят 
мавҷуд набошад, аз ҷавобгарии ҷиноятй озод 
карда мешавад.

Мувофиқи эзоҳи м. 1791 КҶ Тоҷикистон 
(«Ҷалб кардан барои содир намудани ҷиноят- 
ҳои хусусияти террористидошта ё мусоидати 
дигар барои содир намудани онҳо») низ шахсе, 
ки ҷинояти дар моддаи мазкур пешбинишударо 
содир намудааст, аз ҷавобгарии ҷиноятй озод 
карда мешавад, агар ӯ ихтиёран ва саривақт бо 
роҳи ба мақомоти ҳокимияти давлатй хабар 
додан ё бо дигар тарзҳо барои пешгирии содир 
шудани ҷиноятҳои хусусияти террористидошта 
мусоидат намояд, агар дар ҳаракатҳояш 
таркиби ҷинояти дигар набошад.

Илова бар ин, дар КҶ Тоҷикистон дар 
баробари ҷиноятҳои хусусияти террористй боз 
як қатор моддаҳои дигаре мавҷуданд, ки онҳоро 
«ҷиноятҳои дорои тамоюли ифротгарой» 
меноманд. Ин, пеш аз ҳама, м.3071 («Даъвати 
оммавй дар ба амал баровардани фаъолияти 
экстремистй (ифротгарой)») мебошад. Барои 
даъвати оммавй дар ба амал баровардани 
фаъолияти экстремистй тибқи ин модда 
ҷавобгарии ҷиноятй пешбинй шудааст.

Дар диспозитсияи м.3072 КҶ ба даҳ 
таркиби ҷинояте ишора шудааст, ки онҳоро 
расман ҷиноятҳои хусусияти ифротгароидошта 
меноманд:

«Ташкили иттиҳоди экстремистй, яъне 
гурӯҳи муташаккили шахсон барои тайёр ё 
содир намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 157, 
158, 160, 185, 188, 189, 237, 2371, 242, 243 
(ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта) пеш- 
бининамудаи ҳамин Кодекс аз нигоҳи бадбинй 
ё кинаю адовати идеологй, сиёсй, нажодй, 
миллй, маҳалгарой, ё динй, ҳамчунин аз нигоҳи 
бадбинй ё кинаю адоват нисбати кадом як 
гурӯятҳи иҷтимой, инчунин роҳбарй ба чунин 
иттиҳоди экстремистй, ба ҷузъ ё томҳои ба 
чунин иттиҳод дохилшаванда, ҳамчунин таш- 
кили иттиҳоди ташкилкунандагон, роҳбарон ё 
дигар намояндагони ҷузъ ё томҳои чунин

иттиҳод бо мақсади таҳияи нақшаҳо ва (ё) 
шароит барои содир намудани ҷиноятҳои 
хусусияти экстремистидошта».

Аз рӯи мазмуни моддаи мазкур ба ҷумлаи 
ҷиноятҳои хусусияти экстримистидошта инҳо 
дохил мешаванд: м.157 («Монеъ шудан ба 
фаъолияти ташкилоти динй»); м.158 («Монеъ 
шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсй ва 
иттиҳодияҳои ҷамъиятй»); м.160 («Вайрон 
кардани тартиби ташкил ва гузаронидани 
маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгу- 
зориҳо ва роҳпаймоиҳо»); м.185 («Ташкили 
воҳидҳои мусаллаҳи ғайриқонунй»); м.188 
(«Бандитизм»); м.189 («Барангехтани кинаю 
адовати миллй, нажодй, маҳалгарой ва ёдинй»); 
м.237 («Авбошй»); м.2371 («Вандализм»); м. 
242 («Несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои 
таърих ва фарҳанг»); м.243 («Таҳқири ҷасади 
фавтидагон ва гӯри онҳо»).

Чуноне аз мазмун ва моҳияти таркибҳои 
мазкур бармеояд, онҳо ягон хел «хусусияти» 
(«тамоюли») барои бандубаст аҳамиятнок 
надоранд. Мувофиқи м.3073 КҶ Тоҷикистон 
барои ташкили фаъолияти ҳизбҳои сиёсй, 
иттиҳодияҳои ҷамъиятй ё динй ё дигар ташки- 
лоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эъти- 
бори қонунй пайдо карда дар бораи барҳам до- 
дан ё манъи фаъолияташ бо сабаби ба амал ба- 
ровардани фаъолияти экстремистй қабул шуда- 
аст, ҷавобгарии ҷиноятй пешбинй шудааст.

Иловаи муҳим ба КҶ ин ворид намудани 
м.3074 («Ташкили таълим ё гурӯҳи таълимии 
хусусияти динии экстремистидошта») мебо- 
шад. Дар он барои ташкили таълим ё гурӯҳи 
таълимии хусусияти динии экстремистидошта, 
инчунин роҳбарй ё иштирок дар чунин таълим 
новобаста аз ҷойи таълим ҷавобгарии ҷиноятй 
пешбинй шудааст.

Мувофиқи эзоҳи м.3072 КҶ Тоҷикистон 
шахсе, ки ихтиёран аз иштирок дар иттиҳоди 
экстремистй даст мекашад, аз ҷавобгарии 
ҷиноятй озод карда мешавад, агар дар кирдори 
ӯ таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад.

Эзоҳи м.3073 КҶ Тоҷикистон низ озод 
карданро бо чунин тартиб пешбинй кардааст: 
шахсе, ки ихтиёран аз иштирок дар фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсй, иттиҳодияҳои ҷамъиятй ё динй 
ва ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби 
суд қарори эътибори қонунй пайдо карда дар 
бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бино-
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бар сабаби ба амал баровардани фаъолияти 
экстремистй қабул шудааст, даст мекашад, аз 
ҷавобгарии ҷиноятй озод карда мешавад, агар 
дар кирдори ӯ таркиби ҷинояти дигар мавҷуд 
набошад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифрот- 
гарой)» аз 8 декабри соли 2003 таҳти мафҳуми 
экстремизм изҳори фаъолияти ифротии 
шахсони ҳуқуқй ва воқей ба даъвати нооромй, 
дигаркунии сохти конститутсионй дар давлат, 
ғасби ҳокимият ва аз худ кардани салоҳияти он, 
ангезонидани нажодпарастй, миллатгарой, 
бадбинии иҷтимой ва мазҳабиро мефаҳмад.

Моҳияти аслии фаҳмиши экстримистиро 
дар қонунгузории миллй тавассути амали 
экстремистй ва мақсадҳои он хеле муфассал 
дарк намудан мумкин аст. Фаъолияти шахсони 
ҳуқуқй ва ё воқей вобаста ба банақшагирй, 
ташкилкунй, тайёр кардан ва иҷрои амалҳои 
(кирдорҳои) эстремистй мебошанд, ки барои 
иҷрои мақсадҳои зерин равона карда шудаанд:

а) ба тарзи маҷбурй тағйир додани сохти 
конститутсионй ва халалдор сохтани ягонагии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) зарар расонидан ба амнияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

в) ғасб ё аз худ кардани салоҳияти ваколатҳои 
ҳокимият;

г) ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайри- 
қонунй;

д) амалй гардонидани фаъолияти террористй;
е) ангезонидани муноқишаҳои нажодй, миллй 

ё динй, инчунин муноқишаҳои иҷтимой, ки ба 
зӯроварй ё даъват ба зӯроварй алоқаманд аст;

ж) паст задани шаъни миллй;
з) ба амал овардани бетартибиҳои оммавй, 

авбошй ва харобкорй бо сабабҳои душманй ё 
бадбинии идеологй, сиёсй, нажодй, миллй ё 
динй ва ё бо сабабҳои бадбинй ё душманй 
нисбати ягон гурӯҳи иҷтимой;

и) ташвиқоти ягона бурдан, бартарй доштан ё 
номукаммалии шаҳрвандон бо хусусиятҳои 
муносибати онҳо ба дин, тамоюли иҷтимой, 
нажодй, миллй ва ё забонии онҳо;

к) даъватҳои оммавй барои амалй гардонида- 
ни фаъолияти мазкур ё иҷрои амалҳои номбар- 
шуда;

л) маблағгузорй ба фаъолияти мазкур ё расо- 
нидани кӯмак барои амалй гаштани он, пешни-

ҳод кардани манзил, базаҳои таълимй, полигра- 
фй, моддию техникй, алоқаҳои телефонй, фак- 
сй, хизматрасонии иттилоотй, дигар воситаҳои 
моддию техникй барои амалй шудани ин 
фаъолият.

Барои амалигардонии фаъолияти экстре- 
мистй шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳрвандони хориҷй ва шахсони бешаҳрванд 
мувофиқи тартиби муқарраршудаи қонун- 
гузориии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 
ҷиноятй, маъмурй ва ҳуқуқй-гражданй кашида 
мешаванд.

Бо мақсади таъмини бехатарии давлативу 
ҷамъиятй бо тартибу асосҳои пешбининамудаи 
қонун бо қарори суд коркунй ва фаъолият ба 
шахси дар фаъолияти экстремистй иштироккар- 
да дар хизмати давлатй, хизмати ҳарбй, мақомо- 
ти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳамчунин дар муассисаҳои 
таълимй ва машғул шудан ба фаъолияти 
хусусии ҳуқуқй махдуд карда мешавад.

Дар ҳолате, ки агар роҳбар ё корманди 
мақомоти роҳбарикунандаи иттиҳодияҳои 
ҷамъиятй, динй ва ё ташкилоти ғайритиҷоратй 
ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо рӯирост 
барои амалигардонии фаъолияти экстремистй 
даъват мекунад, аз ҷумла дар ҳолатҳое, ки 
қарори суд нисбати ин шахс барои ҷинояти 
равиши экстремистидошта ба ҳукми қонун 
даромадааст, иттиҳодияҳои ҷамъиятй, ташки- 
лотҳои динй ва ё дигар ташкилотҳои 
ғайритиҷоратй ва дигар воҳидҳои таркибии 
онҳо ӯхдадоранд, ки дар муддати панҷ рӯз аз 
рӯзе, ки ариза дода шудааст, рӯирост дар бораи 
розй набуданашон ба гуфтаҳо ё кирдорҳои 
чунин шахсон хабар диҳанд.

Ҳангоми гузаронидани маҷлисҳо, намо- 
ишҳо, гирдиҳамой, роҳпаймой ва дигар намо- 
ишҳои оммавй ба фаъолияти экстремистй роҳ 
дода намешавад. Ташкилкунандагони намоиш- 
ҳои оммавй барои риоя накардани талаботҳои 
муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ба тартиби гузаронидани намо- 
ишҳои оммавй дахл доранд, ба роҳ надодан ба 
фаъолияти экстремистй, ҳамчунин ба пешгирии 
саривақтии он ҷавобгаранд.

Ба иштирокчиёни намоишҳои оммавй бо 
худ гирифтани яроқ ва дигар чизҳое, ки махсус 
тайёр карда шудаанд ва барои расонидани зиён 
ба саломатии шаҳрвандон ё зарар ба шахсони 
воқей ва ҳуқуқй истифода шуданаш мумкин
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аст, манъ аст. Ҳамин тавр, агар меъёрҳои 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарой)», 
КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Конвенсияи Шан- 
хай дар бораи мубориза бо терроризм, ҷудоихо- 
ҳй ва ифротгарой (аз 15 июни соли 2001) бо ҳам 
муқоиса намоем, номувофиқатй байни онҳо 
ошкор мешавад. Мафҳуми ифротгарой хеле 
васеъ дар қонунгузории миллй муқаррар шуда, 
аз аломатҳои аслии он, ки бо зӯроварй 
алоқаманд аст, берун баромадааст. Дар натиҷа 
меъёрҳои коллизионии зиёд ба вуҷуд меояд.

Дар иртибот бо ин гуфтаҳо мо чунин 
мешуморем, ки мутобиқат байни фаҳмиши 
экстремизм бояд ҷой дошта бошад. Ҷиноятҳои 
ба истилоҳ тамоюли (хусусияти) экстримисти- 
дошта ҷиноятҳои мураккаб набуда, чунин 
«хусусият» ба қоидаи бандубасти ҷиноятҳо 
таъсир намерасонад. Ин ҷиноятҳо бо меъёрҳои 
худиашон бандубаст гардида, маҷмӯи 
ҷиноятҳоро ба вуҷуд намеоранд.

Мувофиқи маълумоти омории Сармарка- 
зи таҳлилию иттилоотии ВКД ҶТ дар давраи 
солҳои 2004-2016 дар ҳудуди ҷумҳурй 271 
ҷинояти дорои хусусияти экстремистии дар 
моддаи 3072 КҶ ҶТ пешбинишуда ба қайд 
гирифта шудааст (аз ҷумла солҳои 2010 -  3, 
2011- 1,2012-2, 2013 - 13,2014-43,2015 - 112 
ва соли 2016-97 ҷиноят содир карда шудаанд), 
ки аз ин миқдор 29 парвандаи ҷиноятй тибқи 
қисми1 моддаи 3072 КҶ ҶТ, 238 парванда бо 
қисми 2 моддаи 3072 КҶ ҶТ ва 4 парванда аз рӯи 
қисми 3 моддаи 3072 КҶ ҶТ оғоз карда 
шудаанд[6].

Бо мақсади мубориза бар зидди ҷиноят- 
ҳои хусусияти террористй ва экстримисти- 
дошта ва пурзӯр намудани ҷавобгарии ҷиноятй 
барои содир кардани чунин кирдорҳо соли 2018 
ба моддаи 57 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тағйирот ворид карда шуд[7], ки тибқи он "ё 
барои маблағгузории сафари шахсони воқей ба 
давлате, ки дар он ҷо истиқомат намекунанд ва 
ё шаҳрванди он нестанд, бо мақсади содир 
кардан, банақшагирй, тайёр кардан ё иштирок

дар содир намудани акти (актҳои) террористй 
ва ё барои тайёр намудани террористон ё 
гузаштан аз чунин тайёрй» илова карда шуд, ки 
минбаъд судҳо ҳангоми таъини ҷазои асосй 
нисбати шахсоне, ки чунин ҷиноятҳоро содир 
менамоянд, инчунин ҷазои иловагиро дар 
намуди мусодираи молу мулк таъин менамоянд.
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Душ.,2017. С.4.
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Аннотатсия
Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои хусусияти ифротгарой (экстремизм) ва 

террористидошта: дар назария ва амалия.
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои назариявй ва амалии ҷавобгарии ҷиноятй барои содир 

намудани ҷиноятҳои хусусияти террористй ва экстиримтидошта таҳлил шудааст. Инчунин асосҳои 
банду басти чунин ҷиноятҳо муҳокима шудааст.

Аннотация
Уголовная ответсвенность для преступлений имеющие экстремистический и 

террористичекий характер
В данной статье анализируются теоритические и практические вопросы уголовной 

ответственности за преступления имеющие экстремистический и террористический характер. А 
также рассмотрено основание квалификации данных преступлений.

Аппо1а110п
Сг1тта1 ИаЬПку Ғог спте» оҒ ап ех1г е т 181 апй 1еггоп81 паШте
1п Йпз агйс1е, Йюогсйса! апс1 ргасйса113зисз аге апаК гсй 1ог сптша1 гезропзЛййу 1ог а спте о1' 

ап ех!пт181 апс! 1епоп81 сЬагас1сг. Апс1 а!зо 1йе Ьаз!з о1' циаППсайоп о1' 1йе §1уеп спте 18 соп81с1егес1.
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ҲОЛАТИ ҶИНОЯТКОРИ ВАТАЪСИРИ ОН БА ТАТБИҚИ КОНСЕПСИЯИ 

СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ тоҷикистон

Калидвожаҳо: ҷинояткорӣ, Паём, консепсия, ҷиноят, пешгирии ҷинояткорӣ.
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Кеуу^огйв: спте, Мехха§е, сопсерЦ спте, спте ргеуепйоп.

Воситаҳои амалисозии пешгирии 
ҷинояткорй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
сиёсати ҳуқуқии ҷиноятй инъикос ёфтааст. Ин 
сиёсат дар кишвар дар шакли консепсия 
инъикос ёфтааст. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 
ҷиноятй бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2013 (№492) 
тасдиқ карда шудааст[1]. Консепсияи мазкур 
барои тарҳрезии нақшаҳои оянда ва ҳарсолаи 
фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии Ҳукумати 
Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи шахс, ҷамъият ва 
давлат аз таҷовузҳои ҷиноятй ба воситаҳои 
қонунгузории ҷиноятй, таҳияи лоиҳаҳои 
санадҳои меъёрии ҳуқуқй дар соҳаи такмил 
додани қонунгузории ҷиноятй ва таҷрибаи 
татбиқи он, инчунин барои арзёбй ва тасҳеҳи 
минбаъдаи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятй замина 
гузоштааст.

Татбиқи консепсияи сиёсати ҳуқуқии 
ҷиноятй аз нигоҳи назария ба якчанд омилҳо 
вобастагй дорад. Аз ҷумла, ба ин омилҳо 
ҷинояткорй таъсир мерасонад. Аз ин ҷо, бо 
мақсади амалисозии консепсияи сиёсати 
ҳуқуқии ҷиноятй, пеш аз ҳама, бояд ҳолати 
ҷинояткорй дар кишвар таҳлил карда шавад.

Ҷолиби диққат аст, ки ба масъалаи 
ҷинояткорй ва пешгирии он Ҳукумати кишвар 
аҳамияти махсус медиҳад. Аз ҷумла, дар Паёми 
Асосгузори сулҳу вахдати миллй - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,

муҳтарам Эмомалй Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 
(минбаъд «Паёми соли 2016») ба масъалаҳои 
таъсири ҷинояткорй ва оқибатҳои он дар ҷомеа 
бевосита таваҷҷуҳ дода шуд. Дар ин Паём 
таъсири ҷанги таҳмилии шаҳрвандй ва натиҷаи 
манфии он (харобиву хисороти зиёд, ба миён 
омадани мушкилоту монеаҳои басо гарон ва 
ғайра) ба пешрафти мардуми Тоҷикистон қайд 
карда шуд [2, с. 4]. Яке аз оқибатҳои манфии ин 
ҷанг дар кишвар болоравии нишондодҳои 
ҷинояткорй аст. Барои пешгирии болоравии 
ҷиноят ва дар умум пешгирии ҷинояткорй дар 
ҷумҳурй мустаҳкам кардани волоияти қонун ва 
тартиботи ҳуқуқй зарур аст.

Нигоҳи назари олимон дар самти саҳми 
арзанда доштани волоияти қонун ва тартиботи 
ҳуқуқй дар пешгирии ҷинояткорй мавқеи хоси 
худро дорад. Таҷрибаи давлатдории 
Тоҷикистон дар солҳои истиқлолияти давлатй 
исботи ин гуфтаҳо аст.

Тибқи муқаррароти Конститутсияи 
кишвар «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 
соҳибихтиёр, демократй, ҳуқуқбунёд, дунявй ва 
ягона мебошад» (мод.1). «Ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва 
ҳифз менамояд» [3, мод.5]. Аз ин ҷо, дар он 
волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқй кафолат 
дода шудааст.
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Натиҷаи заҳмати ҳамарӯзаи мардуми 
шарифи Тоҷикистон ҷорй гардидани волоияти 
қонун ва тартиботи ҳуқуқй ҳамчун арзишҳои 
конститутсионй дар даврони истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
Ҳукумати кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки 
дар оянда низ ин арзишҳои конститутсионй боз 
ҳам мустаҳкам карда шаванд.

Дар Паёми соли 2016 таъқид карда шуд, 
ки «таъмини волоияти қонун, тартиботи 
ҳуқуқй, ҳифзи суботу оромии ҷомеа, ҳимояи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
манфиатҳои давлат ва ҷомеа вазифаи асосии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад» [2, 
саҳ.35].

Амалисозии ин вазифаҳо мавқеи хоси 
сиёсати пешгирии ҷинояткориро талаб 
мекунад. Яке аз омилҳои беҳтарсозии 
фаъолияти пешгирии ҷинояткорй ва самаранок 
гардонидани он, ин дар даст доштани 
маълумоти кофй оид ба ҳолати ҷинояткорй дар 
давлат аст.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар 
самтҳои татбиқи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии 
ҷиноятй мавқеи хосаро таъмини амният, 
тартиботи ҳуқуқй, волоияти қонун ва дар умум 
пешгирии ҷинояткорй доро мебошанд. Аз ин 
ҷо, ба мақсад мувофиқ аст, ки ҳолати 
ҷинояткорй дар гузашта ва ҳозира зери таҳлил 
қарор дода шавад.

Дар ҳақиқат, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
болоравии нишондодҳои ҷинояткорй дар 
солҳои охир ҷомеаро ба ташвиш овардааст. 
Тибқи маълумоти Сармаркази иттилоотию 
таҳлилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шумораи ҷиноятҳои ба қайд 
гирифта дар кишвар сол аз сол зиёд шуда 
истодааст. Агар дар ҷумҳурй дар соли 2008 
шумораи ҷиноятҳои ба қайд гирифта 11700 
ададро ташкил дода бошад, пас дар солҳои 
минбаъда болоравии он, аз ҷумла дар 2009 - 
12408 адад, дар соли 2010 - 14542 адад, дар соли 
2011 - 16864 адад, дар соли 2012 -  16593 адад, 
дар соли 2013 -  18336 адад, дар соли 2014 -  
19352 адад, дар соли 2015 -  21585 адад ва дар 
соли 2016-21756 адад ҷинояти содир шуда ба 
қайд гирифта шудааст [4, саҳ.4]. Ин нишондод 
дар соли 2017 ба 22018 адад расид[5].

Аз ин ҷо, дар шаш соли охир (2012-2017) 
тамоюли болоравии сатҳи ҷинояткорй дар

Тоҷикистон дида мешавад. Чунончи, шумораи 
ҷиноятҳои содиршуда дар соли 2013 назар ба 
соли 2012 дар кишвар 1743 адад зиёд, дар соли 
2014 назар ба соли 2013 бошад 1016 ҷиноят 
зиёд, дар соли 2015 назар ба соли 2014 ин 
зиёдшавй ба 2233 ҷиноят [6] ва дар соли 2016 
назар ба соли 2015 171 адади зиёди ҷиноятҳо ба 
қайд гирифта шуда [4, саҳ.4], дар ниҳоят дар 
соли 2017 назар ба соли 206 ин нишондоди 
зиёдшавй ба 262 адад расид[5]. Ин нишондод 
исботи он аст, ки дар Тоҷикистон дар ин давра 
ҳамасола шумораи ҷиноятҳои ба қайд 
гирифташуда ба ҳисоби миёна 9-11 фоиз зиёд 
шудааст.

Масъалаи дигар ҳолати ҷинояткорй, ки на 
фақат кишвар, инчунин ҷаҳони муосирро ба 
ташвиш овардааст, ин ба хатари глобалй табдил 
ёфтани терроризм ва экстремизм аст. 
Болоравии ҷиноятҳои хусусияти экстремистй 
ва террористидошта ба терроризми байналми- 
лалй, фаъолшавии унсурҳои ифротгаро, ҷалб 
намудани ҷавонон ба сафи созмонҳои 
экстремистиву террористй, зиёда аз ин ба 
иштироки ин ҷавонон дар низоъҳои 
мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷй мусоидат 
менамояд. Ҷабҳаҳои гуногуни ин масъала низ 
дар Паём қайд карда шуданд[2, саҳ.34].

Тамоюли ҷинояткорй дар кишвар 
болоравии шумораи ҷиноятҳои муташаккил ва 
гуруҳҳои алоҳидаи он, ҷиноятҳои хусусияти 
террористй ва ифродгародошта, мувозинатии 
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир 
муаммои дигаре ҷомеа шудааст. Чунончи, 
тибқи нишондодҳои оморй дар Тоҷикистон дар 
соли 2012 аз ҷониби мақомоти корҳои дохилй 
11 гуруҳи муташаккили ҷиноятй бо аъзогии 118 
нафар бо содир намудани 255 ҷиноятҳои вазнин 
гумонбар дониста шуданд. Дар худи ҳамин сол 
аз тарафи аъзоёни иттиҳодияҳои экстримистии 
«Ҳаракати исломии ӯзбакистон» 73 ҷиноят, 
инчунин 21 нафар аъзоёни «Хизб-ут-таҳрир» ва 
7 нафар аъзоёни ташкилоти экстремистии 
«Таблиғ» ошкор ва дастгир карда шудаанд[7]. 
Дар соли 2013 бошад дар кишвар 14 гурӯҳи 
муташаккили ҷиноятй бо аъзогии 118 нафар 
муайян ва дастгир карда шуд, ки дар содир 
намудани 91 ҷинояти махсусан вазнин, аз ҷумла 
ташкили гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунй, 
бандитй, ташкили иттиҳоди ҷиноятй, 
террористй ва ғайра даст доштанд[8].
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Дар соли 2014 дар кишвар кормандони 
мақомоти корҳои дохилй аз 5 амали террористй 
ҷилавгирй намуда, 1 ҷинояти марбут ба 
терроризмро ошкор намуданд. Дар худи ҳамин 
сол ин кормандон, инчунин, 116 нафар аъзои 
ташкилотҳои экстремистй ва терорристиро 
дастгир намуданд, ки дар умум 338 ҷинояти 
вазнинро содир намуда буданд[9].

Дар соли 2015 низ дар самти мубориза 
бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, экстремизму 
терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир ва силоҳи оташфишон натиҷаҳои 
назаррас ба даст оварда шудааст. Аз ҷумла, 17 
гурӯҳи муташаккили ҷиноятй бо аъзогии 132 
нафар муайян карда шуд, ки дар содир 
намудани 247 ҷинояти вазнин даст доштанд. 
Инчунин, 835 ҷинояти хусусияти террористиву 
экстремистидошта ошкор карда шуда, дар 
натиҷа 247 нафар шаҳрвандон муайяну дастгир 
ва ба ҷавобгарии ҷиноятй кашида шуданд. Дар 
соли 2015 903 нафар аъзоёни ташкилоти 
экстремистй ва террористии «Ансоруллоҳ», 
«Ҷундуллоҳ», «Ҳизб-ут-Таҳрир», «Ҳаракати 
Исломии ӯзбекистон» ва дигар ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротгаро ба кофтукови 
байналмилалй эълон карда шуданд. Қайд 
кардан бамаврид аст, ки фаъолияти ин 
ташкилот, ҳизбу ҳаракатҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон манъ карда шудаанд. Дар ин давра 
аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
992 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон барои 
иштирок дар задухӯрдҳои мусаллаҳонаи 
давлатҳои хориҷи кишвар, аз ҷумла дар Сурия 
ва Ироқ, ба қайд гирифта шуда, нисбати онҳо 
парвандаҳои ҷиноятй оғоз карда шуда буданд. 
Аз ин шумора, 156 нафар дастгир ва 61 нафари 
дигар ба Ватан баргардонида шуданд. Дар ин 
задухӯрдҳои мусаллаҳона 148 нафарашон ҳалок 
гардиданд ва нисбати 699 нафари дигар 
кофтукови расмй эълон карда шудааст. Дар 
умум, дар ин давра 1505 нафар шахсони дар 
кофтуков буда дастгир ва 718 нафар шахсони 
беному нишон гумшуда, муайян карда 
шуданд[6].

Дар соли 2016 дар рафти гузаронидани 
чорабиниҳои оперативй-ҷустуҷӯй ва амалиёт- 
ҳои махсус аз ҷониби кормандони мақомоти 
корҳои дохилй 34 гуруҳи муташаккил бо 
аъзогии 169 нафар муайяну дастгир карда 
шуданд. Дар кишвар дар ин сол 36 амали

террористй пешгирй карда шуда, зиёда аз 400 
нафар аъзоёни ташкилотҳои террористй 
дастгир карда шуданд.

Тибқи маълумоти Вазорати корҳои 
дохилй дар соли 2016 40 нафар шаҳрвандони 
Тоҷикистон ба гурӯҳи террористии маъншудаи 
«Давлати исломй» аъзо шудаанд (ин нишондод 
назар ба соли 2015 камтар аст).

Агар дар соли 2015 аз давлатҳои Ироқу 
Сурия 80 нафар шаҳрвандон ба Тоҷикистон 
баргардонида шуда бошанд, пас ин нишондод 
дар соли 2016 -  22 нафар (асосан занону 
кӯдакон)-ро ташкил медиҳад.

Дар соли 2016 зиёда аз 300 нафар, ки дар 
содир намудани ҷиноятҳои муташаккил ва ё дар 
ҷиноятҳои хусусияти экстремистй ва 
террористидошта гумонбар донисташуда аз 
давлатҳои дигар ба Тоҷикистон экстрадитсия 
карда шуданд [ 10].

Масъалаи дигар ин содир намудани 
ҷиноятҳои бо моддаҳои нашъадор ва воситаҳои 
психотропй алоқаманд буда мебошад. Чунончи, 
дар ҷумҳурй дар соли 2012 аз ҷониби мақомоти 
ҳитфзи ҳуқуқ 895 ҷинояти бо моддаҳои 
нашъадор ва воситаҳои психотропй алоқаманд 
буда ба қайд гирифта шудаанд. Ҳиссаи ин 
ҷиноятҳо дар шумораи умумии ҷиноятҳои ба 
қайд гирифта шуда дар ин сол 5,4 % ташкил 
дод. Аз гардиши ғайриқонунй 5978 кг маводи 
нашъадор мусодира карда шуд, ки он назар ба 
соли 2011 41,1% зиёд аст. Тибқи маълумоти 
диспансери наркологй дар ҷумҳурй 7255 нафар 
ашхоси нашъаманд дар қайд буданд, ки аз онҳо 
223 нафарашон ҷинси зан мебошанд[11].

Дар соли 2013 зинаи нав дар татбиқи 
сиёсати давлат дар соҳаи назорати маводи 
нашъадор оғоз гардид, зеро бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 
феврали соли 2013 «Стратегияи миллии 
мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2020» тасдиқ гардид[12]. 
Дар ҳамин сол Вазорати тандурустй ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолй ба иҷрои «Барномаи миллии 
пешгирии паҳншавии нашъамандй ва такмили 
кӯмаки наркологй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2017», ки бо Қарори 
Ҳукумати кишвар аз 30 апрели соли 2012 қабул 
шудааст, шурӯъ намуд.
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Амалигардонии ин ҳуҷҷатҳои муҳими 
соҳавй имкон медиҳанд, ки самаранокии чораҳо 
оид ба коҳиши пешниҳод ва талабот ба маводи 
мухаддир дар кишвар баланд бардошта, низоми 
назорати давлатй дар соҳаи муомилоти маводи 
мухаддир такмил, инчунин таҳкими амнияти 
давлат, чй дар сарҳадоти он ва чй дар дохили 
кишвар, коҳиши сатҳи хатари маводи 
мухаддир, ки дар маҷмуъ ба бехдошти тамоми 
ҷамъият оварда мерасонад, устувор карда 
шавад.

Дар соли 2013 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз шумораи умумии ҷиноятҳои ба қайд гирифта 
шуда (18336 адад), 936-тои он ба муомилоти 
ғайриқонунии маводи мухаддир марбут буданд. 
Ин нишондиҳанда аз ҳама зиёд дар ин самт дар 
ин давра ба ҳисоб мерафт. Лекин дар муқоиса 
бо ҷиноятҳои умумй, ҷиноятҳои мухаддиротй 
бо суръати пасттар афзоиш ёфтаанд. Чунончи, 
аз соли 2010 то соли 2013 шумораи ҷиноятҳои 
умумй 26 % зиёд шуда бошад, пас ҷиноятҳои 
мухаддиротй 14,7% зиёд шудааст. Ҳамзамон, 
вазни қиёсии ҷиноятҳои мухаддиротй аз 
шумораи умумии ҷиноятҳо дар ин давра 
босубот -  аз 5,6% то 5,1% коҳиш ёфтааст.

Дар соли 2013 аз 936 ҷиноятҳои 
мухаддиротии ба қайд гирифтаи мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 634-тои 
он (67,7%) ба моддаи 200 Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (Муомилоти гайриқону- 
нии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои 
психотропй бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан) мансуб мебошанд, ки аз онҳо 159 
ҷиноят иловатан бо моддаи 289 Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қочоқ) 
бандубаст шудааст.

Аз соли 2010 шумораи ҷиноятҳои бо 
моддаи 289 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба қайд гирифташуда аз 69 то 159 
афзуда, 130,4%-ро ташкил додааст, ки ин аз 
андешида шудани чораҳои муассир дар самти 
мустаҳкам намудани назорат дар хати марзи 
давлатй ва нуқтаҳои убури он шаҳодат медиҳад.

Инчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки ба 
ҳар як парвандаи ҷиноятии дар соли 2013 
оғозгардида 7,7 кг воситаҳои нашъадор рост 
меояд.

Дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳлили ҷиноятҳои мухаддиротй, ки дар солҳои 
2010-2013 ба қайд гирифта шудаанд, нишон

медиҳад, ки дар шаҳри Душанбе ва вилояти 
Суғд шумораи онҳо кам шуда, зиёдшавй дар 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
(ВМКБ), вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурй (НТҶ) дида мешавад

Дар давраи солҳои 2010 -  2013 шумораи 
ҷиноятҳои мухаддиротии ба қайд гирифташуда 
дар вилояти Хатлон 36,9% ва дар НТҶ 47,4% 
афзуд, лекин дар сурати нишондиҳандаҳои на 
он қадар зиёд афзоиши бештар -  то 2,4 баробар 
ба ВМКБ рост меояд. Дар вилояти Суғд ва 
шаҳри Душанбе камшавии шумораи ҷиноятҳо 
на он қадар зиёд, қариб 5% буд.

Дар байни шахсони барои содир 
намудани ҷиноятҳои мухаддиротй дастгир- 
шуда, ҳиссаи шахсони синнашон аз 30-сола 
боло аз 66,9% дар соли 2010 то 69,7% дар соли 
2013 зиёд шуд. Дар ин давра ҳиссаи гурӯҳи 
синну солашон 18-30 сола аз 32,5% то 29,3% 
кам шуд. Шумораи ноболиғони ҷинояти 
мухаддиротй содирнамуда, аз шумораи умумии 
шахсони ба қайд гирифташуда қариб 1% боқй 
мемонад.

Дар соли 2013 барои содир намудани 
ҷиноятҳои умумй 9162 нафар, аз ҷумла 1049 
нафар барои содир намудани ҷиноятҳои 
вобаста ба муомилоти ғайриқонунунии маводи 
нашъадор маҳкум шудаанд. Ин ҳамчунин 
нишондиҳандаҳои аз ҳама баланд дар солҳои 
охир мебошад.

Солҳои 2010-2013 шумораи умумии 
ашхоси маҳкумшуда то 22,3% афзоиш ёфт, 
барои содир намудани ҷиноятҳои мухаддиротй 
бошад -  ба 9,8% расид. Ҳамзамон, ҳиссаи 
шахсони барои ҷиноятҳои мухаддиротй 
маҳкумшуда дар шумораи умумй аз 12,7% то 
11,4% коҳиш ёфт.

То соли 2013 дар даврони истиқлолияти 
давлатии Тоҷикистон дар кишвар аз ҷониби 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратй аз 
муомилоти ғайриқонунй зиёда аз 102 тонна 
воситаҳои нашъадор мусодира шуд, ки аз ин 
ҷумла 32,7 тонна героин, 36,3 тонна афюн, 31,7 
тонна маводи нашъадори гуруҳи бангдона ва 
1,3 тонна дигар намудҳои воситаҳои нашъадор 
мебошанд.

Тамоюли зиёдшавии мусодираи восита- 
ҳои нашъадор, ки баъди соли 2010 оғоз шуда 
буд, дар соли 2013 идома ёфт. Дар ин давра дар 
ҷумҳурй микдори мусодираи маводи нашъадор
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ба 71,3% зиёд шуда, аз 3902,7 кг дар соли 2010 
то 6686,5 кг дар соли 2013 афзоиш ёфт. Таҳлили 
ҳаҷми мусодираи маводи нашъадор дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки қисми 
зиёди маводи мухаддир дар вилояти Хатлони бо 
Афғонистон ҳамсарҳад мусодира шудааст. 
Ҳиссаи миқдори мусодира дар ҳудуди ин 
вилоят аз 40,7% дар соли 2010 то 61,2% дар 
соли 2013 афзоиш ёфт. Дар ВМКБ, ки он ҳам бо 
Афғонистон ҳамсарҳад мебошад, ин 
нишондиҳанда байни 2% - 7% тағйир меёбад.

Дар 2013 дар муқоиса бо соли 2010 
ҳиссаи микдори маводи нашъадори 
мусодирашуда дар шаҳри Душанбе аз 21,5% то 
17,3%, вилояти Суғд -  аз 29,6% то 13,2% ва 
нтҷ -  аз 27,4% то 6,8% коҳиш ёфтааст.

Ҳаҷми асосии маводи нашъадоре, ки дар 
вилояти Хатлон мусодира мешавад, ба чор 
ноҳияи бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 
ҳамсарҳад -  Шӯрообод (ҳоло Ш. Шоҳин), Панҷ, 
Фархор ва Ҳамадонй рост меояд. Дар ин 
ноҳияҳо дар соли 2013 зиёда аз 82% (2012 -  
78%) маводи мухаддир аз миқдори умумии дар 
вилоят мусодирашударо ташкил дод.

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки аз соли 1996 
сар карда ҳаҷми мусодираи героин дар 
Тоҷикистон ҳамасола афзоиш ёфта, дар соли 
2003 ба ҳади ниҳоии худ -  5600 кг расид. 
Солҳои минбаъда ҳаҷми он коҳиш ёфта, дар 
соли 2013 ба 483,8 кг расидааст.

Солҳои 2010-2013 дар ҳудуди панҷ 
давлати Осиёи Марказй аз муомилоти 
ғайриқонунй 16,1 тонна гурӯҳи афюн мусодира 
шуд, ки аз ин микдор ба Тоҷикистон 32%, 
ӯзбекистон -  29%, Туркманистон -  17%, 
Қазоқистон -  14% ва Қирғизистон -  8% рост 
меомад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар соли 
2013 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратй 
ходисаҳои ягонаи мусодираи моддаҳои 
психотропй ба қайд гирифта шуданд. Миқдори 
зиёди моддаҳои психотропй дар соли 2013 
мусодираи 2031 ҳаби дар таркибаш мета- 
хлорфенилпиперазин (м-ХФП) дошта мебошад, 
ки аз ҷиҳати таъсирнокй ба МДМА мувофиқат 
мекунад.

Ҳолати дигари дар Тоҷикистон дар соли 
2011 ба қайд гирифта шуда, ин аввалин

маротиба дар кишвар микдори зиёди м-ХФП -  
1045 ҳаб мусодира гардида мебошад.

Аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз 
муомилоти ғайриқонунй соли 2013 дар маҷмӯъ 
6 ҳаби МДМА мусодира гардид (барои муқоиса 
дар соли 2012 -  шумораи он ба 21740, дар соли 
2011 -  485 ва дар соли 2010 бошад, 10 адад 
мусодира шуд).

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар мод- 
даҳои психотропии диазепам ва фенобарбитал 
мусодира мешавад, вале он дар ҳаҷми умумии 
мусодира микдори зиёдро ташкил намедиҳанд. 
Дар соли 2013 мусодираи 408 ҳаби 
фенобарбитал ва 52 ҳаби диазепам ба қайд 
гирифта шуд.

Ҳолати вобаста ба мусодираи амфетамин 
ё метамфетамин дар соли 2013 ба қайд гирифта 
нашудааст.

Дар солҳои минбаъда, аз ҷумла дар соли 
2014 дар кишвар аз гардиши ғайриқонунй 6213 
кг (дар муқоиса дар соли 2013 - 6686 кг) маводи 
нашъадор мусодира карда шуд. Тибқи 
маълумоти диспансери наркологй дар ҷумҳурй 
7279 (дар муқоиса дар соли 2013 - 7176) нафар 
ашхоси нашъаманд дар қайд буданд. Микдори 
умуми маводи нашъадори мусодирашуда дар 
соли 2015 дар кишвар 4676 кг-ро ташкил 
ДОд[13].

Мубориза бар зидди гардиши ғайриқо- 
нунии воситаҳои нашъадор дар соли 2016 давом 
дода шуда, дар кишвар дар умум 3426,4 кг ин 
мавод мусодира карда шуд. Тибқи маълумоти 
диспансери наркологй дар ҷумҳурй 7067 нафар 
ашхоси нашъаманд дар қайд буданд, ки аз онҳо 
175 нафарашон ҷинси зан мебошанд. Мавриди 
қайд аст, ки шумораи зиёди ин нафарон дар 
шаҳри Душанбе (2654 нафар, ки аз онҳо 106 
нафарашон занон) қарор доранд. Дар вилояти 
Суғд 1147 нафар (41 нафари онҳо занон), дар 
вилояти Хатлон 1385 нафар (18 нафари онҳо 
занон), дар ноҳияиҳои тобеъи марказ 1074 
нафар (7 нафар занон) ва дар вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон 807 нафар (3 нафар занон) 
ашхоси нашъаманд ба қайд гирифта шудаанд.

Тибқи нишондодҳои оморй ба ҳар 100000 
аҳолии кишвар 83 ашхоси нашъаманд рост 
меояд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар соли 
2016 дар умум 289 ҳолати гардиши 
ғайриқонунии маводи нашъадор ба қайд
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гирифта шудааст, ки ин дар муқоиса ба соли 
2015 73 ҳолат зиёд аст (33%)[ 14].

Аз ин ҷо, таҷриба нишон медиҳад, ки ин 
омилҳо ба татбиқи Консепсияи сиёсати 
ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсири бевосита доранд.
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Аннотатсия
Ҳолати ҷинояткорй ва таъсири он ба татбиқи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои ҳолати ҷинояткорй дар кишвар ва таъсири он ба давраҳои 

алоҳидаи татбиқи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро зери таҳлил 
қарор дода шудааст. Муаллиф нишондодҳои ҷинояткориро вобаста ба давраҳои алоҳида дар солҳои 
охир таҳлил намуда, ба хулоса омадааст, ки пасту болоравии нишондодҳо ҷинояткорй ва дар умум 
ҳолати ҷинояткорй ба татбиқи бевоситаи Консепсияи мазкур дар Тоҷикистон таъсир мерасонад.

Аннотация
Состояние преступности и ее влияние на процесс реализации Концепции уголовно- 

правовой политики Республики Таджикистан
В настоящей статье исследуется состояние преступности в Республике Таджикистан и ее 

влияние на отдельные стадии реализации Концепции уголовно-правовой политики. Автор, 
анализируя уголовную статистику в республике за последние годы, пришел к выводу о 
целесообразности учета влияния динамики преступности и в целом состояния преступности на 
процесс реализации уголовно-правовой политики в Таджикистане.
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В последние несколысо лет вновь актуа- 
лизировался интерес законодателя, теоретика и 
практика к легализации в российском уголов- 
ном праве института уголовной ответствен- 
ности юридических лиц. Своеобразными сти- 
муляторами повышения внимания к этой 
проблематике, с одной стороны, выступили ши- 
роко известные рекомендации международных 
правовых актов[46], с другой стороны, -  разра- 
ботанные и предложенные для научного рецен- 
зирования законопроекты [1-2; 28, с. 58-59], 
ориентированные на криминализацию деяний 
юридических лиц в УК РФ. Как следствие, сто- 
ронники введения института уголовной ответ- 
ственности юридических лиц аргументировали 
свою позицию констатацией соответствующих 
международных правовых стандартов, подпи- 
сантом которых выступила Россия, а также об- 
ширным мировым опытом реализации этих ре- 
комендаций в национальном законодательстве 
многих зарубежных стран с различными право- 
выми традициями. Противники концепции уго- 
ловной ответственности юридических лиц 
неустанно подчеркивали незыблемость, непре- 
одолимость и патриархальность тех принципов

уголовного права (прежде всего, принципа лич- 
ной ответственности), которые конфликтуют с 
возможностью признания юридических лиц 
субъектами преступлений. Полагаем, что и та, и 
другая позиция заслуживает беспрекословного 
внимания и досконального научно-практи- 
ческого обсуждения, однако зарождается зако- 
номерный вопрос: насколько многие из таких 
суждений являются новаторскими для совре- 
менной дискуссии о наделении ответствен- 
ности юридических лиц уголовно-правовым ха- 
рактером и не присутствует ли в этом споре эф- 
фект «дежавю»?

Горячие дискуссии относительно данной 
проблематики начались еще в XIX в., разделив 
научное сообщество на два противоположных 
лагеря [36; 37, с. 8-26].В одном из них-  в лагере 
сторонников «принципа безответственности» 
юридических лиц -  пропагандировалась идея о 
невозможности совершения преступления юри- 
дическим лицом. Имея в основе общий посту- 
лат о том, что преступления, совершенные 
представителями юридического лица в интере- 
сах последнего по своей правовой природе яв- 
ляются индивидуальными деяниями только
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этих лиц, тем не менее, приверженцы этого ла- 
геря не пришли к единому знаменателю и диф- 
ференцировались на две научные школы -  ин- 
детерминистов и детерминистов.

Так, индетерминисты оперировали тем, 
что свободой воли наделено только физическое 
лицо, и лишь оно может быть субъектом 
преступления. Сама по себе фикция юриди- 
ческого лица корреспондировалась, как пра- 
вило, со сферой частного права. К этой группе 
ученых примыкали А.Ф. Бернер [12, с. 339-342], 
С.М. Будзинский [13, с. 70-77], А.В. Лохвицкий 
[24, с. 34-41], В.Д. Спасович [42, с. 111-118].

Детерминисты также говорили об отнесе- 
нии к субъекту преступления только индивиду- 
ального человека. Однако в отличие от индетер- 
министов, они связывали волевое поведение 
физического лица с причинным соотношением 
между преступной деятельностью, ее деятелем 
и внешними факторами. Так, Я.И. Баршев [9, с. 
51-54], Л.С. Белогриц-Котляревский [10, с. 50- 
60], М.Н. Гернет [14, с. 164], В.В. Есипов [16, с. 
103-105], П.Д. Калмыков [18, с. 40-45], А.О. 
Кистяковский [19, с. 294-305], Г.Е. Колоколов 
[20, с. 159-162], А.А. Мирлес [26, с. 11], Н.А. 
Неклюдов [29], А. Пестржецкий [30, с. 402], 
С.В. Познышев [32, с. 128-131], Г.П.Пусторос- 
лев [34], Н.Д. Сергиевский [38, с. 338], Н.С. Та- 
ганцев [43, с. 6-17], М.П. Чубинский [47, с. 71- 
80] отстаивали точку зрения, согласно которой 
уголовная ответственность всегда носит лич- 
ный характер. Ответственность же юриди- 
ческих лиц имеет иную направленность -  граж- 
данско-правовой (Н.А. Неклюдов, Г.Е. Колоко- 
лов, М.П. Чубинский) и административной 
(Л.С. Белогриц-Котрялевский, М.Н. Гернет) от- 
ветственности, правительственных (П.Д. Кал- 
мыков, А.О. Кистяковский) или полицейских 
(А. Пестржецкий) мер предупреждения.

В другом лагере -  сторонников крими- 
нального подхода -  сущность преступлений 
корпораций виделась в фактической противо- 
правной деятельности отдельных индивидов, 
совершаемой в преступных интересах корпора- 
ции вопреки правомерным общественным це- 
лям ее деятельности. Как отмечал Г.И. Солнцев, 
поскольку российское законодательство 
закрепляло «воспрещения, угрожения и иные 
наказания» за совершение преступлений неза- 
конно созданными обществами,

«регзопаетога1ез» также могли подвергаться 
правомерным наказаниям [41, с. 72-74].

Отметим, что в середине XIX в. в законо- 
дательном обороте все же легализовалисьпра- 
вовые конструкции, допускавшие исключения 
из общего принципа личной ответственности. В 
частности, в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года содержались 
нормы об ответственности за проступки, позво- 
ляющие суду применять денежные взыскания: 
а) к обществам, когда их должностные лица, ви- 
новные в присвоении или растрате, не в состоя- 
нии были самостоятельно возместить причи- 
ненные убытки (ст. 360); б) к рекрутским участ- 
кам, за нарушение правил постановки рекрутов 
на учет и взыскания рекрутских повинностей 
(ст. ст. 511 - 515); в) к сельским обществам за 
укрывательство военных беглецов, при усло- 
вии, если беглец не был обнаружен и приведен 
к начальству самим обществом (ст. 528); г) к се- 
мействам за укрывательство беглых рекрутов, 
отданных на службу из того же селения или го- 
родского податного общества (ст. 529); д) к ев- 
рейским обществам за укрывательство военных 
беглецов из евреев, если само еврейское об- 
щество не обнаружило беглеца и не предоста- 
вило его начальству (ст. 530); е) к обществам, 
вторично отпустившим по паспортам или сви- 
детельствам немощных лиц (престарелых, 
больных, инвалидов), впоследствии замечен- 
ных в попрошайничестве (ст. 985). В Уставе 
уголовного судопроизводства 1864 года име- 
лись механизмы применения к юридическим 
лицам процессуальных санкцийза правонару- 
шения казенного имущества, монетного права 
казны и права казны на различные доходы(ст. 
ст. 1152-1155).

Тем не менее, независимо от регламента- 
ции норм об ответственности юридических лиц 
непосредственно в уголовном и уголовно-про- 
цессуальном законах в теории уголовного права 
продолжали сохраняться глубокие сомнения в 
практической возможности привлечения «фик- 
тивных» лиц к уголовной ответственности. 
Е1одтверждали эти сомнения решения уголовно 
кассационного департамента Сената, в которых 
подчеркивалось, что юридические лица не 
могли подлежать уголовному преследованию за 
преступные действия своих членов (агентов),
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поскольку последние в порядке уголовного су- 
допроизводства подлежали личной ответствен- 
ности [3-6]. Но как показало исследование, су- 
дебная практика по делам об ответственности 
юридических лиц за уголовные правонаруше- 
ния их представителей не была столь одно- 
значна. И зиждилась такая правовая неопреде- 
ленность на коллизиях в нормах материального 
и процессуального права.

Так, закрепление в Уложении 1845 года 
указаний о признании юридических лиц субъ- 
ектами уголовных деяний, а в Уставе 1864 года 
-  о применениик юридическим лицам процес- 
суальной санкции в виде закрытия, диссониро- 
вало с основополагающим принципом личной 
ответственности (ст. 1 Уложения 1845 года; ст. 
15 Устава 1864 года). Кроме того, в силу пред- 
писаний Устава 1864 г. активация названной 
процессуальной санкции была возможна лишь 
в рамках досудебного уголовного судопроиз- 
водства и только по делам о нарушениях Уста- 
вов казенных управлений. В отношении судо- 
производства по уголовным деламоб иных ви- 
дах правонарушений (включая вышеуказанные 
статьи Уложения 1845 года) в нормах Устава 
1864 года в качестве подозреваемых (обвиняе- 
мых) презюмировались физические лица [35; 
42, с. 368].

Согласно точному смыслу ст. 15 Устава 
1864 года в уголовном деле всякий несет ответ- 
ственность за себя. С одной стороны, катего- 
ричность текста ст. 15 Устава 1864 года обу- 
славливала невозможность каких-либо исклю- 
чений -  юридическое лицо не могло «подле- 
жать уголовному преследованию за преступные 
действия своих агентов или лиц, его представ- 
ляющих и входящих в его состав» [47, с. 75-76]. 
Поэтому, исходя из буквального толкования ст. 
15 Устава 1864 года, признавалось незаконным 
уголовное преследование целых обществ без 
конкретизации вины каждого физического 
лица[8]. Но с другой стороны, особую группу 
изъятий, выражающихся «в денежной ответ- 
ственности», образовывали, например, «уго- 
ловный штраф, взимаемый с еврейской общины 
за каждого еврея, бежавшего от воинской по- 
винности» и отступление от принципа индиви- 
дуальной ответственности «в целях охраны ин- 
тересов государственного казначейства» [8]. 
Подобные исключения основывались на ином

положении, закрепленном в той же ст. 15 
Устава 1864 года, согласно которому в «воз- 
награждении вреда, причиненного преступле- 
нием или проступком, за подсудимого могут от- 
вечать и другие лица, но лишь в указанных за- 
коном случаях». Вполне возможно, что приве- 
денная формулировка и обуславливала право- 
вую неопределенность в судебной практике. 
Например, по уголовным делам о контрабанде 
Сенат признавал обоснованным возложение 
уплаты пени на все акционерное общество или 
товарищество на паях в случаях ее неуплаты 
непосредственно виновным в контрабанде фи- 
зическим лицом либо не обнаружении винов- 
ных [25, с. 104]. По уголовным делам о сбере- 
жении лесов Сенат также допускал возмож- 
ность «обвинения в лесной порубке целого 
крестьянского общества без поименного указа- 
ния обвиняемых»[7].

Сегодня, дискуссируя на тему о целесооб- 
разности введения института уголовной ответ- 
ственности юридических лиц, мы, по сути, хо- 
дим по «ретроспективному кругу». Аналогич- 
ные дискуссии возникали и в последующие пе- 
риоды развития российского государства и 
права. Так, в советском уголовном праве идея 
уголовной ответственности юридических лиц 
оценивалась критически. Какие-либо попытки 
легализовать этот институт в кодифицирован- 
ных уголовных законах заканчивались неуда- 
чей. Лишь по тому основанию, что юриди- 
ческие лица в советском государстве являлись 
государственными или общественными учреж- 
дениями, либо предприятиями квазигосударст- 
венного сектора, были отвергнуты нормы об от- 
ветственности юридических лиц, некогда вклю- 
ченные в редакцию разработанного НКЮ РСФ- 
СР проекта УК РСФСР 1926 г. [31, с. 228-229].

В советской юридической науке домини- 
ровала позиция, согласно которой преступле- 
ния, совершенные от имени юридического лица 
не делало это лицо субъектом преступления. 
Подход к непризнанию юридического лица 
субъектом преступления по-прежнему основы- 
вался на отвергающем объективное вменение 
принципе индивидуальной вины и теории 
«фикции». Но как свидетельствует анализ мно- 
гочисленных нормативных правовых актов 
(например, действующих в период 1917-195 0-х
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гг.) в некоторых исключительных случаях име- 
лась и другая сторона в трактовке принципа 
вины, встав на которую законодатель не только 
не отвергал, но даже приветствовал коллектив- 
ную уголовную ответственность. Например, 
вплоть до 1959 года в отечественном уголовном 
законодательстве наряду с личной ответствен- 
ностью сохранялся коллективный элемент -  
«круговая порука» родственников лиц, приз- 
нанных виновными в измене Родины [37, с. 38- 
46].

В дальнейшем, принятие Основ уголов- 
ного законодательства Союза ССР и союзных 
республик от 25 декабря 1958 года и введение в 
действие УК РСФСР 1960 года, воплотившего в 
своем содержании принцип персональной ви- 
новной ответственности способствовало умно- 
жению числа противников уголовной ответ- 
ственности юридических лиц. В силу специ- 
фики целей уголовной ответственности любые 
коллективы, объединения и организации, явля- 
ющиеся юридическими лицами, не могли на- 
нести оскорбление, украсть, совершить хули- 
ганство или убийство, равно как не могли дей- 
ствовать умышленно или неосторожно [39, с. 
108]. Но даже если незаконное решение приня- 
то коллективным органом, то уголовной ответ- 
ственности все равно подлежало лицо, которое 
персонально ответственно за принятие такого 
решения в составе этого органа[40, с. 125-126].

Казалось бы, что с переходом после 17-го 
года прошлого века российского государства к 
новым формам имущественных отношений, 
институту уголовной ответственности юриди- 
ческих лиц не найдется места в рамках механиз- 
мов уголовно-правового регулирования. Од- 
нако, ставя во главу угла политико-классовый 
окрас общественной опасности преступлений, 
законодатель завуалировал этот институт, в од- 
ном случае, придав ему квазиуголовный харак- 
тер, в другом -  мер административного воздей- 
ствия, в третьем -  смешав оба предыдущих ас- 
пекта, и, что еще примечательно, обособлено 
сохранив элементы «круговой поруки». Акку- 
муляция этих подходов говорит о новой для 
уголовного права этого периода предикатной 
модели ответственности юридических лиц. Эта 
модель заключалась в неизбежности примене- 
ния к юридическим лицам механизмов государ- 
ственного принуждения за прикосновенность к 
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преступной деятельности и соучастие в ней [37, 
с. 48-49].

Новый виток в разработке института уго- 
ловной ответственности юридических лиц был 
связан с обнародованием в 1991 года проекта 
нового УК РФ[17]. И вновь неоднократные по- 
пытки внедрить этот институт в российское 
уголовное право потерпели крах -  ни одна из 
анонсированных моделей не получила необхо- 
димую поддержку у законодателя, в науке и 
практике [11, с. 141; 23, с. 82]. Лишь неболыная 
группа исследователей не отвергала идею вве- 
дения уголовной ответственности юридических 
лиц, отмечая, что «применение к ним соответ- 
ствующих санкций, например, за экологические 
преступления, могло бы усилить уголовно-пра- 
вовую охрану важнейших объектов» [21, с. 44].

Разработанный в 1992 году второй вари- 
ант проекта УК РФ не содержал норм об ответ- 
ственности юридических лиц [45]. Позднее, 
комментируя эту ситуацию, авторы Проекта 
пришли к выводу о необходимости устранения 
этого пробела [33, с. 297-298]. Так, появились 
предложения: о введении в число принципов 
уголовного законодательства принципа «винов- 
ной ответственности юридических лиц»; о 
признании основанием уголовной ответствен- 
ности юридического лица совершение деяния 
физического лица; о включении пресечения об- 
щественно-опасной деятельности юриди- 
ческого лица и возмещения причиненного 
преступлением ущерба в качестве цели наказа- 
ния для юридических лиц; о самостоятельной 
системе и правилах назначения юридическим 
лицам отдельных видов наказания [33, с. 299- 
301]. Однако, как и в предыдущем случае, де- 
тальный анализ норм об ответственности юри- 
дических лиц, приведенных в поправках к Про- 
екту, вызвал ряд замечаний, упиравшихся в от- 
сутствие самостоятельной вины юридического 
лица,сомнительную идентификацию вины юри- 
дического лица с виной физического лица и не- 
возможность снятия уголовно-правового запре- 
та на объективное вменение[22].

В 1994 г. был опубликован еще один про- 
ект УК РФ, воплотивший в себе две известные 
в доктрине уголовного права модели уголовной 
ответственности юридических лиц -дополни- 
тельную (к ответственности юридического
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лица) и самостоятельную (в случае неисполне- 
ния либо ненадлежащего исполнения юриди- 
ческим лицом законодательных установок) 
[44]. Как и в предыдущих случаях, предложен- 
ные в проекте конструкции не выдержали науч- 
ной критики. При этом один из «блоков» крити- 
ческих аргументов смыкался по-прежнему на 
связи привлечения к уголовной ответствен- 
ности руководителей или иных физических 
лиц, представляющих соответствующее юриди- 
ческое лицо, с объективным вменением [37, с. 
49-60].

Принятие УК РФ 1996 года впервые в 
российском уголовном праве легализовавшего 
физическое лицо в числе основных признаков 
субъекта преступления (ст. 19), несколько 
«остудило» ученых, но полностью не смогло 
закрыть дискуссионную трибуну о проблема- 
тике уголовной ответственности юридических 
лиц. Полемика об этом институте периодически 
актуализируется и «обрастает» новыми крити- 
ческими замечаниями. Но какими бы масштаб- 
ными не были аргументы противников введе- 
ния в отечественное уголовное право института 
ответственности юридических лиц, они не мо- 
гут разрушить один весомый факт, уже поста- 
вивший под сомнение взгляд «соп!га». Речь 
идет о регламентации квазиуголовных санкций 
для юридических лиц в положениях ч. 3 ст. 1041 
гл. 151 УК РФ о конфискации у юридических 
лиц денег, ценностей и иного имущества, пере- 
данного осужденным организации, при усло- 
вии, что принявшей эти предметы организации 
заведомо известно или должно быть известно о 
преступном характере их происхождения [27, с. 
10-11]. Этот нюанс красноречиво говорит о том, 
что «борьба» противоположных взглядов на ме- 
ханизмы уголовной ответственности юриди- 
ческих лиц привела к прогрессу -  уголовный за- 
кон, наука и практика восприняли аргументы о 
целесообразности распространения на юриди- 
ческих лиц жестких имущественных санкций за 
совершение преступлений их представителями.
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Аннотатсия
Масъалаи расмикунонии институти ҷавобгарии ҷиноятии шахсони ҳуқуқӣ дар 

қонунгузории Россия: аз нигоҳи гузашта
Дар мақолаи пешниҳодшаванда дар калиди ретроспективй муносибатҳои қонунгузор, 

ҳуқуқшинос ва амалияи дар қонунигардонии ҷавобгарии ҳуқуқии шахсони ҳуқуқй дар ҳуқуқи 
ҷиноятй ва ҷиноятию мурофиавии Русия мавриди баррасй қарор гирифтаанд. Пас, таҷрибаи мусбати 
ташаккули ҳуқуқи Русия дар нимаи дуюми асри XIX имкон фароҳам овард, ки таҳлили меъёрҳо оид 
ба ҷавобгарии ҷиноятии шахсони ҳуқуқй дар Дастурамал оид ба ҷазоҳои ҷиноятй ва ислоҳии соли 
1845 таҳлил гузаронида шуда, таваҷҷуҳ ба хусусиятҳои мурофиавии ба шахсони ҳуқуқй истифода 
бурдани чораҳои ҷиноятию мурофиавии маҷбурсозй дар Оинномаи истеҳсолоти судии соли 1864 ва 
ҳамчунин ба таҷрибаи судй, ки ба таври “графикй” берун аз фаъолияти истифодаи ҳуқуқии амалҳои 
квазии ҷавобгарии шахсони ҳуқуқй равона карда шавад.

Дар мақола дар асоси таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии солҳои 20-80-уми асри механизҳои 
қонунгузории предиктҳои муносибатҳои ҷиноятию ҳуқуқй эътироф шудани шахсони ҳуқуқй шарҳ 
дода шудаанд. Ба идомаи гуфтаҳои болой аз ҷониби муаллиф нуқтаҳои назари доктриналии 
«ргое1сои1га», ки дар илми ҳуқуқи ҷиноятй ҳангоми солҳои 90-уми асри XX кӯшишҳои эҷод
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Издательство Московского университета, 1974.
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часть / под ред. Е.А. Кригера, Б.А. Куринова, 
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ского университета, 1981.-517 с.

41. Солнцев Е. Российское уголовное право
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Фельдштейна. -  Ярославль, 1907. -  218 с.

42. Спасович В.Д. Учебник уголовного 
права. Том 1. -  СПб.: В типографии Иосифа 
Огризко, 1863. -  438 с.

43. Таганцев Н.С. Курс русского уголов- 
ного права. Часть Общая. Кн. 1. Учение о 
преступлении. СПб., 1874. -  284 с.

44. Уголовный кодекс Российской Федера- 
ции (Общая часть). Проект. -  М., 1994. -  58 с.

45. Уголовный кодекс Российской Федера- 
ции (проект) // Юридический вестник. 1992. № 
20 (22). Специальный выпуск.
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ности юридических лиц // Журнал зарубежного 
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ния. 2015.№ 3. С. 367-381.
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намудани меъёрҳо оид ба ҷавобгарии ҷиноятии шахсони ҳуқуқй ҳангоми таҳияи якчанд лоиҳаҳои 
Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русияи соли 1966 садо дода буданд, муайян карда шудаанд.

Дар мақола натиҷаҳои амалисозии лоиҳаи илмии № 16-23-08001-ОГН/18 «Ҷавобгарии 
ҷиноятй ва маъмурии шахсони ҳуқуқй барои вайрон кардани қоидаҳои рақобат», ки дар фонди 
таҳқиқоти бунёдии Русия дастгирй ёфтааст, инъикос гардидаанд.

Аннотация
«Ретроспективный круг» в дилемме легализации института уголовной ответственности 

юридических лиц в Российском законодательстве
В предлагаемой статье в ретроспективном ключе рассматриваются подходы законодателя, 

правоведа и практика к легализации института уголовной ответственности юридических лиц в 
российском уголовном и уголовно-процессуальном праве. Так, позитивный опыт реформирования 
российского права во второй половине XIX века позволил провести анализ норм об уголовной 
ответственности юридических лиц в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
сделать акцент на процедурных особенностях применения к юридическим лицам мер уголовно- 
процессуального принуждения в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., а также коснуться 
судебной практики, «графично» вписавшей в обиход правоприменительной деятельности 
прецеденты квази уголовной ответственности юридических лиц.

В статье на основе анализа нормативных правовых актов 20-80-х гг. XX века освещены 
законодательные механизмы признания юридических лиц предикатами уголовно-правовых 
отношений. В продолжении автором актуализированы доктринальные точки зрения «ргое1соп1га», 
озвученные в науке уголовного права при попытках сконструировать нормы об уголовной 
ответственности юридических лиц при разработке в 90-х гг. XX века нескольких проектов 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.

В статье отражаются результаты реализации научного проекта Х° 16-23-08001-ОГН/18 
«Уголовная и административная ответственность юридических лиц за нарушение правил 
конкуренции», получившего поддержку Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ).

Аппо1аИоп
"Ке1го8ресИуе с1гс1е" 1п 1Ье (Шешша оҒ 1е§аН2айоп оҒ НаЬПЬу оҒ 1е§а1 регяопят 1Ье Ки881ап 

1е§181аНоп
1п 1Ье аг11с1е 1п ге^гозрес! 1Ье арргоасЬез о1' 1Ье 1е§181а1ог, 1е§а1 ехрег! апс1 ргасйсе 1о 1Ье 1е§аП2а1юп 

о1' 1Ье тзПШПоп о1' НаЪПйу о1' 1е§а1 рсгзопз 1п 1Ье Ки881ап спт1па1 апс1 сптта1 ргосесЬне 1а\\ аге 
соп81с1егес1. Т1шз. 1Ье розЫуе ехрепепсе о1' ге!огтт§ Ки881ап 1а\\ 1п 1Ье XIX сепйлгу тас1с Ь роззлЫе 1о 
апаК гс 1Ье погтз о1' ЬаЪПЬу о1' 1е§а1 рсгзопз 1п 1Ье Репа1 Рип18Ьтеп1 апс1 СопесНопа1 ОгсЬпапсе 
Ке§и1аНоп8 о1' 1845, 1о стрЪаз12с 1Ье ргосес1ига1 Ғсайнсз о1' арр1ут§ сптта1 ргосес1ига1 соегс1уе 
тсазигсз 1о 1е§а1 рсгзопз 1п 1Ье Сптта1 РгосесЬне СЪаПсг о1' 1864, апс1 а1зо 1оисЬ оп 1Ье щсЬсла1 ргасНсе, 
"§гарЫса11у" 1П8спЫп§ 1Ье изс о1' 1а\\ епҒогсетеп! асНуЫез ргесеЬеЫз о1' циа81-спт1па1 ПаЪЬЬу о!'1с§а1 
регзопз.

1п 1Ье агНс1с уапоиз 1е§181аНуе тесЬап18т 8 Ғог 1Ье гесо§пЫоп о1' 1е§а1 рсгзопз аз ргссЪсаЮз о1' 
спт1па1 1е§а1 гсЫНопз аге Ы§ЬН§ЫеЬ оп 1Ье 20-80з. XX сепйлгу. 1п 1Ье сопНпиаНоп асЫаПгеЬ Нле 
Ьос1ппа1 ро1п18 о1' У1С\\ "рго е! соп1га", уо1сеЬ т  1Ье 8С1епсе о1' спт1па11а\\ Ы айетр1з 1о соп81шс1 погтз 
оп 1Ье спт1па1 ПаЪЬЬу о!'1с§а1 регзопз 1п 1Ье зсусга1 ЬгаНз о1' 1Ье Спт1па1 СоЬе о1' 1Ье Ки881ап ҒеЬегаНоп 
1996.

ТЬе аЫс1е гсПсс!з 1Ье гсзиПз о1' 1Ье трЫтеЫаНоп о1' 1Ье 8с1епНйс рго|сс! N0. 16-23-08001- 
ОСЫ/18 "Спт1па1 апЬ АЬт1п181гаНуе ЫаЪЬЬу о1' Ье§а1 Регзопз Ғог У1о1аНоп о1' СотреННоп Ки1ез", 
зирройсЬ Ъу 1Ье Ки881ап ҒоипЬаНоп Ғог Ва81с КезеагсЬ (КҒВК).
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МУРОФИАИ ҶИНОӢ (И Х Т И С О С : 12 0 0  0 9 )  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь : 12 0 0  0 9 )

М анучеҳр Ҳ ам идзод,
мутахасснсн пешбари шуъбаи иттилооти ҳуқ\Щ1 

еа мураттабсозии Маркази миллии цоиуигузории 
иазди Президеити Ҷумҳурии Тоҷикистои

БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАҲОИ ТАТБИҚИ ПРИНСИПИ ЭҲТИМОЛИЯТИ 

БЕГУНОҲЙ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ҶИИОЯТИИ 

ҶУМҲУРИИ тоҷикистон
Калидвожаҳо: эҳтимолияти бегуиоҳӣк приисищои мурофисш ҷииоятӣ: ҳ)Щ’ци иисои; 

ҳокимияти судӣ; адолат; Суди Олӣ; судҳои салоҳиятсииои умумӣ; плеиум; коллегияи судӣ оид ба 
пареаидаҳои ҷииоятӣ.

Ключевые слова: презумпция иееииоеиости; прииципы уголовиого процесса; права человека; 
судебиая властъ; праеосудие; Верхоеиыӣ суд; суды общеӣ юрисдикции; плеиум; судебиая коллегия 
по уголоеиым делам.

КеукогсВ: ргеттрӣоп о / тпосепсе; ргтсгр1ез о / спттсй ргоседиге; Иитст п§Ыз; ркНсга! 
ЪгстсИ; пШгсе; Киргете Соиг(; соигВ о/§епега1 гиггМгсИоп; рктгт; гисНсгаI Ъоагд о/сггтгпсг! ссгзез.

Эҳтимолияти бегуноҳй яке аз 
принсипҳои асосии мурофиаи ҷиноятй ба 
ҳисоб рафта, амалан дар тамоми давлатҳои 
демократии ҷаҳон, хусусан Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пазируфта шудааст ва яке аз 
кафолатҳои муҳимтарини таъмини ҳимояи 
инсон аз таъқиби беасоси ҷиноятй ба шумор 
меравад.

Аслан принсипи эҳтимолияти (презумп- 
сияи) бегуноҳй аз калимаи лотинии 
«ргаезишрйо шпосепйае» сарчашма гирифта, 
маънои тахмин, фарз ва гумонро, ки ба 
эҳтимолият асос ёфтааст, дорад. Мутобиқи 
принсипи мазкур ҳеҷ кас то эътибори қонунй 
пайдо кардани ҳукми суд, дар содир намудани 
ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад[1].

Эҳтимолияти бегуноҳй на танҳо 
қоидаҳои исботкунии ҳолатҳои воқеии кор, 
балки ҳолати ҳуқуқии шахсро низ дар низоми 
муносибатҳои мурофиавй - ҷиноятй муайян 
мекунад. Мавҷудияти ин принсип дар низоми

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи 
эҳтироми хосаи давлат ба шахсият ҳамчун 
арзишии олии иҷтимой маҳсуб меёбад.

Дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эҳтимолияти бегуноҳй пеш аз 
ҳама дар Конститутсия мустаҳкам шуда, дар 
Кодекси мурофиавии ҷиноятй васеътар 
пешбинй гардидааст. Бевосита дар Конс- 
титутсия муқаррар намудани эҳтимолияти 
бегуноҳй ҳам дар таҷрибаи мақомоти 
тафтишотиву судй ва ҳам дар ҷараёни 
қонунэҷодкунй таъсири мусбй дорад.

Эҳтимолияти бегуноҳй ҳолати воқей ва 
ҳуқуқии инсон ва шаҳрвандро, ки ба доираи 
муносибатҳои мурофиаи ҷиноятй кашида 
шудаанд, муайян менамояд. Аз ин сабаб, 
эҳтимолияти бегуноҳй дар боби ҳуқуқ, озодй, 
вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванди 
Конститутсия мустаҳкам карда шудааст. Дар он 
сухан на танҳо дар бораи яке аз принсипҳои 
муҳими мурофиаи чиноятй, балки пеш аз ҳама
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чун ҷузъи пуркунандаи ҳолати ҳуқуқии инсон 
ва шаҳрванд меравад.

Эҳтимолити бегуноҳй принсипест, ки 
барои ҳифзу ҳимояи одамон аз таъқиботи 
ғайриқонунии давлатй ба вуҷуд омадааст. 
Аммо дар давлатҳои тоталитарй ва 
авторитарй принсипи эҳтимолияти бегуноҳй 
чун қоида, сарфи назар карда мешуду 
мешавад.

Хурдтарин хатогй дар самти эҳтимолияти 
бегуноҳй боиси вайрон гаштани қонуният, 
адолати судй ва поймол шудани ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии инсон мегардад. Агар ба 
таҷриба бингарем, анқариб тамоми 
қонуншиканиҳои фаъолияти мурофиавии 
ҷиноятй, хатогиҳои дағалонаи тафтишотй, 
прокурорй ва судй дар ниҳояти кор ин ё он хел 
бо вайрон кардани принсипи мазкур вобаста 
аст.

Ба андешаи доктори илмҳои ҳуқуқ, 
профессор Искандаров З.Ҳ. ҳалли боадолато- 
наи ҳар як баҳс талаб менамояд, ки тарафҳои ба 
он ҷалбшаванда дар мавқеи баробар қарор 
дошта, имкониятҳои баробари ҳимояи манфи- 
атҳои худро дошта бошанд. ... Аз ин рӯ, 
фишангҳои махсуси ҳуқуқие лозиманд, ки 
чунин нобаробарии тарафҳоро ба мувозинат 
дарорад. Яке аз чунин шаклҳои муҳими 
таъмини баробарии тарафҳо принсипи 
эҳтимолияти бегуноҳй баромад мекунад. Бе 
ёрии эҳтимолияти бегуноҳй таъмини нигоҳ- 
дошти баробарии тарафҳо имконнопазир 
мегардад[3].

Дар бораи муҳтаво ва натиҷаву оқибатҳои 
принсипи эҳтимолияти бегуноҳй дар 
адабиётҳои ҳуқуқй бисёр навишта шудааст, ки 
аз муҳимияти он дар ҳаёти инсон ва адолати 
судй шаҳодат медиҳад[4]. Аммо таассуфовар 
аст, ки эҳтимолияти бегуноҳй аз замони 
зуҳураш тақдири хеле вазнин ва душворро паси 
сар кардааст. Ғайр аз ин, дар даврони Иттиҳоди 
Шӯравй (СССР), ки Тоҷикистон низ тобеи он 
буд, эҳтимолияти бегуноҳй на ҳамеша ба таври 
бояду шояд риоя мешуд. Фишорҳои сиёсии 
ҳазорҳо шаҳрвандон ва ашхоси бегуноҳ дар 
солҳои «Сталинизм» худ далели ошкорост, ки 
эҳтимолияти бегуноҳй пеши «давлати оташин» 
садои холист. Маҳз, чунин истибдодгарй боиси 
«душмани халқ» эълон шудаву аз ҳаёт маҳрум

гардидани чандин ҳазор нафар олимон, 
ходимони дин, патриотҳо ва дигарандешон 
шудаанд. Чунин худкомагй ва беадолатии 
замон боис шуда, ки фарзандони фарзонаи 
миллати мо низ Нусратулло Махсум ва 
Шириншоҳ Шоҳтемур дар натиҷаи таъқибот ва 
туҳмати ноҳақ соли 1937 ҳамчун “душмани 
халқ” ба қатл расиданд.

Баъдан, бо гузашти 21 сол, 9 январи соли 
1958 Коллегияи ҳарбии Суди Олии ИҶШС 
парвандаҳои онҳоро аз нав баррасй намуда, бо 
сабаби содир накардани ҷиноят онҳоро сафед 
карданд ва номи ин абармардони шуҷоъ дар 
саҳифаҳои таърих ҷои сазовори худро 
ёфтанд[5]. Чунин парвандаҳои фармоишй ва 
ҳукмҳои ноодилонаро дар саҳифаҳои таърихи 
замони Шӯравй садҳо дидан мумкин аст, ки бе 
ягон гуноҳ, бидуни далел ва исботкунй 
шахсиятҳои барҷастаро зери хок бурдаанд.

Ҳодисаҳои фоҷиабори Шӯравй ва 
таърихи тоҷикон дар ҳайати онҳо борҳо ва 
дақиқан исбот намудааст, ки ҳама гуна 
махдудкунии ҳуқуқ, аз ҷумла махдуднамоии 
принсипу меъёрҳои мурофиавй танҳо ба 
истибдоду зулумот ва беадолативу беқонунй 
оварда мерасонад ва ҳаргиз бар муқобили 
ҷинояткорй мубориза бурда наметавонад.

Дар ҷаҳони муосир нақши эҳтимолияти 
бегуноҳй аз бисёр ҷиҳат аз режими сиёсии 
давлат вобаста аст, яъне онро аслан давлатҳои 
демократй эътироф кардаанд. Эҳтимолияти 
бегуноҳй ба хотири пешгирии ҳама гуна 
маҳкумкунию айбдоркуниҳои беасос ва 
мубориза бо суйистифодаи ҳокимият ба миён 
омадааст. Минбаъд низ бо мурури пешрафти 
низоми давлатдорй, боло рафтани шуури 
ҳуқуқии одамон ва рӯй овардани ҷомеаи инсонй 
ба арзишҳои умумибашарй принсипи мазкур 
ташаккул ёфта, дар чандин санадҳои 
байналхалқй таҷассум ёфт ва таъсири он дар 
кори мубориза бар зидди ҷинояту ҷинояткорй 
хеле самаранок аст. Имрӯзҳо эҳтимолияти 
бегуноҳй мавқеи қавитар дорад, чун он дар 
Конститутсия бевосита муқаррар гардидааст.

Проблемаҳои кафолатҳои ҳуқуқу озоди- 
ҳои шахсият дар мурофиаи судии ҷиноятй яке 
аз проблемаҳои бунёдй ва актуалии назария ва 
амалияи ҳуқуқи муосир ба шумор мераванд. 
Актуалй ба он хотиранд, ки ҳангоми баррасии 
проблемаи мазкур як қатор номувофиқатй ва
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тафовут байни нуқтаҳои назариявии қонунгу- 
зории мурофиавии ҷиноятии амалкунанда ва 
амалияи татбиқи ҳуқуқ ба назар мерасанд.

Бо вуҷуди оне, ки Конститутсия, 
Санадҳои ҳуқуқии байналхалқй ва қонун 
принсипи эҳтимолияти бегуноҳиро эътироф 
карда ва кафолат додаанд, ин маънои онро 
надорад, ки принсипи мазкур ба таври автоматй 
дар амал татбиқ мегардад. Оиди то кадом 
андоза риоя ва иҷро шудани талаботи принсипи 
эҳтимолияти бегуноҳй дар фаъолияти амалии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муносибат бо 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва 
маҳкумшуда, саволро ба миён меорад. Чунки 
барои татбиқи воқеии он як зумра проблемаҳое 
мавҷуданд, ки бе бартарафнамоии онҳо 
эҳтимолияти бегуноҳиро танҳо дар рӯи коғаз 
дидан мумкин аст.

Боиси таассуф аст, ки татбиқи принсипи 
эҳтимолияти бегуноҳй аз камбудиҳо холй нест 
ва ба он ҳадде, ки қонун муайян кардааст, ба 
роҳбарй гирифта намешавад. Дар кишварҳои 
Аврупой ва ИМА татбиқи принсипи мазкур 
баҳри ҳифзу ҳимоя намудани ҳуқуқу озодй, 
шаъну шараф, обрӯву эътибор ва манфиатҳои 
инсон ҳамчун шахсияти волои олам то ҷое 
заминаҳои хеле мусоидро фароҳам сохта, 
кафолате баҳри наҷоти ашхоси бегуноҳ аз 
ғайриқонунй ба ҷавобгарй кашидан мебошад. 
Амал ва таъсири воқеии эҳтимолияти бегуноҳй 
ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятй дар 
давлатҳои мутараққй хеле хуб намоён аст.

Лозим ба қайд аст, ки риоя ва татбиқи 
эҳтимолияти бегуноҳй дар раванди эътирофи 
гуноҳ аз ҷониби айбдоршаванда ва ҳам дар 
ҷараёни қатъ намудани парванда бо асосҳои 
ғайрисафедкунанда, инчунин баррасии судии 
парвандаҳои ҷиноятй бо тартиби махсус то ҳол 
баҳсбарангез боқй мемонад. Таҷриба нишон 
медиҳад, ки ҳатто кормандони ҳифзи ҳуқуқ 
барои ба роҳбарй гирифтану амалй сохтани 
меъёру қоида, шартҳо ва идеяҳои нав оид ба 
ҳимояи ҳуқуқи шахсият ҳаматарафа омода 
нестанд. Муҳлати дурудароз эътироф
накардани эҳтимолияти бегуноҳй дар мафкура 
ва рафтори баъзе нафарон ончунин шакл 
гирифтааст, ки бо гузашти даҳсолаҳо вазъу 
шароити татбиқи эҳтимолияти бегуноҳй 
тағйири ҷиддй наёфта истодааст, то ин принсип 
аз Эъломия ба воқеият пурра мубаддал гардад.

Гарчанде таҷриба бо меъёрҳо ва қоидаҳои 
нави мурофиаи судии ҷиноятй мутобиқ 
гардонида шуда бошад ҳам, лекин то ҳол 
методҳои кории куҳнаро дар худ нигоҳ 
доштааст. Ба ҳамин хотир, бисёре аз 
кафолатҳои мурофиавй, ки баҳри таъмини 
ҳуқуқу озодй ва манфиатҳои инсону шаҳрванд, 
аз ҷумла ҳифзи шахсият аз таъқиботи ҷиноятии 
ғайриқонунй равона гардидаанд, дар асл 
самаранокиашон чандон баланд нест. 
Мутаассифона, дар ҷараёни таҳқиқу тафтиши 
пешакии парвандаҳои ҷиноятй шахсони 
ваколатдор ба камбудиҳо ва баъзан хатогиҳои 
ҷиддй роҳ медиҳанд, ки аллакай хилофи 
қонуният ва эҳтимолияти бегуноҳй мебошад. 
Баъзе парвандаҳое, ки ба суд ворид мегарданд, 
дар сатҳи паст мавриди тафтиш қарор гирифта, 
ҳатто далелҳои кофй, боэътимоду асоснок- 
кунанда надоранд ва тафтиши пурраву 
ҳамаҷониба оид ба ҳолатҳои кор гузаронида 
нашуда, гунаҳгории судшавандаро зери суол 
мегузоранд. Масалан, давоми соли 2016 дар 
Суди ноҳияи Рӯдакй 13 адад парвандаҳои 
ҷиноятй бинобар ҷой доштани камбудй ба 
мақомоти тафтишоти пешакй бозпас 
баргардонида шудаанд.

Таҳлилгари амрикой Маршал Хоутс 
менависад: «Ман аз муносибати аксари
судяҳо бо парвандаҳояшон дар ҳайратам. 
Дағаллй, густохй ва бетакаллуфии онҳо тулй 
солҳои зиёди кори судиашон дар мафкураи 
онҳо чунин андешаро ҷой сохтааст, ки ҳар як 
айбдоршаванда ба ҷиноят ҳатман гунаҳгор 
аст. Онҳо алибии айбдоршавандаро ҷузъ 
дурӯғу қаллобй намеҳисобанд. Ва фаромӯш 
мекунанд, ки алибии ҳақиқй вуҷуд дорад»[6].

Лозим ба таъкид аст, ки агар барои 
гунаҳгор эътироф намудани шахс далелҳои 
боэътимод, кофй ва ҷиддй, ки гуноҳро бидуни 
шубҳа исбот мекунанд, талаб карда шавад, 
барои сафедкунии шахс чунин талабот вуҷуд 
надорад. Ҳаминаш басанда аст агар айби 
эълоншуда исбот карда нашавад.

Ба андешаи Ю.И. Стетсовский шахсе, ки 
гунаҳгориаш исбот нашуд, бояд сафед карда 
шавад. Шубҳаҳои муфаттиш, прокурор, судя 
нисбати гунаҳгор будан ё набудани шахс, 
боварии субъективй нисбати гунаҳгории шахс 
аз доираи муносибатҳои ҳуқуқй берунанд[8].

103



Мацаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (31), 2018

Аз ин нуқтаи назар бармеояд, ки мурофиаи 
судие, ки дар он гуноҳи судшаванда қисман ё 
пурра исбот нашудааст, бо баровардани ҳукми 
қисман ё пурра сафедкунанда ҷамъбаст карда 
шавад, на ин ки ба тафтишоти иловагй 
баргардонида шавад.

Вале проблема дар он аст, ки ҳастанд 
баъзе судяҳое, ки аз баровардани ҳукми 
сафедкунанда ҳисси тарс доранд. Бо вуҷуди 
беасос будани айбдоркунй, ё ҷой доштани 
шубҳаҳо ҳукми сафедкунанда набароварда, 
баръакс ягон ҷазои ғайриҳабсй таъин карда 
мешавад. Масалан, тибқи маълумоти дарёфт- 
гардида дар давоми соли 2016 дар Суди ноҳияи 
Рӯдакй ҳамагй бо як парвандаи ҷиноятй 
нисбати як нафар, ки бо моддаи 116 КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз шуда буд, ҳукми 
сафедкунанда баромада, судшаванда пурра 
сафед ва аз ҷавобгарии ҷиноятй озод карда 
шудааст. Дар миқёси ҷумҳурй бошад баровар- 
дани ҳукмҳои сафедкунанда ангуштшумор 
буда, дар судҳои баъзе аз шаҳру ноҳияҳо 
умуман ягон ҳукми сафедкунанда 
набаромадааст.

Масъалаи гунаҳгор напиндоштани 
айбдоршаванда ҳангоми таъини маҷлиси судй 
низ муҳим аст. Саволе ба миён меояд, ки оё суд 
метавонад айбдоршавандаро гунаҳгор наҳисо- 
бад, вале бо вуҷуди он маҷлиси судиро таъин 
намояд? Дар ин робита, М.С. Строгович 
менависад: “... суд агарчй то қабул кардани 
ҳукм айбдоршавандаро гунаҳгор намешуморад, 
аммо бегуноҳ низ намеҳисобад, вагарна 
парвандаро қатъ мекард”[4]. Бо ин андеша розй 
шудан албатта душвор аст. Чунки судя 
бегуноҳии айбдоршавандаро метавонад тахмин 
кунад, лекин дар як вақт ҳолатҳое асосноке 
ҳастанд, ки асос барои таъин намудани маҷлиси 
судй мегарданд. Ҳамзамон, судя аз ҷиҳати 
субъективй шояд ба гунаҳгор будани 
айбдоршаванда боварй дошта бошад ва чунин 
шуморад, ки мақомоти тафтишотй ҳақиқатро 
муқаррар кардаанд. Вале чунин андешаҳо 
набояд паёмадҳои ҳуқуқй дошта бошанд, ба 
ғайр аз таъини маҷлиси судй.

“Вақте судшаванда худро гунаҳгор 
эътироф намекунад ва боз ӯро якум мепурсанд, 
- иброз медорад А.Л. Тсипкин, - пас инҷо 
кӯшиши муқаррар сохтани мавҷудияти гуноҳ ва 
дарёфти эътироф (иқроршавй) аз рӯи

нишондоди ӯ бештар намуддор мегардад, агар 
бевосита нашуд, пас бавосита, агар пурра 
нашуд, пас қисман. Дар чунин ҳолат ҳамеша 
хатари хусусияти номатлуб пайдо кардани 
пурсиш ҷой дорад”[9].

Бино ба ақидаи М.Н. Шифман 
судшавандае, ки гунаҳгории худро инкор 
мекунад, бояд баъди тахқиқи далелҳо пурсида 
шавад, то ин ки “судшаванда бубинад ва дарк 
кунад, ки нисбаташ далелҳои ҷиддй ҷамъоварй 
шуда, гуноҳро инкор карданаш бенатиҷа 
аст”[4].

Чунин ба назар мерасад, ки ихтилофҳо 
дар атрофи зарурати пурсиши судшаванда дар 
аввал ё охири тафтиши судй баҳси беҳуда аст. 
Зеро ба раисикунандаи маҷлиси судй чи 
тавсияҳое дода нашавад, набояд фаромӯш кард, 
ки ҳалли масъалаи мазкур аз ҳама бештар аз 
худи судшаванда вобаста аст. Қонун ба 
судшаванда ҳуқуқ додааст, ки аз додани 
нишондод даст кашад ё хомӯш бошад, ки ӯ 
бидуни ягон махдудият метавонад аз ин ҳуқуқи 
худ истифода барад. Суд тартиби таҳқиқи 
далелҳоро муқаррар намуда, амалан 
пайдарҳамии пурсиши шоҳидон, экспертон, 
азназаргузаронии далелҳои шайъй ва монанди 
инҳоро пешбинй карда метавонад, аммо ӯ ҳуқуқ 
надорад, ки ба судшаванда дар бораи кай ва чи 
гуна нишондод доданаш амр диҳад, ӯро барои 
додани нишондод ё рад кардани он, эътироф 
кардани гуноҳ ё дигар кардани нишондод 
маҷбур созад. Чунки дар асоси қисми 2-и 
моддаи 309 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
судшаванда бо иҷозати раискунанда ҳуқуқ 
дорад дар ҳар лаҳзаи тафтиши судй нишондод 
диҳад. Ба ибораи дигар, қонунгузории ҷорй ба 
судшаванда ҳуқуқ додааст, ки дар тартиби 
таҳқиқи далелҳо фаъолона таъсир расонад, 
алалхусус дар ҳар вақти мурофиа нишондод 
диҳад. Чунин ҳуқуқу кафолатҳо дар 
қонунгузории мурофиавии ҷиноятии 
Федератсияи Русия низ пешбинй гардидаанд.

Лозим ба ёдоварист, ки асоснокнамоии 
гуноҳи судшаванда бар ухдаи айбдоркунандаи 
давлатй-прокурор аст. Лекин саволе ба миён 
меояд, ки оё прокурор дар ин давраи муҳокимаи 
судй эҳтимолияти бегуноҳиро ба роҳбарй 
мегирад ё не? Аз як тараф ҳамчун айбдор- 
кунандаи давлатй прокурор судшавандаро 
гунаҳгор мешуморад, вагарна ӯ айбдориро
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дастгирй намекард. Аз тарафи дигар, азбаски 
тибқи қонун судшаванда ҳанӯз гунаҳгор 
дониста нашудааст, прокурор ӯхдадор аст бо ӯ 
чун шахси бегуноҳ муносибат намояд. 
Прокурор бояд дарк кунад, ки муътақидияш дар 
бораи гунаҳгор ҳисобидани судшаванда 
хулосаи субъективии ӯ мебошад, ки дар 
муҳокимаи судй метавонад тасдиқи худро 
наёбад. Барои ҳамин ҳангоми ба ҳайси 
айбдоркунанда баромад кардан ӯ бояд беғараз 
бошад. Агар дар раванди муҳокимаи судй 
прокурор ба хулосае ояд, ки далелҳои 
ҷамъоварй шуда айби эълон гардидаро пурра ё 
қисман исбот карда наметавонанд, вай ӯхдадор 
аст аз айбдоркунй даст кашад, ё дархост кунад, 
ки кирдори судшаванда бо дигар моддаи 
Кодекси ҷиноятй, яъне сабуктар, бандубаст 
карда шавад. Дар чунин ҳолат прокурор 
зарурати пурра ё қисман сафед кардани 
судшаванда ва пурра барқарор кардани 
ҳуқуқҳои вайроншудаи ӯро собит менамояд.

Дар рафти пешбурди тафтишоти пешакй 
низ ҳангоми татбиқи ҳуқуқ проблемаҳои 
мушаххасе вуҷуд доранд, ки бархилофи 
принсипи эҳтимолияти бегуноҳй баромад 
мекунанд. Яке аз проблемаҳои асосии 
пешбурди тафтишоти пешакй, ки хилофи 
эҳтимолияти бегуноҳист, истифода бурдан аз 
шиканҷа мебошад. Лозим ба таъкид аст, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шартномаҳои асосии 
байналмилалии ҳуқуқи инсонро ба тасвиб 
расонида, баҳри иҷрои ухдадориҳои 
байналмилалй дар самти пешгирии шиканҷа 
чораҳои муассир андешида истодааст. Вале бо 
вуҷуди ин тадбирҳо, проблемаи мазкур то ба 
ҳол рафънагардида ва барои ҷомеа хатарнок 
боқй мондааст. Сабабҳои асосии вуҷуд 
доштани ҳодисаҳои шиканҷа ва муносибати 
ғайриинсонй дар ҷумҳурй ин пеш аз ҳама сатҳи 
пасти шуур ва ахлоқи баъзе аз шахсони 
мансабдори мақомот, инчунин камбудиҳо дар 
қонунгузорй мебошад. Масалан, дар Кодекси 
мурофиавии ҷиноятй муайян набудани 
мафҳуми «дастгиркунии воқей», набудани 
меъёри ухдадоркунанда, ки тибқи он корманди 
мақомоти дастгиркуниро баамалбароранда 
шахси дастгиршударо бояд дар бораи асосҳои 
дастгиршавй, ҳуқуқ ба ҳимоя, ҳуқуқи ба 
муқобили худ нишондод надодан, ҳуқуқи ба

суд шикоят намудан хабардор намояд, аз 
ҷумлаи чунин камбудиҳоянд.

Маҳз, бо истифода аз шиканҷа аксари 
гумонбаршудаҳо, номи неки худро аввал ба 
“айбдоршаванда”, баъд ба “судшаванда” ва 
ниҳоят ба “маҳкумшуда” мубаддал гардон- 
даанд. Ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакй 
баъзе аз кормандони мақомот бо мақсади 
зудтар ба анҷом расонидани тафтиши парванда 
ё суйистифода аз мансаб, хунукназарй нисбати 
вазифаҳои хизматй ва дигар омилҳо шахси 
бегуноҳро ба ҷавобгарй кашида, барои 
гирифтани нишондоди худиқрории ӯ (гумон- 
баршуда) ё маҷбуран гуноҳро “бор” кардан, аз 
шиканҷа ва муносибатҳои ғайриинсонй 
истифода намуда, ба қавле парвандаи 
ҷиноятиро аз гарданашон “соқит” мекунанд. Бо 
ин усул номи нек ва шаъну шарафи шахсияте 
доғдор ва дар китоби такдираш бадбахтие сабт 
мегардад. Агар ба натиҷаҳои фаъолияти 
Иттиҳодияи ҷомеаи шаҳрвандй дар Тоҷикистон 
зидди шиканҷа ва беҷазой назар афканем, танҳо 
дар соли 2016-ум дар ҷумҳурй 57 ҳолати 
шиканҷа ва муносибати бераҳмона ба қайд 
гирифта шудааст.

Баъзе мурофиачиён бар он андешаанд, ки 
дар давраи тафтишоти пешакй тавассути 
воситаҳои ахбори омма намоиш додани шахсе, 
ки нисбати ӯ истеҳсолот оид ба парвандаи 
ҷиноятй рафта истодааст, агар аз як ҷиҳат 
характери тарбиявй -  профилактикй ва 
пешгирикунй дошта бошад, аз ҷиҳати дигар 
мумкин аст, ба поймолшавии ҳуқуқҳои шахс 
оварда расонад. Ин гуфтаҳо асоси воқей 
доранд. Аммо дар бештари маврид ахбороти 
ВАО ҳангоми рафти истеҳсолоти судй бо 
эҳтимолияти бегуноҳй мухолифат намекунанд, 
агар чунин хабарҳо тибқи талаботи қонун 
омода шуда, хусусияти иттилоотиро дошта 
бошанд ва дар бораи гунаҳгор пиндоштани 
айбдоршаванда набуда, то баромадани ҳукми 
суд ӯро гунаҳгор нашуморида ва ҳам воситае 
барои фишор овардан ба суд набошанд[7].

Таҷриба нишон медиҳад, ки гоҳо вақти 
дастгир намудани гумонбаршуда, якчанд 
ҷиноятҳои дигаре, ки содиркунандагонашон ба 
тафтишот номаълуманд, ба дастгиршуда нисбат 
дода мешавад. Аммо ҷинояткори аслй дар озодй 
монда, ба дигар ҷиноятҳо даст мезанад. Чунин 
ҳолат дар кишвар чанд соли пештар рух дода
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буд, ки ду нафар ноболиғони бегуноҳ ба 
ҷавобгарй кашида шуда, ҷинояткори асосй дар 
озодй боз чанд ҷиноятҳои махсусан вазнинро 
содир кард.

Инчунин, аз ҷониби баъзе таҳқиқбаран- 
дагон ва муфаттишон тафтиш намудани 
парванда бе иштироки ҳимоятгари айбдорша- 
ванда (гумонбаршуда) низ мушоҳида мегар- 
данд. Бо ҳар роҳу восита аризаи айбдор- 
шавандаро дар хусуси даст кашидан аз 
ҳимоятгар гирифтани таҳқиқбаранда, 
муфаттиш ё шахси дигар барои яктарафа ва 
рӯякй тафтиш кардани парванда боис шуда 
метавонад, ки ин тарзи муносибат низ хилофи 
қонун буда, нигароникунанда маҳсуб меёбад.

Проблемаи дигаре, ки дар ҷомеа ҷой 
дорад, бинобар сабабҳои паст будани вазъи 
иқтисодй-иҷтимой, ҳимояи шахси дигар, ба 
гумроҳ андохтан, ба воситаи тахдид, тарс, иғво, 
ҳар гуна ваъдаҳо ё дигар ҳолатҳо шахси бегуноҳ 
ба ҷойи ҷинояткори аслй худро дар содир 
намудани ҷиноят ба айбдорй мезанад. Вале 
набояд фаромӯш кард, ки бо вуҷуди ин омил, 
муайян намудани ҳолатҳои воқеии парвандаи 
дар пешбурд қарордошта, вазифа ва ӯхдадории 
шахси босалоҳияти тафтишбаранда мебошад, 
на шахсе, ки нисбаташ парвандаи ҷиноятй оғоз 
ва ба сифати айбдоршаванда ҷалб карда 
шудааст ё шахсе, ки худро дар содир кардани 
ҷиноят айбдор медонад.

“Маслиҳат” пурсидани айбдоркунандаи 
давлатй аз прокурори болой дар хусуси 
муайяннамоии мавқеи худ дар суд ва талаб 
намудани танҳо ҷазо нисбати судшаванда, 
баррасии парвандаҳо бо роҳи ёру ошнобозй, 
вуҷуд доштани омилҳои коррупсионй, 
фармоиш, таъсиррасонй, ҳисси тарс доштани 
судяҳо аз прокурор, пеш аз баровардани ҳукм 
бо мақсади бекор нашудани он “маслиҳат” 
намудан бо прокурор ва суди болой ва монанди 
инҳо аз проблемаҳои ҷиддие мебошанд, ки дар 
раванди баамалбарории адолати судй, риояи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва татбиқи 
босамари принсипи эҳтимолияти бегуноҳй 
монеаҳои зиёд эҷод месозанд. Аз ин рӯ, баҳри 
роҳ надодан ба чунин омилҳо аз тамоми 
фишангҳои қонунй истифода бурдан зарур аст.

Дар ҳолати бе асосҳои кофй ба сифати 
айбдоршаванда ба ҷавобгарии ҷиноятй 
кашидани шахс эҳтимолияти бегуноҳй ба таври

ҷиддй вайрон мегардад. Масъалаи аз вақти 
қабули қарор дар бораи ба сифати 
айбдоршаванда ба ҷавобгарй кашидан, бо 
саволи «оё муфаттиш эҳтимолияти бегуноҳиро 
бояд ба роҳбарй гирад?» зич алоқаманд аст. 
Агар ҳа, пас то ба кай? Аз ҷиҳати назариявй 
ҳамин савол ҳам бо роҳҳои гуногун ҳал 
мешавад: баъзе мурофиачиён эҳтимолияти
бегуноҳиро ба эътибор нагирифта, амали онро 
дар ҷараёни тафтишот рад мекунанд, дигарон 
чунин мешуморанд, ки эҳтимолияти бегуноҳи- 
ро то лаҳзаи айб эълон намудан ба роҳбарй 
гирифтан лозим аст. Андеша оиди он, ки ба 
ҷавобгарй кашидан ба сифати айбдоршаванда 
бо тамоми оқибатҳои он маънои гунаҳгор 
пиндоштани шахс дар содир намудани 
ҷиноятро надорад, на фақат дар мисолҳои 
алоҳида доир ба парвандаҳои мушаххас, балки 
дар маълумотҳои умумиэътирофшуда низ 
тасдиқи худро ёфтааст.

Агар ба воқеият назар афканем, дар 
ҳолати худро беасос айбдор донистани шахс ё 
дар натиҷаи ҳаракатҳои ғайриқонунии 
кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба ҷавобгарй кашида 
шудани фарди бегуноҳ, ки баъдан дар 
мурофиаи ошкорои судй бегуноҳии ӯ исбот 
гашта, нисбаташ ҳукми сафедкунанда 
бароварда мешавад, бо вуҷуди ин, оқибатҳои 
нохуби иҷтимой ба миён омадан аз эҳтимол дур 
нест. Масалан, шахсе, ки дар мурофиаи 
ошкорои судй бегуноҳияш исбот мегардад, аз 
сабаби паст будани шуури ҳуқуқии омма ӯро 
ҳамчун собиқ ҷинояткор мешиносанд. Одамон 
(ҳамсояҳо, ҳамкорон, ҳатто хешу табор) бо 
шахси ба таъқиби ҷиной гирифторшуда, кӯшиш 
мекунанд ҳамнишинй ва ягон хел робита 
надошта бошанд. Ба истилоҳи дигар, собиқ 
гумонбар ё айбдоршаванда чун аъзои зиёдатии 
ҷомеа мегардад. Чунин муносибати ҷомеа ба 
руҳияи инсоне, ки худ ҷабрдида аст, зарбаи 
ҷонкоҳ мезанад. Дар баробари ин, нобоварии 
омма нисбати адолати судй, қонун ва 
фаъолияти амалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба 
вуҷуд меояд.

Ҳар қадаре, ки хатогй ё амалҳои 
ғайриқонунии ҳомиёни ҳуқуқ дар ҷомеа 
расонай шавад, ҳамон қадар эътимоди аҳолй 
нисбати кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳатто 
волоияти қонун кам гашта, роҳи ҳалли 
проблемаҳои худро минбаъд на бо роҳи қонунй,
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балки бо дигар воситаҳо меҷӯянд. Сатҳи 
ҷинояткорй бошад дар ин сурат рӯ ба афзоиш 
мениҳад.

Дар таҷриба дигар проблемаҳое низ ҷой 
доранд, ки ба татбиқи дурусти эҳтимолияти 
бегуноҳй таъсири манфй мерасонанд. Чунин 
омилҳо албатта ба нақш ва аҳамияти принсипи 
эҳтимолияти бегуноҳй баҳри ҳимояи ҳуқуқи 
инсон зарба зада, боиси вайрон гаштани ҳуқуқу 
озодиҳои шахсият мегарданд. Бе бартараф 
намудани проблемаҳои ҷойдошта тантанаи 
ҳақиқат ва адолат ба таври пурра имконнопазир 
аст.

Боиси қайд аст, ки суд, судя, прокурор, 
муфаттиш, таҳқиқбаранда ҳангоми пешбурди 
парвандаҳои ҷиноятй вазифадоранд, ки 
муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҷиноятй ва 
дигар қонунҳоро ба таври дақиқ, якхела риоя ва 
иҷро намоянд. Чунки мувофиқи моддаи 9 КМҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми пешбурди 
парвандаҳои ҷиноятй риоя накардани талаботи 
қонун, сарфи назар аз он, ки дар кадом асос роҳ 
дода шудааст, иҷозат дода намешавад ва боиси 
ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонун гардида, 
санадҳои ғайриқонунй қабулшуда беэътибор 
дониста, бекор карда мешаванд[2].

Бешак, барқарор намудани ҳақиқат ва 
тантанаи адолат -  ухдадорй ва масъулияти 
бузурги мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. 
Ҳолати далелҳои бо парванда ҷамъоваришуда 
ва фикру мулоҳизаи муфаттиш, прокурор, суд 
нисбати айбдоршаванда чи гунае набошанд, дар 
ҳар сурат бо парвандаи ҷиноятй риоя ва иҷрои 
талаботи қонунгузорй дар бораи пурра, 
ҳаматарафа, холисона ва объективона пеш 
бурдани тафтишот бояд қатъиян таъмин карда 
шаванд. Барои ҳалли масъала оиди гунаҳгории 
шахс бояд ҳамаи ҳолатҳои сафедкунандаи 
айбдоршаванда, (ё ба манфиати ӯ буда) бо 
тартиби қонунй бартараф карда шаванд. То 
вақти бартараф нагардидани чунин ҳолатҳо 
гунаҳгор шуморидани айбдоршаванда ва ҳатто 
дар ин хусус хулоса намудан мумкин нест.

Таҳлили қонунгузории мурофиавии 
ҷиноятии кишвар нишон медиҳад, ки дар 
Кодекси мурофиавии ҷиноятии амалкунанда ба 
баъзе камбудиҳо роҳ дода шудааст ва 
муқаррароти Кодекс дар самти татбиқи 
эҳтимолияти бегуноҳй ниёз ба такмилу таҳрир

дорад. Чунончй, дар Конститутсия ва қонун 
мафҳуми “ҳеҷ кас” истифода шудааст, ки 
нисбати ҳама паҳн мегардад. Аммо дар қисмҳои 
2-4 моддаи 15 КМҶ ҶТ танҳо мафҳуми 
“айбдоршаванда” пешбинй шудааст[2]. Тибқи 
қонун айбдоршаванда шахсе мебошад, ки 
нисбаташ қарор дар барои ба ҷавобгарии 
ҷиноятй кашидан ба сифати айбдоршаванда 
қабул шудааст. Аз ин рӯ, баҳри пурратар 
кардани меъёр ва васеъ намудани доираи амали 
принсипи эҳтимолияти бегуноҳй нисбати дигар 
шахсони ба ҷавобгарии ҷиноятй ҷалбшуда, дар 
моддаи мазкур мафҳумҳои “гумонбаршуда” ва 
“судшаванда”-ро низ илова намудан зарур аст. 
Азбаски аксари парвандаҳои ҷиноятй дар 
марҳилаи кассатсионй низ мавриди баррасй 
қарор мегиранд ва дар ин давра ҳукм ҳанӯз 
эътибори қонунй надорад, дар қонун пешбинй 
намудани мафҳуми “маҳкумшуда” низ қобили 
қабул аст.

Ҳамзамон, дар қисми 2-и моддаи 15 
муқаррароти “ӯхдадории исботи айб ба зиммаи 
айбдоркунанда гузошта мешавад” пешбинй 
шудааст[2]. Вале мушаххасан қайд нагарди- 
дааст, ки киҳо ба сифати айбдоркунанда дар 
мурофиаи судии ҷиноятй баромад карда 
метавонанд. Инчунин, дар қисми 2 моддаи 7 
Кодекси мазкур муқаррароти “Ҳеҷ кас то 
эътибори қонунй пайдо кардани ҳукми суд дар 
содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста 
намешавад”, пешбинй шудааст, ки ин такрор 
шудани принсипи эҳтимолияти бегуноҳй буда, 
асос барои вайрон кардани техникаи 
қонунэҷодкунй мегардад. Чунки ин меъёр 
бевосита дар қисми якуми моддаи 15 ҳамин 
Кодекс мустаҳкам гардидааст[2].

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти 
меъёрҳои Конститутсия, Санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалй ва қонунгузории амалкунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади такмили 
қонунгузорй, бартараф кардани проблемаҳои 
ҷойдошта, ба таври возеҳу дақиқ баён сохтан ва 
пурра кардани муқаррароти қонун, инчунин 
пешгирии духурагй ва бархӯрди меъёрҳои 
қонунгузорй пешниҳод менамоям:

I. Қисми дуюми моддаи 7 Кодекси 
мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хориҷ карда шавад.
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II. Моддаи 15 Кодекси мурофиавии 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири 
зерин ифода карда шавад:

“Моддаи 15. Эҳтимолияти бегуноҳй
1. Ҳеҷ кас то эътибори қонунй пайдо 

намудани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят 
гунаҳгор дониста намешавад.

2. Ӯхдадории исботи айб ба зиммаи 
айбдоркунанда (дар парвандаҳои ҷиноятй бо 
айбдоркунии умумй ва хусусй-умумй - 
прокурор, муфаттиш, таҳқиқбаранда, сардоро- 
ни воҳидҳои таҳқиқ ва тафтишот, дар 
парвандаҳои ҷиноятй бо айбдоркунии хусусй - 
айбдоркунандаи хусусй) гузошта мешавад.

3. Гумонбаршуда, айбдоршаванда, судша- 
ванда, маҳкумшуда ӯхдадор нестанд, ки 
бегуноҳии худро исбот намоянд.

4. Ҳама гуна шубҳаҳо оид ба гунаҳгории 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
маҳкумшуда, ки бо тартиби пешбининамудаи 
Кодекси мазкур бартараф карда намешаванд, ба 
манфиати гумонбаршуда, айбдоршаванда, 
судшаванда, маҳкумшуда маънидод карда 
мешаванд.

5. Дастгир (боздошт) намудани шахс, 
интихоби чораи пешгирй ё чораҳои дигари 
маҷбурии мурофиавй нисбати гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда барои гунаҳгор 
донистани шахс асос шуда наметавонанд.

6. Гунаҳгории исботнашуда аз рӯи 
оқибати ҳуқуқии худ ба бегуноҳии исботшуда 
баробар аст.

7. Ҳукми айбдоркуниро бо тахмин асоснок 
кардан қатъиян манъ аст.”.

III. Қисми дуюми моддаи 21 КМҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири зерин ифода 
карда шавад:

“- 2. Суд, судя, прокурор, муфаттиш ва 
таҳқиқбаранда ҳуқуқ надоранд, ки вазифаи 
исбот кардани бегуноҳиро ба зиммаи 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
маҳкумшуда ва ҳимоятгари онҳо гузоранд.”.

Дар амал татбиқ намудани пешниҳодоти 
мазкур ҷиҳати фарохтар ҳифзу ҳимоя намудани 
ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд, обрӯву 
эътибор, шаъну шараф ва дигар манфиатҳои 
онҳо, пешгирии ҳолатҳои вайрон намудани 
қонун ва принсипҳои умумиэътирофшуда, 
бартараф кардани проблемаҳое, ки дар амалияи 
татбиқи эҳтимолияти бегуноҳй вуҷуд доранд,

инчунин пешгирии ғайриқонунй ба ҷавобгарии 
ҷиноятй кашидан ва маҳкум намудани ашхоси 
бегуноҳ имконияти бештари ҳуқуқй фароҳам 
меорад.

Танҳо суд ҳуқуқ дорад шахсро дар содир 
намудани ҷиноят бо ҳукми худ гунаҳгор 
эътироф намояд. Ҳукми суд бояд қонунй, 
асоснок ва одилона буда, бо риояи талаботи 
қонун, дар асоси қонун ва таҳқиқи ҳамаҷониба, 
пурра ва холисонаи далелҳое, ки ба суд 
пешниҳод гардида, дар маҷлиси суд муҳокима 
шудаанд, бароварда шавад. Ва аз ҳама 
муҳимаш, ҳар шахси бегуноҳ бояд сафед карда 
шавад.

Мутобиқи муқаррароти моддаи 5 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон, 
ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олй мебошанд. 
Ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии 
инсон дахлнопазиранд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон 
ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз 
менамояд.

Аз ин лиҳоз, кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ пеш аз ҳама бояд баҳри он кӯшиш ба харҷ 
диҳанд, ки муқаррароти Конститутсия ва 
қонунҳо дар сатҳи баланд риоя ва иҷро гардида, 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мавриди 
поймолкунй қарор нагиранд. Риоя накардани 
принсипи эҳтимолияти бегуноҳй низ дар 
марҳилаи тафтишоти пешакй ва ё мурофиаи 
судии ҷиноятй дар дохили давлат нобовариро 
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва низоми 
қонунгузории кишвар ба миён оварда, дар арсаи 
байналмилалй бошад ба обрӯю нуфузи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати 
демократию ҳуқуқбунёд таъсири манфии худро 
мерасонад.
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А н нотатси я
Б аъзе аз пр облем аҳои татбиқ и принсипи эҳти м олияти бегуноҳй дар  м уроф иаи судии  

ҷи нояти и  Ҷ ум ҳурии  Т оҷикистон
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи принсипи эҳтимолияти бегуноҳй, мафҳум, моҳият, 

табиати ҳуқуқй, нақш ва мавқеи он баҳри ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
меравад. Фикру ақидаи олимони соҳа доир ба ҷанбаҳои эҳтимолияти бегуноҳй баён гардида, оид ба 
омилҳои манфие, ки риоя накардани эҳтимолияти бегуноҳй дар пай дошта метавонанд, мисолҳо 
оварда шудааст. Дар мақола доир ба баъзе проблемаҳое, ки дар раванди татбиқи принсипи 
эҳтимолияти бегуноҳй то ҳол вуҷуд доранд, таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шуда ва роҳҳои ҳалли он 
пешниҳод карда шудааст. Инчунин, бо мақсади такмили қонунгузории мурофиавии ҷиноятй дар 
самти танзими принсипи эҳтимолияти бегуноҳй ва устувор кардани мавқеи он дар қонун таклифу 
пешниҳодҳои муаллиф баён гардидаанд.

А н нотац ия
Н ек оторы е проблем ы  реализации принципа пр езум ции невиновности  в у го л о в н о -  

судебном  процессе Р еспублик и  Т адж икистан
В данной статье речь идет о принципе презумпции невиновности, его понятие, сущность, 

правовой природы, его роль и позиции в области защиты и охраны прав и свобод человека и 
гражданина. Приводятся мнения и взгляды ученых данной отрасли об аспектах презумпции 
невиновности и указывается на отрицательные факторы, которые могут появляться в случае 
несоблюдение презумпции невиновности. В статье рассматриваются некоторые проблемы, 
существующие в процессе реализации принципа презумпции невиновности и предлагаются 
способы их решения. А также, в целях совершенствования уголовного процессесульного 
законодательства в области регулиравании принципа презумпции невиновности и укреплении его 
положения в законе предлагается некоторые предложения.
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Тоҷикистон ҳамчун узви Созмони Мила- 
ли Мутаҳид аз ҷониби зиёда аз 150 давлати ҷа- 
ҳон шинохта шуда, қариб бо тамоми кишварҳои 
ҷаҳон муносибатҳои сиёсию иқтисодй барқарор 
намудааст. Дар як муддати кутоҳ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба узвияти Созмонҳои бонуфузи 
ҷаҳонй пазируфта шуда, санадҳои зиёди ҳуқуқи 
байналмилалй аз ҷониби Тоҷикистон эътироф 
шуданд. Аз ҷумла, Конвенсияи Созмони Мила- 
лй Мутаҳид дар бораи эътироф ва мавриди иҷро 
қарор додани қарорҳои арбитражи хориҷй аз 10 
июни соли 1958 аз ҷониби Маҷлиси намоян- 
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
31 майи соли 2012 тасдиқ гардид.

Қобили зикр аст, ки барои таъсиси 
Арбитражи байналмилалии тиҷоратй дар Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон саҳми Асосгузори сулҳу ваҳ- 
дати миллй, Пешвои миллат, Президенти Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалй Раҳмон 
басо калон буда, бо ташаббус, роҳбарй ва 
дастгирии бевоситаи он кас бо мақсади тақвия- 
ти ухдадориҳои байналмилалй ва мустаҳкам 
намудани нақши давлат дар муносибатҳои 
байналмилалии тиҷоратй, ҳамчунин бо дар- 
назардошти пазируфта шудани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба узвияти Созмони Умумиҷаҳо- 
нии Савдо лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон «Дар бораи арбитражи байналмилалии
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тиҷорати» таҳия гардида, 18 марти соли 2015 
қабул карда шуд [ 1 ].

Ин институт гарчанде дар давлати мо 
навтаъсис бошад ҳам, аммо он таърихи чандас- 
ра дорад. Ҳатто дар давлати Сомониён судҳои 
ҳакамй дар баробари судҳои давлатй арзи вуҷуд 
доштанд ва онҳоро ҳакамҳо меномиданд. Дар 
он вақт салоҳияти судҳои ҳакамй бо қаламрави 
муайян махдуд намегардид ва аз обрӯю 
эътибори ҳакамон вобастагй дошт. Бинед 
истилоҳи "ҳакам" аз ҳамон давраҳо арзи вуҷуд 
дорад ва имрӯз дар тамоми ҷаҳон ин истилоҳ бо 
ҳамин маънояш истифода мешавад.

Бо мақсади амалй намудани дастуру 
супоришҳои Сарвари давлат дар давоми солҳои 
2004 -  2015 дар назди Палатаи савдо ва саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Марказ оид ба таҳияи 
лоиҳаи қонунҳои «Суди ҳакамй» ва «Дар бораи 
арбитражи байналмилалии тиҷоратй» таъсис 
дода шуд, ки дар он якчанд гурӯҳҳои корй аз 
ҳисоби олимони шинохтаи соҳа ва мутахасисо- 
ни варзида фаъолият намуда, якчанд санадҳои 
ҳуқуқй ва ҳуҷҷатҳои заминавии Арбитражи 
байналмилалии тиҷоратй ва Суди ҳакамй дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро омода намуданд. Дар 
ин давра барои муҳокимаи лоиҳаҳои таҳиягар- 
дида ва омузиши таҷрибаи пешқадами ҷаҳонй 
бо ташаббуси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ду кон- 
фронси байналмилалй: яке 11-12 апрели соли 
2006 дар мавзӯи "Оид ба инкишофи Судҳои 
ҳакамй ва Арбитражи байналмилалй дар 
Ҷумҳурии Тофикистон", дуюмин 29-30 майи 
соли 2008 дар мазӯи "Рушди Судҳои ҳакамй дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи ҷаҳонй" бо 
ҷалби олимони шинохтаи соҳа ҳам аз дохил ва 
ҳам берун аз кишвар баргузор гардид, ки он 
такони бузург дар роҳи таъсиси Судҳои ҳакамй 
ва Арбитажи байналмилалии тиҷоратй гардид.

Аз ҷумла, мувофиқи қарори Шӯрои Па- 
латаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 9 апрели соли 2015 «Дар бораи Қонуни Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон аз 18.03.2015 сол, №1183 
«Дар бораи Арбитражи байналмилалии тиҷора- 
тй» ва вазифаҳо ҷиҳати мусоидат намудан ба- 
рои ба танзим даровардани он дар ҳудуди Ҷум- 
ҳурии Тоҷикистон» заминаҳои ташкилии Ар- 
битражи байналмилалии тиҷоратй дар Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон гузошта шуд. Дар қарори маз- 
кур Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи

арбитражи байналмилалии тиҷоратй» ба роҳба- 
рй гирифта шуда, оид ба таҳия ва барасмиятда- 
рории ҳуҷҷатҳои таъсисии Арбитражи байнал- 
милалии тиҷоратй масъалагузорй шуд[2].

Дар асоси Қонуни мазкур тибқи қарори 
Раёсати Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Оиди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон «Дар бораи арбитражи байналмилалии ти- 
ҷоратй» аз 5 августи соли 2015 дар назди Пала- 
таи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Арбитражи байналмилалии тиҷоратии доимо- 
амалкунандаи назди Палатаи савдо ва саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» таъсис дода шуд.

Вазифаи асосии Арбитражи байналмила- 
лии тиҷоратй баррасии баҳсҳои аз муносибат- 
ҳои шартномавй ва дигар муносибатҳои ҳуқу- 
қии гражданй, ки ҳангоми амалисозии савдои 
хориҷй ва дигар робитаҳои байналмилалии 
иқтисодй байни субъектони онҳо ба миён 
меоянд, мебошад[3]. Арбитражи байналмила- 
лии тиҷоратй инчунин метавонад дигар баҳсҳо- 
еро баррасй намояд, ки хусусияти иқтисодй 
дошта, бо созиши тарафҳо супоридани ҳалли 
баҳс ба арбитражи байналмилалии тиҷоратй 
пешбинй гардида, ба қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мухолифат надошта бошад[4].

Таъсиси Арбитражи байналмилалии 
тиҷоратии доимоамалкунандаи назди Палатаи 
савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷй, 
ки ба муносибатҳои тиҷоратй ҷалб шудаанд, 
нисбат ба судҳои миллй дар ҳалли баҳсҳо 
алтернативй буда, ба ҷалби сармоягузорй мусбй 
арзёбй мегардад. Илова бар ин фаъолияти 
чунин як институти бонуфуз дар ҷумҳурй 
мушкилоти ҳалли баҳсҳои тиҷоратиро байни 
соҳибкорони Ватанй ва хориҷй осон гардонида, 
онҳоро аз хароҷотҳои зиёдатии молиявй ва 
фазои бегонаи ҳуқуқй озод мекунад. Ин омилҳо 
аз зарурияти саривақтии таъсис ёфтани Арбит- 
ражи байналмилалии тиҷоратии доимоамалку- 
нандаи назди Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳу- 
рии Тоҷикистон дар кишвар шаҳодат медиҳанд.

Имрӯз иқтисодиёти Тоҷикистонро бе сар- 
моягузории хориҷй тасаввур кардан ғайриим- 
кон мебошад. Яке аз омилҳои ворид гардидани 
сармоягузорй ба бозори дохилй ин мавҷудияти 
шароит барои ҳалли баҳсҳое, ки яке аз субеъкт- 
ҳои он ширкати хориҷй мебошад ва ҳангоми ба
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вуҷуд омадани баҳс, ҳалли холисона, саривақтй 
ва камхарҷро талаб мекунад.

Дар ин раванд ба ақидаи мо арзи вучуд 
доштани принсипҳои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии 
иқтисодй, ки умумиэътирофгардида буда, дар 
Қонуни ҶТ "Дар бораи арбитражи байналми- 
лалии тиҷоратй" ва Дастури арбитражи байнал- 
милалии тиҷоратй чой дода шудаанд, хеле 
муҳим буда, яке аз омилҳои ворид гардидани 
сармоягузорй ва ҳалли дурусти баҳсҳои тиҷора- 
тй ба ҳисоб мераванд[5]. Асосан чунин прин- 
сипҳоро номбар кардан мумкин аст: баробарии 
тарафҳо; озодона интихоб намудани ҳайати 
арбитраж; озодона интихоб намудани ҳуқуқи 
татбиқшаванда; озодона интихоб намудани 
забон ва тартиби ҳалли баҳс; ба тариқи шартно- 
мавй муайян намудани тобеияти баҳсҳои барра- 
сишаванда; бартарияти меъёрҳои санадҳои 
байналмилалй; мустақилияти арбитражи 
байналмилалй ва арбитрҳо; махфй будани 
маълумотҳои баррасишаванда; мусоидат 
намудан ба созиши тарафҳо; қатъй будани 
қарорҳои арбитражй ва ичро шаванда будани 
онҳо аз чониби давлвтҳои дигар дар асоси 
конвенсияи Ню-Иорк ва ғайраҳо мебошад.

Дар ИМА, Иттиҳоди Аврупо ва ИДМ 
баҳсҳои савдои беруна ва сармоявиро бо 
низоми Созмони умумиҷаҳонии савдо, бо ҷалби 
арбитрҳои мустақил муҳокима менамоянд. 
Шаффофият дар танзим намудани баҳсҳои 
тиҷоратй дар вақти баамалбарории лоиҳаҳои 
дарозмуддат обрӯи кишварро баланд 
мебарорад. Имрӯз иқтисодиёти Тоҷикистон 
барои савдои байналмидалй кушода аст. Аз ин 
рӯ, рушди робитаҳои тиҷоратии байналмилалии 
Тоҷикистон ба арзи вуҷуд доштани судҳои 
арбитражй ниёз дорад[6].

Арбитраж баррасии баҳсро бо тартиб ва 
мӯҳлатҳои муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи арбитражи байналми- 
лалии тиҷоратй» ва Дастури арбитраж амалй 
менамояд. Арбитраж барои баррасии баҳс ҳуқу- 
қи гирифтани хароҷоти баррасии арбитражиро 
дорад. Тартиби баҳисобгирй ва тақсими пар- 
дохтҳо, хароҷот барои таъминоти ташкилй ва 
моддии баррасии арбитражй ва дигар хароҷоти 
ҳалли баҳс дар Арбитраж бо Низомномаи 
қабулнамудаи Раёсати Арбитраж муайян карда 
мешавад.

Арбитраж аз Раис, муовинони Раис, 
Раёсат ва котибот иборат мебошад. Мақомоти 
Арбитраж аз ҷониби Муассиси Арбитраж -  
Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон таъсис дода мешавад. Аз ҷумла, бо қарори 
Раёсати Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Арбитражи байналми- 
лалии тиҷоратии назди Палатаи савдо ва 
саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 7 сентябри 
соли 2015 раиси Арбитражи байналмилалии 
тиҷоратии назди Палатаи савдо ва саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид.

Мувофиқи қисми 2 моддаи 6 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Арбитражи 
байналмилалии тиҷоратй» бо қарори Раёсати 
Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон «Дар бораи Оинномаи Арбитражи байнал- 
милалии тиҷоратй» аз 27 октябри соли 2015 
Оинномаи Арбитражи байналмилалии тиҷора- 
тй аз ҷониби Муассис - Палатаи савдо ва саноа- 
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, 18 
декабри соли 2015 дар Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби 
равзанаи ягона ҳамчун шахси ҳуқуқии 
ғайритиҷоратй ба қайд гирифта шуд.

Айни замон дигар мақомот ва санадҳои 
Арбитраж дар ҷараёни таъсис ва таҳия қарор 
доранд. Бо ин мақсад ҳуҷҷатҳои зарурии фаъо- 
лияти Арбитраж, аз ҷумла, Низомномаи ҳаққи 
хизмат (гонорар), Низомнома дар бораи 
маърӯзачиёни Арбитражи байналмилалии 
тиҷоратии назди Палатаи савдо ва саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра дар ҷараёни 
таҳия қарор дошта, дар ояндаи наздик қабули 
онҳо ба нақша гирифта шудаанд.

Бо ин мақсад бо дастгирии бевоситаи 
Палатаи савдо ва саноати Ҷуҳурии Тоҷикистон 
ва ташкилоти ИРЦ-и Олмон дар шаҳри Душан- 
бе дар ду давра (1-2 ноябри соли 2016 ва 28-29 
марти соли 2017) семинари илмию амалй бо 
ҷалби экспертҳои олмонй ва иштироки олимо- 
ну мутахасисони соҳа, арбитрҳо ва намоянда- 
гони воситаҳои ахбори умум шуда гузашт, ки 
он барои рушди институти арбитраж дар 
Тоҷикистон такони бузурге буд. Дар оянда низ 
дарназар дошта шудааст, ки барои ба 
субеъктони муносибатҳои хоҷагидорй 
фаҳмонда додан ва шиносой пайдо намудан, бо 
ҷалби олимону мутахасисони варзидаи соҳа дар 
марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои саноатй
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гузаронидани семинару конференсияҳои 
илмию амалй ба нақша гирифта шудааст.

Ба ширкатҳо ва соҳибкорони Тоҷикистон 
тавсия дода мешавад, ки ҳангоми бастани 
шартномаҳо ва ҷалби сармоя, махсусан бо 
ширкатҳои давлатҳои хориҷй дар шартнома, 
дар қисмати ҳалли баҳсҳо навиштаҷоти зеринро 
ба таври ҳатмй ҷойгир намоянд, то ки 
баҳсҳояшон дар ҳудуди Тоҷикистон ҳал гардад: 

"Ҳамаи баҳсҳои бавуҷудоянда вобаста 
ба шартномаи мазкур ё вобаста ба эътибор- 
нокии он, аз ҷониби Арбитражи байналмила- 
лии тиҷоратии Тоҷикистон тибқи Дастури 
он, дар ҳайати се нафар арбитрҳо, забони
муҳокимаи арбитражӣ_________, дар асоси
ҳуқуқи Тоҷикистон, ба таври қатъй ҳал 
мегардад"[7].
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Аннотатсия
Заминаҳои ҳуқуқи Арбитражи байналмилалии тиҷоратии Тоҷикистон
Дар мақола сухан дар бораи зарурат ва заминаҳои асосии ҳуқуқи таъсиси арбитражи 

байналмилалии тиҷоратй баён гардидаст. Инчунин оид ба вазифаҳои асоси ва самтҳои фаолияти 
арбитражи байналмилалии тиҷоратй ва судҳои ҳакамй гуфта шудааст. Барои ҳифзи ҳуқуқи 
соҳибкорон ва сармоягузарон пешниҳод гардидааст, ки онҳо ҳангоми бастани шартномаҳо аз 
созишномаи арбитражии Дастури Арбитражи байналмилалии тиҷоратии Тоҷикистон истифода 
намоянд.

Аннотация
Правовые основы Меяедународного коммерческого арбитража Таджикистана
В статье речь идёт о необходимости и правовые основы создания арбитража. А также речь 

идёт об основных задачах и направлениях деятельности международного коммерческого арбитража 
и третейских судов. Для защиты прав предпринимателей и инвесторов предложено при заключение 
договоров использовать арбитражное соглашение Регламента Международного коммерческого 
арбитража Таджикистана.
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ФАЪОЛИЯТИ СУДЙ; ФАЪОЛИЯТИ ПРОКУРОРӢ; ФАЪОЛИЯТИ ҲИМОЯИ 
ҲУҚУҚ ВА ФАЪОЛИЯТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

(И Х Т И С О С : 1 2 .0 0 .1 1 )

СУДЕЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 
ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь : 1 2 .0 0 .1 1 )

М олдабаев  С аркы тбек  С арсем баевич ,
профессор Академии государстееииого упраелеиия 
при Президеите Республики Казахстаи по 
Алматииског! области, доктор юридических иаук

ЕСТЬ ЛИ ДОСТОЙНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СУЩЕСТВУЮЩЕМУ 

ПРАВОСУДИЮ КАЗАХСТАНА?

Калидвожаҳо: ҷииоят, ҷаеобгарӣ, деоитологияи судӣ, иизоми судӣ, баргардоиидаии зарар, 
адолат.

Ключевые слова: преступлеиие, отеетстееииостъ, судебиая деоитология, судебиая 
система, еозмещеиие ереда, спраеедлиеостъ.

КеукогсЫ: спте, гезротгЬИШ, ркИсгсй деоп(о1о§\г, (Ие ргсИсгаI зуИет, сотретаӣоп /ог Исггт, 
ргИгсе.

Современные проблемы судебной систе- 
мы Республики Казахстан сгруппированы в 
семь пунктов, которые названы «семью кам- 
нями»:

П ервы й кам ень - справедливость. Се-
годня люди не понимают, почему «за одно и то 
же преступление, одному дают пять лет, а дру- 
гому - два года условно. У многих возникает ло- 
гичный вопрос: почему одного посадили, дру- 
гого нет. Почему суд допускает такой произвол. 
Могут ли говорить о справедливости люди, ког- 
да ничего не ясно, никто ничего не объясняет».

В торой  кам ень - ответственность и 
независим ость . Сегодня судьи по-прежнему 
зависимы от председателей судов. Поскольку 
именно они и решают, кого поощрять, кого 
наказывать.

Т ретий кам ень - эф ф ек ти вн ость право- 
судия. Сегодня любой может вынести спор в 
суд, и это говорит о доступности правосудия. 
Но с другой стороны, суд - это болыние рас- 
ходы, которые не всегда оправданы.
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Ч етв ер ты й кам ень - адм инистратив- 
ная ю стиция, которая рассм атривает споры  
м еж ду граж данам и и госорганам и. В усло- 
виях казахстанского правосудия, человек не мо- 
жет противостоять госоргану «со штатом 
юристов и мощным адмресурсом».

П яты й кам ень - сл едственны е судьи, 
которы е сейчас вы даю т все санкции. Раныне 
судья, когда давал санкцию, не имел права оце- 
нить и проверить обоснованность подозрения.

Ш естой кам ень - ком петен тн ость су- 
дей , отсутствие случайны х л ю дей . Но сегодня 
избежать этого не удается.Вывод прост: систе- 
му надо изменить, требования ужесточить.

С едьм ой кам ень -  это циф ровизация. 
Здесь ключевые задачи - обеспечить 
беспрепятственный и удобный доступ к 
правосудию через 1Т-сервис, автоматизировать 
судопроизводство и сделать его экономным, 
начать работать с большими данными.

Все это порождает массу проблем в сфере 
отправления правосудия и возникает вопрос: а
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есть ли достойная альтернатива 
существующему правосудию, которая бы 
помогла избежать или хотя бы существенно 
снизить вышеуказанные проблемы?

На наш взгляд, достойной альтернати- 
вой будет возрояедение на новой основе того, 
что было у наших предков казахов и что до 
сих пор остается во многих других цивилиза- 
циях нашего мира - это введение возмездного 
правосудия, то есть внедрение в уголовное за- 
конодательство (материалъное и процессуалъ- 
ное) возмездного принципа. Характеризую- 
щими признаками возмездного принципа в уго- 
ловном законодательстве являются:

1. Признание преступления как вреда, 
наносимого личности, обществу, природе и т.д.;

2. Признание единственным критерием 
при решении вопроса о виновности и о степени 
виновности преступника размера нанесенного 
им ущерба другому лицу, обществу, природе и 
тщ.;

3. Признание возмещения ущерба 
подозреваемым, обвиняемым и подсудимым как 
универсального метода уголовного наказания
(возмещение вреда должно быть безусловной 
обязанностью виновного лица);

4. Признание компенсацией материальных 
средств от преступника, от его коллег, род- 
ственников или «третьих лиц». Или в виде лич- 
ной отработки на тяжелых — но не унизитель- 
ных! — номинально оплачиваемых работах.

Требование компенсации может быть 
предъявлено через суд и другие официально 
установленные органыпотерпевшим или 
любым лицом с необходимым обоснованием 
нанесения ущерба. При этом, ни о какой отмене 
или о снижении уровня следственных работ не 
может быть и речи.

Ретроспективный взгляд на историю раз- 
вития нашего уголовного законодательства, по- 
казывает, что судебное законодательство нашей 
страны в нынешнем виде существовало не 
всегда, резкая смена правовых основ 
произошла после колонизацией казахских сте- 
пей Российской империей. До этого, в основе 
правосудия казахов действовал возмездный 
принцип, т.е. право общества требовать себе 
возврата того и в болыпой мере, чем отнято у 
него преступником. В обычном уголовном 
праве казахов единственным наказанием за

всякие деяния, начиная с убийства и кончая 
ничтожнейшим поступком, являлись штрафы 
- «аип» за маловажные проступки и «кун» за 
лишение жизни, увечья и раны. Например, су- 
ществовал такой вид наказания, как 
«Мойнынақосақ, коыне ыркеу», который 
назначали за воровство скота. Данное 
наказание состояло в том, что виновный при 
возвращении украденной скотины должен был 
присоединить еще двух такого же рода 
животных, привязав одно к шее, а другое к 
хвосту украденной скотины. Следует отметить, 
что «аип» и «кун», то есть штрафы были очень 
высокими, однако в казахских степях тюрем 
не было и соответственно не было такого 
наказания, как лишения свободы. Знаменитый 
ученый, профессор -  ориенталист В.В. 
Григорьев, в 19 веке писал: «Мы видим у ка- 
захов такое превосходное судоустройство и 
такие порядки следственного и судебного 
процесса, каким могут позавидовать мно- 
гие издавна цивилизовавшиеся народы»[1].

Об этом свидетельствуют все историко- 
правовые памятники наших предков как уло- 
жения «Қасым ханныц қасқа жолы» 
(«Постановление Касым хана»), «Ешм 
ханныц еск1 жолы» («Постановление Есим 
хана») и «Жет1 жарғы» («Законы Тауке 
хана»). Где казахские бии выполняли множе- 
ство функций. Среди них особое значение 
имела функция достижения компромисса в об- 
ществе. Бии обеспечивали недопущение ссор и 
раздоров среди родов, были объединителями 
казахских родов в единое целое - казахский 
народ.

Сегодня для реализации возмездного 
(возвратного) принципа есть уже достаточно 
много элементов в действующем законода- 
тельстве и очень много сделано дополни- 
тельно: есть понятие ущерба, есть требование 
его возмещения, есть какие-то правила того, 
как и что надо оценивать и кому возмещать. 
Кстати, вопрос о возмещении ущерба тесно 
соседствует с уже давно поднятой проблемой 
выбора наказания, не связанные с лишением 
свободы. Рассматривается и развитие так 
называемого восстановительного права, меди- 
ации и т.д.

С позиции возвратных принципов, 
преступность - это массовое решение
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одними людьми своих проблем за счет 
эксплуатации других людей, т.е с 
нанесением им невозмещаемого ущерба.

Исследования специалистов да и сама ло- 
гика вещей показывают, что чем болыпе веро- 
ятность наступления криминального события и 
чем выше размер вероятного ущерба, тем боль- 
шие затраты требуются и от вероятной жертвы, 
и от общества в целом. При этом прямой ущерб 
от преступности складывается, из различных 
потерь единовременного или (и) долгосрочного 
характера. Сюда, относятся:

- во-первых, суммарные потери благ и 
ценностей, утраченные самими потерпевшими 
— и физическими, и юридическими лицами;

- во-вторых, экономические потери госу- 
дарства и общества, связанные с необходи- 
мостью реализации специальных мер защиты 
от криминальных рисков; расходы на содержа- 
ние системы уголовной юстиции и всей соот- 
ветствующей инфраструктуры, социальных и 
иных специальных служб и т.п.;

- в-третьих, потери, непосредственно свя- 
занные с затратами на медицинскую помощь, 
лечение и реабилитацию, с физическими и мо- 
ральными страданиями потерпевших и их род- 
ственников (отсюда, кстати гоеоря, социалъ- 
ная обосноеанностъ иское о еозмещении мо- 
ралъного ереда), с потерей доходов, снижением 
уровня занятости и производительности труда и 
т. д.

Поэтому, нам необходимо организовать 
работу по определению расходов на выявления 
и раскрытия уголовных правонарушений и 
преступлений, расследование и рассмотрение 
уголовных дел. Сегодня, в период рыночных 
отношений, прежде всего всех нас, должно 
интересовать, сколько «стоят» преступления? 
Сколько средств, тратит государство на 
противодействия с преступностью. Иначе 
говоря, какая доля ВВП страны или какая сумма 
в расчете на душу населения тратится на борьбу 
с преступностью?

В самом деле, что мы имеем в 
Казахстане?

Понятно, что прежде чем считать потери 
от преступности надо представлять ее реальные 
масштабы. Однако, как утверждают кримино- 
логии, статданные о преступности не показы- 
вают реальную картину.
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На сегодня даже приблизительно невоз- 
можно говорить о масштабах и «цене» причи- 
няемого ею ущерба. Невостребованность столь 
важной информации в Казахстане политиками 
и криминологами может удивлять, но картины 
происходящего это не меняет. Между тем 
состояние информации о преступности, кото- 
рое представляет собой манипулирование 
весьма сомнительными данными, чревато при- 
нятием неверных управленческих решений, 
блокирующих социально-экономическое раз- 
витие общества[2].

Проблема «цены» преступности занимает 
особое место, ибо оно, с одной стороны, 
показывает уровень экономического 
воздействия преступности на государство и 
общество, а с другой — обоснованность 
политических и управленческих решений, 
принимаемых на основе такой информации.

Но, несмотря на это, разработкой 
названной проблемы никто не занимается, 
опасаясь методологических и методических 
трудностей учета масштабов ущерба от пре- 
ступности — и в их непосредственном 
выражении, и в более широком социальном 
смысле и контексте[3].

Тогда как, в зарубежных странах при всей 
своей сложности проблема определения 
«цены» преступности в значительной степени 
решена, где публикуются и общие потери от 
преступности, и оценки экономического 
ущерба по видам преступлений, увязанные с 
итогами многолетних исследований 
виктимизации населения.

Обновление судебной системы 
Казахстана на основе возмездного принципа 
-  это методологическая основа, позволя- 
ющая как никогда оценить сложившуюся 
судебную систему, а оценка, залог успеха 
любой судебной реформы.

При этом следует иметь виду, что оценка 
судебной системы не может опираться только 
на понятиях экономической эффективности. 
Равным образом судебная система не может 
оцениваться и юридическими средствами 
оценки (соотношение количества отмененных 
и измененных судебных решений и оставшихся 
в силе). Нельзя обойтись и без аксиологи- 
ческого, ценностно-ориентированного подхода,
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при котором учитываются также такие крите- 
рии, как справедливость и целесообразность су- 
допроизводства.

Несправедливый уголовный процесс не 
может быть признан эффективным. Это также 
относится, и к несправедливости судебного 
решения,и к несправедливости процедуры, т.е. 
как к материальному, так и к процессуальному 
понятию справедливости. В науке не раз 
отмечалась такаяособенность оценки качества 
судебных решений, как ее неотделимость 
отоценки качества всей предшествующей его 
вынесению процессуальной деятельности 
судьи[4].

Наличие системы оценок позволяет 
выявить «критические точки»,«дисфункции 
правосудия». Оценка судебной деятельности 
необходима как для внутреннего управления 
судебной системой (самоуправления), так и 
внешнего (законодателъного регулирования). 
Значение оценки судебной системы влияет и на 
корректировку поведения и стимулом 
профессионального совершенствования судей.

На наш взгляд, современные проблемы 
судебной системы, сгруппированные в семь 
пунктов и названые «семью камнями», имеют 
не только дореформенную историю, но и уси- 
лились в результате проведения всей предыду- 
щей судебно-правовой реформы. Поскольку в 
ходе судебной реформы, были обусловлены в 
немалой степени от недоучета, упущения, а в 
ряде случаев и пренебрежения особенностями 
менталитета казахского народа. Как показывает 
мировой опыт, одной из составляющих эффек- 
тивности реформ в тех или иных государствах, 
является учет традиций, менталитета и особен- 
ностей, сложившихся в обществе к началу ре- 
форм, а затем их правильное использование в 
интересах развития.

В этой связи представляется справедли- 
вым мнение о том, что «... продвижение по пути 
социального прогресса успешнее всего идет 
там, где оно «посажено» на наиболее фундамен- 
тальные ценности и институты добуржуазной, 
доколониальной культуры. Это выглядит пара- 
доксом, но на самом деле вполне естественно - 
никакой процесс развития не пойдет через слом 
национальной культуры. Напротив, он будет 
возможным только тогда, когда к нему будут

подключены традиционные структуры созна- 
ния и поведения. Заимствуемые извне элементы 
(демократические идеи, парламентские инсти- 
туты, принципы хозяйствования и т.д.) 
должны быть приспособлены к сложившимся 
культурным нормам, иначе они просто не будут 
работать»[5].

Действительно, опыт ряда стран показы- 
вает, что наилучшие результаты были достиг- 
нуты в тех из них, где наиболее удачно соеди- 
нились социальные и экономические реформы 
с традициями прошлого, после чего сама тради- 
ция становилась проводником преобразований 
и демонстрировала свой «модернизационный» 
потенциал. Например, в 1975 г. по личному ука- 
занию Главы японского правительства был 
создан своеобразный совещательный орган - 
так называемый совет по проблемам цивилиза- 
ций, в который вошли крупнейшие учёные 
страны: философы, социологи, историки. Глав- 
ная идея представленных разработок состояла в 
том, что ориентация на возрождение японских 
национальных институтов, ценностей и пове- 
денческой мотивации, возрождение националь- 
ных традиций, как способа консолидации 
народа поможет преодолеть издержки процесса 
модернизации.

Эти идеи были положены правящими 
кругами Японии в основу идеологической 
работы с населением. Была проведена 
целенаправленная работа по возрождению 
традиционализма японского общества, которая, 
как известно, принесла свои плоды. В Японии 
результаты этой работы дали столь сильный 
толчок прогрессу общества, что позволили 
стране во многом опередить страны 
западноевропейской ориентации[6].

Наряду с применением общепризнанных 
принципов и норм международного права, в 
вопросах судопроизводства и судоустройства 
наша республика в немалой степени заимствует 
и опыт правовых систем зарубежных стран.

Между тем, процесс проведения 
правовой реформы в республике убеждает, что 
положительный опыт функционирования в 
развитых странах Запада и Востока тех или 
иных правовых институтов не является 
доказательством того, что они приживутся в 
Казахстане. Так как каждой стране присущи 
свои традиции, особенности развития,
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ценности, потребности и т.д., и иное их 
соотношение с возможностями страны.

«Полный перенос правовой системы дру- 
гой страны на новую почву неприемлем,- ука- 
зывает И.А. Шихата. - Сравнительный опыт в 
области права - это полезный источник инфор- 
мации, необходимый для мониторинга ре- 
формы, это и «модели законов», разработанные 
различными международными агентствами... 
Он может существенно помочь. Однако эти 
«модели законов» не стоит применять, если они 
не адаптированы к национальной правовой 
системе и не отвечают потребностям общества. 
Следует также учитывать обычаи и обыкнове- 
ния, распространенные в обществе; но новые 
законы не обязательно должны отражать су- 
ществующие в обществе традиции; законы мо- 
гут разрабатываться с тем, чтобы изменить эти 
традиции, если они отрицательно влияют на 
развитие страны. Тем не менее, принятию таких 
законов должны предшествовать соответствую- 
щие социологические исследования и обще- 
ственное мнение должно уверенно высказаться 
в их пользу. Без тщательной подготовки такие 
законы нежизнеспособны и неприменимы на 
практике»[7].

В Казахстане в ходе долголетней судеб- 
ной реформы, были механически перенесены 
ряд зарубежных правовых институтов, (как 
например, суд присяжных) в казахстанскую 
правовую среду, которые в силу определенных 
объективных причин не дали ожидаемых от них 
высоких показателей. Поскольку не были 
учтены:

-спецификаправовой системы и соци- 
ально-экономические возможности Казахстана;

-национальные особенности, челове- 
ческие ресурсы, такие как - социальный уклад, 
уровень правосознания и правовой культуры;

-традиционность менталитета и его соци- 
окультурные характеристики и т.д.

Необходимо также отметить и то, что су- 
дебная реформа, проводимая в Казахстане, сво- 
дится, в основном, к реформе законодательства 
и правовых институтов и при этом крайне мало 
уделяется внимания самому главному элементу 
любой реформы - общественному и профессио- 
нальному правосознанию, которые менее под- 
вержены реформированию[8].

По справедливому замечанию известного 
российского ученого С.А. Пашина, «осуществ- 
ление судебной реформы состоит не столько в 
сочинении и введении в действие новых зако- 
нов, в материально-техническом обеспечении 
новых институтов, но и - в первую очередь - в 
реформировании юридического мьшления, про- 
фессионального менталитета...» [9].

Для этого необходимо не только возобно- 
вить преподавания, основного предмета в этом 
направлений (реформирования юридического 
мышления и профессионалъного менталитета) 
для судей всех уровней в Академии правосудия 
при Верховном суде Республики Казахстан, но 
и открыть научно-исследовательский центр 
«Судебной деонтологии». В Советском Союзе 
на развитие деонтологии как прикладной науки 
и как на методологическую основу не могла не 
оказать тормозящее влияние официальная 
идеология, а современники не только не знают, 
но и не слышали о судебной деонтологии.

Сегодня «Судебная деонтология»как от- 
расль научного знания имеет свой предмет, ме- 
тоды, цель и задачи исследования. Судебная 
деонтология как учение о долге, науке о мо- 
ральном, эстетическом и интеллектуальном об- 
лике человека, посвятившего себя судебной де- 
ятельности и о взаимоотношении судьи с под- 
судимыми, участниками процесса, а также кол- 
легами судьями в коллективе и целыми 
учреждениями, участвующими в осуществле- 
нии правосудия, являются очень актуальными в 
целях научного обеспечения судебной ре- 
формы.

Таким образом, для разрешения проблем 
судебной системы, сгруппированные как семь 
пунктов, которые названы «семью камнями» 
необходимо:

ТВозродить на новой основе того, что 
было у наших предков казахов и что до сих
пор остается во многих других цивилизациях 
нашего мира - это внедрениев уголовное 
законодательство (материалъное и
процессуалъное) возмездного принципа;

2.Избратьметодологической основой 
обновления судебной системы Казахстана 
возмездный принцип, которая позволит 
оценить сложившуюся судебную систему, 
необходимую для эффективного разрешения 
проблем судебной системы;
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3. Возобновить преподавания основ- 
ного предмета «Судебная деонтология» в це-
лях реформирования юридического мышления 
и профессионального менталитета для судей 
всех уровней в Академии правосудия при Вер- 
ховном суде Республики Казахстан;

4. Открыть научно-исследовательский 
центр «Судебной деонтологии»в Академии 
правосудия при Верховном суде Республики 
Казахстан в целях научного обеспечения преоб- 
разования судебной системы.

Обновления судебной системы на основе 
возмездного принципа» способен определить:

- последовательные цели развития всей 
судебной власти страны и средства их достиже- 
ния;

- общие критерии ее эффективности (а
также отделъного суда, отделъного судъи);

- оптимальную структуру судебной 
системы (и состаеляющих ее зеенъее с учетом 
оптималъности специализироеанного праеосу- 
дия);

- конфигурации судейского сообщества;
- векторы совершенствования отрасле- 

вого кодифицированного процессуального за- 
конодательства;

- более совершенные способы, формы и 
методы комплектования судейского корпуса и 
его самоочищения;

- методику более эффективного обеспече- 
ния независимости судей и судов с гарантиями 
от «сползания» во вседозволенность и т.д.

Организатором и основным исполните- 
лем могла бы стать Академия правосудия при 
Верховном Суде Республики Казахстан с прив- 
лечением иных соисполнителей, в т.ч. пред- 
ставителей философской, социологической, ис- 
торической, экономической, филологической, 
психологической, биологической наук.

Список литературы:
1. «О скифском народе саках». Историческая 

монография управляющего восточным отделом 
Императорского русского археологического 
обществаВ.В. Григорьева. СПб., 1871. С.63.

2. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожи- 
дании перемен. Теоретико- инструментальный 
анализ. М., 2008. С. 232, 240.

3. Бабаев М.М. Социальные последствия
преступности. М., 1982; Квашис В.Е. Основы 
виктимологии. М.: ЫОТА ВЕЫЕ, 1999;
Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминоло- 
гическое измерение. М., 2008.

4. Морщакова Т. Г., Петрухин И. Л. Оценка
качества судебного разбирательства : по
уголовным делам. М., 1984. С. 8 ; Мурадьян Э. 
М. Социальное действие и резонанс судебного 
решения // Сов.гос. и право. 1983. № 3. С. 50; 
Лапаева В. В. Конкретно-социологические 
исследования в праве. М., 1987.С. 121-128, и 
др.В Заключении № 11 (2008) О качестве 
судебных решений, подготовленном 
Консультативным советом европейских судей, 
отмечены такие разнородные факторы, 
влияющие на качество судебных решений, как 
кадровые и материальные ресурсы, профессио- 
нализм судьи, ясность, обоснованность, испол- 
нимость судебного решения и др. Примеча- 
тельно, что указанные факторы характеризуют 
преимущественно организационный аспект 
правосудия (Оршюп по.11 (2008) о1' 1Ьс СопзиГ 
1айус Соипсй оҒ Еигореап 1ис1§сз (СС1Е) 1о 1Ьс 
аИспйоп оҒ 1Ьс СотшЫее оҒ М1П1з1сгз оҒ 1Ьс 
СоипсИ оҒ Еигоре оп 1Ьс сщаЫу оҒ) ис11ста1 с1сс1- 
810П8. ИКЕ: Ьир: //\\\\\\.соиг1схсс11спсс ,сот/рс1Ғ 
/СС1Е_2008_5с1иаЬ1уоҒс1сс1зюпз.рс1Ғ).

5. Индия и Китай: две цивилизации - две мо- 
дели развития (круглый стол) // Мир. Эконо- 
мика и мировые отношения. 1988. № 6. С. 90.

6. Поспелов Б. Эволюция буржуазного 
национализма в Японии // Мировая экономика 
и мировые отношения. 1998. № 2. С. 103.

7. Шихата И. Правовая реформа. Теория и 
практика. Учебное пособие / Перев.санг. / Под 
ред. д.ю.н. Н.Г. Дорониной. М.: Белые альвы, 
1998. С. 31.

8. С улей м ен ова Г .Ж . С удебная реф орм а в
Р еспубл ик е К азахстан: обзор основны х эта- 
пов. Источник: ИС Параграф \ ¥ \ ¥ \¥
ЬИр: III опНпе. гакоп .кг

9. Судебная реформа: юридический профес- 
сионализм и проблемы юридического образова- 
ния. Дискуссии / Отв. ред. Л.М. Карнозова. М.: 
Международный комитет содействия правовой 
реформе, 1995.

119

http://online.zakon.kz/


Мацаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (31), 2018

Аннотатия
Оё ба адолати мавҷудаи Қазоқистон алтернативаи арзанда \аст?
Мақолаи мазкур ба саволи зерин ҷавоб мегӯяд: оё алтернативаи арзанда ба адолати мавҷуда ҳаст, 

ки ба пешгирй намудан ва ё ақаллан паст кардани мушкилоти дар боло зикргардида мусоидат намояд? 
Дар робита ба ин мушкилоти ҳозиразамони низоми судии Ҷумҳурии Қазоқистон мавриди тахдил қарор 
гирифтаанд, ки ба ҳафт гурӯҳ тақсим карда шуда, ва дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда ба 
қонунгузории ҷиноятии Қазоқистон (маводй ва протсесуалй) ворид намудани принсипи ҷазо пешниҳод 
карда мешавад. Таваҷҷуҳи зиёд ба аломатҳои хоси принсипи ҷазо дар қонунгузории ҷиноятй, 
хусусиятҳои ҳуқуқи ҷиноятии одии қазоқҳо дода  мешавад, ки ҷазоҳои асосй “аип” ва “кун” (ҷарима 
ва ҷуброн) буданд ва ҳабсхонаҳо вуҷуд надош танд, яъне, чунин ҷазо, ба мисли маҳрум кардан аз 
озодй  набуд. Муаллиф пешниҳод мекунад, ки кор оид ба муайян намудани хароҷот вобаста ба ошкор 
кардан ва ифшои ҳуқуквайронкуниҳои ҷиноятй ва ҷиноятҳо, тафтиш ва барасии парвандаҳои ҷиноятй 
ташкил карда шуда, таълими фанни асосй “Деонтологияи судй” бо мақсади аз нав эҷод кардани 
тафаккури ҳуқуқй ва афкори касбй барои судяҳои тамоми сатҳҳо дар Академияи адлияи назди Суди 
Олии Чумҳурии Қазоқистон аз нав ба роҳ монда шуда, маркази илмй-таҳқиқотии “Деонтологияи судй” 
дар Академияи адлияи назди Суди Олии Чумҳурии Қазоқистон бо мақсади таъминоти илмии азнавсозии 
низоми судй кушода шавад.

Аннотация
Есть ли достойная альтернатива существующему правосудию Казахстана?
Данная статья отвечает на вопрос: есть ли достойная альтернатива существующему правосудию, 

которая бы помогла избежать или хотя бы существенно снизить вышеуказанные проблемы? В этой связи 
рассматриваются современные проблемы судебной системы Республики Казахстан, которые 
сгруппированы в семь пунктов и на основе проведенного исследования предлагается внедрение в 
уголовное законодательство Казахстана (материальное и процессуальное) возмездного принципа. 
Значительное внимание уделяется характерным признакам возмездного принципа в уголовном 
законодательстве, особенностям обычного уголовного права казахов, где основными наказаниями были 
«аип» и «кун» (штраф и компенсация) и отсутствовали тюрьмы, то есть не было такого наказания как 
лишения свободы. Автор предлагает организовать работу по определению расходов на выявления и 
раскрытия уголовных правонарушений и преступлений, расследование и рассмотрение уголовных дел, 
возобновить преподавания основного предмета «Судебная деонтология» в целях реформирования 
юридического мышления и профессионального менталитета для судей всех уровней в Академии 
правосудия при Верховном суде Республики Казахстан, открыть научно-исследовательский центр 
«Судебной деонтологии» в Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан вцелях 
научного обеспечения преобразования судебной системы.

А ппоЦ Ц |О П

1« 1Ьеге а м огИп аЬегпайхе 1о 1Ье ех18Йп§ |ихйсе оҒ Ка/акИх1ап?
ТЫ§ агйс1е апхххсгх 1Ьс срюхЬоп: I® Ысгс а \\ оПЬу аЬегпайуе 1о ех18йп§ )и8йсе, \\ Ь 1сЬ \\ ои1с1 Ье1р 1о 
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рип18Ьтеп 18 \\сгс "а1р" апс1 "кип" (йпе апс1 сотрепзаЬоп) апс11Ьеге \\сгс по рпзопз, 1Ьа118, 1Ьеге \\ аз по зисЬ 
ршЬзЬтеп! аз Ь ертаЬ оп оГ ЬЬсг1\ . ТЬе аиГЬог ргорозез 1о ог§ап1/е \\огк 1о Ье1егтте 1Ье созЬ оГ ЬеГесЬоп 
апс1 ЫзсЫзиге оГ сп т т а 1  оПспзсз апс1 сп т ез , туе8Ь§аЬоп апс1 сопзгЬсгаЬоп оГ сп т т а 1  сазез, 1о гезите  
1еасЫп§ 1Ье т а т  зЫуес! 'ЧиЫс1а1 Веоп1о1о§у" т  огЬег 1о гсГогт Ые 1е§а11Ыпкт§ апс1 ргоГе8810па1 теп1аЬ1у 
Гог) гкТгусз а! а11 1с\ с18 т  Ьге АсаЪету оГ ЫзЬсе ипЬег Ьге Ьиргстс Соиг! оГ Ые КериЬЬс оГ Ка/акЬзГап, 1о 
ореп а гезеагсЬ сеЫег "ЫЫс1а1 Веоп1о1о§у" а! Ые А саЬ ету оГ ЫзЬсе шгЬег Ые Ьиргстс соиП оГ Ьге КериЫге 
оГ Ка/акЬзГап т  огЬег 1о ргоугЬе зсгспЬПс зирроП Гог Ые ЬапзГогтаЬоп оГЫе |иЫсга1 8\81ст.
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ҲУҚУҚИ МАЪМУРЙ; МУРОФИАИ МАЪМУРӢ
(ИХТИСОС: 12.00.14)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 12.00.14)

Т абаров Н еъ м он А м онович,
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Предмети танзими ҳуқуқи мурофиавии 
маъмурй низ ба монанди дигар соҳаҳои ҳуқуқи 
мурофиавй равшан намудани моҳият ва 
мазмуни мурофиаи юридикиро дар кул ва 
мурофиаи маъмуриро дар ҷузъ талаб менамояд. 
Дар илми ҳуқуқшиносй фаҳмиши васеъ ва 
махдуди онҳо арзи вуҷуд доранд.

Ба андешаи Ойев X. «мурофиаи 
юрисдиксионии маъмурй, ин салоҳияти 
мақомоти судй ва ғайрисудй (маъмурй) оид ба 
баҳодиҳии ҳуқуқй ба воқеиятҳои ҳуқуқие 
(рафтору фаъолияте), ки аз муносибатҳои 
маъмурй бармеоянд, инчунин ҳаллу фасл 
намудани баҳсҳои маъмурию ҳуқуқй (оммавй) 
ва татбиқ намудани санксияи меъёрҳои 
маъмурй ба ҳуқуқвайронкунандагони маъмурй 
мебошад, ки дар шакли фаъолияти маъмурию 
ҳуқуқй содир карда мешавад»[1].

Ба мазмуни васеи калима, қайд менамояд 
Сорокин В.Д., мурофиаи юридикй - ин 
фаъолияти ҳокимиятии субъектони ҳокимияти 
оммавй (давлатй ва мунитсипалй) буда, дар ин 
ҳолат вай бо чунин аломатҳо тавсиф карда 
мешавад. Якум, ин фаъолияти бошуурона, 
мувофиқи мақсад мебошад, ки аз татбиқи 
ваколатҳои ҳокимиятй аз ҷониби ҳокимияти 
оммавй иборат аст. Дуюм, вай бо мақсади ноил

шудан ба натиҷаҳои муайяни юридикй, ҳал 
намудани парвандаҳои мушаххаси фардй анҷом 
дода мешавад. Сеюм, ҷамъбасти фосилавй ва 
ниҳоии мурофиа дар ҳуҷҷатҳои расмй дарҷ 
мегарданд. Чорум, вай дар шакли мурофиавй 
анҷом дода мешавад[2].

Ба ақидаи Бахрах Д.Н. «мурофиаи 
юридикй -  ин намуди расмиёт мебошад, зимнан 
хеле такмилёфта. Расмиёти фаъолияти 
ҳокимиятии давлатй шакли хеле такмилёфтаи 
он -  мурофиаи юридикй дар вақте мегардад, ки 
агар вай бо қоидаҳои умумй, меъёрҳои ҳуқуқй 
ва хеле муҳимаш пурра, ҷузъитар танзим карда 
шавад»[3].

Панова И.В. дар кушиши худ оид ба 
воқиф шудан аз консепсияи илмии мафҳуми 
умумии мурофиаи юридикй, ки танҳо аз 
фаъолияти юрисдиксионии мақомоти гуногун 
ва бисёри давлатй иборат нест, ҳамчун ба 
хулоса меояд, ки «мурофиаи юридикй... шакли 
меъёран муқарраршудаи батартибоварии 
фаъолияти юридикй (амал) ва ҳуҷҷатҳои 
ҳуқуқй (санадҳо) мебошад, ки мурофиаҳои судй 
(истеҳсолоти судй) ва расмиётҳои ҳуқуқиро 
дарбар мегирад»[4].

Тарафдорони фаҳмиши мурофиа танҳо 
ҳамчунин истеҳсолоти судй (фаъолияти
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юрисдиксионй) дигар фаъолиятеро, ки ҳуқуқ ба 
танзим даровардааст, расмиёт меноманд. 
Масалан, Казантсев П. яке аз субъектҳои 
ҳатмии муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавиро 
суд номбар менамояд[5].

Опалев Р.О. ҳамчунин тарафдори он фикр 
аст, ки «фаҳмиши аз ҳама бештар дурусти 
мурофиаи юридикй чунин аст: ин шакли
мавҷудияти мурофиаи судй ҳамчун воситаи 
анҷом додани ҳокимияти судй мебошад, ки дар 
фаъолияти пайдарҳамии бо меъёрҳои ҳуқуқи 
мурофиавй танзимшудаи субъектҳои он бо 
мақсади ҳал намудани баҳсҳое, ки аз меъёрҳои 
ҳуқуқи моддй бармеоянд, инчунин дар маҷмӯи 
муносибатҳои ҳуқуқие, ки дар асос ва вобаста 
ба ин фаъолият ба вуҷуд меоянд, вуҷуд доранд 
ва қатъ мегарданд, ифода ёфтааст»[6].

Ба вай нуқтаи назари Демин А.А. наздик 
аст, ки қайд менамояд, ки «ба мазмуни илмй 
фаҳмиши васеи мурофиаи маъмурй нодуруст 
аст, зеро аз ҷониби маъмурият иҷро намудани 
ваколатҳои худ бевосита, бо роҳи ғайрисудй -  
ин муносибати мурофивй нест»[7].

Ба андешаи мо ақидаи Казантсев П., 
Опалев Р.О. ва Демин А.А. оиди он, ки субъекти 
асосии мурофиаи маъмурй суд мебошад, 
қобили қабул аст. Зеро байни тарафҳо, яъне 
мақомоти давлатй (ба истинои суд) аз як тараф 
ва шахси ҳуқуқи ё воқей аз тарафи дигар 
муносибати ҳуқуқии моддй, масалан вобаста ба 
вайрон кардани меъёрҳои дахлдори қисми 
махсуси Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меояд, на 
муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавй. Ҳолати 
мазкур оид баон ки суд субъекти асосии 
муносибатҳои ҳуқуқии мурофиавй мебошад, 
ҳамчунин аз ақидаи олимони дигар соҳаи 
ҳуқуқи мурофиавй низ бармеояд. Масалан, 
Шерстюк В.М. масъалаи муносибатҳои 
ҳуқуқии мурофиавии гражданиро баррасй 
намуда, қайд менамояд, ки «муносибатҳои 
ҳуқуқии мурофиавии гражданй дар асоси 
меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданй, ки дар 
сарчашмаҳои гуногун дарҷ гардидаанд, ба 
вуҷуд меоянд ва танҳо байни ду субъектҳо -  
суде, ки парвандаро баррасй менамояд ва ҳама 
гуна дигар иштирокчиёни мурофиа (суд -  
даъвогар, суд -  ҷавобгар, суд -  шоҳид ва г.) ҷой 
доранд.

Суд -  иштирокчии ҳатмии ин 
муносибатҳои ҳуқуқй мебошад. Тарафҳо, 
шахсони сеюм, прокурор, мақомоти давлатй 
байни худ дар муносибатҳои мурофиавй 
намеистанд. Ин муносибатҳо бе иштироки суд 
ба вуҷуд омада наметавонанд»[8].

Ба андешаи мо, дар илми ҳуқуқи маъмурй 
назари васеъ (идоракунй) ба мурофиаи маъмурй 
ҳамчун ба шакли юридикии татбиқи фаъолияти 
идоракунй бартарй (афзалият) дорад. Дар асари 
монографии худ Сорокин В.Д. бори аввал дар 
бораи муносибати «идоракунй»-ро ба мафҳум 
ва нақши мурофиаи маъмурй қайд кард[9]. Вай 
чунин таърифи мурофиаи маъмуриро медиҳад: 
«Мурофиаи маъмурй бо ҳуқуқ ба танзим 
даровардани тартиби ҳал намудани 
парвандаҳои мушаххаси фардй дар соҳаи 
идоракунии давлатй аз ҷониби мақомоти 
ҳокимияти иҷроияи Федератсияи Россия ва 
субъектҳои он, дар ҳолатҳои пешбиникардаи 
қонун бошад дигар субъектҳои ваколатдор низ 
мебошад. Мурофиаи маъмурй -  ин чунин 
фаъолияте мебошад, ки дар рафти амалй 
намудани он муносибатҳое ба вуҷуд меоянд, ки 
бо меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии маъмурй ба 
танзим дароварда мешаванд».

Мурофиаи маъмурй, ба чунин фаҳмиш, 
фаъолияти давлатй-ҳокимиятй, динамикй, бо 
меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии маъмурй ба 
танзим даровардашудаи мақомоти ҳокимияти 
иҷроия, дигар субъектҳои ҳокимиятй оид ба 
баррасии парвандаҳои маъмурй бо мақсади 
ҳимояи манфиатҳои шахсият, ҷомеа ва давлат 
мебошад ва барои баровардани санадҳои 
ҳуқуқии қонунй, инчунин муносибатҳои 
мурофиавии маъмурй ва расмиёти ба вуҷуд 
омадан, фаъолияткунй ва қатъ гаштани онҳо 
равона карда шудааст»[10].

Ба ақидаи Салишева Н.Г. мурофиаи 
маъмурй ин «мурофиаи ҳуқуқтатбиқкунй оиди 
ба тартиби маъмурй ҳал намудани баҳсҳо ва 
татбиқи чораҳои ҷазои маъмурй» мебошад, ки 
ба тарафдории фаҳмиши хеле васеи он 
маънидод намудан дарак медиҳад[11].

Тибқи андешаи Г.А. Кузмичева 
«мурофиаи маъмурй, ин бо меъёрҳои ҳуқуқ ба 
танзим даровардани худи фаъолияти давлатй- 
идоракунй, маҷмӯи ҳамаи амалҳое, ки аз тарафи 
мақомоти ҳокимияти иҷроия оид ба татбиқи
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салоҳияти худ содир карда мешавад, 
мебошад»[12].

Кашанин А.В. қайд менамояд, ки 
«мурофиаи маъмурй -  ин тартиби амалй 
намудани фаъолияти давлатй-идоракунй, 
маҷмӯи амалҳои пай дар ҳам мебошад, ки бо 
мақсади татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи маъмурй 
содир карда мешаванд»[13].

Дар илми ҳуқуқшиносй ба сохтори 
мурофиаи маъмурй низ назарҳои гуногун ҷой 
доранд. Масалан, Козлов Ю.М. мурофиаи 
маъмуриро ба ду намуди он -  шакли маъмурй- 
расмиётй ва маъмурй-юрисдиксионй тақсим 
менамояд[14]. Старилов Ю.Н. мавҷудияти 
чунин намудҳои онро ба монанди идоракунй, 
маъмурй-юрисдиксионй ва мурофиавии судии 
маъмурй қайд менамояд[15]. Ба андешаи 
Салишева Н.Г. мурофиаи маъмурй аз расмиёти 
маъмурй, юрисдиксияи маъмурй ва адлияи 
маъмурйиборатаст[16]. Зелентсов А.Б. ба он ду 
қисмати сохториро дохил менамояд: мурофиаи 
маъмурй-расмиётй ва мурофиаи маъмурй- 
юрисдиксионй дар ду шакли он -  мурофиаи 
судии маъмурй ва истеҳсолоти маъмурии 
квазисудй (тосудй)[17]. Бахрах Д.Н. 
мавҷудияти мурофиаи маъмуриро эътироф 
менамояд, вале ба назари ӯ дар бораи 
фаъолияти маъмурй-мурофиавии маъмурияти 
давлатй гуфтан дурусттар аст, ки аз якчанд 
намудҳои мурофиа -  маъмурй-меъёрэҷодкунй, 
маъмурй-ҳуқукдиҳанда, маъмурй-юрисдиксио- 
нй иборат аст[ 18].

Дар адабиёти ҳуқуқй дар бораи ҷудо 
намудани ҳуқуқи мурофиавии маъмурй ба 
соҳаи алоҳидаи ҳуқуқ мубоҳисаҳои доманадор 
паҳн кардааст. Қисме аз олимон ҳуқуқи 
мурофиавии маъмуриро соҳаи мустақили 
низоми ҳуқуқй ҳисоб менамоянд[19], қисми 
дигарашон бошад тасдиқ мекунанд, ки ҳуқуқи 
мурофиавии маъмурй зерсоҳаи ҳуқуқи маъмурй 
мебошад[20]. Сеюминҳо бошанд, на бо фикри 
якум ва на бо фикри дуюм розй намешаванд. 
Масалан, Бахрах Д.Н. ба хулоса меояд, ки 
«ҳуқуқи мурофиавии маъмурй -  ҳамагй фақат 
гурӯҳи калони меъёрҳои ба низом 
дароварданашудае мебошанд, ки расмиёти 
фаъолияти ҳокимиятиро ба танзим медароранд 
ва дар низоми ҳуқуқи маъмурй воқеанд. Дар 
бораи он гуфтан ҳамчун дар бораи соҳа ва ҳатто 
зерсоҳа, ҳамчун низоми институтҳои

таркибёфта дар доираи ҳуқуқи маъмурии соҳаи 
ҳуқуқ бармаҳал аст ва ба соҳаи мустақил ҷудо 
намудани ҳатто танҳо қонунгузории 
мурофиавии маъмурй ба амалия назар ба 
фоидааш зарари калон мерасонад, чунки 
институтҳои ҳуқуқии ягонаи таркибёфтаи 
муроҷиати шаҳрвандон, ҷавобгарии маъмурй ва 
диг. ба ду қисм -  моддй ва мурофиавй вайрон 
менамояд».

Масленников М.Я., Старостин С.А., 
Серков П.П. ва дигар олимон зарурати қабул 
намудани кодекси мурофиавии маъмуриро, ки 
барои танзим намудани расмиёти 
ҳуқуқтатбиқкунй аз рӯи парвандаҳо оид ба 
ҳуқуқвайронкунии маъмурй даъват карда 
шудааст, лозим мешуморанд[21].

Опалев Р. таърифи зерини ҳуқуқи 
мурофиавии маъмуриро медиҳад: «ин соҳаи 
ҳуқуқ мебошад, ки муносибатҳои ҳуқуқии 
мурофиавии маъмуриро танзим менамоянд, ки 
дар асос ва вобаста бо мурофиаи маъмурй 
ҳамчун шакли мавҷудияти мурофиаи судии 
маъмурй (воситаи амалй намудани ҳокимияти 
судй) ба вуҷуд меоянд, мавҷуданд ва қатъ 
мегарданд, ки дар фаъолияти пай дар пайи 
ҳамаи субъектҳои он бо мақсади ҳал намудани 
баҳсҳое, ки аз меъёрҳои ҳуқуқи моддии 
маъмурй бармеоянд, аз он ҷумла вобаста ба 
ҷалб намудан ба ҷавобгарии маъмурй, ифода 
гардидаанд».

Вай ақидаеро баён менамояд, ки тибқи он 
меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии маъмурй бояд 
дар Кодекси мурофиавии маъмурии 
Федератсияи Россия дарҷ карда шаванд, 
меъёрҳои расмиётй, ки ҳамаи намудҳои 
фаъолияти идоракунии давлатро танзим ва ба 
тартиб меандозад, бояд дар Қонуни федералй 
«Дар бораи расмиёти маъмурй дар Федератсияи 
Россия» дарҷ карда шавад[22].

Бояд ёдовар шуд, ки ҳуқуқи мурофиавии 
маъмурй асосан муносибатҳои вобаста ба 
баррасй намудани парвандаҳои маъмуриро дар 
бар мегирад. Парвандаҳои маъмурй бошад ҳам 
парвандаҳоеро, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии 
маъмурй ва дигар оммавй бармеоянд ва ҳам 
парвандаҳои вобаста ба ҳуқуқвайронкунии 
маъмуриро дар бар мегирад, ки бо 
қонунгузории гуногун танзим мешаванд. 
Масалан, агар парвандаҳоеро, ки аз 
муносибатҳои ҳуқуқии маъмурй ва дигар

123



Мацаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» № 3 (31), 2018

оммавй бармеоянд, бо Кодекси мурофиавии 
гражданй (зерфасли III, бобҳои 23-25) ва 
Кодекси мурофиавии иқтисодй (фасли III, 
бобҳои 22-23) ба танзим дароварда шаванд, он 
гоҳ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурй 
бо Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии 
маъмурй ба танзим дароварда мешаванд.

Тавре ки дар боло қайд карда шуд, дар 
моддаи 88 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон принсипҳои асосии ҳуқуқи мурофиавй дарҷ 
гардидаанд, ки асосиашон ба тарзи мубоҳиса ва 
дар асоси баробарии тарафҳо сурат гирифтани 
мурофиа мебошад.

Агар ба Кодекси мурофиавии гражданй 
ва Кодекси мурофиавии иқтисодй назар 
андозем, принсипҳои конститутсионии ба тарзи 
мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат 
гирифтани мурофиа дар онҳо мавҷуданд, вале 
дар Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии 
маъмурй ин принсипҳои муҳими мурофиавй 
мавҷуд нестанд.

Дар боби 10 Кодекси мурофиавии 
ҳуқуқвайронкунии маъмурй суд ва дигар 
мақомоти ваколатдори давлатй (шахсони 
мансабдор), ки парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмуриро баррасй менамоянд, номбар карда 
шудаанд.

Фикр мекунем, ки танҳо аз ҷониби судҳо 
баррасй намудани парвандаҳои ҳуқуқвайрон- 
кунии маъмурй ва амалҳои вобаста ба он 
анҷомдодашавандаро амалҳои мурофиавй 
номидан мумкин аст, зеро дар байни онҳо суд 
ягона мақомоте мебошад, ки ба натиҷаи 
баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурй ягон хел манфиат надорад. Дигар 
мақомот бошад худашон парвандаи 
ҳуқуқвайронкунии маъмуриро оғоз намуда 
худашон онро моҳиятан баррасй намуда, 
нисбати ҳуқуқвайронкунанда ҷазо татбиқ 
менамоянд. Дар ин гуна парвандаҳо мақомоти 
маъмурии давлатй, ки ҷазоро татбиқ менамояд 
ва шахси ҳуқуқвайронкунанда тарафҳои 
парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурй 
мебошанд ва байни онҳо муносибатҳои моддии 
вобаста ба ҳуқуқвайронкунии маъмурй ба миён 
меоянд, на муносибатҳои мурофиавй.

Аз ин ҷо, қонунгузор ҳангоми таҳия 
намудани Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайрон- 
кунии маъмурй ба ғалатфаҳмиҳо роҳ додааст. 
Қонунгузорро лозим буд, ки на Кодекси

мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурй, балки 
Кодекси мурофиавии маъмуриро қабул намуда 
дар он тартиби баррасй ва ҳал намудани 
парвандаҳоеро, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии 
маъмурй ва дигар оммавй бармеоянд ва дар 
зерфасли III, бобҳои 23-25 Кодекси 
мурофиавии гражданй, дар фасли III, бобҳои 
22-23 Кодекси мурофиавии иқтисодй дарҷ 
гардидаанд, инчунин парвандаҳои ҳуқуқвай- 
ронкуниҳои маъмурии ба судҳо тобеияти 
идоравй доштаро пешбинй мекард.

Вобаста ба ҳолатҳои болой чунин 
мафҳуми ҳуқуқи мурофиавии маъмуриро додан 
мумкин аст. Ҳуқуқи мурофиавии маъмурй -  ин 
соҳаи мустақили ҳуқуқи мурофиавй буда, 
маҷмӯи меъёрҳоеро дар бар мегирад, ки 
муносибатҳои ҷамъиятии байни суд ва 
иштирокчиёни парвандаро, ки дар рафти амалй 
намудани адолати судй аз рӯи парвандаҳои 
маъмурй (парвандаҳое, ки аз муносибатҳои 
ҳуқуқии маъмурй ва дигар оммавй бармеоянд 
ва парвандаҳои вобаста ба ҳуқуқвайронкунии 
маъмурй) ба вуҷуд меоянд, танзим менамоянд.

Предмети мурофиаи маъмурй ҳамчун 
шакли фаъолияти суд баҳсҳое мебошанд, ки аз 
муносибатҳои ҳуқуқии маъмурй ва дигар 
оммавй, инчунин вобаста ба парвандаҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурй бармеоянд, ва бо 
қонун ба салоҳияти судҳо мансуб дониста 
шудаанд.

Чунин аломатҳои мурофиаи маъмуриро 
фарқ кардан мумкин аст:

1) яке аз субъектони мурофиаи маъмурй 
ҳатман суд мебошад;

2) ҳаракатҳое, ки аз тарафи суд ва 
иштирокчиёни мурофиа иҷро карда мешаванд, 
ҳаракатҳои мурофиавии маъмурй мебошанд;

3) предмет, объекти мурофиаи маъмурй 
парвандаҳое мебошанд, ки танҳо ба судҳо 
тобеияти идоравй доранд.

Аз аломатҳои дар боло овардашуда 
мурофиаи маъмурй ба хулоса омадан мумкин 
аст, ки субъекти асосии он суд мебошад. 
Ҳамчунин, ба тарафдории субъекти асосии на 
танҳо ҳуқуқи мурофиавии маъмурй, балки 
дигар соҳаҳои ҳуқуқи мурофиавй (ҳуқуқи 
мурофиавии конститутсионй, ҳуқуқи 
мурофиавии гражданй, ҳуқуқи мурофиавии 
иқтисодй, ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятй) будани 
суд он чи дарак медиҳад, ки дар ҳуқуқи
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мурофиавии конститутсионй, ҳуқуқи 
мурофиавии гражданй, ҳуқуқи мурофиавии 
иқтисодй муносибатҳои мурофиавй бо роҳи ба 
Суди конститутсионй, судҳои салоҳияти 
умумй, судҳои иқтисодй муроҷиат намудан (бо 
ариза, аризаи даъвогй) оғоз меёбад. Ҳуқуқи 
мурофиавии ҷиноятй низ бо суд робитаи зич 
дорад. Аз ин ҷо, субъекти асосии ҳуқуқи 
мурофиавии маъмурй будани судро истисно 
кардан мумкин нест.
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А н нотатси я
Суд субъекти асосии ҳуқуқ и  м уроф иавии м аъм урӣ
Дар мақола сухан дар бораи ҳуқуқи мурофиавии маъмурй меравад. Муаллиф консепсияҳои 

гуногуни ҳуқуқи мурофиавии маъмуриро баррасй намуда, ҳисоб мекунад, ки субъекти асосии 
ҳуқуқи мурофиавии маьмурй суд мебошад.

А н нотац ия
Суд основной субъект адм ини стративного пр оц ессуального права
В статье речь идет об административном процессуальном праве. Рассматривая различные 

концепции административного процессуального права, автор считает, что основным субьектом 
административного процессуального права является суд.

Аппо1айоп
С оиг! 18 1Ье т а т  8иЬ]ес! оҒ 1Ье а й т 1П181га11уе ргосейига11а\¥
ТЬе ай1с1е с1са1з \\ЙЬ 1Ье айппшзЦаЦус ргосес1ига1 1а\\. Соп81с1епп§ 1Ье уапоиз сопсср1з о1' 

айппшзйаЦус ргосес1ига11а\\ . 1Ье аи!Ьог ЬсПсусз 1Ьа11Ье та1п 8иЬ]ес! о1'ас1ппшз1гаЦ\ с ргосес1ига11а\\ 18 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Б айм олдина Зауреш  Х ам итовна,
вице-министр юстиции Республики Казахстаи

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ

В Республике Казахстан с 2000 года дей- 
ствует специальный закон «Об административ- 
ных процедурах». Можно констатировать, что 
Р еспубл ик а К азахстан  им еет продолж итель- 
ную  практику пр им енения законодатель- 
ства об адм инистративны х процедурах, поз- 
воливший установить надлежащий правовой 
порядок в системе государственного управле- 
ния.

Административные процедуры вклю- 
чены в правовую систему страны, в том числе в 
систему осуществления исполнительной влас- 
ти, в частности, с целью внесения в организа- 
цию и функционирование публичной власти 
надлежащего порядка, обеспечения соблюде- 
ния принципа законности, установления гаран- 
тий эффективности и открытости администра- 
тивных действий.

С самого начала проведения сложных 
преобразований в Казахстане стало понятным, 
что их успех может быть гарантирован только  

при надлеж ащ ей пр авовой р еглам ентац ии  
адм ини стративны х процедур.

Однако, как показала практика, су- 
ществующее состояние казахстанского законо- 
дательства, регулирующего административные 
процедуры, не отвечает соврем енны м  потреб- 

ностям и стандартам  адм инистративно-пра- 
вового регулировани я правил государствен-

2 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 г. № 858 «О Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» //

ного управлени я  и порядка разреш ения ад- 
м и ни страти вны х дел. Имеющиеся пробелы в 
правовом регулировании административных 
процедур приводят к административным барье- 
рам в государственном управлении.

В Концепции правовой политики 
Казахстана до 2020 года2 среди основных 
направлений развития системы государствен- 
ного управления выделены такие направления 
как, соверш енствовани е адм инистративны х  

процедур и развити е адм ини стративного су- 
допрои зводства как полноправной формой 
осуществления правосудия, наряду с уголов- 
ным и гражданским судопроизводством.

В этой связи соврем енны й этап разви- 

тия государственн ого упр авлени я  связан с 
переходом  ди нам и ки адм инистративны х ре- 
форм к  следую щ ем у этап у -  соверш енствова- 

нию  зак онодательства об адм инистратив- 
ны х процедурах.

В течение последних лет Министерством 
юстиции Республики Казахстан был разработан 
проект закона «О б адм ини стративны х про- 
цедурах» в новой редакции, Верховным Су- 
дом -п р о е к т  А дм ин истративно-процессуаль- 
ного кодекса.

По обсуждению законопроектов был 
проведеи ряд мероприятиӣ, в том числе науч- 
ных конференций с участием общественности,

Собрание актов Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан 2009 г. № 35.
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ученых, экспертов, но в итоге законопроекты 
были сняты с повестки дня.

На сегодняшний день определен даль- 
нейший курс развития административной 
юстиции -совмещении вышеназванных про- 
ектов в одном законодательном акте. Рабочее 
название данного законодательного акта -  Ад- 
министративный процедурно-процессуаль- 
ный кодекс.

Данный законопроект включен в про- 
ект Плана законопроектных работ Прави- 
тельства на 2018 год.

Потребность в принятии единого законо- 
дательного акта обусловлена очевидной необ- 
ходимостью учета факторов, которые 
непосредственно оказывают влияние на форми- 
рование новых взглядов по вопросу о содержа- 
нии и структуре административного процесса. 
Это и совершенствование государственного 
управления, поиск новых путей развития ис- 
полнительной власти, проводимые в государ- 
стве правовая, судебная, административная и 
иные реформы. Все эти факторы, несомненно, 
сказываются на содержании деятельности по 
осуществлению публичного управления.

Важно также учитывать и современные 
подходы к пониманию административного за- 
конодательства, административного права и 
процесса. В частности, это касается и вопроса 
преодоления традиционного в юридическом 
смысле понимания категории «процесс», кото- 
рая отождествляется с деятельностью судебных 
органов по рассмотрению и разрешению кон- 
кретных дел. В подобном понимании процесс 
сводится лишь к правозащитной деятельности, 
составляющей главное содержание функций 
правосудия.

В этом контексте правомерно вести речь 
не о двух видах административного про- 
цесса, а о едином административном про- 
цессе, в составе которого существует два вида 
производств, один из которых характеризуются 
управленческим, а другой-юрисдикционным 
содержанием3.

Особенностью административного про- 
цесса является то, что он регулирует не только

3 СорокинВ.Д. Административный процесс и администра- 
швно-процессуальное право. - СПб.: Издательство
Юридического института (Санкт-Петербург). 2002. -  С.23
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юрисдикционную деятельность, т.е. деятель- 
ность по рассмотрению споров и примене- 
нию принудительных мер, но и деятельность 
по реализации регулятивных норм, деятель- 
ность, так сказать, положительного харак- 
тера.4

Данная, так называемая управленческая 
концепция административного процесса позво- 
ляет увидеть его связи с исполнительной влас- 
тью, многочисленными находящимися внутри 
ее системы производствами (например, по при- 
нятию нормативных правовых актов и актов ин- 
дивидуального характера).

Разработка и принятие Административ- 
ного процедурно-процессуального кодекса Рес- 
публики Казахстан, рассматриваемые как перс- 
пективная задача, решающая проблему укреп- 
ления нормативно-правовой основы управлен- 
ческой и юрисдикционной деятельности, соз- 
даст законодательную основу, на которой будут 
строиться и приводиться в определенную 
систему административно-процессуальные 
нормы.

Принятие данного законодательного акта 
обусловлено формированием новой системы 
норм, регулирующих деятельность админис- 
тративных органов, управомоченныхна приня- 
тие, исполнение, изменение либо отмену адми- 
нистративного решения, деятельность по рас- 
смотрению административных жалоб в адми- 
нистративном органе и разрешению админис- 
тративно-правовых споров в судебном порядке.

Таким образом, законопроект будет объ- 
единять нормы, регулирующие общественные 
отношения, связанные с осуществлением адми- 
нистративно-управленческого процесса, ад- 
министративно-юрисдикционного процесса 
(который включает в себя производство по рас- 
смотрению жалоб в досудебном производстве) 
и административного судопроизводства.

Соответственно, предметом регулирова- 
ния нового законопроекта могут быть следую- 
щие виды производств:

-  производство по принятию адми- 
нистративных актов;

4 Там же



Научно-аналитический журнал «Законодательство» № 3 (31), 2018

-  производство по оспариванию (об- 
жалованию) административных актов в госу- 
дарственном органе;

-  производство по оспариванию (об- 
жалованию) административных актов в судеб- 
ном порядке.

В законопроекте предусматриваются та- 
кие основополагающие принципы администра- 
тивных процедур и административного судо- 
производства как принципы законности, сораз- 
мерности, равенства, охраны права на доверие, 
презумции достоверности, быстроты и процес- 
суальной экономии, состязательности и равно- 
правия сторон административного судопроиз- 
водства, недопустимости вмешательства суда в 
деятельность компетентного органа и др.

Задачи разработки и модернизации зако- 
нодательства об административной процедуре

стоят сегодня практически перед всеми стра- 
нами.

Каждая страна накопила собственный 
опыт в сфере административных реформ. И 
этот опыт имеет существенные особенности, 
связанные с политическими, историческими, 
правовыми и культурными условиями развития 
конкретного государства.

Вместе с тем вектор административных 
реформ можно считать общим-обеспечение 
прав и законных интересов граждан и организа- 
ций в публично-правовой сфере посредством 
самостоятельного акта законодательного харак- 
тера, основанного на единых началах (принци- 
пах) административных процедур и адми- 
нистративного судопроизводства..
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

Давлатов Насимҷон,
мутахассиси шуъбаи илм еа робитаҳои 
байналмилалии Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон 
дар ноҳияи Рашт

НАҚШИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛЙ -  ПЕШВОИ МИЛЛАТ

ДАР ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ ОБ

Калидвожаҳо: об; даҳсолаи баӣналмилалии сшал; соҳибихтиёрӣ; ҳамкорӣ; ҳадаф; мубориза; 
ҳифзи муҳити зист; рушд; асос.

Ключевые слова: вода; международное десятилетие деӣствиӣ; суверенитет;
сотрудничество; целъ; боръба; охрана окружающеӣ среды; развитие; основание.

Кеуу^огйв: м>а!ег; ШегпсШопаI йесайе (ог асӣоп; зохегегррф; соорегсШоп; спт; 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони 
соҳибистиқлолй ба як қатор дастовардҳои 
назаррас ноил шудааст, ки ин аз соҳибихтиёрй, 
ташаббускорй ва сиёсати сулҳчуёнаи Пешвои 
муаззами миллат, муҳтарам Эмомалй Раҳмон 
шаҳодат медиҳад. Соҳибихтиёрии давлат дар 
таъмини амният, сулҳу вахдат, якдигарфаҳмй, 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
инчунин аз ҳамкориҳои байналмилалии он 
бармеояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
ташаббускори асосй оид ба ҳалли масъалаҳои 
марбут ба оби ошомиданй ба нафъи аҳли башар 
дониста шуда, ташаббусҳои он пай дар пай аз 
ҷониби ҷомеаи ҷаҳонй пазируфта шудаанд. Аз 
қабили:

1. Соли 2003 - «Соли байналмилалии оби 
тоза»;

2. Солҳои 2005-2015 - «Даҳсолаи байнал- 
милалии амал Об барои ҳаёт»;

3. Соли 2013 - «Соли байналмилалии 
ҳамкорй дар соҳаи об»;

4. Солҳои 2018-2028 - Даҳсолаи байналми- 
лалии амал «Об барои рушди устувор».

Аввали моҳи декабри соли 2007 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалй Раҳмон дар Саммити якуми Форуми 
Оби кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором 
иштирок карда, дар ҳузури роҳбарият ва

намояндагони 49 давлат ва беш аз 10 созмонҳои 
байналмилалию минтақавй даъват намуданд, ки 
масъалаи об ба баррасии Ассамблеяи Генера- 
лии СММ пешниҳод карда шавад.

Пешниҳодҳои дигари Сарвари давлат дар 
бораи қабули Конвенсияи байналмилалии об, 
таъсис додани фондҳои фавқулоддаи 
минтақавию байналмилалии об, ба Хазинаи 
байналмилалии наҷоти Арал додани мақоми 
муассисаи назди Созмони Милали Муттаҳид, 
минтақаи афзалиятноки татбиқи Ҳадафҳои 
Рушди Ҳазорсола эълон намудани ҳавзаи баҳри 
Арал ва истифодаи оби мусаффои кӯли Сарез 
барои таъмини аҳолии Осиёи Марказй бо оби 
нӯшокй аз ҷониби иштирокчиёни саммит бисёр 
арзишманд ва муҳим арзёбй шуд.

Тадбири муҳими дигар, ин даъват 
намудани Конфронси байналмилалй оид ба 
коҳиши офатҳои табиии вобаста ба об аст, ки 
тобистони соли 2008 дар Тоҷикистон бо 
иштироки намояндагони кишварҳо ва 
созмонҳои манфиатдор баргузор гардид.

Ба ин пешниҳодҳо ҳамчунин зимни 
мулоқотҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалй Раҳмон бо Директори Котиботи 
Стратегияи Байналмилалии СММ оид ба коҳиш 
додани хатари офатҳои табий Салвано 
Брайсено, Президенти Шӯрои ҷаҳонй оид ба

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН
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масоили об Луис Фошон, Раиси Кумитаи 
тадорукоти саммити мазкур, собиқ Сарвазири 
Япония Иоширо Мори ва бо Директори 
Генералии ЮНЕСКО Коичиро Матсуура баҳои 
баланд дода шуд.

Директори Г енералии ЮНЕСКО 
Коичиро Матсуура таъкид дошт, ки ин созмон 
омода аст барои татбиқи амалии пешниҳод оид 
ба истифодаи оби кӯли Сарез баҳри таъмини 30- 
40 миллион аҳолии Осиёи Марказй бо оби 
ошомиданй кӯмаки техникй расонад[1].

Оғози татбиқи ташаббуси байналмилалии 
Асосгузори сулҳу вахдати миллй - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалй Раҳмон оид ба Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор- 
солҳои 2018-2028», ки 22 марти соли ҷорй дар 
Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид 
ҷараён гирифт, бори дигар Тоҷикистони азизи 
моро ҳамчун кишвари ташаббускор дар 
мазҳари таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳон қарор дод. 
Даҳсолаи нав, ки ба масъалаҳои рушди устувор, 
мусоидат ва истифодаи ҳамгироёнаи захираҳои 
об, аз ҷумла, пешбарии ҳамкориҳо дар ҳама 
самтҳо таваҷҷуҳ дорад, метавонад ҷиҳати 
расидан ба ҳадафҳои байналмилалии 
тасдиқшудаи марбут ба об, бахусус он 
ҳадафҳое, ки дар Рӯзномаи Рушди Устувори 
2030 дарҷ шудаан, амалй намояд. Ба монанди:

- рушди устувор ва мудирияти 
ҳамгироёнаи захираҳои об ҷиҳати расидан ба 
ҳадафҳои иҷтимой, иқтисодй ва муҳити зист;

- руҳандозй ва пешбарии барнома ва 
лоиҳаҳои дахлдор;

- тавсияи ҳамкорй ва ширкат дар самтҳо 
барои мусоидат ба татбиқи вазифа ва ҳадафҳои 
марбут ба захираҳои об;

- истифодаи оқилонаи об бо 
дарназардошти робитаи мутақобилаи 
захираҳои об ба маводи ғизо, энергетика ва 
муҳити зист дар ҳама сатҳҳо.[2]

Конференсияи мазкурро Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорй бо СММ 
баргузор намуд. Ҳадафҳои асосии Конфронс 
баланд бардоштани огоҳии саривақтй ва 
самарабахши татбиқи Ҳадафҳои шашуми 
рушди устувор ва дигар ҳадафҳои вобаста ба об 
мебошад. Инчунин, муҳокимаи қадамҳои 
минбаъдаи татбиқи Нақшаи амалии Даҳсолаи 
байналмилалии амал-солҳои 2018-2028 дар

сатҳи ҷаҳонй, минтақавй ва дохилй яке аз 
вазифаҳои асосии конфронс ба шумор меравад. 
Конфронс ҳамчунин барои идома ва тақвият 
бахшидани доираи муҳокимаҳои чорабинии 
сатҳи баланд оид ба оғози Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор
- 2018-2028», ки (22.03.2018, дар ш. Ню-Йорк) 
баргузор гардид, равона шудааст. Ҷиҳати 
иштирок дар конференсияи дар боло зикршуда 
сарони давлату ҳукуматҳои кишварҳои аъзои 
СММ, ниҳодҳои СММ, роҳбарони созмонҳои 
байналмилаливу минтақавй, институтҳои 
байналмилалии молиявй, доираи соҳибкорону 
тоҷирон, муассисаҳои илмй, ташкилотҳои 
ғайридавлатй ва дигар ҷонибҳои манфиатдор 
даъват шуда буданд. Барномаи Конференсияи 
Даҳсолаи об ҷаласаҳои пленарй, силсилаи 
ҷаласаҳои мавзӯй ва интереактивй, инчунин 
намоишгоҳ ва чорабиниҳои канориро дарбар 
мегирифт.

Кенза Робинсон, роҳбари механизми 
Созмони Милали Муттаҳид-Об дар яке аз 
ҳамоиши сатҳи баланд бо қаноатмандй изҳор 
дошт, ки «Тӯли чанд соли охир Тоҷикистон 
ташаббускори асосии эълони қатъномаҳои 
СММ оид ба масъалаҳои об мебошад. Нақши 
Тоҷикистон дар назди ҷомеаи ҷаҳонй ҳамчун 
пешоҳанги ташаббусҳои обй пазируфта 
шудааст, ки ин пеш аз ҳама заҳмату талоши 
шабонарузии Асосгузори сулҳу вахдати миллй
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалй Раҳмон 
мебошад[3].

Тибқи тадқиқоти олимон сол то сол бо 
суръати баланд об шудани пиряхҳо, камшавии 
сатҳи уқёнусҳо, баҳрҳо, дарёҳо, гармшави 
сайёра, сӯхтори миллионҳо гектар ҷангалзорҳо, 
офатҳои табий, муборизаи шадиди терроризму 
экстремизм ва монанди инҳо ба назар мерасад, 
ки ин масоил ҷомеаи ҷаҳониро сахт ба ташвиш 
овардааст. Баҳри бартараф кардани 
мушкилотҳои ҷойдошта ва таъмини сулҳу 
амният дар ҷаҳони муосир, ҳамкории 
муштараки давлатҳо ба созмонҳои 
байналмилалй ва минтақавй мунтазам ба роҳ 
монда мешавад, зеро дар ҳамдастй ҷомеаи 
ҷаҳонй метавонад барои мардуми сайёра 
шароити арзандаи зиндагиро фароҳам орад.

Об манбаи ҳаёти тамоми мавҷудоти зинда 
буда, бе он ҳаёт вуҷуд дошта наметавонад. Аз
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ин рӯ, ҳар яки мо вазифадорем, ки захираҳои 
обро аз ифлосшавй эҳтиёт намоем, онро тозаву 
озода нигоҳ дорем, оқилонаву самаранок 
истифода барем ва нагузорем, ки нохалафе обро 
ифлос намояд.

Имрӯзҳо аҳолии як қатор давлатҳо 
бахусус давлатҳои минтақаи Африқо аз 
норасоии оби ошомидани танқисй мекашанд. 
Бо шарофати истиқлолияти давлатй, сиёсати 
хориҷии кишварамон густариш ёфт, ки меҳвари 
онро «сиёсати дарҳои кушод» ташкил медиҳад. 
Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал 
татбиқ намуда, соҳибихтиёрй ва истиқлолияти 
дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва 
муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои 
байналмилалй муайян мекунад[4]. Ҳоло 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарвати бебаҳою 
беинтиҳои гидроэнергетикй, яъне сарчашмаҳои 
камназири чашмасорон, дарёҳо, пиряхҳо, 
кулҳо, қаторкуҳҳояш маҳбуби дилҳо 
гардидааст, ки аз баракати онҳо кишварамон аз 
лиҳози захираҳои оби нӯшокй дар минтақа ҷойи 
аввал ва дар сайёра бошад, ҷойи ҳаштумро 
ишғол мекунад[5].

Робитаҳои муассир ва созанда бо 
созмонҳои байналмилалй, аз ҷумла ниҳодҳои 
бонуфузи молиявй, ки мо тӯли солҳои 
истиқлолият бо онҳо ҳамеша ҳамкориҳои 
судманд доштем, ба таври устувор идома 
хоҳанд ёфт. Дар ин чаҳорчӯба мо минбаъд низ 
бо роҳандозии густурдаи дипломатияи ҳамкорй 
дар соҳаи об нақши пешбарандаи Тоҷикистонро 
оид ба ин масъалаҳо дар арсаи байналмилалй 
тақвият хоҳем бахшид. Мақсад аз ин баррасии 
мушкилоти глобалии нарасидани оби нӯшокй 
дар сайёра, андешидани чораҳои зарурй дар 
ҷавоби он, таъкиди зарурат ва талқини ғояи 
ҳамкории созанда дар ҳалли масъалаҳои марбут 
ба об буда, ба хотири рушди устувори 
кишварҳои минтақа ва ояндаи неки мардумони 
он доир карда мешавад[6].

Яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи об 
таъмин намудани аҳолй бо оби ошомидании ва 
аз ҷиҳати экологй тоза ва безарар мебошад. Ин 
мушкилот хусусан дар деҳот, ки зиёда аз 70%-и 
аҳолй дар он ҷо зиндагй мекунанд, хеле муҳим 
ба назар мерасад. Бинобар ҳамин, об ва 
захираҳои он дар Стратегияи миллии рушд 
барои давраи то соли 2030 яке аз ҷойҳои 
калидиро ишғол кардааст. Бо мақсади танзими

ҳамаи ҳадафҳо ва вазифаҳое, ки ба захираҳои об 
вобастаанд, ҳоло дар мамлакат лоиҳаи 
Стратегияи миллии об барои то соли 2030 таҳия 
шуда истодааст. Лоиҳаи Кодекси оби мамлакат 
дар таҳрири нав, ки дар он тамоилҳо ва 
талаботи замони муосир ба назар гирифта 
шудаанд, аллакай коркард шуда, дар марҳалаи 
баррасй қарор дорад. Ҳуқуқи инсон ба оби 
ошомидании безарар ва санитария дар ин 
санадҳо мавқеи асосй дорад[7]. Зеро, об аст, ки 
ҳаёт вуҷуд дорад ва ҳамаи сарсабзии табиат аз 
об аст. Дарвоқеъ, об манбаи асосии ҳастии 
ҳаёти тамоми мавчудоти зинда мебошад.

Тағйирёбии иқлим ба камшавии 
захираҳои обй оварда расонидааст, ки ин дар 
самти расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта 
таъсири манфй мегузорад. Ҳоло тибқи 
мушоҳидаҳо тӯли чанд соли охир пиряхҳои 
Тоҷикистон, ки аз муҳимтарин манбаъҳои обй 
ба ҳисоб мераванд, қариб 30 фоизи ҳаҷми худро 
гум кардаанд. Бо дарназардошти он ки қариб 60 
дарсади захираҳои оби ҳавзаи Арал дар 
қаламрави ҷумҳурии мо ташаккул меёбанд, 
чунин вазъ, албатта, боиси нигаронии ҷиддист. 
Дар иртибот ба таъсири тағйироти иқлим дар 
сайёра, алалхусус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки 93 дарсади қаламравашро кӯҳҳо ташкил 
медиҳанд, афзоиши офатҳои табиии бо 
захираҳои об алоқаманд мебошад, ки боиси 
вайроншавй қитъаҳои роҳҳои автомобилигард, 
пулҳо, биноҳои истиқоматй, заминҳои ҳосилхез 
ва монанди инҳо гардида, ба буҷети давлат 
миллионҳо хисорот ба вуҷуд меорад, ки ин ба 
сатҳи зиндагии мардум таъсири худро 
мерасонад.

Моҳи январи соли 2016 Панели сатҳи 
баланд доир ба масъалаҳои об бо ташаббуси 
Муншии умумии СММ ва Президенти Бонки 
ҷаҳонй таъсис дода шуд, ки 11 нафар сарони 
ҳукумат ва кишварҳо аъзои он мебошанд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин Панели сатҳи 
баланд, Асосгузори сулҳу Вахдати миллй - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалй Раҳмон 
муаррифй менамояд, ки аз ҳисси баланди 
ватандӯстии Пешвои миллат гувоҳй медиҳад. 
Дар доираи ин Панел масъалаҳои муҳими 
марбут ба об баррасй мешавад, ки кишварҳои 
аъзо, батанзимдарории масоили об дар сатҳи 
байналмилалиро ба ухда доранд. Икдомоти
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса Пешвои миллат 
Эмомалй Раҳмон ба афзун гардидани шумораи 
аҳолии сайёра ва тараққиёти бахшҳои гуногуни 
иқтисодиёт, инсоният вобаста мебошад, ки 
ҷомеаи ҷаҳонй дар тӯли таърихи 
бисёрҳазорсолаи хеш бори аввал ба норасоии 
шадиди оби нӯшокй дучор омад, ки ин раванд 
ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст[8].

Аз гуфтаҳои боло хулоса намудан зарур 
аст, ки маҳз дар заминаи ҳамкориҳои муштарак 
метавон ба ҳадафҳои дар пеш гузошта ноил 
гардид. Давлатҳо, созмонҳои байналмилалй ва 
минтақавй дар конфронсҳо, гуфтушунидҳо, 
ҳамоишҳо иштироки фаъолона намуда, баҳри 
бартараф намудани мушкилоти ҷойдоштаи об, 
мубориза алайҳи терроризму ифротгарой ва 
таъмин намудани шароити зиндагии арзанда, 
чораандешй намуда, дар ҳалли мушкилотҳои 
ҷойдошта дар якҷоягй ва ҳамбастагй 
саҳмгузорй менамоянд.
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ГУНОГУН РАЗНОЕ

Назаров Дустмурод Давлатович,
муовини сардори шуъбаи цонунгузории гражданӣ, 
соҳибкорӣ ва оилавии Маркази миллии 
цонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон

ТАҲЛИЛИ

ҚОНУНГУЗОРЙ ДАР СОҲАИ ИҶОЗАТДИҲЙ

Тибқи банди 3 Нақшаи кори Шӯрои мил- 
лии муқовимат бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли 2017 ҷиҳати амалисо- 
зии «Нақшаи чорабиниҳои татбиқи Стратегияи 
муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020»[1], ки бо 
қарори Шӯрои миллии муқовимат ба кор- 
рупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 ноябри 
соли 2016, №2К/54-31 тасдиқ шудааст, Агентии 
назорати давлатии молиявй ва мубориза ба кор- 
рупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 
адлия, Прокуратураи генералй ва дигар вазо- 
рату идораҳои дахлдор мебоист экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқй 
дар соҳаи иҷозатдиҳиро анҷом диҳанд. Тибқи 
сархати 8 қисми 2 Низомномаи худ [2], Маркази 
миллии қонунгузории назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлили қонунгузориро 
дар соҳаи иҷозатдиҳй гузаронид.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо- 
раи низоми иҷозатдиҳй» 2 августи соли 2011, 
№751[3] қабул гардида, аз 6 боб (муқаррароти 
умумй, принсипҳои танзими низоми иҷозат- 
диҳй, расмиёти арзёбии таъсири танзимкунии 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии муқарраркунанда ё 
тағйирдиҳандаи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй, расми- 
ёти додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй, мақомоти 
иҷозатдиҳанда ва номгӯи ҳуҷҷатҳои иҷозат- 
диҳй, ва муқаррароти хотимавй) ва 32 модда 
иборат мебошад. Ба қонуни мазкур то ба имрӯз 
(01.03.2017 сол) нуҳ маротиба тағйиру иловаҳо 
ворид карда шудааст.

Дар танзими муносибатҳои соҳибкорй 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ни- 
зоми иҷозатдиҳй» ҳамчун санади байнисоҳавй

нақши муҳим дорад. Ҳадафҳои асосии он таш- 
кили ҳуқуқй ва иқтисодии низоми иҷозатдиҳй, 
тартиби додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй ба субъ- 
ектҳои фаъолияти соҳибкорй ва шаклҳои 
ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй мебошад. Ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй аз ҷониби мақомоти ваколатдори 
иҷозатдиҳанда дода мешаванд. Ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳиро роҳбари мақомоти ваколатдори иҷозат- 
диҳанда имзо намуда, он бо муҳри ин мақомот 
тасдиқ карда мешавад. Бе ҳуҷҷати иҷозатдиҳй 
машғул шудан ба фаъолияте, ки бояд барои 
иҷрои он иҷозат гирифта шавад, манъ аст. 
Ҳуқуқи амалй намудани фаъолияти иҷозатша- 
вандаро шахси ҳуқуқй ё соҳибкорони инфиродй 
пас аз гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй пайдо ме- 
кунанд. Иҷозатдиҳии ба шахси ҳуқуқй ё соҳиб- 
кори инфиродй додашуда, ҳуҷҷате мебошад, ки 
барои машғул шудан ба намуди фаъолиятеро, 
ки дар он нишон дода шудааст, ҳуқуқ медиҳад.

Дар асоси моддаи 29 қонуни мазкур ба 
нуздаҳ мақомот, аз ҷумла ба мақомоти ваколат- 
дори давлатй дар соҳаҳои таъмини назорати фи- 
тосанитарй ва карантини растанй, байторй, 
назорати санитарию эпидемиологй, фарма- 
севтй, ҳифзи муҳити зист, заминсозй, молия, 
алоқа, назорати давлатии кӯҳкорй, энергетика, 
нақлиёт, авиатсия, меҳнат, меъморй ва 
шаҳрсозй, корҳои дохилй, танзими муомилоти 
қонунии прекурсорҳо, геология, мақоми вако- 
латдори давлатии маҳаллй дар соҳаи меъморй 
ва шаҳрсозй ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатй барои анҷомдиҳии фаъоли- 
яти муайян номгӯи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй 
(намуди иҷозат, сертификат, хулоса, тасдиқи 
санад, мувофиқакунй, шаҳодатнома, аттестат,
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рухсатнома, бақайдгирй, супориш ва қарор, ба 
истиснои иҷозатнома (литсензия), дода меша- 
вад (дар маҷмӯъ 74 намуд).

Номгуи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй, ки дар 
моддаи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи низоми иҷозатдиҳй» нишон дода шуда- 
анд, метавонанд намудҳои фаъолиятеро дарбар 
гиранд, ки намуди асосии фаъолият бошад. Ба 
ҳар як ҳуҷҷати иҷозатдиҳй фаъолияти дар мод- 
даи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо- 
раи низоми иҷозатдиҳй» номбаршуда, як 
намуди фаъолияти муайян дода мешавад.

Ҷорй намудани намуди нави фаъолияти 
иҷозатшаванда ё бекор кардани онҳо танҳо бо 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
низоми иҷозатдиҳй» муқаррар карда мешавад.

Меъёрҳои алоҳидаи танзими масъалаҳои 
махсуси марбут ба иҷозатдиҳй, ки дар дигар са- 
надҳои меъёрии ҳуқуқй мавҷуданд, набояд хи- 
лофи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳй» 
бошанд ва метавонанд танҳо баъди ворид наму- 
дани тағйирот ё иловаҳои дахлдор ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳй» мавриди истифода қарор гиранд.

Ба мақоми ваколатдори иҷозатдиҳанда 
ҳангоми иҷозатдиҳй талаб кардан ё мустақи- 
лона муқаррар кардани намудҳои иловагии 
ҳуҷҷатҳое, ки ба фаъолият вобастаанд ва муқар- 
рар кардани талабот ё шартҳои иловагии дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ни- 
зоми иҷозатдиҳй» пешбининагардида манъ аст. 
Ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳие, ки барои гирифтани 
иҷозатнома заруранд, тибқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳй» 
дода мешаванд.

Шакли варақаҳои (бланкаҳои) ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй аз тарафи мақомоти иҷозатдиҳанда 
тасдиқ карда мешаванд. Варақаҳои ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй бояд ба тариқи типографй тайёр 
карда шуда, дараҷаи ҳифозат, силсилаи қайд ва 
рақам дошта бошанд. Варақаҳои ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии қатъй ме- 
бошанд. Варақаҳои ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро 
мақомоти ваколатдори иҷозатдиҳанда ба ҳисоб 
мегирад ва нигоҳ медорад. Ба ислоҳкунй дар ва- 
рақаҳои ҳуҷҷати иҷозатдиҳй роҳ дода намеша- 
вад. Варақаҳои вайроншудаи иҷозатдиҳй бо 
тартиб додани санад нест карда мешаванд.

Дар сурати гум кардани ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳй, дорандаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳй барои ги- 
рифтани дубликати ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ҳуқуқ 
пайдо мекунад. Тибқи дархости мақомоти вако- 
латдори иҷозатдиҳанда иҷозатномадор ухдадор 
аст иҷозатномаро пешниҳод кунад. Агар доран- 
даи ҳуҷҷати иҷозатдиҳй барои додани дубли- 
кат, азнавбарасмиятдарории ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳй ариза дода бошад, пешниҳод кардани 
нусхаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳй мумкин аст.

Намуди фаъолияте, ки барои амалй наму- 
дани он ҳуҷҷати иҷозатдиҳй дода шудааст, ме- 
тавонад танҳо аз ҷониби шахси ҳуқуқй ё соҳиб- 
кори инфиродй, ки ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ги- 
рифтааст, анҷом дода шавад.

Фаъолияте, ки мақомоти иҷозатнома- 
диҳанда барои иҷрои он ҳуҷҷати иҷозатдиҳй до- 
дааст, дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амалй 
карда мешавад, агар санадҳои ҳуқуқии байнал- 
миллалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 
намудааст, ҳолати дигарро пешбинй намуда 
бошанд, амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳй метавонад 
берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
паҳн гардад.

Яке аз шарту талаботи ҳатмии иҷозат- 
диҳй ҳангоми аз ҷониби дорандаи ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй амалй намудани фаъолияти иҷозат- 
додашаванда риояи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад. Ҳангоми зарурат мақо- 
моти ваколадори иҷозатдиҳанда мутобиқати 
шароити фаъолиятро ба талаботи муқаррар- 
шуда, дар ҷояш месанҷанд. Санҷишҳо аз ҳисоби 
маблағҳои аз буҷетҳои дахлдор барои хароҷоти 
мақомоти иҷозатдиҳанда ҷудогардида гузаро- 
нида мешаванд. Барои аз ҷониби мақомоти иҷо- 
затномадиҳанда баррасй гардидани ариза дар 
бораи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ба намудҳои 
фаъолиятҳое, ки дар моддаи 29 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳй» нишон дода шудаанд, ба андозаи 
як нишондиҳанда барои ҳисобҳо маблағ 
ситонида мешавад. Ин маблағҳо баргардонида 
намешаванд.

Дар сурати аз нав ба расмият даровардани 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи мавҷудияти иҷозат- 
диҳй ба андозаи як нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо маблағ ситонида мешавад. Маблағ ба- 
рои баррасии ариза ва додани ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳй, инчунин барои аз нав ба расмият даровар- 
дани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй аз ҷониби дорандаи
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ҳуҷҷати иҷозатдиҳй дар шакли нақдй ба буҷети 
ҷумҳуриявй пардохт карда мешаванд. Пардохт 
мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгу- 
зории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода меша- 
вад.

Барои гирифтани дубликати ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй, маблағ ба андозае, ки барои аз нав 
ба расмият даровардани ҳуҷҷати тасдиқку- 
нандаи мавҷудияти ҳуҷҷати иҷозатдиҳй сито- 
нида мешавад, пардохт карда мешавад. Мақо- 
моти ваколадори иҷозатдиҳанда ҳуқуқ надо- 
ранд, ки аз аризадиҳанда ҳуҷҷати иҷозатдиҳй 
дигар маблағҳои пулиро ситонад. Ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй дар доираи маблағҳои аз буҷетҳои 
дахлдор барои хароҷоти мақомоти ваколатдори 
иҷозатдиҳанда ҷудогардида маблағғузорй 
карда мешавад. Аризадиҳандаи ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳй барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ба 
мақомоти ваколатдори иҷозатдиҳанда 
ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- ном, шакли ташкилию ҳуқуқй, суроғаи 
ҷойгиршавй ва рақами ягонаи мушаххаси 
шахси ҳуқуқй ё ному насаб, суроға ва рақами 
ягонаи мушаххаси соҳибкори инфиродй;

- фаъолият ё амале, ки барои амалй 
намудани он аризадиҳанда мехоҳад ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй гирад;

- аз ҷониби аризадиҳанда ба зиммаи худ 
гирифтани масъулият барои риоя намудани 
шартҳои иҷозатдиҳии ҳуҷҷати иҷозатдиҳй 
ҳангоми амалй намудани фаъолият ва барои 
эътимоднокии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда.

- шаҳодатномаи ба қайдгирии давлатии 
шахси ҳуқуқй ва соҳибкори инфиродй;

- расиди пардохт барои баррасии ариза.
Аз аризадиҳандаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳй

пешниҳоди ҳуҷҷатҳоеро, ки дар Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳй» пешбинй нашудаанд, талаб кардан 
мумкин нест. Шакли аризаро, мақомоти вако- 
латдорй иҷозатдиҳанда бо дарназардошти тала- 
боти муқараргардида бояд таҳия ва тасдиқ ку- 
над. Мақомоти иҷозатдиҳанда ухдадор аст 
лавҳаи иттилоотй тартиб дода, дар он рӯйхати 
ҳуҷҷатҳо ва намунаҳои онҳоро, ки барои ги- 
рифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй заруранд, овезон 
кунад. Аризадиҳандаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ба- 
рои дурустии маълумот ва ҳуҷҷатҳои пеш- 
ниҳодшуда ҷавобгар аст. Мақомоти ваколат- 
дори иҷозатдиҳанда, дар мавриди зарурат, 
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ҳуқуқ дорад дурустии маълумот ва ҳуҷҷатҳои 
пешниҳоднамудаи аризадиҳандаро санҷад.

Ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки ба мақомоти 
ваколатдори иҷозатдиҳанда барои гирифтани 
ҳуҷҷати иҷозатдиҳй пешниҳод мегарданд, 
тибқи рӯйхат қабул карда мешаванд. Мақомоти 
ваколатдори иҷозатдиҳанда қарорро дар бораи 
додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ё рад кардани ариза 
дар муҳлати на зиёда аз даҳ рӯзи ворид 
гардидани ариза қабул мекунад. Мақомоти 
ваколатдори иҷозатдиҳанда ухдадор аст, ки дар 
муҳлати барои қабули қарор муқарраргардида 
дар бораи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ё рад 
кардани аризаи аризадиҳанда оид ба қарори 
қабулшуда ба таври хаттй огоҳй намояд.

Дар асоси қисми 2 моддаи 22 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳй» иттилоъ оид ба қабули қарор дар 
бораи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ба ариза- 
диҳанда на дертар аз рӯзи кории ояндаи баъди 
қабули қарор дода мешавад. Тибқи талаботи 
қисми 1 моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳй» 
асосҳои рад кардани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй аз 
инҳо иборат мебошанд:

- аз ҷониби аризадиҳанда дар ҳаҷми 
пурра пешниҳод нагардидани ҳуҷҷатҳо;

- ошкор гардидани маълумоти носаҳеҳ 
дар ҳуҷҷатҳое, ки аризадиҳанда пешниҳод 
намудааст;

- хулосаи манфии асоснокшуда оид ба 
натиҷаҳои тадқиқот, муоинаҳо ё дигар 
арзёбиҳои илмй ва техникй дар сурате, ки 
гузаронидани онҳо ҳатмй бошанд.

Рад кардан аз додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй 
бо асосҳои дигаре, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳй» 
муқаррар накардааст, манъ аст.

Шахсони ҳуқуқй ё соҳибкори инфиродй 
ҳуқуқ доранд барои бефаъолиятии мақомоти 
ваколатдори иҷозатдиҳанда инчунин нисбати 
қарори мақомоти иҷозатдиҳанда дар бораи рад 
кардан аз додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй шикоят 
намоянд.

Дар ҳолати азнавташкилдиҳии шахси 
ҳуқуқй, тағйир ёфтани ном ё макони 
ҷойгиршавй ва ё тағйир ёфтани ном ё ҷои 
истиқомати соҳибкори инфиродиро тасдиқ 
менамояд, шахси ҳуқуқй (вориси ҳуқуқии ӯ) ё 
соҳибкори инфиродй ухдадор аст дар давоми на
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дертар аз ҳафт рӯз барои аз нав ба расмият 
даровардани ҳуҷҷати иҷозатнома доштанашро 
тасдиқ менамояд, ариза диҳад ва ба он 
ҳуҷҷатҳоеро замима кунанд, ки тағйироти 
нишондодашударо тасдиқ менамоянд.

Ҳангоми аз нав ба расмият даровардани 
ҳуҷҷатҳое, ки мавҷуд будани иҷозатдиҳиро тас- 
диқ менамоянд, мақомоти ваколатдори иҷозат- 
диҳанда ба феҳристи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй 
тағйироти дахлдор ворид менамоянд. Аз нав ба 
расмият даровардани иҷозатнома аз тарафи 
мақомоти иҷозатномадиҳанда дар давоми панҷ 
рӯз аз рӯзи ворид гардидани аризаи дахлдор 
анҷом дода мешавад. То аз нав ба расмият даро- 
вардан ва гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй до- 
рандаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳй метавонад фаъоли- 
ятро дар асоси нусхаи ҳуҷҷати иҷозатдиҳии 
пештар гирифташуда анҷом диҳад.

Боздоштани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳй 
тибқи қисми 1 моддаи 26 Қонуни мазкур дар ҳо- 
латҳои зерин роҳ дода мешавад:

- ошкор гардидани вайронкунии тала- 
боти Қонуни мазкур аз ҷониби шахси ҳуқуқй ё 
соҳибкори инфиродй;

- аз ҷониби шахси ҳуқуқй ё соҳибкори ин- 
фиродй иҷро нашудани қарорҳое, ки тибқи тар- 
тиби муқарраргардида қабул шудаанд ва 
онҳоро барои бартараф намудани вайронку- 
ниҳои ошкоргардида ухдадор мекунанд.

Мақомоти ваколатдори иҷозатдиҳанда 
ухдадор аст, ки муҳлати аз ҷониби дорандаи 
иҷозат бартараф кардани қонуншиканиро, ки 
боиси боздоштани амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳй 
гардидааст, муқаррар намояд. Муҳлати нишон- 
додашуда набояд аз даҳ рӯз зиёд бошад. Агар 
дорандаи иҷозат қонуншиканиҳои мазкурро дар 
муҳлати муқарраршуда бартараф накарда 
бошад, мақомоти ваколатдори иҷозатдиҳанда 
ухдадор аст ба суд муроҷиат намуда, бекор кар- 
дани ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро талаб намояд. 
Мақомоти ваколатдори иҷозатдиҳанда қарор 
дар бораи боздоштани амали иҷозатдиҳиро дар 
шакли хаттй ба маълумоти дорандаи ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй мерасонад. Дорандаи ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй ухдадор аст, мақомоти ваколатдори 
иҷозатдиҳандаро аз бартараф кардани қонун- 
шиканиҳое, ки боиси боздоштани амали 
ҳуҷҷати иҷозатдиҳй гардидаанд, хаттй хабар- 
дор намояд.

Мақомоти ваколадори иҷозатдиҳандае, 
ки амали иҷозатномаро боздоштааст, дар бораи 
барқарор намудани амали он қарор қабул меку- 
над ва дар ин бора ба иҷозатномадор дар давоми 
се рӯзи баъди гирифтани хабарномаи дахлдор 
ва санҷидани бартараф намудани қонуншика- 
ниҳое, ки боиси боздоштани амали иҷозатнома 
гардидаанд, ба таври хаттй хабар медиҳад. 
Муҳлати иҷозатнома дар давоми боздоштани 
амали он дароз карда намешавад ва барои 
барқарор кардани амали он маблағ ситонида 
намешавад. Агар дорандаи ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳанда шарту талаботи ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро 
риоя накарда бошад ва бар асари ин ба ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунй, саломатии шаҳрвандон, 
мудофиа ва амнияти давлат, мероси фарҳангии 
халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиён расида 
бошад, ё дар ҳолате, ки агар дорандаи ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳанда қонуншиканиҳоро дар муҳлати 
муқарранамудаи мақомоти ваколатдори иҷозат- 
диҳанда ислоҳ накарда бошад, ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳй бо қарори суд дар асоси аризаи мақомоти 
ваколатдори иҷозатдиҳанда бекор карда меша- 
вад. Инчунин, мақомоти иҷозатдиҳанда ҳуқуқ 
дорад ҳангоми ба суд додани ариза амали 
иҷозатномаи мазкурро то рӯзи ба қувваи 
қонунй даромадани қарори суд боздорад.

Амали ҳуҷҷати иҷозатдиҳй дар асоси 
аризаи шахси ҳуқуқй ё соҳибкори инфиродй аз 
ҷониби мақоми иҷозатдиҳй ва дар ҳолати 
муқаррар намудани ғайриқонунй будани 
қарори мақоми иҷозатдиҳанда оид ба додани 
ҳуҷҷати иҷозатдиҳй ва муқаррар гардидани 
ҳолати гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй бо 
пешниҳоди ҳуҷҷатҳои қалбакй аз ҷониби 
мақомоти судй бекор карда мешавад

Нисбати ба қарори суд дар бораи бекор 
кардани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй тибқи тартиби 
муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шикоят кардан мумкин аст.

Барои додани ҳуҷатти иҷозатдиҳй ба 
аризадиҳанда пеш аз ҳама мақомоти 
иҷозатдиҳанда қарор дар бораи додани ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳиро қабул менамояд. Мақомоти 
иҷозатдиҳанда дар асоси қисми 2 моддаи 22 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
низоми иҷозатдиҳй» танҳо баъди қабули қарор 
додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй на дертар аз рӯзи 
кории оянда ба аризадиҳанда иттилоъ медиҳад.
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Дар асоси қисми 3 моддаи 22 Қонуни 
мазкур агар аризадиҳанда дар муддати сй рӯзи 
баъди ба ӯ фиристодани (супурдани) огоҳинома 
дар бораи қабули қарор оид ба додани ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳй бе сабабҳои узрнок барои 
гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳии ба расмият 
даровардашуда муроҷиат накарда бошад, 
мақоми иҷозатдиҳанда ҳуқуқ дорад, қарор дар 
бораи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро бекор 
кунад ё дар бораи беэътибор донистани он 
қарор қабул намояд.

Тибқи қисми 4 моддаи 22 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳй» ҳуҷҷати иҷозатдиҳй дар он сурат 
додашуда эътироф мегардад, ки агар мақоми 
иҷозатдиҳанда дар муҳлати муқаррарнамудаи 
Қонуни мазкур ба аризадиҳанда ҷавоб надода 
бошад.

Талаботи моддаи 22 Қонуни мазкур 
муҳлати додани ҳуҷҷати иҷозатномадиҳиро 
муқаррар накардааст. Аз ин рӯ зарур мешумо- 
рем, ки тибқи сархати якуми қисми 2 моддаи 5 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экс- 
пертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъё- 
рии ҳуқуқй ва лоиҳаи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй» [4] муҳлати додани ҳуҷҷати иҷозат- 
диҳй муқаррар нагардидааст ва омили бавуҷуд- 
оварандаи коррупсия дар моддаи 22 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳй» мушоҳида мешавад. Аз ин лиҳоз 
хуб мебуд, агар дар моддаи мазкур муҳлати 
додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳй нишон дода шавад.

Бояд иброз намуд, ки дар моддаи 29 
Қонуни мазкур як қатор номгӯи ҳуҷҷатҳои 
иҷозатдиҳй, ҳуҷҷатҳое, ба монанди сертификат 
мавҷуданд, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори 
давлатии иҷозатдиҳанда дар натиҷаи 
гузаронидани баҳодиҳии мутобиқати 
фаъолияти субъекти хоҷагидор ба регламенти 
техникй ва стандартҳо муайян карда мешавад. 
Дар робита ба ин бояд қайд кард, ки Қонуни 
мазкур сертификатҳоеро, ки аз натиҷаи 
гузаронидани баҳодиҳии мутобиқат дода 
мешаванд, дарбар немегирад. Вобаста ба ин, аз 
номгӯи ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳй, ҳуҷҷатҳое ки 
дар натиҷаи гузаронидани баҳодиҳии 
мутобиқат дода мешаванд, хориҷ карда 
мешаванд. Ғайр аз ин, аз номгӯи қайдгардида, 
инчунин он ҳуҷҷатҳое хориҷ карда мешаванд, 
ки хусусияти иҷозатдиҳиро барои амалй

намудани фаъолият ва ё амали муайян дар 
давоми муҳлати муқарраргардида бо риояи 
ҳатмии шартҳои иҷозатдиҳй надоранд ва дар 
таҷриба дода намешаванд. Бо дарназардошти 
ин пешниҳод карда мешавад, ки дар моддаи 29 
сархати сеюми банди 3, сархати сеюми банди 4, 
сархати дуюм ва чоруми банди 8, сархати 
шашум ва ҳафтуми банди 9, сархати дуюм ва 
сеюми банди 10 сархати якум, дуюм, сеюм, 
панҷум, шашум, ҳаштум ва нуҳуми банди 11, 
сархати даҳуми банди 12, банди 18, сархати 
чоруми банди 19 хориҷ карда шаванд.

Ҳамзамон, дар натиҷаи таҳлил зарурат ба 
миён омад, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи низоми иҷозатдиҳй»-ро ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикисон [5], ки 22 
майи соли 2016 бо тариқи райпурсии 
умумихалқй тағйиру иловаҳо ворид карда шуд, 
мутобиқ гардонем. Аз ин рӯ, пешниҳод карда 
мешавад, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи низоми иҷозатдиҳй» аз матни 
моддаи 2 калимаи «(Сарқонуни)» хориҷ карда, 
дар қисми 2 моддаи 7 калимаи «қаламрави» ба 
калимаи «ҳудуди» иваз карда шавад.

Рӯйхати адабиёт:
1. Стратегияи муқовимат ба коррупсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020. 
[Манбаи электронй] Барномаи махзани иттилооти 
ҳуқуқии марказонидашудаи Адлия 7.00.

2. Низомномаи Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Манбаи электронй] Барномаи 
махзани иттилооти ҳуқуқии марказонидашудаи 
Адлия 7.00.

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи низоми иҷозатдиҳй» (Ахбори Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, №7-8, мод. 
606; с. 2012, №4, мод. 252, №7, мод. 686, №12, қ. 
1, мод. 1024; с. 2014, №7, қ. 2, мод. 400, №12, мод. 
824; с. 2015, №11, мод. 957, №12, қ. 1, мод. 1113).

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои 
меъёрии ҳуқуқй ва лоиҳаи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, с. 2012, №12, қ.1, мод. 1019).

5. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 6 
ноябри соли 1994 бо тагйиру иловаҳо аз 26 
сентябри соли 1999,22 июни соли 2003 ва 22 майи 
соли 2016. Душанбе: «Нашриёти Ганҷ», 2016.
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ТАҶРИБАИ СУДИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ҚАРОРИ

Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон

№2
аз «28» марти соли 2018 шаҳри Душанбе

“Дар бораи ворид намудани тағйироту 
иловаҳо ба Қарори Пленуми Суди Олии 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 октябри 
соли 2013 таҳти №3 “Дар бораи татбиқи 
меъёрҳои Кодекси мурофиавии иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми баррасии 
парвандаҳо дар марҳилаи кассатсионии суди 
иқтисодй”

1. Дар дебоча рақамҳои «49, 50 ва 52» ба 
рақамҳои «47 ва 48» иваз карда шаванд.

2. Дар зербанди якуми банди 5, зербанди 
якуми банди 7, зербандҳои якум ва дуюми 
банди 12, зербандҳои якум, дуюм, сеюми банди 
18, зербанди якуми банди 19, зербандҳои якум 
ва дуюми банди 24, зербанди шашуми банди 25, 
зербанди чоруми банди 26 ва зербанди дуюми 
банди 32 калимаи «оиди» ба калимаҳои «оид 
ба» иваз карда шаванд.

3. Ба банди 3 ҷумлаи дуюм бо мазмуни 
зерин илова карда шавад: «Нисбат ба таъиноти 
хусусии суди иқтисодии марҳилаи якум 
шахсони иштироккунандаи парванда ва шахси 
нисбаташ таъиноти хусусй қабулгардида 
метавонанд бо тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории мурофиавии иқтисодй шикояти 
хусусй пешниҳод намоянд.»

4. Дар ҷумлаи дуюми зербанди якуми 
банди 22 пас аз калимаҳои «таъиноти суди 
иқтисодии марҳилаи якум» аломат ва 
калимаҳои «, аз ҷумла нисбати таъиноти 
хусусй» илова карда шавад.

5. Ҷумлаҳои дуюм, сеюм ва чоруми 
зербанди сеюми банди 26 хориҷ карда шаванд.

6. Банди 27 дар таҳрири зайл ифода карда

шавад: «Тибқи муқаррароти моддаи 2501
Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон суди марҳилаи кассатсионй дар 
ҳолатҳои пешбининамудаи моддаи 1861 
Кодекси мазкур ҳуқуқ дорад таъиноти хусусй 
қабул намояд. Нисбати таъиноти хусусии 
қабулнамудаи суди марҳилаи кассатсионй 
шахсони иштироккунандаи парванда ва шахси 
нисбаташ таъиноти хусусй қабулгардида бо 
тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс 
метавонанд шикоят пешниҳод намоянд».

7. Зербанди чоруми банди 32 дар таҳрири 
зайл ифода карда шавад: “Суди марҳилаи 
кассатсионй дар натиҷаи баррасии шикоят 
нисбати таъинотҳое, ки бояд зимни баррасии 
парванда дар маҷлиси судй ҳал гарданд, ҳуқуқ 
дорад мутобиқи банди 3 қисми 4 моддаи 251 
Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъинотро қисман ва ё пурра бекор 
намуда, масъаларо моҳиятан ҳал намояд”.

8. Зербанди якуми банди 36 дар таҳрири 
зерин ифода карда шавад:

“Мутобиқи талаботи қисми 3 моддаи 250 
Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар марҳилаи кассатсионии суди 
иқтисодй масъалаи тақсими хароҷоти судй 
миёни тарафҳо, дар сурати қабул намудани 
санади судии нав, инчунин агар масъалаи 
тақсими хароҷоти судй аз ҷониби суди 
марҳилаи якум ҳал нагардида бошад, бо 
тартиби пешбининамудаи моддаи 109 Кодекси 
мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳал карда мешавад.”

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаландарзода М. С.

Котиби Пленум,
судяи Суди Олии иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Азизи Ҷ.А.
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ИТТИЛООТ ИНФОРМАЦИЯ

МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗӮИ «ПЕШГИРИИ ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА 

ДАР ҶУМҲУРИИ тоҷикистон»

16 августи соли 2018 дар Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи «Рушди 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
иҷтимой» баргузор гардид, ки дар кори он 
намояндагон аз якчанд вазорату идораҳои 
давлатй ва муассисаҳои илмию тадқиқотии 
кишвар иштирок намуданд.

Мизи мудаввар бо сухани ифтитоҳии 
муовини якуми Директори Маркази миллии 
қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Баҳриддинзода Субҳиддин Эсо 
оғоз гардид. Мавсуф қайд намуданд, ки сиёсати 
иҷтимой-ҳуқуқии давлат, ки соҳаҳои 
мухталифро дарбар гирифтааст, ба ҳалли масо- 
или муҳими иҷтимой равона карда шудааст. Аз 
ин рӯ, ҷараёни инкишофи муносибатҳои 
ҷамъиятй дар соҳаи мазкур зарурати таҳлили 
қонунгузории иҷтимоиро дар шароити ҳозира 
тақозо менамояд.

Сипас тибқи барномаи тарҳрезигардидаи 
мизи мудаввар сухан ба иштирокчиёни ин чора-

бинй дода шуд, ки ҳар яке бо мавзӯъҳои ҷолибу 
ҳалталаб баромад намуда, фикру ақидаҳои 
хешро иброз доштанд.

Ҳамзамон, доир ба дигар паҳлӯҳои актуа- 
лии қонунгузории иҷтимой маърӯзаҳои пур- 
муҳтаво аз ҷониби иштирокчиёни мизи мудав- 
вар пешниҳод гардиданд. Бахусус, мавзӯъҳои 
«Қонунгузории ҳифзи иҷтимой», «Сайёҳии 
иҷтимой: Заминаҳои ҳуқуқй ва инкишофи он 
дар Тоҷикистон», «Нақши рушди ҳунарҳои 
мардумй дар фаъолгардонии занон», 
«Инкишофи қонунгузории пасошӯравии соҳаи 
иҷтимой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Низоми 
навъи нафақа дар Тоҷикистон», «Қонунгузории 
муҳоҷират: Рушд ва мушкилот дар ин самт» ва 
дигар масъалаҳои ба рушди қонунгузории 
соҳаи иҷтимой алоқамандбуда мавриди таҳлилу 
баррасй қарор гирифтанд.

Дар фарҷоми кори мизи мудаввар вобаста 
ба мавзӯъҳои матраҳгардида аз ҷониби 
иштирокчиён музокираҳо сурат гирифтанд.

Нуров Ҳофиз,
сармутахассиси Шуъбаи қонунузорй оид ба 
меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии Маркази 
миллиии қонунгузории назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗӮИ «НАҚШИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ДАР НИЗОМИ
ҚОНУНГУЗОРИИ миллй»

Дар Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 сентябри 
соли 2018 бахшида ба 27-умин солгарди 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мизи мудаввар дар мавзӯи «Нақши 
Истиқлолият дар низоми қонунгузории миллй» 
баргузор гардид, ки дар кори он кормандони 
мақомоти ҳокимияти қонунгузорй, иҷроия, 
судй, ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои илмии ҷумҳурй 
ва кормандони Марказ иштирок доштанд.

Мизи мудавварро муовини директори 
Маркази миллии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқ Саидзода И. ифтитоҳ намуда, 
иброз дошт, ки раванди ҷаҳонишавй ба тамоми 
соҳаҳои ҳаёти сиёсй, иқтисодй, иҷтимию, 
фарҳангии миллату кишварҳо ва тамаддунҳо 
таъсир расонида, чунин сурат гирифтани 
масъала ба андозаи муайян дар рушди 
давлатдории миллй ва бехатарии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ бетаъсир намемонад.

Ҳамзамон, дар мизи мудаввар намоян- 
дагони дигар мақомоти давлатй, бахусус 
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Академияи Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон ва кормандони Маркази 
миллии қонунгузории назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маърӯзаҳо баромад 
карданд. Зимни баромади худ иштирокчиёни 
мизи мудаввар изҳор доштанд, ки 
Истиқлолияти давлатй таҷассумкунандаи

асосҳои соҳибихтиёрй ва тамомияти ҳудуди 
мамлакат буда, вобаста ба аҳамияти худ дар 
низоми сиёсиву ҳуқуқй мақоми марказиро 
ишғол менамояд. Дар даврони истиқлолият 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти иқтисодй, 
сиёсй, иҷтимой, фарҳангй ва ҳуқуқй ба 
комёбиҳои назаррас ноил шудааст, ки ба ин 
қабули қонунҳои ба талаботи замона ҷавобгӯй 
мусоидат намудаанд.

Дар мизи мудаввар маърӯзаҳо оид ба 
мавзӯъҳои «Инкишофи ҳокимияти судй дар 
даврони истиқлолият», «Доир ба баъзе 
масъалаҳои инкишофи қонунгузорй дар 
даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», «Рушди қонунгузории соҳаи 
коррупсия дар даврони истиқлолият», 
«Масъалаҳои актуалии маводи мухаддир дар 
даврони истиқлолият», «Рушди қонунгузории 
меҳнат дар даврони истиқлолият», «Рушди 
қонунгузории молия дар давраи истиқлолият» 
ва ғайра пешниҳод гардиданд.

Дар маърӯзаҳои мазкур паҳлӯҳои 
гуногуни масъалаи соҳибистиқлолиятй ва 
таъмини ҳифзи суботи сиёсию ҳуқуқй, тахдиду 
хатарҳои дохиливу беруние, ки ба амнияти 
миллй, истиқлолият ва суботи кишвар таъсир 
мерасонанд, андешидани чораҳои пешгирику- 
нандаи хатарҳои имрӯза, ба мисли терроризм, 
экстремизм, паҳн шудани ғояву ақидаҳои 
бегона, барангехтани ҷангҳои иттилоотй ва 
роҳҳои таъмини амнияти иттилоотй мавриди 
таҳлилу баррасй қарор гирифтанд.

Алямова Меҳрангез
сармутахассиси шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии 
Маркази миллиии қонунгузории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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ТАЛАБОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

1. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ 
МУ АЛЛИФОН
- 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 ХРЕО.

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 МАВЗӮЙ
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: Типе» № \у Кошап Т1 14 кгл; Тппсн 
№ \у Кошап 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 МшгозоД ОШсе - 
\¥оп! 2003 ё \¥оп! 2007.
Номи мақола: дар маркази сатр, бе сархат, бо 
ҳарфҳои калон.
Матн: баробаркунӣ -  «по ширине».
Ҳаҷми саҳифа: на камтар аз 7 саҳифа (барои 
мақолаи илмӣ).

Шакли намунавии барасмиятдарории 
рӯйхатҳои библиографӣ

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 ХРЕО.

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: Типе» Ме\у Кошап 14 кгл; Типе» Ме\у 
Кошап Т1 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 Мюгокой ОШсе - 
\УоМ 2003 или \УоШ 2007.
Название статъи: по центру, без отступа, 
прописными буквами.
Текст: выравнивание «по ширине».
Объем страниц: не менее 7 страниц (для 
научной статьи).

Примерный формат оформления 
библиографических списков
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Маҷаллаи «Қонунгузорй» оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва қонунгузорӣ мақолаҳои илмӣ, 
илмӣ-оммавӣ ва тахдилӣ нашр карда, доир ба чорабиниҳои муҳими сиёсию ҳуқуқии ҷумҳурӣ 
маълумот медиҳад ва бо мақсади фаҳмо гардидани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
тафсирҳо таҳия намуда, аз мутахассисони варзидаи соҳаи ҳуқуқшиносӣ ба саволҳои мубрами 
хонандагони худ посух меҷӯяд ва бо фаъолияти густурда ҷиҳати боло рафтани сатҳи дониши 
ҳуқуқии шаҳрвандон саҳм мегирад.

Шумораи маҳдуди маҷалла ба фурӯши чакана бароварда мешавад. Беҳтарин роҳи 
дастрас намудани маҷалла обуна мебошад.

Обуна ба маҷаллаи «Қонунгузорй» дар ҳамаи шуъбаҳои алоқа анҷом дода мешавад.
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