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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи инсон њамчун 

арзиши олї ва мавзуи марказї дар њама даврањои ташаккул ва инкишофи 

таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик дониста мешуд. Муќаррар намудани сатҳ ва 

дараљаи зарари аз кирдори манъгардида расонидашуда, эътирофи худи 

кирдор ҳамчун амали зишту зиддиҳуќуќӣ  аз сатњ ва дараљаи шуури мардуми 

ҳамон замон вобаста буд. Аз ин љост, ки шакл ва намуди мухталифи меъёрњо 

ва механизми татбиќи онњо дар даврањои гуногуни таърихї коркард ва 

татбиќ гардидаанд, ки њамчун таљрибаи ѓании халќи мо барои фаъолияти 

њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќсозї ибратомўзанд. Њифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари моддию маънавӣ дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии тоҷикон мавзуи 

марказї дониста мешуд. Аз љониби дигар, онҳо ба таълимоти динию фалсафӣ 

танзим ёфта, бо тарзу усулҳои хос ҳифз мегардиданд. Дар низоми ҳуқуқии 

тошўравї, шӯравӣ ва пасошӯравии Тоҷикистон роҳҳо ва механизмњои ҳифзи 

ҳуқуқи инсон, ки ба халќи тољик хосанд, ташаккул ёфтаанд. Аз ин рӯ, 

махсусияти њифзнамоии њуќуќи инсон аз зарари маънавӣ ва шаклҳои хоси 

танзими њуќуќии он дар низомҳои таърихӣ-ҳуќуќӣ тањќиќи алоњидаро талаб 

менамояд.  

Мавриди зикр аст, ки ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

натиҷаи поймол гардидани ҳуќуќ ба ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, эътибор, 

номус, номи нек ва монанди инҳо ба вуҷуд меояд. Неъматҳои ғайримоддии 

зикршуда дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мавқеи хосро 

ишғол менамоянд. Аз ин рӯ, ҳифзи шаъну шарафи инсон аз туҳмат, таҳқир ва 

дигар кирдорҳои ба он таљовузкунанда дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии 

Тоҷикистон масъалаи марказиро ташкил намуда, дар меъёрҳои ҳуқуқӣ 

мавриди танзим ва ҳифзнамоӣ қарор дода шуда, то замони мо ба тариќи 

меросият омада расидаанд. Дар низоми ҳуқуқи Тоҷикистони муосир ба 

масъалаи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавӣ таваҷҷуҳ зоҳир гардида, 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ҶТ), кодексҳои соҳавӣ ва 

қонунҳои алоҳидаи амалкунанда онро мавриди танзими пурра ва ҳамаљониба 
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қарор додаанд. Аз ҷумла, м. 5 Конститутсияи ҶТ ҳаёт, қадр, номус ва дигар 

ҳуқуқҳои фитрии инсонро дахлнопазир дониста, эътироф, риоя ва ҳифзи 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро вазифаи давлат шуморидааст1. Муќаррароти 

мазкури конститутсионї, аз як љониб, талабот ва мутобиќгардонии низоми 

њуќуќи миллї ба принсипњои инсондўстї ва талаботњои меъёрњои 

байналмилалї бошад, аз љониби дигар, муќарраротест, ки дар низомњои 

таърихии њуќуќии  халќи тољик дар шакл ва сатњи хоси замон инъикос 

гардида, нишон аз меросияти арзишњо ва муќаррароти њуќуќї дар низоми 

њуќуќи миллии Тољикистон мебошанд. Дар њама даврањои инкишофи низоми 

њуќуќ поймол намудан ва расонидани зарар ба шахс ва њуќуќу манфиатњои ў 

њамчун арзиши олї, махсусан расонидани зарар ба ќадру ќиммат ва обрўю 

эътибори шахс љавобгарї ва масъулияти муайяни њуќуќиро ба вуљуд меовард. 

Аз ин рў, тањќиќи заминавии масъалањои мазкур дар даврањои гуногуни 

таърихї, махсусияти танзимнамої ва њифз намудани ин арзишњо, проблемаи 

меросият дар низоми њуќуќи миллї, њолати кунунии низоми танзими њуќуќї 

ва роњњои рушди минбаъдаи ќонунгузории амалкунанда дар ин самт 

зарурати тањкиќи илмиро талаб менамоянд. 

Самти дигари масъалаи тањќиќшаванда аз муайян намудани ҳаҷм, 

дараҷа ва андозаи зарари расонидашуда, муқаррар ва татбиқ намудани 

ҷавобгарии ҳуқуқии мувофиқ ба он иборат мебошад. Масъалаи мазкур 

гарчанде дар қонунгузории кишвар дар сатҳи зарурӣ танзими ҳуқуқии худро 

ёфта бошад ҳам, вале аз нуқсони ҷиддӣ ва назарраси танзимнамоӣ орӣ нест. 

Аз ин рӯ, баҳри такмили қонунгузории амалкунандаи ҶТ таҳқиқи назариявӣ, 

таърихӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқии низоми қонунгузории миллӣ, таљрибаи 

њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќсозии кишварњои хориҷӣ ва муќаррароти 

санадҳои байналмилалӣ заруранд. 

Масъалаи эътироф, арзишмандӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар маркази 

таваљљуњи њамешагии Президент ва Њукумати ҶТ ќарор дорад. Бо дарки 

 
1  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26-уми сентябри 
соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 

http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021). 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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зарурияту муњиммияти масъала Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 

Рањмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз санаи 26.12.2018 изҳор 

намудаанд, ки «Таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ, амнияти давлат, суботу 

оромии ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, мубориза 

бо ҷинояткорӣ вазифаи бевоситаи хизматӣ ва қарзи виҷдонии ҳар як 

корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад»2. Ҳукумати кишвар ҳанӯз 

аз солҳои аввали ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ба масъалаи ҳифзи 

ҳуқуқи инсон таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамуд. Эътироф ва њифзи њуќуќњои 

маънавї ва ѓайримодии инсон њамчун арзиши олї дар сатњи ќонунгузорї, 

пеш аз њама, Конститутсияи ҶТ, Кодекси граждании ҶТ (минбаъд – КГ ҶТ), 

Кодекси ҷиноятии ҶТ (минбаъд – КҶ ҶТ), Кодекси меҳнати ҶТ (минбаъд – 

КМ ҶТ) ва як ќатор ќонунњои алоњидаи кишвар бо махсусияти миллї 

дастоварди низоми њуќуќии кишвари мост. Аммо, дар баробари 

дастовардҳои зиёди назариявию амалии низоми ҳуќуќии миллӣ, дар баъзе аз 

ќисматҳои ќонунгузории амалкунанда нуќсонҳои љиддӣ ба назар мерасанд. 

Ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди минбаъдаи ќонунгузории миллӣ аз 

мубрамияти бештари мавзуи таҳќиќшаванда дарак медиҳад.  

Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмї. Масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар ҶТ то кунун ҳамчун мавзуи таҳқиқоти илмии таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

назариявӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи диссертатсионӣ қарор нагирифтааст. Паҳлуҳои 

алоњидаи мавзуи мазкур аз нигоњи таърихї-њуќуќї ва назариявї-њуќуќї 

ќисман аз љониби муҳаққиқони ватанӣ тањќиќ гардидаанд. Дар ин миён 

метавон тањќиќотњои У.А. Азиззода3, Н.И. Бобоева4, И.Х. Бобоҷонзода5, Э.Б. 

 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз  санаи  26.12.2018 
[Захираи электронӣ].Манбаи дастрасӣ: https://mfa.tj (Санаи муроҷиат: 12.11.2021). 
3 Ниг.: Азизов  У.А.  Эволюция  институтов  преступления  и  наказания  на  территории  исторического  и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография  [отв.  ред.  Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с. 
4 Ниг.: Бобоева Н.И. Эволюция государственной власти в историческом таджикистане (IX-XIV вв): дис. ... 
канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 220 с. 
5 Ниг.: Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории (теоретико-
аксиологический и частно-правовой анализ): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 369 с. 

https://mfa.tj/
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Буризода6, А.М. Диноршоҳ7, З.Х. Зокирзода8, А.И. Имомов9, Ш.Ф. 

Искандаров10, Э.С. Насриддинзода11, Д.С. Раҳмон12, Б.А. Сафарзода13, И.И. 

Саидзода14, Ҷ. Саъдизода15, Н.Ф. Сафарзода16, Ф.Т. Тоҳиров17, А.Ғ. 

Холиқзода18, Р.Ш. Шарофзода19, Ф.М. Шоев20, Ш.Ш. Шосаидзода21 ва 

дигаронро номбар намуд. 

Бинобар сабаби падидаи комплексӣ будани масъалаи ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ, дар илмҳои дигари соҳавӣ-ҳуќуќӣ ҷанбаҳои 

алоҳидаи мавзуи таҳќиќшаванда аз љониби муҳаќќиќони соҳаҳои ҳуқуқи 

ҷиноятӣ, гражданӣ, меҳнатӣ ва ҳуқуқи конститутсионї мавриди таҳқиқ қарор 

 
6 Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1–2 (от древнейших времен до 
начала XX века). – Душанбе: Ирфон, 2007. – 244 с. 
7 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис.…  д-ра  юрид.  наук. – Москва, 2015. – 535 с. 
8 Ниг.: Зокирзода, З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ...ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 176 с. 
9 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – 358 
с.; Имомов А.И. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї. Нашри чорум бо таѓйироту 
иловањо. – Душанбе: Офсет Империал, 2017. – 760 с.   
10 Ниг.: Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государственных правозащитных 
институтов по правам человека в Таджикистане:  дис.  … канд.  юрид.  наук. – Душанбе, 2018. – 192 с. 
11 Ниг.: Насурдинов Э.С. Правовая культура: монография [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – М.: Норма, 2014. – 352 
с. 
12 Ниг.: Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой  культуры:  история  
и современность: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 216 с. 
13 Ниг.: Сафаров  Б.А. История  воплощения  концепций  и международных стандартов в области прав 
человека в правовую систему Республики  Таджикистан:  дис.  … д-ра  юрид.  наук. – Душанбе, 2015. – 370 с.; 
Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – Душанбе: 
ЭР-граф, 2016. – 324 с.  
14 Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 
общетеоретический анализ: дис. … канд.  юрид.  наук. – Душанбе, 2015. – 209 с. 
15 Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Тољикистон: дис. … ном. илм. ҳуқуқ.  – Душанбе, 2017. – 241 с.   
16 Ниг.: Сафарзода Н.Ф. Њуќуќ ба саломатї: масъалањои назарї ва амалї: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 
2022. – 177 с. 
17 Ниг.: Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 260 с. 
18 Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. 
– 488 с.;  Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2010. – 400 с.; Холиқов А.Ғ. 

Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 380 с. 
19 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш.  Назарияи  давлат  ва  ҳуқуқ:  китоби  дарсӣ  барои  макотиби  олӣ. – Душанбе: 
Сино, 2018. – 784 с. 
20 Ниг.: Шоев Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали: дис. …канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2018. – 218 с.; Шоев Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми 
Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои гуманитарӣ. – 2000. – № 3. – С. 202-210; Шоев 

Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ дар ҳайати профессорон, 
омӯзгорон ва донишҷӯён «Рӯзи илм». – Душанбе: Сино, 2000. – С. 148-149; Шоев Ф.М. Мухаммад Газали и 
его идеи о правах человека // Права человека: История, теория и практика / Под ред., д.ю.н. Диноршоева 
А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016. – С. 120-136; Шоев Ф.М. Учения персидско-таджикских 
мыслителей о правах человека // Государствоведение и права человека. – 2019. – № 1 (13). – С. 25-30. 
21 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. … ном. илм. ҳуқуқ.  – Душанбе, 2020. – 
235 с. 
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гирифтаанд. Дар ин маврид асарњои олимони ватанї Қ.Б. Қурбонов22, Ш.М. 

Менглиев23, П.З. Мирзоев24, Р.В. Мирбобоева25, В.А. Ойгензихт26, Ш.Т. 

Тағойназаров27 ва дигаронро ќайд кардан мумкин аст.  

Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз амалҳои љинояткорона дар низомҳои таърихӣ-

ҳуқуқӣ аз љониби У.А. Азиззода28, Г.С. Азизқулова29, Ф.Т. Тоҳиров30, А.Ғ. 

Холиќзода31, Р.Ш. Шарофзода32 таҳқиқ гардидааст. Ҳамзамон масъалаи 

ҳифзи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии инсон, сатҳи инъикос ва ҳифзи онҳо дар 

конститутсияҳои ҶТ ва санадҳои байналмилалӣ аз ҷониби Б.С. Гадоев33, А.М. 

Диноршоҳ34, А.И. Имомов35, И.И. Саидзода36, Ҷ. Саъдизода37, Б.А. 

Сафарзода38 ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.  

 
22 Курбонов К.Б. Гражданско-правовое понятие права на прикосновенность частной жизни // Вестник 
Таджикского национального университета / Серия гуманитарных наук. – 2011. – № 6/1 (70). – С. 231-237; 
Курбонов К.Б. Право на неприкосновенность частной жизни как  личное неимущественное право // 
Правовая жизнь. – 2013. – № 4 (04). – С. 61-78. 
23 Ниг.: Менглиева Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – 132 с.; Менглиев Ш.М. 
Избранные труды  по  гражданскому  праву. – Душанбе,  2011. – 596 с. 
24 Мирзоев П.З. Компенсация неимущественного вреда, как форма реализации внедоговорной 
ответственности государства за вред, причиненный предпринимателям // Правовая жизнь. – 2013. – № 3 (03). 
– С. 71-77. 
25 Ниг.: Мирбабаева Р.В. Правовое регулирование приобретения, использования и защиты права на 
товарный знак в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2012. – 182 с. 
26 Ниг.: Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Часть общая. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 224 
c.; Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах. Учебное пособие. – 
Душанбе, 1980. – 111 с. 
27 Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданско – правовое регулирование личных неимущественых прав граждан в 
СССР.  – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с. 
28 Ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории 
дореволюционного Таджикиистана. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с.  
29 Азизкулова  Г.С. Понятие и виды преступлений по уголовному законодательству Афганистана // 
Государство и право. – Душанбе,  1996. – № 1. – С. 12-16. 
30 Ниг.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). – Душанбе: Амри илм, 
2001. – Т. 2, ч. 1. – 494 с. 
31 Ниг.: Халиков А.Г. Древнее уголовное право таджиков (Зороастрийская эпоха): учеб.пособие. – Душанбе: 
Джамаил, 2004. – 104 с.; Халиков, А.Г. Хадис как источник мусульманского права. – Душанбе, 1998. – 151 с. 
32  Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Политические и правовые идеи «Синдбаднаме». – Душанбе: Дониш, 1998. – 213 

с.; Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2011. – 460 с. 
33 Ниг.: Гадоев Б.С. Маҷмӯаи Конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – 633 с. 
34 Диноршоев А.М. Формирование современных концепций прав человека // Закон и право. – 2015. – № 6. – 
С. 45-48; Диноршоев А.М., Саъдизода Љ. Андешаи њуќуќи инсон дар таълимоти динї ва фалсафї // 

Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – 2018. – № 2 (10). – С. 29-37; Диноршоњ А.М., Бабакулова Г.И. Мафҳум ва 

мавќеи ҳуқуқҳои шахсї дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – № 2 
(14). – С. 16-22. 
35 Имомов А.И., Диноршоев А.М. Некоторые дискуссионные вопросы о методах конституционно правового 
регулирования // Правовая жизнь. – 2019. – № 3 (27). – С. 63-69; Имомов А.И., Бойназарова Ш.С. Вазъи 

ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд ва соҳибихтиёрии давлатӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1 (33). – С. 34-45. 
36 Саидзода И.И., Давлятов С.Ҳ. Нақши санадҳои байналмилалӣ дар барҳам додани шиканља // 
Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2020. – № 3 (19). – С. 142-151; Саидзода И.И., Зиёвадинов И.И., Рањимов 

Р.Р. Истифодаи шиканља ва хатарњои он // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2020. – № 2 (18). – С. 62-71. 
37 Саъдизода Љ. Фарњанги њуќуќи инсон њамчун кафолати давлатии таъмини њуќуќу озодињои инсон // Паёми 

донишгоњи миллии Тољикистон / Силсилаи илмњои љомеашиносї. – 2013. – № 3/7-2. – С.51-54; Саъдизода Ҷ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43846275
https://elibrary.ru/item.asp?id=43846275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43846267
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43846267&selid=43846275
https://elibrary.ru/item.asp?id=46637169
https://elibrary.ru/item.asp?id=46637169
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46637165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46637165&selid=46637169
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Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ҳамчун мавзуи таҳќиќи 

назариявӣ-ҳуќуќӣ ва соҳавӣ-ҳуќуќӣ предмети омӯзиши як ќатор олимони 

хориҷӣ низ ќарор гирифтааст. Чунончӣ, А.Л. Анисимов39, К.М. Арсланов40, 

С.М. Воробев41, Г.Г. Горшенков42, Д.Г. Дурнаикин43, К.В. Капустянский44, 

Н.В. Кузнетсова45, О.И. Осадчая46, В.С. Романов47, В.В. Рябин48, Е.В. 

Смиренская49, И.А. Сухаревский50, Л.Р. Сюкияйнен51, А.М. Эрдалавский52 ва 

дигарон.   

Бояд тазаккур дод, ки саҳми олимони ватанӣ дар таҳқиқи масъалаи 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бузург аст. Бо вуҷуди ин, ҷанбаҳои 

таърихӣ-ҳуќуќӣ ва назариявӣ-ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқ инсон аз зарари маънавӣ 

ҳамчун мавзуи мукаммали монографӣ таҳќиќ нагардидааст. Дар илми 

 
Фарњанги њуќуќи инсон зери таъсири ислом ва  дугунагї дар андешањо //  Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 2 (26). – 
С. 32-44.  
38 Сафарзода Б.А. Влияние международных стандартов по правам человека на национальное 
законодательство республики таджикистан // Государствоведение и права человека. – 2018. – № 1 (09). – С. 5-
9; Сафарзода Б.А. Закрепление основных прав и свобод человека и гражданина в Конституции Республики 
Таджикистан и их соотношение с международными стандартами // Правовая жизнь. – 2019. – № 1 (25). – С. 
14-26; Сафарзода Б.А., Бухориева С.М. Сравнительно-правовой анализ закрепления международных 
стандартов в области защиты прав женщин в законодательстве Республики Таджикистан // Правовая жизнь. 
– 2020. – № 1 (29). – С. 55-73. 
39 Ниг.: Анисимов А.Л. Актуальные вопросы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 
репутации в РФ (теория и практика): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – 173 с. 
40 Ниг.: Арсланов К.М. Функции правового института возмещения морального вреда при посягательстве на 
честь, достоинство, деловую репутацию и сферу частной жизни гражданина по законодательству России и 
Германии: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1999. – 211 с. 
41 Ниг.: Воробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Рязань, 2003. – 199 с.; Воробьев С.М. Эволюция института компенсации морального вреда в российском праве: 
теоретико-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. Наук: 12.00.01. – Москва, 2014. – 535 с. 
42 Ниг.: Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по Российскому законодательству: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Нижний Новгород, 1996. – 165 с. 
43 Ниг.: Дурнаикин Д.Г. Теоретико-правовые основы защиты личных неимущественных прав Российских  
граждан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 218 с. 
44 Ниг.: Капустянский К.В. Правовые основы компенсации морального  вреда: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 
2005. – 187 с. 
45 Ниг.: Кузнецова Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Ижевск, 1997. – 174 с. 
46 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 203 с. 
47 Ниг.: Романов В.С. Моральный  вред  как  институт гражданского  нрава: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 
2006. – 129 с. 
48 Ниг.: Рябин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда: 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 210 с. 
49 Ниг.: Смиренская  Е.В.  Компенсация  морального  вреда  как  деликтное  обязательство: дис... канд. юрид. 
наук. – Волгоград, 2000. – 160 с. 
50 Ниг.: Сухаревский И.А. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2003. – 173 с. 
51 Ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. отв. ред. В.А. Туманов. – М.: Наука, 
1986. – 256 с.; Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М.: Ин-т государства и права 
РАН, 1997. – 48 с. 
52 Ниг.: Эрделевский А.М. Проблемы компенсации за причинение  страдании в Российском и зарубежном 
праве: дис... д-ра. юрид. наук. – М., 2000. – 350 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36334659
https://elibrary.ru/item.asp?id=36334659
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36334658
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36334658&selid=36334659
https://elibrary.ru/item.asp?id=38538622
https://elibrary.ru/item.asp?id=38538622
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38538620
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38538620&selid=38538622
https://elibrary.ru/item.asp?id=43959505
https://elibrary.ru/item.asp?id=43959505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43959499
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43959499&selid=43959505
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ҳуқуқшиносии ҶТ то имрӯз таҳқиқоти бунёдӣ дар ин самт гузаронида 

нашудааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмӣ. Таҳқиқоти мазкур 

мувофиқи нақшаҳои мавзӯъҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи 

инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон «Проблемањои назариявии ташаккули низоми њуќуқии 

ҶТ дар замони муосир барои солҳои 2016-2020» ва «Масъалањои назариявии 

инкишофи низоми њуќуќии ҶТ дар партави равандњои љањонишавї барои 

солҳои 2021-2025» ба роҳ монда шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсия таҳқиқи маҷмуӣ, 

таърихӣ-ҳуқуқӣ, назариявӣ-ҳуқуқӣ ва низомноки масъалаи ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ, мавқеи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавӣ дар низоми 

ҳуқуқҳои инсон, масъалаҳои танзимнамоӣ, амалисозӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ва 

неъматҳои маънавӣ аз зарари маънавӣ, муайян намудани тарзу усулҳои 

барқарорсозӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ба ҳисоб меравад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсадҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ баррасии илмии вазифаҳои зерин зарур мебошанд: 

– таҳқиқи ташаккул ва инкишофи меъёрњо ва муќаррарот оид ба ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ; 

– омӯзиши инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва махсусиятҳои он; 

– баррасии инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар низоми ҳуқуқи шўравӣ ва Тоҷикистони соҳибистиқлол; 

– омӯзиши назариявии мафҳум, намудҳо ва унсурҳои зарари маънавӣ; 

– таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ; 

– муайян намудани тарзу усулҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ; 
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– тањќиќи њолати кунунӣ ва дурнамои рушди қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ.  

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро таҳќиќи 

таърихӣ-ҳуќуќӣ ва назариявӣ-ҳуќуќии ҳифзи ҳуќуќи инсон аз зарари маънавӣ 

ташкил медиҳад.  

Мавзуи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро махсусиятҳои 

хоси ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

муосири Тоҷикистон ташкил медиҳад. Ҳамзамон, ба мавзуи таҳќиќот асосҳои 

методологӣ ва назариявӣ-ҳуќуќии ҳифзи ҳуќуќи инсон аз зарари маънавӣ ва 

механизми барќарорсозии он тибќи ќонунгузории амалкунандаи ҶТ дохил 

мешаванд.  

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот. Тањќиќоти диссертатсионӣ 

фарогири чор марњилаи инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

мебошад: 1) ташаккули ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми 

ҳуқуқи зардуштӣ; 2) инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва махсусияти он; 3) инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон 

аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи шӯравӣ; 4) рушди ҳифзи ҳуқуқи инсон 

аз зарари маънавӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол.  

Диссертатсияи мазкур дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода 

гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 2020-2022 

мебошад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии диссертатсияро 

сарчашмаҳои таърихии ҳуқуқ, ғояҳо ва андешаҳои намояндагони афкори 

сиёсиву ҳуқуқӣ, арзишҳои умумибашарӣ, осори  олимони ватанию хориҷӣ, ки 

ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсон аз зарари маънавӣ бахшида шудаанд, ташкил 

медиҳанд. Дар таҳияи диссертатсияи мазкур муаллиф ба осори илмии У.А. 

Азиззода, Г.С. Азизкулова, А.Л. Анисимов, К.М. Арсланов, Н.И. Бобоева, 

И.Ҳ. Бобоҷонзода, Э.Б. Буризода, С.М. Воробев, Б.С. Гадоев, Г.Г. 

Горшенков, А.М. Диноршоҳ, Д.Г. Дурнаикин, З.Х. Зокирзода, А.И. Имомов, 
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Ш.Ф. Искандаров, К.В. Капустянский, Н.В. Кузнетсова, Ш.М. Менглиев, 

П.З. Мирзоев, Р.В. Мирбобоева, Э.С. Насриддинзода, В.А. Ойгензихт, О.И. 

Осадчая, Д.С. Раҳмон, В.С. Романов, В.В. Рябин, Б.А. Сафарзода, И.И. 

Саидзода, Ҷ. Саъдизода, Е.В. Смиренская, И.А. Сухаревский, Л.Р. Сюкияйнен, 

Ш.Т. Тағойназаров, Ф.Т. Тоҳиров, А.Ғ. Холиқзода, Р.Ш. Шарофзода, Ф.М. 

Шоев, Ш.Ш. Шосаидзода, А.М. Эрдалавский ва дигарон такя кардааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқоти 

диссертатсиониро усулҳои умумиилмӣ ва махсуси ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. 

Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиќї-забонї, оморї, шаклї-њуќуќї, 

муќоисавї-њуќуќї, таърихї-њуќуќї ва дар диссертатсия бештар истифода 

гардидаанд.  

Ташаккул ва инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

сарзамини Тоҷикистони таърихӣ аз ањди ќадим то замони муосир ба воситаи 

усули диалектика мавриди омӯзиш ќарор дода шудааст. Усули мазкур 

имконият дод, ки воқеияти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар ҳар як 

низоми таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон таҳлил карда шавад. Бо истифода аз 

усули диалектика мо тавонистем, ки пайдоишу инкишофи ҳуқуқ ва неъматҳои 

ғайримоддии инсонро дар ҳар як давраи таърихӣ муайян намоем. Усули 

мазкур дар зербобҳои боби якум бештар истифода шудааст. Усули мантиќї-

забонї дар таҳлил ва пешниҳоди дурусти истилоҳ, мафҳумҳо ва ибораҳои 

ҳуқуқии дар таҳқиқоти диссертатсионӣ истифодагардида, мусоидат 

намудааст. Дар заминаи усули мазкур истифодаи якхела ва дурусти истилоҳ, 

мафҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқӣ аз назари мантиқӣ ва забонӣ пешниҳод 

гардидаанд. Эҷод ва масъалагузориҳо дар ҳар як зербоб бо назардошти 

қонунҳои мантиқӣ ва забонӣ ба роҳ монда шудаанд. Усули мазкур махсусан 

дар зербоби якуми ва чоруми боби дуюм ба таври васеъ истифода 

гардидааст. 

Бо истифода аз усули оморї зимни таҳқиқи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ дар мисоли туҳмат, таҳқир ва ба худкушӣ расонидан аз 

натиҷаҳои оморӣ истифода гардидааст. Усули мазкур дар зербоби чоруми 
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боби дуюм истифода гардидааст. Дар заминаи усули шаклї-њуќуќї ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ њамчун падидаи сирф њуќуќї баррасї 

гардида, мафњуми зарари маънавӣ, унсурњои таркибии он, мафҳумҳои 

туҳмат, таҳқир ва асосҳои криминализатсия кардани онҳо муайян карда 

шудааст. Усули мазкур дар зербобҳои боби дуюм ба таври васеъ истифода 

гардидааст. Тавассути усули  муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории ЉТ, санадњои 

меъёрӣ-њуќуќии давлатњои хориљї ва санадњои њуќуќии байналмилалї дар 

бахши ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ омўхта шуда, шабоњат ва 

тафовут миёни онњо муайян гардидааст. Усули мазкур дар зербоби дуюм ва 

чоруми боби дуюм бештар истифода шудааст. Бо истифода аз усули таърихї-

њуќуќї масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ мавриди таҳқиқи 

таърихӣ-ҳуқуқӣ қарор дода шуда, муайян гардид, ки ҳуқуқ ва неъматҳои 

ғайримоддии инсон ба мисли ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, ному, номи нек 

ва ғ. ҳанӯз дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ дар сарзамини тоҷикон бо 

сарчашмаҳои динию ҳуқуқӣ муқаррар шуда буданд. Ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ, махсусан аз туҳмат, таҳқир ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар 

сарзамини тоҷикон ҳифз мегардиданд ва марҳила ба марҳила ташаккул 

ёфтаанд. Усули мазкур дар зербобҳои боби якум ба таври васеъ истифода 

гардидааст. Усулњои мазкур дар якљоягї имконият фароњам оварданд то 

таҳқиқоти диссертатсионӣ њамаљониба, пурра ва объективона гузаронида 

шуда, вазифањои гузошташуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот. Диссертатсия ба Конститутсияи ҶТ, 

қонунгузории ҷиноятӣ, гражданӣ, мурофиаи гражданї, мурофиаи ҷиноятӣ ва 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ асос ёфтааст. Дар диссертатсияи мазкур 

сарчашмаҳои динӣ-ҳуқуқии даврони зардуштӣ ва мусулмонӣ, қонунгузории 

замони шӯравӣ, қонунгузории муосири Тоҷикистон, қонунгузории давлатҳои 

хориҷӣ ва санадҳои байналмилалӣ васеъ истифода шудаанд. Њамзамон, 

қонунгузории баъзе кишварҳои хориҷӣ, ҳалномаҳои судӣ ва омори солонаи 

вазорату идораҳо ва дигар мақомоти давлатӣ њамчун заминаи эмпирикии 

рисола хизмат намуданд. 
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Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии диссертатсия дар мақсаду 

вазифаҳои таҳқиқот, омӯзиши таҷрибаи ҳуќуќэљодкунӣ ва ҳуќуќтатбиќсозии 

гузаштаи халқи тоҷик, таҳќиќи љараёни меросият дар инкишофи ҳуќуќи 

Тољикистон ва истифодаи он дар замони муосир, такмили қонунгузории 

кишвар, ташкили механизми дурусти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

ифода меёбад. Навгонии таҳқиқоти мазкур ҳамзамон дар он ифода меёбад, ки 

аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ бо назардошти низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосири Тоҷикистон ба 

ҳисоб меравад. Аввалин маротиба дар сатҳи таҳқиқоти маҷмуӣ таҳлили 

таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, 

этимологияи мафҳум ва пайдоиши фаҳмиши ҳуқуқии категорияҳои «ҳифзи 

ҳуқуқи инсон», «ҳуқуқ ва неъматҳои маънавӣ», «зарари маънавӣ», «азоби 

ҷисмонӣ» ва «азоби равонӣ» гузаронида шуд, ки дар асоси он мавқеи шахсии 

муаллиф оид ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ба вуҷуд 

омадааст. Нуктањои илмии диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод мегарданд, 

навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ ва натиљањои њалли вазифањои 

гузошташударо инъикос менамоянд, ки онњоро ба гурўњњои зерин људо 

кардан мумкин аст: 

– Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ташаккул ва инкишофи 

меъёрњо ва муќаррарот оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи зардуштӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, сатҳ ва дараљаи 

эътироф ва ҳифзи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқии мазкур муайян гардид; 

– Инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи 

мусулмонӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, махсусиятҳои амалишавии он 

дар сарзамини тољикон муайян карда шуданд; 

– Ҷараёни инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар низоми ҳуқуқи шўравӣ ва Тоҷикистони соҳибистиқлол баррасӣ 

гардида, сатҳи танзими ҳуќуќӣ ва ҳифзи ҳуқуқии он тибќи қонунгузории 

мазкур нишон дода шуд; 
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– Мафҳуми зарари маънавӣ пешниҳод гардида, навъҳо ва унсурҳои он 

муайян карда шудаанд; 

– Қонунгузории миллӣ ва санадҳои байналмилалӣ мавриди таҳлили 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қарор дода шуда, љиҳати мукаммалсозии ќонунгузории 

миллӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ таклифу 

пешниҳодҳои илман асоснок ироа гардидаанд; 

– Тарзу усулҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ таҳлил гардида, 

шаклҳои ҷуброн намудани зарари маънавӣ ҳамчун тарзи маъмули ҳифзи 

ҳуқуқи инсон муайян шуда, ҳамчун навъи ҷазои ҷиноятӣ эътироф намудани 

он мувофиқи мақсад дониста шуд; 

– Ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди қонунгузории ҶТ оид ба ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ таҳќиќ гардида, вобаста ба дараљаи ба 

љамъият хавфнокии кирдорҳои туҳмат ва таҳқир, оид ба криминализатсия 

намудани онҳо пешниҳодҳо асоснок  карда шуданд.  

Нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда. Навгонии илмии таҳқиқот 

бо нуктаҳои илмии зерин, ки ба ҳимоя пешкаш карда мешаванд, собит 

мегардад:  

1. Низоми њуќуќи зардуштӣ ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, обрўю 

эътибор, номи нек ва дигар неъматҳои ғайримоддии инсонро мавриди њифз 

ќарор дода буд. Дар низоми њуќуќии зардуштї мафњумњои туњмат, тањќир, 

дурӯғ, иљро накардани масъулият ва дигар амалҳои ба он монандро дар шакл 

ва фаҳмиши мувофиќ ба таълимоти худ истифода кардааст. Ин далели он аст, 

ки амалҳои зараровар ва гунаҳкоронаи зикршуда њанўз аз даврони амали 

њуќуќи зардуштї њамчун кирдорњои манъшуда ва мухолиф ба фарҳангу 

таълимоти зардуштӣ эътироф гардида, ҳамчун манбаи зарари маънавӣ 

дониста мешуданд. Меъёрҳои динӣ, одатӣ ва баъдан ќонунгузории дар он 

замон амалкунанда инсон ва манфиатҳои ӯро ҳамчун арзиши олӣ дониста, 

дар сарчашмаҳои динӣ-фалсафӣ ва ҳуќуќӣ онҳоро бо тарзу усули хос ҳифз 

менамуданд.  
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2. Инкишофи меъёрҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ хусусиятҳои худро дошт. Низоми ҳуқуқи 

мусулмонӣ кирдорҳои зиёдеро ҳамчун амали гунаҳкорона эътироф менамуд, 

вале дар ин миён туҳмат ва таҳқирро ҳамчун кирдори махсуси зараровар ба 

шаъну шараф, номус, номи нек ва дигар неъматҳои ғайримоддии инсон 

зараровар дониста, роҳҳои махсуси ҳифзи онҳоро низ роҳандозӣ намудааст. 

Низоми ҳуќуќи мусулмонӣ инсон ва манфиатҳои ӯро ҳамчун арзиши 

олитарин офаридаи Худованд дониста, барои расонидани ҳама гуна зарар, 

махсусан ба шаъну шараф, номус, номи неки ӯ љавобгарӣ ва чораҳои 

муайянро пешбинӣ намудааст. 

3. Махсусиятҳои муҳимми низоми ҳуқуқии шӯравӣ дар он ифода меёбад, 

ки дар таърихи ҳуқуқи инсон бори нахуст ба таври равшан муҳимтарин 

неъматҳои маънавии инсон, ба монанди ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, номус, 

озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ, эътибори корӣ ва монанди инҳо дар 

қонунгузорӣ инъикоси расмӣ пайдо намуда, роҳу воситаҳои муосири ҳифз 

намудан ва барќарор кардани онҳо мустаҳкам карда шуданд. Низоми ҳуқуқи 

шӯравӣ баҳри ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ меъёрҳои дақиқи 

ҳифзкунандаро пешбинӣ намуда, ќисме аз ин кирдорҳоро ба сифати амали 

љиноятӣ эътироф карда, дар қонунгузорӣ љавобгарии хосро муқаррар намуд.  

4. Зарари маънавӣ чунин намуди зарари ба шахс расидаеро меноманд, 

ки дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои ғайримоддӣ ва паст задани 

неъматҳои маънавии инсон, ки аз лаҳзаи таваллуд ва ё аз рӯйи қонун ба ӯ 

тааллуқ доранд, ба вуҷуд омада, шахсро гирифтори азоби ҷисмонӣ ва равонӣ 

мегардонад. Ҳамзамон, мо ба мафҳуми дар Қарори Пленуми Суди Олии 

Федератсияи Россия (минбаъд – ФР) «Дар бораи истифодаи баъзе аз 

масъалаҳои қонунгузорӣ доир ба ҷуброни зарари маънавӣ» аз 20 ноябри соли 

1994, № 10 пешбинигардида мувофиқ мебошем.  

Унсурҳои зарари маънавиро чунин тасниф намудан мумкин аст:  
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1) унсурҳои равонӣ – таҳаммулпазирӣ (азсаргузаронӣ), ғаму андӯҳ, тарс, 

ҳаяҷону изтироб, шарму хиҷолат, ғазабнокӣ, рӯҳафтодагӣ, танҳоӣ, ноумедӣ, 

ранҷ, зарбаи рӯҳӣ, вайроншавиҳои равонӣ ва ғ.;  

2) унсурҳои ҷисмонӣ – дард, сарчархзанӣ, ҷароҳат, дилбеҳазурӣ, 

табларза, осеб дидан, ҳарорати баланд, хориш, сӯзиш, хунравӣ, нафастангӣ, 

сироятёбӣ, бемориҳои гуногун ва ғ.;  

3) унсурҳои иловагӣ – аз даст додани кор, аз даст додани саломатӣ, аз 

даст додани шахсони наздик, мавҷуд набудани имконияти озодонаи 

фаъолият дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва ғ.  

5. Зарур аст, ки дар қонунгузории кишвар меъёрҳо барои муайян 

намудани унсурҳои зарари маънавӣ пешбинӣ карда шаванд, зеро унсурҳои 

зарари маънавӣ дар муайяннамоии зарар нақши ҳалкунанда доранд. 

Ҳамзамон, мафҳум ва ибораҳои «азоб кашидан», «азоби ҷисмонӣ» ва «азоби 

равонӣ», ки хусусияти ҳуќуќӣ доранд, дар қонунгузории амалкунандаи ҶТ 

љой надоранд. Ҳатто кирдорҳои зиддиҳуќуќие, ки ба љамъият хавфнокии зиёд 

доранд, аз доираи ҳифзнамоии қонунгузорӣ берун мондаанд. Ба монанди 

ҳифзи шаъну шарафи инсон аз туҳмат ва таҳқир, тарзҳои хоси ҷуброни 

зарари маънавӣ ва монанди инҳо. Инчунин, дар қонунгузории кишвар 

истилоҳоти зарар, зиён, ҷуброн, талофӣ ва зарари маънавӣ ба таври омехта 

ва дар баъзе мавридҳо мухолиф пешбинӣ шудаанд. Бинобар ин, зарур аст, ки 

дар қонунгузории кишвар (Кодекси граждании ҶТ, Кодекси ҷиноятии ҶТ, 

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ, Кодекси меҳнатии ҶТ истилоҳот ва 

ибораҳои мавриди назар дуруст ва якхела истифода карда шаванд.  

6. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ вобаста ба намудҳои 

зарар чунин мебошанд:  

1) зарари молумулкӣ (эътирофи ҳуқуқ; рӯёнидани товони зарар ва 

барқарор кардани он дар шакли асл);  

2) зарари ғайримолумулкӣ (эътирофи ҳуқуқ; барќарор намудани вазъе, 

ки то вайрон гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї намудани амалњое, ки 

њуќуќро вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он тањдид менамоянд; 
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беэътибор донистани ањдњои мавриди бањс ва истифодаи оќибатњои 

беэътибор донистани он, истифодаи оќибатњои беэътибор донистани ањдњои 

беэътибор; беэътибор донистани санади маќоми давлатї ё маќоми њокимияти 

мањаллї; аз љониби суд татбиќ нагардидани санади мухолифи ќонун 

ќабулнамудаи маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти мањаллии њокимияти 

давлатї; бо роњњои дигари пешбининамудаи ќонун, масалан, тавассути 

интишори раддия (ҳифзи шаъну шараф ва эътибори корӣ м. 174 КГ ҶТ ва ғ.);  

3) зарари маънавӣ: зарари ҷисмонӣ (ҷуброни хароҷотҳои табобат ва 

барқарор кардани саломатии шахс); зарари равонӣ (бахшиши оммавӣ 

пурсидан аз ҷабрдида, барқароркунии ҳолати равонии ҷабрдида бо ёрии 

равондармон ва равонпизишк бо истифода аз усулҳои равонӣ).  

7. Таҳлили назариявӣ-ҳуќуќии мафҳум ва фаҳмишҳои 

ҳуќуќвайронкуниҳо дар самти ҳифзи ҳуќуќи инсон аз зарари маънавӣ 

ќисмати дигари таҳќиќотро ташкил менамояд. Махсусан чунин фаҳмиши 

туҳмат ва таҳқирро ќайд кардан мумкин аст. «Туҳмат – ин қасдан паҳн 

кардани маълумоти бардурӯғ мебошад, ки шаъну шарафи инсонро паст зада, 

ба обрӯи ӯ доғ меоварад ва шахсро дучори азоби равонӣ мегардонад». 

«Таҳқир – ин қасдан паст задани шаъну шараф ва обрӯю эътибори шахс дар 

шакли қабеҳ мебошад, ки дар натиҷа шахсро дучори азоби равонӣ 

мегардонад». Љойгир намудани мафҳумҳои пешниҳодгардидаи «туҳмат» ва 

«таҳқир» метавонад нуќсони дар қонунгузории амалкунандаи кишвар 

љойдоштаро бартараф созад.  

Тавсияҳои амалии зеринро, ки дар натиҷаи анљом додани тањќиќоти 

диссертатсионӣ коркард шудаанд, пешниҳод менамоем: 

1. Дар муқаррароти умумии қонунгузории амалкунандаи ҶТ оид ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ (махсусан, КГ ҶТ – м. 171 ё 1711, КҶ 

ҶТ – м. 851, КМ ҶТ – м. 1, КМҶ ҶТ – м. 6) мафҳумҳои зарари маънавӣ, азоби 

ҷисмонӣ, азоби равонӣ, ҷуброни зарари маънавӣ, унсурҳои зарари маънавӣ, 

туҳмат ва таҳқир дар шакле, ки дар тавсияҳои назариявӣ пешбинӣ 

гардидаанд, муқаррар карда шаванд. 
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2. Ќарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 23 декабри соли 2011, № 7 «Дар 

бораи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба њифзи шаъну 

шараф ва эътибори кории шањрвандон ва шахсони њуќуќї» такмил дода 

шуда, дар санади мазкур номгӯи неъматҳои ғайримоддие, ки дар натиҷаи 

поймол кардани онҳо ба шахс зарари маънавӣ мерасад, мафҳуми зарари 

маънавӣ, унсурҳои зарари маънавӣ, мафҳумҳои азоби ҷисмонӣ, азоби равонӣ, 

туҳмат ва таҳқир ба таври дақиқ ва равшан муқаррар карда шаванд. 

3. Ҷиҳати қонеъгардонии рӯҳии ҷабрдида ва кам кардани азоби равонии 

ӯ дар м. 12-и КГ ҶТ «ба равондармонӣ фаро гирифтани ҷабрдида» ҳамчун 

чораҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ муқаррар карда шавад. 

Ҳамзамон, барои боз ҳам натиҷабахш гардидани ҳифзи ҳуќуќи инсон аз 

зарари маънавӣ метавон таҷрибаи самараноки дар замони амали низоми 

ҳуқуқи шӯравӣ мавҷудбударо оид ба узрпурсии оммавӣ истифода намуда, 

онро ҳамчун навъи ҷазои иловагии ҷиноятӣ дар м. 47-и КҶ ҶТ «узрпурсии 

оммавӣ» ворид намуд.  

4. Қонуни ҶТ «Дар бораи расонидани ёрии равонӣ ба аҳолӣ дар ҶТ» 

қабул карда шуда, дар он мафҳумҳои асосӣ, вайроншавиҳои равонӣ 

(асабоният, рӯҳафтодагӣ, ташвишу изтироб ва ғ.), сабабҳои пайдоиш ва 

механизми бартараф намудани онҳо муқаррар карда шаванд.  

5. Дар м. 47-и КҶ ҶТ «Ҷуброни зарари маънавӣ» барои туҳмат, таҳқир 

ва дигар кирдорҳои ҷиноятӣ, ҳамчун намуди ҷазои иловагии ҷиноятӣ ворид 

карда шуда, раванди ҷубронсозии зарари маънавӣ на дар мурофиаи 

гражданӣ, балки дар мурофиаи ҷиноятӣ гузаронида шавад. 

6. Туҳмат дар м. 135-и КҶ ҶТ дар шакли зайл барқарор карда шавад:  

1) Туҳмат, яъне қасдан паҳн кардани маълумоти бардурӯғ, ки шаъну 

эътибори шахси дигарро паст мезанад ва ба номи некаш доғ меорад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳазор нишондиҳанда барои  

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ 

ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.  



21 
 

2) Туҳмат бо истифодаи матбуот, дигар воситаҳои ахбори омма ё 

шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла шабакаи Интернет ва (ё) ба доираи номуайяни 

шахсон,  

- бо ҷарима ба андозаи аз як то се ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 

бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 

3) Туҳмат бо истифода аз вазъияти хизматии худ ё нисбати шахсе, ки 

гирифтори бемории барои дигарон хатарнок мебошад, 

- бо ҷарима ба андозаи аз се то панҷ ҳазор нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ё бо маҳрум 

сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад.  

 4) Туҳмат бо айбдоркунии шахс дар содир намудани ҷиноятҳо ба 

муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ ва ё ҷиноятҳои вазнин ё 

махсусан вазнин, 

- бо ҷарима ба андозаи аз панҷ то ҳашт ҳазор нишондиҳанда барои  

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз ҳашт то даҳ сол ё бо маҳрум сохтан 

аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол ҷазо дода мешавад. 

7. Таҳқир дар м. 136-и КҶ ҶТ дар шакли зайл барқарор карда шавад:  

1) Таҳқир, яъне беадабона, бо лафзи қабеҳ паст задани шаъну эътибори 

шахси дигар,  

- бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.  

2) Таҳқир бо истифодаи матбуот, дигар воситаҳои ахбори омма, 

шабакаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла шабакаи Интернет ва (ё) ба доираи номуайяни 

шахсон,  

- бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳаштсад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз 

озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 
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Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки 

хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 

бадастомада мумкин аст барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар 

самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ истифода карда шаванд.  

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки хулоса ва 

таклифу пешниҳодҳои дар он манзургардида метавонанд барои ҳалли як 

ќатор масъалаҳои назарияи давлат ва ҳуќуќ, ки ба ҳуќуќ ва озодиҳои инсон 

бахшида шудаанд, мусоидат намоянд. Истифодаи маводи диссертатсия дар 

таҳлилу хулосабарории мавзуъҳои назариявӣ, таърихӣ-ҳуќуќӣ ва соҳавӣ-

ҳуќуќӣ маълумотҳо ва маводҳои нави илмиро пешниҳод менамояд. Хулоса ва 

пешниҳодҳои дар натиљаи таҳќиќоти диссертатсионӣ оид ба институти ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, роҳҳо ва механизмҳои ҳифз намудани он 

бадастомада мумкин аст дар ҳалли як ќатор мушкилоти дар илмҳои назарияи 

давлат ва ҳуќуќ, ҳуќуќи инсон, механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, ҳуќуќи 

љиноятӣ, ҳуќуќи гражданӣ, соҳаҳои мурофиавӣ-ҳуќуќӣ ва умуман илми 

ҳуқуқшиносӣ мављудбуда, истифода гарданд. 

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар метавон хулосаву 

пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ истифода бурд. Хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқот барои амалияи 

ҳуќуќтатбиќсозӣ ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ аҳаммияти 

калон доранд.  

Ҳамзамон, муќаррароти асосии таҳќиќоти диссертатсионӣ метавонанд 

дар омода намудани адабиёти таълимӣ ва таълимӣ-методӣ, инчунин љараёни 

таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуќуќ, таърихи давлат ва ҳуќуќи 

Тољикистон, ҳуќуќи инсон, механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, ҳуќуќи 

конститутсионӣ, ҳуќуќи гражданӣ, ҳуќуќи љиноятӣ ва ғ. истифода бурда 

шаванд.   

Дараљаи эътимоднокии натиљањои таҳқиқот. Эътимоднокии натиљањои 

тањќиќоти диссертатсионӣ ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи 
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таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ оид ба пањлуњои мухталифи ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ, тањлили натиљаҳо ва хулосањои дар илм 

пазируфташуда, мафњумњо, андешаҳо ва тавсияњои назариявию амалии 

муаллиф, нуктањои илмии тањќиќот ва тавсияњо, тањлили муќоисавї-њуќуќии 

ќонунгузории миллї бо ќонунгузории ќишварҳои хориљӣ ва санадњои  

њуќуќии байналмилалї дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, 

тањќиќи њолати кунунї, дурнамо ва роњњои такмили қонунгузории кишвар 

оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ асос меёбад. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 

мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 

њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, ки аз љониби 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, 

мутобиќ мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Саҳми шахсии 

муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсия, 

нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо 

дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, 

масъалагузорӣ ва сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон 

медиҳанд. Ғайр аз ин, муаллиф дар таҳқиқоти диссертатсионӣ доир ба ҳалли 

масъалаҳо вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар илмҳои 

соҳавӣ ва қонунгузории кишвар навгониҳои назаррасро пешниҳод намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Рисола дар кафедраи њуќуќи 

инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи 

миллии Тољикистон омода гардида, борњо дар љаласањои кафедраи номбурда 

муњокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.  

Муҳимтарин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар шакли 

пешниҳоди маърӯзаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалии 

илмӣ-назариявии зерин мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд:  

а) байналмилалӣ: 
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–«Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи байналмилалӣ ва фаъолияти иқтисоди 

беруна», маъруза дар мавзуи «Танзими байналмилалӣ-ҳуқуқии неъматҳои 

ғайримоддии инсон» (Владимир, соли 2020);  

–«Таҳқиқоти муосир ҳамчун омили рушди иқтисод ва соҳаҳои 

иҷтимоӣ», маъруза дар мавзуи «Ҷуброни зарари маънавӣ ҳамчун воситаи 

ҳифзи ҳуқуқи иснон» (Петрозаводск, соли 2022);  

–«Муттаҳидсозии захираҳои зеҳнӣ ҳамчун омили рушди таҳқиқотӣ 

муосир», маъруза дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

мутобиқи қонунгузории ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон» (Петрозаводск, соли 

2022); 

–«Иқтисод ва ҳуқуқ. Вазъияти кунунӣ ва дурнамои ташаккул», маъруза 

дар мавзуи «Оид ба масъалаи ҳифзи шаъну шарафи инсон аз туҳмат ва 

таҳқир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Петрозаводск, соли 2022); 

б) ҷумҳуриявӣ: 

–«Масъалањои назариявии амалисозии њуќуќи инсон дар ЉТ», маъруза 

дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи занон аз зарари маънавӣ дар низомҳои таърихӣ-

ҳуқуқии Тоҷикистон» (Душанбе, соли 2020);  

–Конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишљӯён 

бахшида ба «30 – солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ» ва «Бистсолаи омӯзиш 

ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф 

(солҳои 2020-2040)», маъруза дар мавзуи «Мафҳуми зарари маънавӣ: таҳлили 

назаривӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ» (Рашт, соли 2021);  

– Конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва 

донишљўён оид ба натиљагирии корњои илмї-тањќиќотї дар соли 2020 ва 

вазифањо барои соли 2021, бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии 

ҶТ ва «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї» 

(солњои 2020-2040), маъруза дар мавзуи «Ҳифзи ҳаёти хусусӣ дар низомҳои 

таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосири Тоҷикистон» (Кўлоб, соли 2021);  



25 
 

–«Истиқлолият ганҷи бебаҳост», маъруза дар мавзуи «Нақши 

Истиқлолияти давлатии ҶТ дар танзим ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ» (Рашт, соли 2021);  

–«Њуќуќи инсон дар раванди љањонишавї», маъруза дар мавзуи «Ҳифзи 

шаъну шарафи инсон аз туҳмат ва таҳқир дар ҶТ» (Душанбе, соли 2021);  

–«Асосҳои таҳкими Истиќлолияти давлатии Ҷумҳурии Тољикистон дар 

шароити афзоиши таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ», маъруза дар мавзуи 

«Ҳифзи ҳуќуќи инсон аз зарари маънавӣ дар ќонунгузории миллӣ ва санадҳои 

байналмилалӣ» (Душанбе, соли 2022);  

– Конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишљӯён 

бахшида ба 25-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-

2040)», маъруза дар мавзуи «Оқибатҳои зарари маънавӣ» (Рашт, соли 2022).  

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ унвонљў 3 монография, 37 маќолањои илмї, аз љумла 14 адади 

онњо дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти ЉТ ва 23 маќола дар маљаллаҳои дигар ба 

нашр расонидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, 

муқаддима, ду боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва номгӯи адабиёт 

(маъхазҳо) иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 202 сањифаро ташкил 

медињад. 
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БОБИ 1. ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ДАР 

НИЗОМЊОИ ТАЪРИХИИ ЊУЌУЌИ ТОЉИКИСТОН 

 

1.1. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар  

низоми ҳуқуқи зардуштӣ 

 

Замони амали фарњанги зардуштї давраи поягузорию бавуљудоии 

давлатдории тољикон ва њамзамон ташаккули меъёрњо ва институтњои њуќуќӣ 

дониста мешавад, ки фарогири танзими васеи муносибатњои љамъиятї 

буданд53. Ин давраи ташаккули њуќуќ њанўз аз шаклгирии пурраи институтњо 

ва меъёрњои њуќуќї, ки фарогири соњањои комили њуќуќ мебошанд, хеле дур 

буд, вале меъёрњои парешони њуќуќї дар омезиш бо дигар меъёрњои 

иљтимоии танзимкунандаи кулли муносибатњои љамъиятї дар сатњи мувофиќ 

ба њамон замон мавриди амал ќарор гирифта буданд54.  

Низоми њуќуќии зардуштї55 дар баробари дигар низомњои њуќуќии 

љањони ќадим њамчун дастоварди бебањои таърихии халќи тољик эътироф 

карда мешавад. Он дар ќаламрави Тољикистони таърихї таќрибан аз њазораи 

II то мелод то асри VII мелодї амал намудааст. Махсусан ин низоми њуќуќї 

оѓози давраи ташаккули њуќуќ ва давлати ќадимаи тољикон мебошад. 

Меъёрњои њуќуќии зардуштї таърихан дар асоси дину оин ва одату 

анъанањои дини зардуштї ба вуљуд омада, инкишоф ёфтаанд. Таҷрибаи  

ҳуқуқэҷодкунии халқи тоҷик ва ниҳодҳое, ки тӯли таърих дар ин сарзамин 

вуҷуд доштанду ҳуқуқи дигаронро  ҳимоя мекарданд, таърихи тӯлонӣ доранд. 

Ба ҳуқуқ, озодӣ ва адолат тоҷикон ҳанӯз 3500-4000 сол муқаддам арҷ  

 
53 Азиззода У.А. Оид ба фањмиши љиноят ва љазо дар давлатњои ќадимаи тољикон // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2018. –  № 9. – С. 236. 
54 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 19-20.  
55 Муфассал ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории 
дореволюционного Таджикиистана. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с.  
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мегузоштанд, ки он ҳанӯз дар ибтидои ҳазораи II пеш аз милод оғоз 

шудааст56.   

Бисёре аз меъёрњо ва институтњои њуќуќи зардуштї таърихан ва 

мувофиќ ба талаботи меросият аз як низоми давлатдорию њуќуќї ба дигараш 

гузашта, ќисме аз онњо то кунун дар њаёти воќеӣ ва одату анъанањои њаррўзаи 

тољикон амал менамоянд. Њатто пас аз пањнгардии дини ислом дар 

ќаламрави Осиёи Миёна ва Тољикистон бештари меъёрњо ва муќаррароти 

зардуштї, ки ба принсипњои шариат ва меъёрњои њуќуќи мусулмонї 

мухолифат намекарданд, амали худро дар љомеа нигоњ доштанд ва то имрўз 

як ќатор аломатњои он дар њаёту рӯзгори халќи тољик дида мешаванд57. 

Масалан, меъёрҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, занон, ҳифзи шаъну шарафи 

инсон аз туҳмат ва таҳқир.  

Сарчашмаи аввалин ва заминавии низоми њуќуќи зардуштї китоби 

муќаддаси зардуштиён – Авесто мебошад. Тањлили консепсияи њуќуќии 

Авесто – китоби муќаддаси зардуштиён ва сарчашмаи асосии њуќуќи ќадимаи 

тољикон барои омўзиши њуќуќ ва љомеаи ин давра ањаммияти калон дорад58. 

Авесто њамчун энсиклопедияи њаёти ориёињои ќадим ќариб тамоми љабњањои 

њаёти инсониро танзим менамуд, меъёрњои он љабњањои зиёди мушкилоти 

муњимми замони худро дар бар мегирифтанд. Он ҳамчун китоби муќаддас, ки 

аз шумораи зиёди мулоњизањо иборат аст, тамоми љабњањои фаъолияти 

њаётии халќи кишварњоеро, ки ба он пањн мегардид, инъикос мекард. Ба 

андешаи Н.И. Бобоева, дар  ин сарчашмаҳои ҳуқуқӣ  меъёрњоеро  вохўрдан  

мумкин  аст,  ки  то  андозае  њуќуќи  инсонро бо тамоми санъату нозукињояш 

пешбинї намуда, мавриди танзим ќарор медињанд ва  ба  замони  ќадима  

тааллуќ  доштани онро маълум мекунанд59.  

 
56 Муфассал ниг.: Халиков А.Г. Древнее уголовное право таджиков (Зороастрийская эпоха): учеб.пособие. – 

Душанбе: Джамаил, 2004. – 104 с.; Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар 
Тоҷикистон: дис. … ном.  илм.  ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 19. 
57 Ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания в зороастрийский период 
и особенности их проявления // Права человека: история, теория и практика / Под ред., д.ю.н. Диноршоева 
А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016. – С. 44.  
58 Ниг.: Рахмонов Э.Ш. Родина Заратуштра и явление пророка // Зороастризм и его значение в развитии 
цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. –  С. 13. 
59 Бобоева Н.И. Қонун – таҷассумгари накҳати оиладорӣ // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – 2018. – № 2 (10). 
– С. 17. 
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Калимаи «Авесто» (аз форсии миёнагии «apastak», баътар - «awastay») 

гирифта шуда, маънояш – асос ё муќарраркунї, нишондод, конститутсия ва 

ѓайраҳо60 мебошад. Он барои омўзиши сохтори љамъиятї ва фарњанги 

ќабилањои ќадимаи тољику эронї манбаи асосї мебошад. Авесто – ин маљмуи 

китобњои муќаддаси дини зардуштї мебошад, ки то асрњои миёна дар Эрон, 

Афѓонистон, Осиёи Миёна, инчунин, дар баъзе аз дигар минтаќањо амал 

мекард. Дар адабиёт инчунин, дигар фањмиши Авесто - dyn' [den], вомехўрад, 

ки маънои «эътиќод», «дин» ё «вањйи Зардушт»-ро дорад61. 

Дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ оид ба бисёре аз ҳуқуқҳои шахсии 

ѓайримоддӣ ва маънавии инсон дар шаклҳои гуногун гуфта шудааст ва 

шаклњои танзими њуќуќии онњо пешбинї гардидаанд. Аз ҷумла,  њуќуќ  ба  

њаёт,  њуќуќ  ба  њаёти хушбахтона,  њуќуќ  ба  мењнат,  њуќуќ  ба озодии 

никоњ, њуќуќ ба моликият, њуќуќ ба  шароитњои  њаёти  осоишта  ва ѓ. дар 

асоси сарчашмаҳои расмӣ, аз ҷумла, Авесто пешбинӣ гардидааст62. Ҳуқуқҳои 

номбурда хусусияти табиӣ дошта, ҳамчун неъматҳои маънавӣ ба ҳисоб 

мераванд ва зарар расонидан ба онҳо метавонад боиси оќибатњои манфии 

хусусияти маънавидошта гардад. Низоми ҳуқуқи зардуштӣ нисбат ба эътироф 

ва ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии инсон бетаваҷҷуҳ набуда, онҳоро дар 

сарчашмаҳои ҳуқуқие, ки дар адабиётњои таърихї-њуќуќӣ пешбинӣ шудаанд 

(Авесто, Динкард, Бундаҳишн, Ардавирофнома, Минуи хирад, Шояст ва 

нашояст, дастурҳои Хусрав писари Кавод, дастурҳои Адурбод писари 

Маҳраспанд, Эъломияи Куруши Кабир 539 пеш аз милод, Қонунномаи 

Сосониён63) мустаҳкам намудааст. Дар Авсето ҳамзамон доираи озодиҳо, 

ҳуқуқҳо ва масъалаҳое, ки ҳаёти маънавии инсоро таъмин мекунанд, 

муқаррар шудааст. Аз ҷумла,  озодии  сухан,  озодии  андеша, озодии  

интихоби  дин,  њуќуќи зан, њуќуќи  кўдаки  дар  батни  модар  буда, озодии  

 
60 Ниг.: Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история: в 2-х  кн. Кн.1. - 2-е изд. – 
Душанбе, 1989. – С. 59. 
61 Ниг.: Гафуров Б.Г.  Асари зикршуда. – С. 234. 
62 Диноршоев А.М., Саъдизода Љ. Андешаи њуќуќи инсон дар таълимоти динї ва фалсафї // Давлатшиносї 
ва њуќуќи инсон. – 2018. – № 2 (10). – С. 31-32.  
63 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 22. 
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њаракат,  дахолат  накардан  ба сарњади  давлати дигарон, гиромидошти 

њуќуќи љонварон, нигоњ доштани  амнияти  љамъиятї,  тарбияи  фарзанд,  

бунёди  оила  ва  ѓ.64 Ин гуфтаҳо бори дигар исбот мекунанд, ки Авесто 

доираи ҳуқуқҳои шахсии маънавии инсонро дар худ муқаррар карда, бо ин 

восита ҳам эътирофнамоӣ ва ҳам ҳифзнамоии инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро, 

махсусан аз зарари маънавӣ ба роҳ мондааст.  

Миёни ҳуқуқу озодиҳои маънавии инсон озодии ҳаракат ва 

дахлнопазирии манзилро метавон ҷудо кард, ки халалдоршавии онҳо боиси 

зарари маънавӣ расонидан ба инсон мегардад. Ѓайриќонунї ба манзили шахс 

ворид шудан боиси паст задани эътибори шахсӣ, оилавӣ ва ифшои сирри 

ҳаёти оилавӣ гардида метавонад. Авесто нисбат ба ин масъала низ 

бетаваҷҷуҳ набуда, пешбинї намудааст, ки «... њамаи  онњое,  ки  бо 

њайвоноти  хонагии худ дар  рўйи  замин зиндагї  мекунанд,  њуќуќи 

озодонаи њаракат ва интихоби мањалли зистро иљозат медињам»65. А.Ѓ. 

Холиќзода масъалаи озодии ҳаракат ва дахлнопазирии манзилро дар Авесто 

мавриди  тањлил  ќарор  дода,  ќайд мекунад, ки эътироф намудани принсипи 

озодии њаракат ва дахлнопазирии манзил, бешубња, аз  оќилият  ва  

хираднокї (ратсионалї)  будани  низоми  њуќуќии зардуштї гувоњї 

медињад66.  

Ќобили ќайд аст, ки сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ инсонро њамчун 

муъљизаи марказии олам эътироф намуда, њамеша дар боби њурмату 

эњтироми њаќќи инсон, волоияти маќоми ў дар љомеа, њифзи њуќуќњои 

молумулкї ва озодии шахсии ў ќайд намудаанд. Яке аз сарчашмањои ҳуқуқии 

ин низом «Ардавирофнома» мебошад, ки аз сафари марди рўњонї бо номи 

Вироф ба љањони мурдагон наќл мекунад67. Ў дар мурофиаи судии охират 

ширкат варзида, аз он наќл мекунад, ки чї тавр дар он дунё шахсоне, ки 

 
64 Бастангор М. Њуќуќи башар аз манзари андешамандон / Пажўњиш ва тадвини Муњаммад Бастангор. – 
Тењрон: Интишор, 1380 њ. – С. 15-18; Сафарзода Н.Ф. Нигоње ба сарчашмањои њуќуќи инсон: аз ањди бостон 
то соњибихтиёрї // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – 2018. – № 3 (11). – С. 22. 
65  Ниг.: Авеста: Избранные гимны / Пер. И.М. Стеблин-Каменского. – Душанбе, 1990. – С. 72-76. 
66 Диноршоев А.М., Саъдизода Љ. Андешаи њуќуќи инсон дар таълимоти динї ва фалсафї // Давлатшиносї 
ва њуќуќи инсон. – 2018. – № 2 (10). – С. 32.  
67 Юнусзода З.Ю. Особенности, присущие фантазийной книге путешествия аджзи // Академи. – 2020. – № 6 
(57). – С. 57-60. 
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амалњои гунањгорона ва манъгардидаро содир намудаанд, сазовори љазо 

мегарданду чї тавр онњое, ки кори нек кардаанд, ба њаёти дубораи 

саодатмандона ќадр карда мешаванд. Мувофиќи нишондодњои сарчашмаи 

динию фалсафї ва њуќуќии зикргардида љазои вазнин барои дуздї, зино, 

расонидани зарари маънавї ба монанди туњмат, њаќорат, дурӯѓ гуфтан ва 

монанди инҳо муќаррар гардидааст.  

Њуќуќ ба моликият, ба шаъну шараф, тозагии оила, обрўю эътибор, 

шаъну шараф, муќаддасоти динї, одату анъанањои мардумї ва муњити зист 

дар ин сарчашма њамаљониба њифз гардидаанд. Тавре аз ин гуфтаҳо 

бармеояд, дуздӣ, зино, дурӯѓ гуфтан, туњмат ва њаќорат кирдорњое мебошанд, 

ки боиси расонидани зарари маънавӣ мегардиданд. Нишондодњои болозикр 

аз таваҷҷуҳи беандозаи низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи 

инсон, аз љумла, аз зарари маънавӣ дарак медиҳад. Ҳамзамон, барои содир 

намудани кирдорњои болозикр ҷазоњои вазнин муқаррар гардида буданд.  

Бояд зикр намуд, ки низоми ҳуқуқии зардуштӣ яке аз низомҳои 

кӯњантарини таърихӣ ба ҳисоб рафта, марҳилаи зиёди таърихиро фаро 

мегирад ва он зиёда аз њафтсад сол низоми њуќуќии  фаъоли тољикон буд68. 

Низоми ҳуқуқии мазкур дар қаламрави давлатҳои таърихии форсу тоҷик 

амал карда, муносибатҳои васеи ҷамъиятӣ, ҳуқуқӣ, динї, одатї ва 

давлатдорию идоракуниро танзим менамуд. Яке аз аввалин давлати тољикон, 

ки ин низоми њуќуќиро дар заминаи дини зардуштї ќабул намуда, инкишоф 

додааст, давлати  Ҳахоманишиҳо ба њисоб меравад, ки он зиёда аз 200 сол 

арзи њастї намуда, дорои низоми устувори њуќуќию давлатдорие гардида 

буд, ки таљрибаи ѓании он аз љониби давлатњои минбаъдаи дар ин сарзамин 

арзи њастї намуда, самаранок истифода гардид. Таљрибаи ҳуқуқэљодкунї ва 

ҳуқуқтатбиќсозии давлати Њахоманишињо то кунун на танҳо дар манотиқи 

кишварҳои Шарќ, балки дар дигар минтаќањои олам низ  истифода 

гардидаанд. Куруши Кабир, ки асосгузори давлати абарқудрати 

 
68 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 19. 
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Ҳахоманишиҳо ба ҳисоб мерафт, соли 539 пеш аз мелод нахустин Эъломияи 

њуќуќи инсонро ќабул намуд,  ки  дар  он  њуќуќи  њамаи  мардумон  ба  

озодии  виљдон,  озодии њаракат, интихоби  љойи  зист  ва  ѓайра  расман  

эълон  гардид. Эъломияи Куруши Кабир нахустин санади расмї оид ба 

њуќуќи инсон дар таърихи башарият  мањсуб  меёбад69.    

 Инсон дорои ҳуқуқҳои фитрие мебошад, ки онҳо ҳамчун арзишҳои 

маънавӣ барояш аҳаммияти калон доранд. Қадру қимат, шаъну шараф ва 

номусу номи нек аз ҷумлаи муҳимтарин неъматҳои ғайримоддии инсон ба 

ҳисоб рафта, ҳифзи ҳуқуқии онҳо дар Конститутсияи ҶТ ва дигар ќонунњои 

љорї пешбинї гардидааст. Маврид ба зикр аст, ки ҳар як инсон ба ин 

неъматҳои баландарзиш ҳуқуқи ҷудонопазир дорад. Аммо, кирдорҳое чун 

туҳмат, таҳқир ва кирдорњои ба ин монанд боиси поймол гардидани ин 

неъматњои ѓайримоддии инсонї гардида, дар натиҷа ба инсон ва манфиатњои 

ў зарари хусусияти маънавӣ ё ѓайримоддидошта  мерасонанд. Аз ин ҷост, ки 

ҳуқуқҳои зикршуда дар сарчашмањои гуногуни таърихї-њуќуќї, дар даврањои 

гуногуни таърихї бо тарзу усули  ба худ хоси њамон замон ба танзим 

дароварда мешуданд. Баъдан онҳо бо ташаккул ёфтани љамъият ва 

муносибатњои њуќуќии љамъиятї шакли хоси њифзнамоиро дар қонунгузории 

миллӣ соњиб мегарданд. Бо ташаккул ёфтани муносибатњои љамъиятї ва 

хусусияти фаромиллї гирифтани проблемањои њифзи њуќуќи инсон тадриљан 

њуќуќњои зикршудаи инсон дар санадҳои байналмилалӣ низ танзими ҳуқуқӣ 

пайдо намуданд. Новобаста аз ин, масъалаи ҳифзи шаъну шараф ва эътибори 

шахсии инсон аз кирдорҳои зиддиҳуқуқии туҳмату таҳқир хусусияти таърихӣ 

дошта, ҳанӯз садсолаҳо қабл аз ин дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии тољикон 

танзим ва ҳифз мегардиданд. Гарчанде меъёрњо оид ба њифзи объектњои 

мазкур дар замонњои ќадим дар санадњои ягона муттањид нагардида бошанд 

њам, онњо дар сарчашмањои гуногуни таърихї-њуќуќї њамчун манфиатњои 

 
69 Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 

Тољикистон: дис. … ном.  илм.  ҳуқуқ.  – Душанбе, 2017. – С. 32. 
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асосии њифзшаванда ба њисоб рафта, шакли танзими меъёрии худро дарёфта 

буданд.  

 Туњмату тањќир, ки аз ќадим њамчун кирдорњои вазнинтарини ба 

эътибор ва обрўи инсон зараровар дониста мешуданд, низоми њуќуќии 

зардуштї низ онњоро мањкум менамуд. Дар он низоми њуќуќї низ амали 

туњмату тањќир маъною мазмуни кунунии худро дошт, вале шакли танзими 

њуќуќии он вобаста ба сатњ ва дараљаи љањонбинї ва шуури њуќуќии низоми 

њуќуќи зардуштї фарќ мекард. Туҳмат ва таҳқир ду кирдори зиддиҳуқуқиеро 

мемонанд, ки дар сурати содир шудан боиси поймол гардидани шаъну 

эътибор, обрӯ ва номи неки шахс гардида, дар натиҷа ба инсон зарари 

маънавӣ мерасонанд. Чун инсон ва њуќуќу манфиатњои ў аз қадим дар њама 

низомњои њуќуќии динию миллї объекти асосии њифзи њуќуќ дониста 

мешуданд, дар доираи онњо ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон ва њифзи 

эътибори он аз  туҳмату таҳқир диққати ҷиддӣ зоҳир мегардид. 

Дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ туҳмат, дурӯѓ ва таҳқир ҳамчун кирдорҳои 

расонандаи зарари маънавӣ ба гурӯҳи кирдорҳои ҷиноятӣ ворид гардидаанд. 

У.А. Азиззода зимни таҳлили масъалаи таснифи намудҳои ҷиноят дар низоми 

ҳуқуқи зардуштӣ якчанд таснифоти муҳаққиқонро ҷамъоварӣ кардааст70, ки 

дар аксари онҳо туҳмат ва таҳқир ҳамчун кирдори ҷиноятӣ пазируфта 

шудаанд. Чунончи, И.Б. Буризода дар таснифоти пешниҳодкардаи худ 

ҷиноятҳо ба муқобили шахсият ва ба муқобили ахлоқро њамчун гурўњи 

алоњида ёдовар шудааст71, ки ҳифзи эътибори шахсият ва номи неки ӯ аз 

туҳмат ва таҳқир низ дар ин гурӯҳи ҷиноятҳо шомил мебошанд. А.Г. 

Периханян низ дар таснифоти пешниҳодкардаи худ ҷиноятҳо ба муқобили 

шахсият ва ҷиноятҳои динию ахлоқиро баён доштааст72. А.Ғ. Холиқзода 

шакли дигари таснифоти ҷиноятҳоро дар низоми зардуштӣ пешниҳод 

 
70 Азизов У.А. Современные подходы к классификации преступлений в государствах таджиков в период 
зороастризма // Российское государствоведение. – 2016. – № 1. – С. 36-38. 
71 Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т.1, ч. 1-2 (от древнейших времен до начала 
XX века). – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 30. 
72 Ниг.: Периханян А.Г. Общество и право Ирана в Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. 
– С. 247. 
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кардааст73, ки дар он ҷиноятҳо ба муқобили озодии шахсият, номус ва 

эътибор, аз ҷумла, фиреб, дурӯғ ва туҳмат дохил карда шудаанд. Аз ин 

таснифот бармеояд, ки дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ мафҳумҳои «туҳмат», 

«фиреб» ва «дурӯғ» њамчун амали гунањгорона шинохта мешуданд ва барои 

содир намудани онњо намудњои хоси љавобгарии њуќуќї пешбинї гардида 

буданд. Чи тавре ки тањќиќотњои дар боло зикргардида нишон медињанд, 

туҳмат, тањќир, дурӯғ ва фиреб аз љињати ба љамъият хавфнокияшон дар ҷои 

дуюм ќарор доранд74. Дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ меъёрҳои зиёде ба назар 

мерасанд, ки ба ҳифзи озодии шахсият, эътибор ва шаъну шарафи инсон 

нигаронида шуда буданд, зеро озодии шахсият, обрӯю эътибор ва шаъну 

шарафи инсон ҳамчун «унсурҳои асосии ҷомеа» ба ҳисоб мерафтанд75. Ба 

андешаи У.А. Азиззода, Авесто ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ 

чунин намудҳои кирдорҳоро ҳамчун ҷиноят ба муқобили озодии шахсият, 

шаъну шараф ва эътибори инсон шуморидаанд: а) туҳмат; б) таҳқир; в) 

фиреб; г) дурӯғ76. Ин андеша бори дигар исбот менамояд, ки низоми ҳуқуқи 

зардуштӣ туҳмат ва таҳқирро ҳамчун кирдори ҷиноятӣ эътироф карда, ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ба роҳ мондааст. Ҳамзамон, ҳуқуқи 

зардуштӣ дар баробари туҳмат ва таҳқир, фиреб ва дурӯғро низ ҳамчун 

кирдорҳои ҷиноятии пастзанандаи шаъну шараф ва эътибори инсон 

ҳисобидааст, ки дар натиҷаи онҳо ба шахс зарари маънавӣ расонида 

мешавад. 

Низоми ҳуқуқи зардуштӣ барои ҷиноятҳо ба муқобили шахсият ҷазоҳои 

сангин пешбинӣ карда буд. Аз ҷумла, дар ҳолате, ки шахс ҷинояти таҳқирро 

содир мекард, ба ӯ ҷазо дар шакли маҳбас кардан татбиқ мегардид, вале дар 

сурати такроран содир кардани ҳамин ҷиноят нисбати ӯ ҷазои қатл амалї 

 
73 Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 
2005. – С. 322–358; Муфассал ниг.: Халиков А.Г. Древнее уголовное право таджиков (Зороастрийская эпоха): 
учеб.пособие. – Душанбе: Джамаил, 2004. – 104 с. 
74 Ниг.:  Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 
2005. – С. 322-358 
75 Ниг.: Халиков А.Г. Асари зикршуда. – С. 334.  
76 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 49. 
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мешуд77. Дар њуқуқи зардуштӣ барои туҳмат ва таҳқир, яъне обрӯю эътибор 

ва шаъну шарафи шахсро доғдор кардан мурофиаҳои сангини исботкунӣ ва 

ҷазодиҳӣ мавҷуд буданд. Шахсони гунаҳкорро бо шаклҳои мухталифи 

ордалиявӣ - важи гарм ва важи сард имтињон мекарданд78. Ордалия ҳамчун 

воситаи тафтиши кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ дар тамоми ҷомеаи қадим мақом 

дошт, аз ҷумла дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ низ. Ордалия барои 

баровардани қарори боадолатона дар ҳолати баррасии баҳс миёни аъзоёни 

ҷомеа истифода мегардид79. Мутобиқи сарчашмаҳои ҳуқуқи зардуштӣ 

воситаҳои мухталифи ба амал баровардани ордалия ва истифодаи ашёњои 

гуногун пешбинї шуда буданд80. Дар бисёр ҳолатҳо ордалия дар шакли 

имтиҳон бо об истифода мегардид81. Мутобиқи қонуни Хаммурапї, ордалия 

дар шакли обӣ ба он хотир гузаронида мешуд, ки гуноҳи шахс исбот карда 

шавад, вале дар баъзе ҳолатҳо новобаста аз исботи гуноҳи шахсон истифода 

карда мешуд. Ҳатто агар гуноҳи шахс исбот гардида бошад ҳам, ордалия 

истифода мегардид. Масалан, агар зан аз хона баромада мерафт ва хонаи 

худро вайрон карда, шавҳарашро беобрӯ мекард, он гоҳ ин занро ордалия 

дар шакли ғарқ сохтан дар об интизор буд82. Якчанд навъњои  ордалия дар 

Авесто, «Шоҳнома», «Шояст ва нашояст» ва дигар сарчашмаву динҳои 

мардуми мо баён шудаанд83. Ҳошим Розӣ дар натиҷаи таҳқиқи ҷомеаи 

зардуштӣ истифода гардидани 30 намуди ордалияро қайд кардааст84, вале 

муҳаққиқ И.Б. Буризода бошад, аз истифода гардидани 33 намуди он ёдовар 

шудааст85. 

 
77 Ниг.: Азизов У.А. Асари зикршуда. – С. 39. 
78 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 31. 
79 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Асари зикршуда. – С. 23.  
80 Ниг.: Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 1983. – С. 34. 
81 Ниг.: Азизов У.А. Асари зикршуда. – С. 24.   
82 Ниг.: История государства и права зарубежных стран: учебник для ВУЗов: в 2 ч. Ч.1. / под общ.ред. О.А. 
Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. - 2-е изд. – М.: Норма, 2004. – С. 3. 
83 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 24.  
84 Ниг.: Ҳошим Розӣ. Авесто. – Теҳрон, 1999. – С. 56. 
85 Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т.1, ч. 1-2 (от древнейших времен до начала 
XX века). – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 68.   
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Мурофиаи судиро коҳини давлатӣ ва ҷамъиятӣ – Мубади мубадон ба 

амал меовард, вале вазифаи исботкунӣ ба зиммаи худоҳо буд, ки тавассути 

ордалия ба амал бароварда мешуд86. Доир ба ин масъала ривоятеро аз 

«Шоҳнома» – и мутафаккири форсу тоҷик А. Фирдавсӣ матраҳ намудан 

бамаврид аст, ки дар он як мурофиаи судии пурра доир ба масъалаи туҳмат 

баён гардидааст. Аз рӯйи достонҳои «Шоҳнома» ба Сиёвуш – писари шоҳи 

Эрон Кайковус аз ҷониби модарандараш Судоба ба комљўйӣ туҳмат карда 

мешавад. Барои исботи бегуноњии Сиёвуш Шоҳ мубадонро даъват мекунад. 

Сиёвушро бо важи гарм имтиҳон карда, аз оташ мегузаронанд. Маќсад аз 

гузаронидани усули исботкунии мазкур, пеш аз њама, њифз ва нигоњ доштани 

обрў ва эътибори шоњ, шоњзода ва ањли авлоди шоњ ба њисоб мерафт87. Аз 

љониби дигар, доираи объектњои асосии њифзшавандаи низоми њуќуќии 

зардуштии ин давлат дар симои њокимияти шоњӣ ва сирру асрори 

хонаводагии шоњї ба њисоб мерафт88. 

Аз ин ривоят доир ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз туҳмат ва дурўѓ 

ҷанбаҳои зиёдеро метавон ҷудо намуд, ки онҳо баёнгари мавҷудияти ҳифзи  

шаъну шараф ва эътибори шахс дар низоми њуќуќии ќадим, махсусан низоми 

њуќуќи зардуштӣ мебошанд. Ҳамин тавр, дар ривояти мазкур масъалаи 

туҳмат, тарзҳои исботнамоӣ, ҷазодиҳӣ ва махсусан масъалаи ҳифз намудани 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ нишон дода шудааст. 

Шаъну шараф – ин эътибори ботинию ахлоқӣ, шуҷоат, бошарафӣ, 

олиҳимматӣ ва виҷдони пок аст89. Зери мафҳуми эътибори шахсият фаҳмиши 

худи инсон ва воқеаҳои атроф, ки сифатҳои боэътибории ахлоқӣ ва зеҳниро 

соҳиб мебошанд, фаҳмида мешавад. Эътибори шахсият на танҳо 

худбаҳодиҳии субъектро муайян мекунад, балки маҷмуи сифатҳои 

 
86 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 32. 
87 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Асари зикршуда. – С. 386.   
88 Азизов У.А. Современные  подходы к классификации преступлений в государствах таджиков в период 
зороастризма // Российское государствоведение. – 2016. –  № 1. – С. 38-39. 
89 Ниг.: Даль В. Толковый словарь великорусского языка. Т. I-IV. – М., 1955. – С. 599. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231084
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объективии номи шахсро дар ҷомеа тавсифдиҳанда, намунаи ҳаёти арзанда 

ва монанди инҳоро низ фаро мегирад90.  

Дар Эъломияи Куруши Кабир кирдорњои гунањгорона, аз љумла зараре, 

ки ба обрў ва эътибори шахс расонида мешуданд, њамчун амали зишт ва 

ќобили љавобгарї дониста шудааст. Чунончи, дар он ќайд мегардад:  «Ман 

намегузорам, ки касе ба дигаре ситам кунад ва агар касе нотавон буд ва бар ў 

ситаме рафт, ман аз вай дифоъ хоњам кард, њаќќи ўро гирифта ва баъд пас 

хоњам дод ва ситамкоронро ба кайфар хоњам расонд91. Дар меъёри дигар 

чунин омадааст, ки «... ин ҳама танҳо ба шарте, ки шахс њаќќи каси дигарро 

поймол нанамояд ва зиёне ба њуќуќи дигарон нарасонад, мумкин аст»92. Аз 

ин меъёрҳо бармеояд, ки њар амале, ки ба инсон ва њуќуќу манфиатњои вай 

зарари моддї ва маънавї мерасад, дар низоми њуќуќи зардуштї мањкум 

мегардид ва љавобгарии муайяне низ нисбати шахсони содиркардаи он 

татбиќ мегардид. 

Дар баъзе сарчашмаҳо доир ба кафорат сухан меравад, ки ҳифзи ҳуқуқи 

инсонро дар сурати зарари маънавӣ бардоштан аз туҳмат ва таҳқир ифода 

менамояд. И.Б Буризода таснифи ҷазоҳоро пешниҳод намуда, дар баробари 

ҷазоҳои ҷисмонӣ, санҷиш ва қатл, кафорат (ҷуброн, товон)-ро низ ёдовар 

шудааст93, ки дар њолати расонидани зарари маънавї низ истифода гардида, 

аз ҳифзи ҳуқуқи инсон дарак медиҳад. Ин андеша далели он аст, ки дар 

ҳуқуқи зардуштӣ мафҳуми «кафорат» (ҷуброн, товон), ки дар қонунгузории 

имрӯза муқаррар гардидааст, ҳанӯз дар даврони зардуштӣ мавриди истифода 

қарор мегирифт. Аммо, чунин мафҳум дар адабиётҳои дигар ва сарчашмаҳои 

таърихӣ ифодаи худро наёфтааст. Аз ин рӯ, мо бар он андешаем, ки мафҳуми 

мазкур на дар ҳуқуқи зардуштӣ, балки дар ҳуқуқи мусулмонӣ пайдо шудааст. 

Вале амали татбиќи њуќуќ, ситонидани товони зарар ва амалњои ба барќарор 

намудани зарари расонидашуда, ки дар њуќуќи мусулмонї мафњуми 

 
90 Ниг.: Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. – М., 1999. – С. 348. 
91 Ниг.: Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Њуќуќи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе: Бањманрўд, 2016. – 
С. 117-118.  
92 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
93 Ниг.: Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX 
вв.). – Душанбе, 1999. – С. 31. 
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«кафорат» – ро ифода менамуданд, њанӯз дар низомњои њуќуќии пешазисломї 

маълум буданд.  

Ҳамин тавр, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз туҳмату таҳқир ва 

амалњои ба онњо монанд дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ таҳлил карда, чунин 

хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми ҳуқуқи мазкур неъматҳои 

маънавиеро, ба монанди шаъну шараф, обрӯю эътибор, номи нек, озодии 

виљдон ва эътиќоди динї, ки инсон ба онҳо ҳуқуқи ҷудонопазир дорад, ҳифз 

менамуд. Тавре аз таҳлили масъала бармеояд, низоми ҳуқуқи зардуштӣ 

мафҳумҳои «туҳмат» ва «таҳқир»-ро дар шакли имрӯзаи он истифода 

кардааст. Ин далели он аст, ки туҳмат ва таҳқир ҳанӯз аз даврони амали 

ҳуқуқи зардуштӣ ҳамчун кирдорҳои вазнини ҷиноятӣ ва вайронкунандаи 

ҳуқуқи инсон эътироф гардида буданд.  

Махсусияти дигари низоми ҳуқуқи зардуштӣ дар он буд, ки ҳалли 

бештари масъалаҳо тавассути меъёрњои гуногуни иљтимої дар омезиш 

танзим мегардиданд. Масалан, меъёрњои њуќуќї дар институтњо ва санадњои 

меъёрии њуќуќї дар алоњидагї амал накарда, ин ё он муносибати љамъиятиро 

дар њамбастагї бо меъёрњои динї, ахлоќї, одатӣ ва монанди инҳо ба танзим 

медароварданд. Тибқи низоми ҳуқуқи зардуштӣ шахси дорои ахлоқи неки 

инсонӣ метавонад озодона роҳи некро интихоб карда, аз пиндори бад, 

гуфтори бад ва рафтори бад худдорӣ кунад. Ѓояњои зикргардида гарчанде 

хусусияти ахлоќї дошта бошанд њам, вайрон намудани онњо љавобгарии 

њуќуќиро ба миён меовард. Чунин њолат нисбати меъёрњо ва муќаррароти 

динї низ татбиќ мегардид.  

Њифзи њуќуќи инсон дар низоми њуќуќи зардуштї аз зарари маънавї 

дар сатњи муносибатњои оилавї низ ба роњ монда шуда буданд. Чунончи, дар 

Авесто доир ба ин масъала меъёрҳои дахлдор пешбинӣ гардидааст. Чунин 

муносибатњо аз имконият ва доштани њуќуќу озодињо њангоми бастани аќди  

никоњ,  њифзи  њуќуќи кўдакон  ва  муносибатњои  молумулкии зану шавњар 

вобаста буданд. Ба андешаи Б.А. Сафарзода, дар  Авесто ба танзими  

муносибатҳои оилавӣ, аз ҷумла масъалаҳои  издивоҷ, ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон 
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ва муносибатҳои  амволии  зану шавҳар таваҷҷуҳи зиёд дода шудааст94. 

Масалан, меъёрњои њуќуќи зардуштї озодї ва  ризоияти занро њангоми 

бастани никоњ эътироф мекард95. Мутобиқи низоми ҳуқуқи зардуштӣ марду 

зан баробарҳуқуқ мебошанд96. Аз ҷумла дар Авесто гуфта мешавад, ки њар 

марде, ё зане донист, ки дурусту нек аст, бар ўст, ки худ ба кор бандад ва 

дигаронро низ биогоњонад то онро – ончунон ки њаст – ба кор банданд97. 

Никоҳҳое, ки бе ризояти тарафайн баста мешуданд, ҳамчун гуноҳи бузург 

дониста мешуданд98.  

Зане, ки аз марди бегона бе никоҳ ҳомила мешуд, кирдораш амали 

гунањгорона дониста шуда, барои ин амал ба зан ва мард љазо муќаррар шуда 

буд. Дар сурати исќоти њамл бошад, табиб ва ё шахси дигари ба ин амал 

мусоидаткунанда низ ба љавобгарї кашида мешуданд99. Амали мазкур 

мувофиќи таълимоти зардуштї ва одату анъанањои мардумї натанњо ба зан, 

балки ба обрӯю эътибори волидон ва аъзои дигари авлод низ зарар 

мерасонид. Дар Авесто гуфта мешавад, ки агар мард бо духтаре ҳамхоба 

шавад ва ӯ обистан шавад, бояд то њангоме ки кўдак зода шавад, аз он зан 

нигањдорї кунад100. Дар сурати ѓайр мард барои вайрон намудани 

талаботњои одатию анъанавї гунањгор дониста мешуд ва ба љазо мубтало 

мегардид. Ў танњо дар сурате аз љавобгарї озод мегардид, ки агар товони 

зарари расонидаашро пурра талофї намояд. Дар ин маврид аз ў товони зарар 

дар шакли молу амвол ва маблаѓи пулї ситонида мешуд. Њамзамон, ў 

 
94 Ниг.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и  современность. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 55. 
95 Сафарзода Н.Ф. Нигоње ба сарчашмањои њуќуќи инсон: аз ањди бостон то соњибихтиёрї // Давлатшиносї 
ва њуќуќи инсон. – 2018. – № 3 (11). – С. 22.  
96 Ниг.: Таърихи  фалсафа. Китоби  дарсӣ  барои  донишҷӯёни  таҳсилоти муассисаҳои  олии  касбӣ // Ҳайати  
муаллифон. – Душанбе: Собириён, 2011. – С. 28.  
97 Ниг.: Авасто. Љилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 120.  
98 Ниг.: Авасто. Љилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 120. 
99 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 51.  
100 Ниг.: Авасто. Љилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 578.  
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уњдадор мегардид, то товони зарари маънавии ба волидони зан 

расонидаашро низ ба пуррагї пардохт намояд101.   

Масъалаи обрўю эътибори зан махсусан њифз мегардид. Агар мард ба 

таври дахлдор занро нигоҳубин накунад ва ё аз таъминоти ў саркашӣ кунад 

ва ё амалеро содир намояд, ки ба зан ва кўдакони ў зарар расад, ӯро њукми 

ќатл интизор буд. Ў танњо дар сурате бахшида мешуд, ки тамоми зарари 

моддию маънавии расонидаашро љуброн намояд. Ин бори дигар аз он 

далолат медиҳад, ки низоми ҳуқуқии зардуштӣ масъалаи ҳифзи ҳуқуқи зан ва 

кӯдакро аз зарари маънавӣ мавриди назари худ қарор дода, онро расман дар 

меъёрҳои ҳуқуқї муқаррар кардааст. Ќатъ намудани никоњ ва бенигоњубин 

гузоштани зан низ гуноњи вазнин дониста мешуд102. Дар низоми ҳуқуқии 

зардуштӣ қатъ кардани никоҳ танҳо дар сурати розигии тарафҳо мумкин буд. 

Танҳо дар ду ҳолат розигии занро дар бекор кардани никоҳ ба инобат 

намегирифтанд: 

 1) Агар ӯ барои шавҳарро гӯш накардан гунаҳкор бошад, ҷодугарӣ 

кунад, ё гуноҳи динӣ содир намояд; 

 2) Дар ҳолате, ки дар муҳлати 10 сол зан фарзанддор нашавад103. 

 Низоми ҳуқуқии зардуштӣ баҳри ҳифзи ҳуқуқи занон аз зарари маънавӣ 

ҳангоми ҷудошавӣ муқаррароти ҷолиберо пешбинӣ карда буд. Ҳар марде, ки 

мехост аз занаш ҷудо шавад, уҳдадор буд, ӯро бо васӣ таъин кунад. Агар 

шахси дигар васигии занро рад мекард, он гоҳ никоҳ қатъшуда ҳисоб 

намеёфт.  

Њуқуқи шахсии дигаре, ки аз тарафи меъёрњои њуќуќи зардуштї њифз 

мегардид, номи нек буд. Номи шахс ифодакунандаи шахсияти ӯ дониста 

мешуд  ва доғдор кардани номи ӯ боиси беобрў гардидан ва шармсор шудани 

шахс дар љамъият мегардид. Масалан, агар шахсро дар содир намудани 

кирдоре, ки боиси вайрон гардидани ќоидаву маросимњои динї, анаъанањои 

 
101 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 71.  
102 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 92 
103 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
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ибодатнамої ва дигар кирдорњои халалдор сохтани њамзистии одамон 

айбдор менамуданд, љавобгарї дар ин сурат дар намуди аз љомеа рондан 

пешбинї шуда буд. Барои њамин шахс дар сурати ба чунин амал айбдор 

шудан на танњо ба љазои сангин гирифтор мешуд, балки номи неки ў, оила ва 

ќавмаш низ доѓдор мегардид. Њамзамон, ў њамчун шахси аз љамоа рондашуда 

ќобилияти шањрвандии худро аз даст медод104.   

Дар сарчашмањои динию њуќуќии замони амали њуќуќи зардуштї низ 

номи неки инсон ќадр мегардид ва барои вайронкунандагон љавобгарии 

њуќуќї пешбинї гардида буд. Њамзамон, дини зардуштї инсон ва номи неки 

ўро њамчун муќаддасоти олитарини офарида ва парваридаи худовандї њифз 

менамуд. Меъёри бањодињии инсонњо ва мављудоти неку, ки дар Авесто 

ситоиш мегардиданд, номи неки онњо ва баъдан хислати некӯи онњо буд, ки 

бояд тавассути тамоми меъёрњои иљтимої њифз мегардиданд. Чунончи, дар 

Авесто гуфта шудааст, ки ӯро  эдун  ба  номњои  поки  ањурої  ва  [номњои]  

писандидаи маздої меситоем105. Дар меъёри дигар бошад, зикр гардидааст, 

ки бо  шўри  динї,  чолокї,  њушёрї  ва  дини  пок,  подоши  неку орзуи  нек  

ва  фаровонии  неку  номи  нек  ва  бахшоиши  некро меситоем106.  

 Низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ дар муносибат бо ҷинояткорӣ таваҷҷуҳи махсус додааст. Дар ин 

хусус Вандидод бахши меъёрҳои хусусияти ҷиноятии њуќуќидоштаро 

муттањид намудааст. Як ќатор принсипњои њуќуќї њангоми таъин ва татбиќи 

љавобгарињои њуќуќї риоя мегардиданд. Аксарияти онњо дар сарчашмањои 

њуќуќї низ мустањкам гардида буданд, чунончи, принсипи ҷавобгарии фардӣ. 

Мувофиќи принсипи мазкур ҳар як шахс барои кирдори содиркардааш танҳо 

худаш ҷавобгар дониста мешуд. Талаботњои принсипи мазкурро ба инобат 

гирифта, Куруши Кабир дар Эъломияи худ чунин эълон дошта буд: «... њар 

кас посухгўи аъмоли худ мебошад, њељ касеро  набояд  ба  ангезаи  ин,  ки  яке  

 
104 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 76-77.   
105 Ниг.: Авасто. Љилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 49. 
106 Ниг.: Асари зикршуда. – С. 123.  
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аз  бастагонаш хилоф кардааст, муљозот кард ва агар аз дудмон ё хонаводае, 

хилоф кард, танњо њамон кас ба кайфар бирасад ва ба дигар мардумон ва 

хонавода коре нест»107.  

Ҳаёт ва саломатӣ ду неъматӣ ғайримоддие мебошанд, ки ҳар як инсон ба 

онҳо ҳуқуқи ҷудонопазир дошта, онњо на танҳо аз лаҳзаи таваллуд, балки 

пеш аз таваллуд низ мавриди ҳифз қарор мегиранд. Ин неъматҳо сарчашмаи 

асосии дигар неъматҳои ғайримоддӣ ба ҳисоб рафта, бе мавҷудияти онњо 

инсон наметавонад ҳамчун субъект аз дигар ҳуқуқу озодиҳои худ истифода 

намояд. Ҳаёт ва саломатӣ, аз як тараф, ҳамчун неъматҳои муқаддас ва аз 

инсон ҷудонопазири ғайримоддӣ аз ҷониби тамоми қонунгузории миллӣ ва 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мавриди танзим ва ҳифзнамоӣ қарор 

гирифта, аз ҷониби дигар, ҳуқуқдорӣ ба ин неъматҳо барои ҳар як инсон 

новобаста аз шаклҳои табъиз кафолат дода шудааст. Дар низомҳои њуќуќи 

зардуштї масъалаи мазкур танзими васеи худро вобаста ба шарту шароити 

хоси замони амалашон дарёфтааст, ки тањќиќу тањлили онњо на танњо 

хусусияти маълумотдињї дорад, балки метавонад дар таљрибаи 

њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќсозии замони муосир васеъ истифода гарданд. 

Низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба масъалаи ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамуд. Дар сарчашмаи асосии ҳуқуқии он замон - 

Авесто барои расонидани зарар ба саломатӣ ҷазоњои гуногун  муқаррар шуда 

будаанд108. Масалан, гунаҳкорро бо тозиёна задан. Куруши Кабир дар 

Эъломияи худ ҳуқуқ ба ҳаёт ва ҳуқуқ ба ҳаёти хушбахтонаро эътироф 

мекунад109. Ҳуқуқи зардуштӣ ҳатто ба масъалаи ҳифзи ҳаёти кӯдаки 

таваллуднашуда низ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда, ба шахсоне, ки кӯдаки дар 

батни модар бударо аз ҳаёт маҳрум мекарданд, ҷазо муқаррар намуда буд. 

 
107 Ниг.: Саъдизода  Љ.,  Сафарзода  Н.Ф. Њуќуќи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе: Бањманрўд, 2016. 
– С. 117-118.   
108 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 31. 
109 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва 
афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – С. 10, 57.   
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Агар зани ҳомила барои исқоти ҳамл ба табиб муроҷиат мекард ва ин амалро 

ў ба анљом мерасонид, он гоҳ ҳам табиб ва ҳам занро ҳукми қатл медоданд110.   

Дар хусуси њамчун объекти махсуси ҳифзшаванда дониста шудани њаёт 

ва саломатї А.Ғ. Холиқзода низ ќайд менамояд ва навъҳои кирдорњои дар 

ҳуқуқи зардуштӣ ба ин гурўњи объектњои њифзшаванда тањдидкунандаро 

тасниф мекунад. Љиноятҳои гурўњи мазкурро «ҷиноятҳо ба муқобили инсон» 

номгӯзорӣ намуда, ба он намудњо ва шаклњои гуногуни расонидани зарарро 

ба саломатї ва њолатњои гуногуни кушторро ворид кардааст111. И.Б. 

Буризода бошад, ин гурўњи кирдорњоро  ба ҷиноятҳо ба  муқобили ҳаёт ва 

саломатӣ ва љиноятњо ба муқобили шахсият112 људо намуда, њама кирдорњои 

манъшудаи ин гурўњњоро ба кирдорњои муқобили тартиботи ҷамъиятӣ дохил 

менамояд. Шояд муњаќќиќ онро дар пайравї ва бо назардошти он ки дар 

қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи Тољикистон ин гурўњи ҷиноятҳо 

ҳамчун кирдорњои љиноятии дар таркиби фасли ҷиноятҳо ба муқобили 

шахсият љой дода шудаанд, тањлил намуда бошад.  

Маврид ба зикр аст, ки дар Авесто ба масъалаи ҳифзи саломатии инсон 

низ таваҷҷуҳи бештар зоҳир гардидааст. Вобаста ба ин, дар Вандидод ҳифзи 

саломатї вобаста аз намуди кирдор, шакл ва дараљаи  зарари расонидашуда 

ба саломатї ва субъекти њуќуќвайронкунї ба намудњо људо гардида, ҷазоҳои 

гуногун муқаррар карда шудаанд. Дар адабиёт ҷиноятҳо ба муқобили 

саломатӣ вобаста ба сатњу дараљаи хавфнокиашон ба чунин навъњо тасниф 

карда шудаанд: 1) ба даст силоҳ гирифтан (бо маќсади задан); 2) зарба задан; 

3) маҷруҳ кардан; 4) хун резондан; 5) устухон шикастан; 6) расонидани зарари 

ҷисмонӣ ва ақлӣ ба саломатии инсон113. Дар Авесто бошад, чор намуди 

ҷиноятњо дараљабандї гардидаанд: 1) огерепта; 2) авауиришта; 3) аредуш; 4) 

пешутану114.  

 
110 Ниг.: Амин С.Ҳ. Таърихи ҳуқуқи Эрон. – Тењрон, 1386 х./2008. – С. 84.   
111 Ниг.: Холиқов А.Г. Правовая система зороастризма (древное право). – Душанбе, 2005. – С. 322-358. 
112 Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т.1, ч. 1-2 (от древнейших времен до 
начала ХХ века). – Душанбе, 2007. – С. 30, 95; Периханян А.Г. Общество и право Ирана в Сасанидский 
периоды. – М., 1983. – С. 247.   
113 Ниг.: Пирнийа Х. Таърихи Ирони Бостон. Т.1. – Теҳрон, 1362 х/1984. – С. 74. 
114 Ниг.: Авесто. Ҷилди 1. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 486. 



43 
 

Тањќиќи низоми њуќуќи зардуштї нишон медињад, ки саломатии инсон 

ҳамчун арзиши бебаҳо тавре мавриди ҳифз қарор гирифта буд, ки ҳатто 

фикран мақсади расонидани зарари ҷисмонӣ нисбат ба шахси дигар ҷиноят 

ҳисобида шуда, барои он ҷазои вазнин дода мешуд115. Ба андешаи У.А. 

Азиззода, новобаста аз он ки дигар муҳаққиқон ҷиноятҳои «огерепта» ва 

«авауиришта»-ро ҳамчун кирдорҳои омодагӣ ба ҷиноят ва суиқасд 

медонанд116, вале аз рӯйи мазмуни меъёрҳои њуќуќи зардуштї ин кирдорҳои 

ҷиноятӣ пурра амалњои ба итмомрасида мебошанд, зеро таҳдиди расонидани 

зарар ба саломатии инсон ҳамчун объекти алоҳидаи ҳифзнамоии ҷиноятӣ-

ҳуқуқӣ ба ҳисоб мерафт117. 

Сатњ ва дараљаи зарари расонидашударо ба инобат гирифта, низоми 

сарчашмањои њуќуќии зардуштї намуд ва дараљаи љазо ва чораи дигари 

љавобгариро муќаррар намуда буданд. Барќарор намудани товони зарари 

ѓайримоддї ва зарари маънавї низ дар ин асно истисно набуд. Масалан, 

Авесто чунин муқаррар намуда буд: «касе, ки дигареро  бизанад  ва осеби 

сахте ба ў  бирасонад, барои бори аввал сї тозиёна бо аспање-аштра ва сї 

тозиёна бо сраушо-чарана. Бори дувум панљоњ тозиёна бо аспање-аштра ва 

панљоњ тозиёна бо сраушо-чарана. Маротибаи сеюм њафтод тозиёна бо 

аспање-аштра ва њафтод тозиёна бо сраушо-чарана. Чањорум бор навад 

тозиёна бо аспање-аштра ва навад тозиёна бо сраушо-чарана ҷазо дода 

мешавад»118. Айнан њамин гуна намудњои љавобгарињо барои содир намудани 

амалњои зиддињуќуќӣ, зиддиахлоќї ва ё вайронкунандаи талаботу 

муќаррароти динї, ки аслан зарари маънавиро ба бор меоварданд, татбиќ 

мегардиданд.  

Дар умум Эъломияи умумии ҳуқуқи башари Куруши Кабир чунин 

ҳуқуқу озодиҳои шахсии маънавии инсонро муқаррар карда буд: њуќуќ ба  

 
115 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 45. 
116 Ниг.: Холиқов А.Г. Правовая система зороастризма (древное право). – Душанбе, 2005. – С. 323. 
117 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 46. 
118 Ниг.: Авесто. Ҷилди 1. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 490. 
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озодї  (банди  2);  њуќуќ  ба  озодии дину  мазњаб  ва  тоату  ибодат  (банди 5); 

њуќуќ ба озодии њаракат ва интихоби  љойи  зист  (банди  5);  њуќуќ ба 

моликият (банди 3); њуќуќ ба адолати судї (банди 6); манъи шиканља (банди 

2);  њуќуќ  ба  озодии  касбу  кор  (банди 5); эњтироми њуќуќу озодињои 

дигарон (банди 5); манъи хариду фурўши одам (банди 7);  манъи  ѓуломї  

(банди 7)119. Муҳаққиқон оид ба баъзе аз муҳимтарин ҳуқуқҳои шахсӣ, ки 

Авесто муқаррар кардааст, баёни андеша намудаанд. Аз ҷумла, ҳуқуқ  ба  

ҳаёти  осоишта,  ҳуқуқ  ба  муносибати хуб, ҳуқуқ ба ҳаёти кӯдаки 

таваллуднашуда, ҳуқуқ  ба  тандурустӣ,  ҳуқуқ  ба  никоҳ  ва  ғ.120 Ш.Ш. 

Шосаидзода зимни таҳлили ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ ба 

чунин хулоса омадааст, ки низоми ҳуқуқии  зардуштиён ҳуқуқу озодиҳои 

зеринро кафолат  дода  буд:  ҳуқуқ  ба  ҳаёт,  ҳифзи  саломатӣ,  озодӣ  аз  

зулму  ситам, ҳуқуқ  ба  гирифтани  таълиму  тарбия;  ҳуқуқ  ба  эҳтироми  

кӯдакон  ва  шаъну шарафи онҳо аз ҷониби калонсолон; озодии виҷдон ва 

эътиқоди динӣ; барпо намудани оила (бо розигии худ); ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ 

(огоҳ будан аз адлу дод ва бедодӣ) ва ғ.121   

Ҳамин тавр, низоми ҳуқуқии зардуштӣ инсон, ҳаёт ва саломатї, ќадру 

ќиммат, обрўю эътибор ва номи неки ўро ҳамчун неъмати олитарини 

офаридаи табиату Худованд дониста, њифзи онро тавассути тамоми роњу 

воситањои меъёрї ба роњ монда буд. Низоми њуќуќи зардуштї, ки низоми 

хусусияти динидошта ба њисоб мерафт ва сарчашмаи асосии онро меъёрњои 

дини зардуштї ташкил медоданд, нисбати шахси гунањкор дар кирдори 

манъгардида дар баробари муљозоти дунёӣ љазои баъди маргро низ пешбинї 

менамуд.   

 

 

 

 
119  Ниг.: Саъдизода Љ., Сафарзода Н.Ф. Њуќуќи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе: Бањманрўд, 2016. – 
С. 117–118. 
120 Ниг.: Искандаров Ш.Ф., Мизробов Ш.Ш. Ҳуқуқи кӯдак. Воситаи таълимӣ. – Душанбе, 2018. – С. 31. 
121 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 36. 
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1.2. Махсусиятҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

дар низоми ҳуқуқии мусулмонӣ 

Зиёда аз навад дарсади ањолии Тољикистонро пайравони дини ислом 

ташкил медињад. Аз ин рў, омўзиши њуќуќ ва фарњанги мусулмонї дорои 

ањаммияти махсус буда, ба рушди муносибатњои ахлоќї, динї ва њуќуќии халќи 

тољик таъсири калон мегузорад122. Ф.М. Шоев қайд менамояд, ки ҳуқуқҳои 

инсон дар баробари давлат, қонун ва дигар падидаҳои давлатию ҳуқуқӣ ҳамчун 

объекти омӯзиши таърихи таълимоти сиёсӣ ва ҳуқуқӣ баромад мекунанд123. Ба 

андешаи Ҷ. Саъдизода, яке аз даврањои муњимми рушди давлат ва њуќуќ дар 

сарзамини таърихии тољикон замони амали низоми њуќуќии исломї дар ин 

минтаќа ба њисоб меравад, ки он низ тобеи ќонуни зиддияти андешањо, 

дугунагї (дилемма)-и тафаккур ва ќонуни зиндагии «антипод» будааст, зеро 

оид ба ташаккули фарњанги њуќуќи инсон ва эътирофу эњтироми шахс дар ин 

давра андешањо гуногун ва манбаъњо мухталифанд124. 

 Омўзиши низоми њуќуќи мусулмонї барои фаъолияти њуќуќэљодкунї ва 

њуќуќтатбиќсозии Тољикистони муосир нињоят муњим аст, зеро он дар умќи 

шуур ва ахлоќи мардуми мо таърихан љой гирифтааст. Њамзамон, наќши он 

дар инкишофи сиёсати давлатї-њуќуќии Тољикистон назаррас аст ва омўзишу 

истифодаи таљрибаи бойи таърихии танзими муносибатњои љамъиятї аз 

љониби меъёрњои њуќуќи исломї дар шароити кунунии рушди љомеаи мо 

манфиати калон дорад125. Б.А. Сафарзода қайд мекунад, ки ислом беш аз 1400 

сол ба  муносибатҳои ҷамъиятӣ фаъолона таъсир расонда, дорои арзишҳои  

зиёди ҳуқуқие мебошад, ки инсон ва ҳуқуқҳои ӯро дар сатҳи зарурӣ кафолат 

додааст126. 

 
122 Муфассал ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории 
дореволюционного Таджикиистана. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с. 
123 Шоев Ф.М. Учения персидско-таджикских мыслителей о правах человека // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи 
инсон. – 2019. – № 1 (13). – С. 26. 
124 Саъдизода Ҷ. Фарњанги њуќуќи инсон зери таъсири ислом ва дугунагї дар андешањо //  Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 
2019. – № 2 (26). – С. 33. 
125 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 88. 
126 Ниг.: Сафарзода Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав 

человека в правовую систему Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. ‒ С. 18.  
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Дар ин миён дини ислом* мавқеи баландтар дошта, нисбат ба инсон, 

арзишҳои инсонӣ ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. 

Асоси низоми ҳуқуқии мусулмониро дини ислом ташкил медиҳад, ки дар 

нимҷазираи Арабистони Саудӣ пайдо шудааст. Асосгузори дини ислом 

Паёмбар Муҳаммад ибни Абуллоҳ мебошад. Муҳаммад тавассути таълимоти 

худ, яъне ислом, ҳақро аз ботил, некро аз бад ва ҳалолро аз ҳаром ҷудо кард, 

ҳадафи ӯ бунёди зиндагии шоиста барои мардум буд127.  

Њамчун дини љањонї ислом бе асоси њуќуќии он - њуќуќи мусулмонї 

комил нест. Мањз меъёрњои њуќуќии он муносибатњои љамъиятии дар љомеаи 

мусулмонї бавуљудояндаро ба танзим медароранд128. Њуќуќи мусулмонї дар 

ќатори дигар низомњои њуќуќии динї ба мисли њиндуї, яњудї дар кишварњои 

зиёди љањонї инкишоф ёфта, дар тамоми љумњурињои осиёимиёнагї дар 

давраи тоинќилобї амал кардааст129. 

Ба аќидаи С.А. Старостина «њуќуќи динї» маљмуи ќоидањои рафтор ва 

принсипњои динї-ахлоќї мебошад, ки дар манбаъњои динї мустањкам карда 

шуда, муносибати инсонро бо Худо ва аъзоёни љомеа ба танзим медарорад, ки 

барои пайравони он њатмї мебошанд130. У.А. Азиззода аќидаро дар хусуси 

низоми ҳуқуқи динї будани њуќуќи мусулмонї дастгирї намуда, ќайд 

менамояд, ки он дар боварӣ ба Худо ифода меёбад. Ҳамзамон, ёдовар 

шудааст, ки он дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ то даврони тоинқилобӣ 

амал карда, дар ин давра ҷазоҳои њуќуќї низ хусусияти динӣ доштанд131.   

Дар ќаламрави Тољикистони таърихї пањншавии њуќуќи мусулмонї хеле 

суст сурат гирифта, он дар асрҳои IX-X ба анљом расид. Маълумотњои 

таърихї собит менамоянд, ки ин љараён дар баъзе аз минтаќањо пас аз асри X 

 
«*»Ислом - таслим будан ва итоат намудан ба вуҷуди мутлақ, яъне Худованд мебошад. 
127 Ниг.: Зафар Д. Диншиносӣ. (Таҳлили сиёсӣ ва иҷтимоӣ). – Душанбе, 2010. – С. 159. 
128 Ниг.: Кангезов М.Р. Институт преступления и наказания в мусульманском праве: дис … канд. юрид. наук. – 
Краснодар, 2010. – С. 14-15.    
129 Оид ба пайдоиш ва ташаккули ислом муфассал ниг.: Ислам / авт.-сост. М. Магомерзоев. – М.: ЭкНиго, 
2011. – 640 с.   
130 Ниг.: Старостина С.А. Религиозное право в прововых системах мира: история и современность: 
монография. – Калиннинград, 2002. – С. 43; Муфассал ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы 
теории и практики. отв. ред. В.А. Туманов. – М.: Наука, 1986. – 256  с. 
131 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического  и  
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д.-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 
С. 130.   
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низ идома ёфтааст132. Дар ин хусус А.Ѓ. Холиќзода қайд менамояд, ки 

таърихи  њазорсолаи халќи тољик бо меъёрњои  њуќуќи  мусулмонї зич 

алоќаманд буданд ва таълимоту фарњанги исломї то  солњои 20-уми асри XX 

устувор амал менамуданд ва мардум дар шароити амали меъёрњои њуќуќи 

мусулмонї зиндагї мекарданд133. Ҷ. Саъдизода қайд менамояд, ки шояд 

дуруст ба роњ мондани идеологияи њуќуќи мусулмонї аз љониби 

мутафаккирони соња буд, ки аз замони пањншавии њуќуќи мусулмонї сар 

карда, то њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россия ва њатто баъд аз он низ 

њуќуќи мусулмонї танзимгари асосии муносибатњои љамъиятї ба њисоб 

мерафт134.  

 Меъёрҳои ҳуқуқии ин низом танзимкунандаи муносибатҳои мухталифи 

ҷамъиятӣ буда, дар сарчашмаҳои махсус мутаҳкам гардидаанд. Сарчашмаҳои 

ҳуқуқи мусулмониро вобаста ба ќувваи њуќуќиашон ба се гурӯҳ ҷудо 

кардаанд: сарчашмаҳои аввалиндараља Қуръон ва суннат; сарчашмаҳо 

дуюминдараља иҷмоъ, иҷтиҳод, фатво ва қиёс; сарчашмањои сеюминдараља 

сарчашмаҳои позитивӣ, фармон ва одатҳои халқу миллатҳои мухталиф135. 

Қуръон аз рӯйи қувваи ҳуқуқии худ дар мақоми аввал истода, аз 114 сураи он 

қариб дар 40 фоизаш меъёрҳои ҳуқуқӣ бевосита ва бавосита дида мешаванд 

ва аз 6225 (баъзан 6236) оят қариб 500 ояти он бевосита меъёрҳои ҳуқуқӣ 

мебошанд136. Пас аз Қуръон дар ҷойи дуюм суннат137 дар танзими 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон нақши баланд дорад. Њадис 

нақл дар бораи гуфтор, кирдор ва пиндори Паёмбари ислом аст, ки дар он 

қоидаҳои рафтори муайян пешбинӣ ва ё наҳӣ шудаанд138. Ҳадисҳое, ки 

меъёрҳои ҳуқуқӣ доранд, миқдорашон беш аз ҳазор аст. Дар онҳо бештар 

 
132 Ниг.: Буриев И.Б. Действие мусульманского права на территории дореволюционного Таджикистана (VIII 
– начало XX вв.). – Душанбе, 1999. – С. 34.  
133 Ниг.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права (суннитское направление).                             
– Душанбе, 1998. – С. 3.  
134 Саъдизода Ҷ. Фарњанги њуќуќи инсон зери таъсири ислом ва дугунагї дар андешањо // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 
2019. – № 2 (26). – С. 38. 
135 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. – С. 109. 
136 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Асари зикршуда. – С. 110. 
137 Сунат – роҳ, равиш, одат,маҷмӯи ҳадисҳо мебошад. Муфассал ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Шариат и 
мусульманско-правовая культура. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1997. – 48 с. 
138 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Асари зикршуда. – С. 111. 
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сифатҳои инсондӯстӣ, адолатпарварӣ, ҳимояи ҳаққи ҳамсоя, мазлумон ва 

њолатњои дигари њаётї тарғиб гардидаанд139. 

Низоми ҳуқуқи мусулмонӣ140 ба ҳама ҷанбаҳои ҳаёти инсон, ҳуқуқу 

озодиҳои ӯ диққати ҷиддӣ зоҳир намуда, дар асоси сарчашмаҳои њуќуќї 

онҳоро эътироф, муќаррар ва ҳифз намудааст. Дар ин миён, махсусан ҳуқуқу 

озодиҳои маънавї, ба монанди њаёт, саломатї, ќадру ќиммат, обрўю 

эътибор, номи нек, озодии виљдон ва эътиќоди динї объектњои махсусан 

њифзшавандаи ин низоми њуќуќї дониста мешаванд. Ф.М. Шоев як қатор 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар таълимоти Абуҳомид Муҳаммад Ғазолӣ ёдовар 

шудааст. Аз ҷумла, ҳуқуқи муносибати хуб, ҳуқуқ ба дастгирӣ, ҳуқуқи 

мусулмонон, ҳуқуқи ҳамсоя, ҳуқуқи кӯдак, ҳуқуқи падару модар ва ғайра141. 

Меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ чун дигар меъёрњои њуќуќї дорои се хусусият – 

амрдиҳӣ, манъкунӣ ва имтиёздињӣ мебошанд. Маҳз тавассути чунин усулњои 

танзимнамої ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ низ ба амал бароварда 

мешавад.   

Аслан доираи кирдорњое, ки метавонанд бевосита ба шахс зарари 

маънавї расонанд ин амалњои манъшуда, ба монанди туњмат, тањќир ва дурӯѓ 

мебошанд. Низоми ҳуқуқи мусулмонӣ нисбат ба масъалаи туҳмат таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намуда, ин амалро яке аз кирдорњои зишти инсон меҳисобад. 

Шахсеро барои амали содир накардааш ва ё сухани нагуфтааш гунањгор 

намудан ва ё дар ҳаққи ў шаҳодати бардурӯғ додан яке аз амалҳое мебошад, 

ки ҳуқуқи мусулмонї онҳоро њамчун амалњои гунањгорона дониста, барои 

шахсоне, ки онро содир намудаанд, љавобгарии мухталиф пешбинї кардааст. 

Аз ҷумла, Худованд дар ояти 112-и сураи Нисо мефармояд: «Ва ҳар кӣ хато ё 

 
139 Ниг.: Ҳамон ҷо.  
140 Муфассал ниг.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. отв. ред. В.А. Туманов. – М.: 
Наука, 1986. – 256 с.; Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М.: Ин-т государства и 
права РАН, 1997. – 48 с. 
141 Ниг.: Шоев Ф.М. Мухаммад Газали и его идеи о правах человека // Права человека: История, теория и 
практика / Под ред., д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016.  – С. 132. 
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гуноҳе кунад, он гоҳ бегуноҳеро ба он муттаҳам созад, албатта, бори туҳмату 

гуноҳе ошкоро бар дӯши худ гирифтааст»142.  

Дар мавзуи туҳмат ва оќибатњои њуќуќии он дар Қуръон муќаррарот ва 

гуфтањои дигаре оварда шудаанд, ки сатњ ва дараљаи ба љамъият хавфнокии 

ин амалро нишон медињанд ва бо ин роњ аз пайравони дини ислом даъват 

менамоянд, то аз ин амалњо худдорї намоянд. Аз ҷумла, ривояти туҳмат 

кардани Марям модари Паёмбар Исо бар амали зино ва њомилаи беникоњї, 

туҳмат кардани Паёмбар Юсуф аз ҷониби Зулайхо ҳамсари Азизи Миср 

Путифор, ки ба амали зинокорї вобаста буд. 

Туњматро амали сахту сангин ва нињоят гунањгорона дониста, Худованд 

дар ояти 4-и сураи Нур мефармояд: «Касонеро, ки занони покро ба зино 

муттаҳҳам мекунанд ва чаҳор шоҳид намеоваранд, ҳаштод зарба бизанед ва 

аз он пас ҳаргиз шоҳидиашонро напазиред, ки мардуме фосиқанд»143. Баланд 

будани ќадру ќимати шахс ва обрўю эътибори ӯро дар низоми њуқуқи 

мусулмонӣ нишондодњои боло шањодат медињанд. Махсусан механизми 

њифзи ин объектњои њуќуќии њифзшаванда дар ислом љолиби диќќат 

мебошад. Аввалан муќаррар намудани љазои љиноятӣ ва баъдан дар шакли 

ошкоро ва њузури оммаи њалќ амали намудани он њам хусусияти огоњнамоию 

пешгирисозї ва њам хусусияти тарбиявии онро нишон медињад. Аз љониби 

дигар, шахси гунањгор дар љомеа худ бадном гардида, минбаъд наметавонист 

дар њељ куљое шоњидї дињад. Њатто дар аксари мавридњо ў наметавонист 

њамчун даъвогар даъво пешнињод намояд144.   

Дар сураи Нур отяҳои 6 ва 8 Худованд фармудааст: «Ва касоне, ки 

занони худро ба зино муттаҳам мекунанд ва шоҳиде ҷуз худ надоранд, ҳар як 

аз онҳоро чаҳор бор шоҳидӣ аст ба номи Худо, ки аз ростгӯён аст», «Ва агар 

он зан чаҳор бор ба Худо савганд хӯрад, ки он мард дурӯғ мегӯяд, ҷазо аз ӯ 

 
142 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 190. 
143  Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. 
– С. 698. 
144 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 151.  
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бардошта мешавад»145. Дар ин маврид аввалан хифзи њуќуќу манфиатњои 

занонро аз туњмат ва бадномї таъмин менамояд ва дар ин асос талош бањри 

мустањкам намудани имону эътиќоди динї рафта, савганд ба номи Худои 

покро њамчун шањодат донистааст. Яъне, савганд хӯрдани зан ба номи Худо 

далолат аз ростгӯї ва покдомании ӯ дониста мешавад. Дар меъёри минбаъда 

муќаррар шудааст, ки агар зан чаҳор маротиба шоҳидӣ диҳад, ки мард дурӯғ 

мегӯяд, пас гуноҳ аз ӯ бардошта мешавад ва мард ҳамчун туҳматгар гунаҳкор 

дониста шуда, ба љавобгарї кашида мешавад.   

Дар ояти 15-и сураи Нисо доир ба амали зишт будани туҳмат чунин 

гуфта шудааст: «Он гоҳ, ки он суханро аз даҳони якдигар мегирифтед ва чизе 

бар забон мерондед, ки дар бораи он ҳеҷ намедонистед ва мепиндоштед, ки 

коре хурд аст ва ҳол он ки дар назди Худо коре бузург буд»146. Ин меъёр 

пурра аз туҳмат кардан ва ҳамчун амали гунаҳкорона будани туҳмат дар 

назди Худо хабар медиҳад. Дар баробари љазоњои муќарраргардидаи дунёї 

барои содир намудани амали пастзанандаи шаъну шарафи шахс љазои 

ондунёї низ муќаррар гардидааст. Чунончи, «Барои касоне, ки дӯст доранд, 

дар бораи муъминон туҳмати зино паҳн шавад, дар дунёву охират азобе 

дардовар муҳайёст. Худо медонад ва шумо намедонед!», «Касоне, ки бар 

занони покдоман ва бехабар аз зино ва муъмин туҳмати зино мезананд, дар 

дунёву охират лаънат шудаанд ва барояшон азобест бузург», «рӯзе, ки 

забонашон ва дастҳояшону пойҳояшон бар зиддашон бар корҳое, ки 

мекардаанд, шоҳидӣ диҳанд»147. Дар меъёрҳо доир ба шахсоне сухан меравад, 

ки туҳмат карданро дӯст медоранд ва ин корро ҳамчун пешаи худ 

гардонидаанд. Ҳамзамон, ҷазоҳои сангин барои ин дунё ва охират пешбинӣ 

карда шудаанд. Дар меъёри баъдина хабар дода шудааст, ки забон, дастон ва 

пойҳои шахсони туҳматкунанда дар рӯзи охират бар зидди худаш аз корҳои 

бади кардааш шоҳидӣ медиҳанд. Тавре муҳаққиқон иброз доштаанд, низоми 

 
145 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 698. 
146 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 158. 
147 Ниг.: Асари зикршуда. – С. 158-162. 
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мусулмонӣ тавассути манъи дуои бад, дашном ва масхараи дигарон, шаъну 

шарафи ҳар як инсонро ҳифз мекунад. Ин низоми ҳуқуқӣ бадгумонӣ, фикри 

бад нисбати шахси дигар, таъқиб, ҷосусӣ ва туҳматро маҳкум намудааст148.  

Додани шаҳодати бардурӯѓ дар ҳадисе, ки онро Абӯҳурайра ривоят 

кардааст, амали бад ва гунањгорона дониста шудааст: «Агар касе, ки 

ғуломашро туҳмат ба зино мекунад, дар рӯзи қиёмат шаллоқ зада мешавад, 

магар ин ки рост гӯяд149. Доир ба масъалаи доварӣ карданаш аз рӯйи даъвои 

туҳматона дар ҳадисе, ки онро Умми Салама ҳамсари Паёмбар ривоят 

кардааст, мефармояд, ки агар касе бо даъвое ба назди ман ояд, ки ба гумонам 

рост мегӯяд ва ман бар ин асос ба ӯ ҳукм мекунам, агар ба ин тариқ ҳаққи 

мусалмонеро ба касе додам, дар воқеъ ин як порчаи оташ аст, ки ба ӯ 

медиҳам, агар мехоҳад бигирад ва агар мехоҳад нагирад150. Ин фармудаи 

Паёмбар дар такя бар ояти қуръонӣ њаст, ки Худованд дар ояти 6-и сураи 

Ҳуҷурот мефармояд: «Эй касоне, ки имон овардаед, агар фосиқе бароятон 

хабаре овард, таҳқиқ кунед, мабод аз рӯйи нодонӣ ба мардуме осеб (ранҷ) 

бирасонед, он гоҳ аз коре, ки кардаед, пушаймон шавед»151. Дар ин 

муќаррарот равшану возењ масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

баён гардидааст. Дар сарчашмањои дар боло зикргардида муќаррар 

гардидааст, ки амалњои мазкур ба шахс на танњо зарари моддї, балки аслан 

зарари маънавї расонида, эътибори ўро дар љамъият коста мегардонад. Аз 

ин рў,  бо роњњо ва усулњои гуногун њифзи њуќуќу манфиатњои шахс дар 

меъёрњои сарчашмањои њуќуќи мусулмонї муќаррар карда шудааст.  

Худованд туҳматро ҳамчун кирдори бузурги гунаҳкорона донистааст. 

Паёмбари  Худо  фармудаанд:  «Агар  он  чї  мегўї,  дар  вай  бошад, 

ѓайбаташ кардаї ва агар набошад, ўро буњтон кардаї»152. Дар ояти 58-и 

сураи Аҳзоб омадааст, ки «Ва касоне, ки мардони муъмину занони муъминро 

 
148 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва 
афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – С. 71.  
149 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 604. 
150 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Асари зикршуда. – С. 305. 
151 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 1030. 
152 Ниг: Абдуллоњ З.У. Омӯзиши ҳадис. – Душанбе, 2005. – С. 65.  
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бе ҳеҷ гуноҳе, ки карда бошанд, меозоранд, туҳмату гуноҳи ошкореро бар 

душ мекашанд»153. Дар ин меъёр бори дигар доир ба озор додани шахси 

бегуноҳ бо туҳмат кардан сухан меравад. Пас, бешубҳа, метавон гуфт, ки 

низоми ҳуқуқии мусулмонӣ дар масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавие, ки дар натиҷаи туҳмат расонида мешавад, нисбат ба дигар 

низомҳои ҳуқуқӣ бартарият дошта, инро аз ҷумлаи гуноҳони вазнин медонад.  

 С.О. Вализода масъалаи ташаккул ва инкишофи озодии виҷдон ва 

эътиқоди диниро дар Тоҷикистон мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода, ба 

чунин хулоса омадааст: Якум, дар ислом шарту қоидаи асосӣ дар масъалаи 

озодии виҷдон ва  эътиқоди  динӣ  дар  он  ифода  меёбад,  ки  интихоби  дин  

ва  умуман боварӣ  ба  Худо  ба  эътиқоди  ботинии  ҳар  як  инсон  асос  

меёбад.  Дар ислом  монанди  дигар  динҳо  кирдорҳои  нек  ва  бад,  ҳикмат  

ва  ҷаҳолат ҷой  доранд,  ки  онҳо  ба  озодии  виҷдон  ва  эътиқоди  динӣ  

таъсир мерасонанд. Дуюм,  дар  меъёрҳои  ислом  тавассути  зӯрӣ  водор  

намудан  ба қабули  дин, аз  ҷумла  дини  ислом манъ  карда мешавад.  

Рисолати  асосӣ дар меъёрҳои ислом на дар бо роҳи зӯрӣ ҷалб намудани 

пайравон, балки дар  муколама,  омӯзиш  ва  муътақид  сохтани  онҳо  ифода  

меёбад.  Агар инсон тавассути зӯрӣ ба дин ҷалб гардида бошад, ӯ то охир 

онро қабул намекунад,  ба  Худо  бовар  намекунад  ва  фармудаҳои  ӯро  

анҷом намедиҳад, ки бо чунин рафтори худ боиси аз ҳам пошидани иттиҳоди 

мусулмонон мегардад. Сеюм, бинобар сабаби нисбат ба динҳои асосии 

ҷаҳонӣ дертар ба вуҷуд  омадани ислом, дар он муқаррарот оид ба 

муносибати таҳаммулпазирона доштан бо намояндагони дигар динҳо 

мустаҳкам гардидааст. Чорум, дар ислом баргаштан аз дин иҷозат дода  

намешавад. Чунин кирдор гуноҳи бузург ҳисобида мешуд154. 

 
153 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 850. 
154 Ниг.: Вализода С.О. Ташаккул ва инкишофи озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон: дис. ... 

ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 160.  
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 Инсон дар таълимоти ислом ва њуќуќи исломї155 аз љумлаи офариниши 

волоарзиши илоњї дониста мешуд ва дорои каромати хосе аст, ки дар асоси 

он марду зан бо њам баробар бояд дониста шаванд. Махсусан ба зан ва 

мавќеи он таваҷҷуҳи махсус зоҳир шуда, ба онҳо ҳуқуқ, баробарӣ, озодӣ ва 

дигар арзишҳои инсониро таъмин намудааст. Яке аз њуќуќњои асосии зан 

озодона бастани ақди никоҳ аст. Дар ин хусус дар фиқҳ сухан меравад, ки 

писару духтар, ки ба синни рушду балоѓат расиданд ва дигар ба андозае аз 

таљрибаи рўзгор бањра гирифтаанд, њаќќи интихоби њамсар комилан ба худи 

онњо интиќол меёбад ва барои  валї  танњо наќши роњнамої ва насињат боќї 

мемонад, на њаќќи тасмимгирї156. Доир ба ин масъала дар ҳадисе ривоят 

мешавад, ки падари Ханоса бинти Хизоми Ансорӣ духтараш Ханосаро, ки 

зани бева буд, бе ризогияш ба шавҳар дод. Ханоса назди Паёмбар рафта, 

шикоят кард ва Паёмбар никоҳашро рад намуд157. Ин ҳадис аз он гувоҳӣ 

медиҳад, ки дар ақди никоҳ бастан бо духтарон ва ё занон бояд ҳатман 

ризогии онҳо гирифта шавад, ин ҳамон шарти ақди никоҳ аст, ки имрӯз дар 

қонунгузории оилавии кишвар муқаррар гардидааст.   

Доир ба муносибатҳои оилавие, ки дар натиҷаи онҳо эҳтимоли зарари 

маънавӣ расидан мавҷуд аст, масъалаи муносибат бо ҳамсар, худдорї 

намудан аз истифодаи зуроварї дар оила, мањдуд намудани њуќуќњои 

молумулкї ва ѓайримолумулкии њамсар, мањдуд намудани њуќуќњо ва 

имкониятњои аъзоёни дигари оила ва ѓ. ба шумор мераванд. Н.И. Бобоева 

қайд намудааст, ки занон ба гурӯҳи эњтиёљманди љомеа дохиланд, чунки 

занҳо нисбат ба дигар гурӯҳи инсонҳо бештар дучори шиканља ва зуроварї  

мегарданд158. Дар ин маврид дар њадисе Паёмбар мефармояд: «Комилтарини 

муъминон аз рўйи имон хушрафтортарини онњост ва бењтарини шумо 

 
155 Муфассал ниг.: Хидоя. Комментарии мусульманского права: в 2 ч. Ч. 1: Т. I-II / пер. с англ. под ред. Н.И. 
Гродекова; отв. ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. А.Х. Саидов. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 808 с.; 
Хидоя. Комментарии мусульманского права: в 2 ч.  Ч. 2: Т. III- IV / пер. с англ. под ред. Н.И. Гродекова; отв. 
ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. А.Х. Саидов. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 656 с. 
156 Ниг.: Боќизода А. Фиќњи исломї бар асоси мазњаби ҳанафї. – Душанбе, 2008. – С. 534-535. 
157 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 535. 
158 Бобоева Н.И. Зан ва зӯроварӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – №3 (15). – С. 68. 
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хушрафтортарини шумо бо занонашон мебошанд»159. Дар ин ҷо ҳифзи ҳуқуқи 

занон аз зарари маънавию молумулкї ва эњтироми њуќуќи зан њамчун аъзои 

комилњуќуќи оила талќин гардидааст. Дар ин хусус, Анас ривоят мекунад, ки 

Паёмбар фармудаанд: «Касе, ки дўст дорад,  ризќу рўзияш фарох гардад ва 

умраш тўлонї шавад, бояд ў силаи рањмашро (алоќаву робита бо 

наздиконро)  пайваста  бидорад»160. 

Дар муносибатҳои оилавие, ки низоми ҳуқуқи мусулмонӣ муқаррар 

намудааст, барои никоҳ шартҳои муҳимме пешбинӣ гардидаанд, ки баҳри 

ҳифзи ҳуқуқи занон аз зарари маънавӣ нигаронида шудаанд. Ба  монанди 

таъмини  нафаќаи  муносиб,  љойи  хоб,  анљоми робитањои  занушавњарї, 

риояи эњтиром ва њайсияти зан ва бемаврид (яъне, безарурият ва бегуноҳ) 

лату кўб накардани вай ва ғ. аз љумлаи масъулиятњои динї ва вазифањои 

шаръие мебошанд, ки аз нигоњи шариат мард бояд ба онњо пойбанд бимонад, 

њарчанд аз љониби зан шарт њам гузошта нашавад. Њатто агар зан дар ваќти 

никоњ аз онњо номе  њам  набурда  бошад, дар  сурати  пойбанд намондани 

мард ба ин масъулиятњои шаръии худ зан метавонад ба додгоњи шаръ 

мурољиат намояд ва аз шавњараш шикоят кунад161. Ин аз ҳуқуқдории занон ва 

баробарҳуқуқии марду зан дарак медиҳад. Н.И. Бобоева қайд мекунад, ки аз 

таърихи гузашта ва њозираи тољикон маълум аст, ки шуури муќаррарии 

аксари мо бо  муќаррароти сарварию њукмфармоии беисти мардон ва ба он 

тобеъ будани занон ба таври анъанавї падаршоњї мебошад. Урфу одатњои аз  

гузашта боќимонда дар мисоли бо ќалин харидорї  кардани  духтарон  ё  

арўсон  њанўз  то  замони мо пурра аз  байн нарафтааст. Мисоли  дигар  ин, 

ки баъзан бо ќарори волидайн хонадоршавандагон то рӯзи тӯй якдигарро 

намебинанд, лекин бар хилофи ин њам ќонунгузорињои љумњурї ва њам 

рукнњои дини мубини ислом ба ин чиз иљозат додаанд162. Дар илми фиқҳ 

гуфта шудааст, ки дар бораи фикру андеша, шоистагињо ва зарфиятњои 

башарие, ки Худо дар вуљуди инсон нињодааст ва њамин тавр, дар он 

 
159 Ниг.: Боќизода А. Фиќњи исломї бар асоси мазњаби ҳанафї. – Душанбе, 2008. – С. 533. 
160 Ниг.: Абдуллоњ З.У. Омӯзиши ҳадис. – Душанбе, 2005. – С. 19. 
161 Ниг.: Боќизода А. Асари зикршуда. – С. 587. 
162 Бобоева Н.И. Зан ва зӯроварӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – № 3 (15). – С. 68. 
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масъулиятњое,  ки дини ислом фарз гардонидааст, занон  њељ  камї  ва фарќе  

аз  мардон  надоранд ва  дар  тамоми њуќуќњо бо њам баробар мебошанд163. 

Ҳамин тариқ, маълум мегардад, ки низоми ҳуқуқи мусулмонӣ зану мардро 

дар муносибатҳои оилавӣ баробарҳуқуқ дониста, онҳоро ба муносибатҳои 

шоиста даъват кардааст.   

 Масъалаи дигаре, ки ба номус ва шаъну шарафи шахс таъсири манфї 

мерасонад ва барои рўёнидани товони зарари маънавї асос мегардад, содир 

намудани кирдори таҷовуз ба номус ва ё зино мебошад. Дар натиҷаи ин 

кирдор на танҳо ба худи зан, балки ба аҳли оилаи ӯ низ зарари маънавӣ 

мерасад. Дар Қуръон ва суннат меъёрҳои зиёде дар мавриди мањкум 

намудани амали зино пешбинї шудаанд. Қуръон ин амалро чунин мањкум 

намудааст: «Ва ба зино наздик машавед. Зино коре зишт ва роҳе нописанд 

аст!»164. Зино њамчун амали гунањгорона дар њадисњо низ мањкум гардидааст. 

Абуҳурайра ва Зайд ибни Холид ривоят мекунанд, ки ду нафаре бо даъво ба 

назди Паёмбар омаданд. Яке гуфт: писарам дар хонаи ин нафар муздур* буд 

ва бо занаш зино кардааст. Ман шунида будам, ки ҷазои фарзандам сангсор 

кардан аст, ба ӯ сад гӯсфанд ва як каниз пешниҳод намудам. Аммо, аҳли илм 

мегӯянд, ки ҷазои фарзанди ту сад зарба шалоқ ва муддати як сол бадарѓа 

кардан аст ва ҷазои он зан бошад сангсор кардан. Паёмбар фармуданд: Қасам 

ба Худо, ки ҷуз китоби Худо дар миёни шумо қазоват накунам. Ба ту сад 

гӯсфанд ва каниз баргардонида мешавад ва ҷазои фарзанди ту сад зарба 

шалоқ ва як сол бадарѓа аст ва агар он зан гуноҳро эътироф кунад, ӯро 

сангсор кардан мебояд165.  

 Дар хусуси ҷазо додани шахси зинокор Худованд дар ояти 2-и сураи 

Нур мефармояд, ки «Зану марди зинокорро ҳар якро сад зарба бизанед. Ва 

агар ба Худову рӯзи қиёмат имон доред, мабод, ки дар ҳукми Худо нисбат ба 

он ду раҳмдил гардед. Ва бояд ки ба ҳангоми шиканҷа карданашон гурӯҳе аз 

 
163 Ниг.: Боќизода А. Фиќњи исломї бар асоси мазњаби ҳанафї. – Душанбе, 2008. – С. 672. 
164 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 568. 
«*»Муздур – мардикор, ки кор карда, музд мегирад. 
165 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 329. 
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муъминон ҳозир бошанд»166. Чун кирдори зикршуда амали ба љамоаи исломї 

таъсиррасон ба шумор мерафт, њуќуќи исломї онро расидани зарари 

маънавї ба кулли аъзоёни љомеаи исломї медонист. Аз ин рў, њар як аъзои 

љамъият метавонист ба муќобили амали мазкур даъво пешнињод кунад ва 

љазои мувофиќро нисбати шахсони гунањкор талаб намояд. Мањз аз њамин 

сабаб татбиќи љазо нисбати шахсони гунањкор дар кирдори зинокорї 

хусусияти оммавї дошт ва дар њузури љамъият баргузор карда мешуд. Яъне, 

дар вақти татбиқи ҷазо бояд шахсони зиёд ҷамъ меомаданд. Аз љониби дигар, 

чунин усули татбиќ намудани љазо маќсади тарс додани дигар аъзои 

љамъиятро дошт ва пешгирии содиршавии кирдори мазкурро дар љамъияти 

исломї таќозо менамуд. Дар асоси гуфтањои боло метавон иброз дошт, ки 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ пеш аз 

расонидани зарар роҳандозӣ карда истода, роњи пешгирї намудани онро бо 

усулњои гуногун ба роњ мондааст. Дар Қуръон на танҳо ҳуқуқи шахсони озод, 

балки ҳуқуқи канизон* ва ё шахсони имконияти мањдуди њуќуќї дошта низ 

ҳифз гардидааст. Ќадру ќиммат, номи нек ва обрўю эътибори шахсии онњо ба 

тариќи дахлдор њифз мегардид ва механизми барќарор намудани онњо 

пешбинї гардида буд. Чунончи, дар ояти 33-и сураи Нур гуфта мешавад: «Ва 

канизони худро агар хоҳанд, ки парҳезгор бошанд, ба хотири сарвати дунявӣ 

ба зино маҷбур накунед. Ҳар кас, ки ононро ба зино водорад, Худо барои он 

канизон, ки ба маҷбурӣ ба он кор водор гаштаанд, бахшояндаву меҳрубон 

аст!»167.  

 Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки сарчашмањои њуќуќи 

мусулмонї168 дар баробари манфиатњои дигари њифзшаванда шаъну шараф 

ва эътибори шахсро бо истифода аз њама тарзу усулњо њифз менамояд. Барои 

 
166 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 698. 

«*»Каниз – хизматгорзан ва ё зани харидашудаест, ки дар хонадони дигарон кор хизматгорӣ мекард. Чунин 
муқаррар шуда буд, ки соҳибхона метавонист бо канизи худ оиладор шавад. 
167 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 706. 
168 Муфассал ниг.: Хидоя. Комментарии мусульманского права: в 2 ч. Ч. 1: Т. I-II / пер. с англ. под ред. Н.И. 
Гродекова; отв. ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. А.Х. Саидов. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 808 с.; 
Хидоя. Комментарии мусульманского права: в 2 ч.  Ч. 2: Т. III- IV / пер. с англ. под ред. Н.И. Гродекова; отв. 
ред., авт. предисл., вступ. ст. и науч. комм. А.Х. Саидов. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 656 с 
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инсон ҳолати равонии ӯ ва шаъну шарафаш арзишҳои муҳим мебошанд. 

Шаъну шараф бо роҳи муќаррар намудани љавобгарии њуќуќї ва манъ 

намудани амалњои туҳмат, њаќорат ва дурӯѓ, ки нисбати шахс оќибатњои 

вазнини рӯњию равониро ба миён меоранд, манъ карда шудаанд. Дар миёни 

амалњои зикршуда масхара яке аз кирдори зишт ба ҳисоб меравад ва аз ин рӯ, 

ислом нисбат ба ин масъала нигоњи сахт дорад169. Дар Қуръон вобаста ба 

њолати мазкур чунин омадааст: «Эй касоне, ки имон овардаед, мабод, ки 

гурӯҳе аз мардон гурӯҳи дигарро масхара кунад, шояд он масхарашудагон 

беҳтар аз онҳо бошанд. Ва мабод, ки гурӯҳе аз занон гурӯҳи дигарро масхара 

кунад, шояд он масхарашудагон беҳтар аз онҳо бошанд. Ва аз ҳам айбҷӯӣ 

макунед ва якдигарро ба лақабҳои зишт махонед. Бад аст унвони фисқ пас аз 

имон овардан. Ва касоне, ки тавба намекунанд, худ ситамкоронанд»170. 

Чунин намуди зарари маънавӣ дар қонунгузории замони муосир дар шакли 

таҳқир баён шудааст. Пас, маълум мегардад, ки амали мазкур аз ќадим 

кирдори зишт дониста мешуд ва сарчашмаи худро аз низомњои таърихии 

ҳуқуқї мегирад. Танзими њуќуќии кирдори мазкур дар  сарчашмањои дигари 

њуќуќи мусулмонї низ пешбинї шудааст. Чунончи, дар ҳадисе, ки онро 

Абдуллоҳ ибни Умар ривоят кардааст, гуфта мешавад: «Мусалмон касест, ки 

мусалмонон аз забон ва дасташ дар амон бошад...»171. Дар меъёрҳои 

зикргардида дар баробари манфиатњои дигари њифзшаванда њифзи њуќуќњои 

инсон аз зарари маънавї низ дар назар дошта шудааст. Чун њар озоре, ки ба 

шахс мерасад, оќибатњои зарари маънавиро низ дар пай дорад ва дар њама 

низомњои њуќуќї, махсусан низоми њуќуќи мусулмонї роњу восита ва усулњои 

махсуси њифзнамої ва барќарору љуброн намудани онро муќаррар ва 

пешбинї намудааст.  

Чун ќонунгузории муосир кирдори тањќиру њаќорат дар низоми њуќуќи 

мусулмонї амали бад ва мањкумшаванда дониста мешавад. Чунончи, дар 

 
169 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д.-ра юрид. наук. – Москва, 2015. – С. 62. 
170 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 1030. 
171 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 25. 
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ҳадисе, ки онро Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят мекунад, гуфта мешавад: 

«Дашном додани мусалмон фисқ ва ҷанг кардан бо вай куфр аст»172. Дар 

асоси нишондодњои ҳадиси мазкур дашном додани шахс амали куфр дониста 

мешавад ва агар амал дар њуќуќи мусулмонї куфр дониста шавад, шахси 

содиркунандаи он гунањгор дониста шуда, амали ў мањкум мегардад ва 

сазовори љазо мебошад. Њадисњои дигаре низ њастанд, ки бевосита њифзи 

обрўю эътибори шахсро инъикос менамоянд. Чунончи, дар њадисе, ки аз 

Абӯҳурайра ривоят мешавад, Паёмбар мефармоянд: «касе, ки бар зиммаи вай 

аз бародари мусулмонаш зулме аз шарафу обрӯ ва ё чизи дигаре бошад, пеш 

аз он, ки рӯзе биёяд, ки на дирҳаме ва на диноре дошта бошад, имрӯз бахшиш 

бихоҳад, вагарна аз гуноҳи мазлум ба золим зам карда мешавад»173. Дар ин 

ҳадис пурра доир ба зарари маънавӣ сухан карда шудааст. Тибқи ин меъёр, 

агар шахсе ба нафари дигар дар натиҷаи зулм кардан ба шарафу обрӯи шахс 

зарар расонида бошад, бояд фавран бахшиш бипурсад, вагарна гуноҳи шахси 

зарардида ба шахси зараррасонанда зам мегардад.  

Аслан аксарияти амалњои гунањгоронае, ки боиси расидани зарари 

маънавї ба шахс мегарданд, ба њаёту саломатї, моликият, шаъну шараф ва 

эътибори шахс дар љомеа алоќамандї доранд. Яке аз ҷанбаҳои асосї  ин 

ҳаёти хусусии ӯ мебошад. Ба ҳаёти хусусии инсон тамоми сирру асрор ва 

манфиатњои шахсию маънавии ӯ дохил мешаванд. Ҳар як шахс сирри ҳаёти 

оилавӣ ва шахсии худро муќаддас мешуморад ва њифз менамояд. Ин доираи 

ҳуқуқу манфиатњо табиатан ба ӯ тааллуқ дошта, аз инсон ҷудонопазир 

мебошанд. Дар натиҷаи халалдор кардани ин ҳуқуқҳо, ба монанди ошкор 

кардани сирри шахсӣ, оилавӣ ва дахолат кардан ба ҳаёти хусусии инсон 

зарари маънавии зиёд расонида мешавад. Таҳлили маводҳо нишон дод, ки 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ба ин масъала таваҷҷуҳи махсус зоҳир кардааст. 

Эътироф гардидани ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ дар низоми ҳуқуқи 

 
172 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Асари зикршуда. – С. 33. 
173 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Асари зикршуда. – С. 304. 
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мусулмонӣ дар адабиётҳои ҳуқуқии ватанӣ низ баён гардидааст174. Танзими 

њуќуќии манфиатњои мазкури њуќуќї дар њама сарчашмањои њуќуќи 

мусулмонї ба роњ монда шудаанд. Чунончи, дар Қуръон, дар ояти 27-и сураи 

Нур пешбинї гардидааст: «Эй касоне, ки имон овардаед, ба хонае ғайр аз 

хонаи худ бе он, ки иҷозат талабида ва бар сокинонаш салом карда бошед,  

надароед. Ин барои шумо беҳтар аст, бошад, ки панд гиред!»175. Ин меъёр 

дахлнопазирии манзилро танзим намудааст. Њамзамон, дар мавриди дигар 

муқаррар намудааст, ки «Ва агар дар хона касеро наёфтед, дохил нашавед, то 

шуморо рухсат диҳанд. Ва агар гӯянд: «Бозгардед», бозгардед, ин бароятон 

покизатар аст. Ва Худо ба ҳар коре, ки мекунед, огоҳ аст»176.  

Маќсади муќаррароти мазкур, аввалан њифзи моликият, манзил ва 

баъдан сирри оилавию шахсї ба њисоб меравад. Меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ 

ҳатто хурдтарин кирдори халалдоркунандаи дахлнопазирии манзил ва ҳаёти 

шахсию оилавиро маҳкум намуда, роњњои гуногуни њифзи онро пешбинї 

намудааст. Чунончи, дар њадисе омадааст: «Агар касе бидуни иҷоза ба хонаат 

нигоҳ кард ва ту бо санг зада, чашмашро кӯр намудӣ, гуноҳ бар ту нест»177. 

Дар ин меъёр ҳатто беиҷозат нигоҳ кардан ба љониби хонаи шахс манъ карда 

шудааст, чун риояи сатру њиљоби оилавї яке аз фаризањои ислом ба њисоб 

меравад. Ба худи шахс аввалан меъёри мазкур њуќуќи худмуњофизавиро 

додааст ва аз љониби дигар кирдори мазкур хусусияти оммавї низ дошта, 

вайрон намудани талаботи тартиботи љомеаи исломї низ дониста мешавад. 

Ҳамин тавр, маълум мегардад, ки низоми ҳуқуқи мусулмонӣ дар хусуси 

дахлнопазирии манзил ва дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ бетаваҷҷуҳ набуда, ба 

он диққати махсус зоҳир кардааст.  

Таъмини озодии шахс дар њуќуќи мусулмонї манфиати асосии 

њифзшаванда дониста мешуд. Њифзи ҳуқуқи инсон аз бандагию ѓуломї яке аз 

масъалаҳои муҳимми љомеаи исломї ба шумор мерафт. Ғуломӣ як навъи 
 

174 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва 
афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – С. 69. 
175 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 702. 
176 Ниг.: Асари зикршуда. – С. 704. 
177 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 605. 
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зуњуроти таърихие буд, ки хоси ќариб њама низоми таърихӣ буд. Вале ислом 

на ғуломиро ҳамчун ҳуқуқ пешниҳод мекард ва на ҳамчун кирдорӣ зишти 

поймолкунандаи ҳуқуқ онро манъ менамуд. Новобаста аз ин, дар низоми 

њуќуќи мусулмонї муносибати ғуломї ва њолати њуќуќии онњо каме 

боадолатона танзими њуќуќии худро дарёфта буданд. Доир ба ин масъала 

муҳаққиқон низ қайд мекунанд, ки  ҳарчанд ислом ғуломиро рад намекард, 

вале доир ба онҳо сабукиҳо пешбинӣ карда буд ва роҳҳои зиёди озодшавии 

онҳоро муқаррар намуда буд. Яке аз он роҳҳо ин буд, ки ғулом метавонист бо 

пардохти арзишаш аз ғуломӣ озод шавад178. Чунончи, дар њадисе, ки 

Абӯҳурайра ривоят мекунад, омадааст: «Ҳар мусалмоне, ки ғуломи 

мусалмонеро озод намояд, Худованди мутаъол дар муқобили ҳар узви 

озодшудаи ғулом ҳар узви ӯро аз оташи дӯзах наҷот медиҳад»179. Ин меъёр 

мусулмононро ба озоднамоии ғуломон даъват карда истодааст, ки ин ҳолат 

яке аз сабукиҳо нисбат ба ғуломон мебошад. Ҳуқуқи мусулмонӣ ҳамчун 

низоми ҳуқуқӣ сарчашмаҳои ғуломгардониро маҳдуд намуд. Дар натиҷа 

ғуломгароӣ тавассути барнагардонидани қарзҳои рибо (суд) манъ карда 

шуда, рӯёнидани рибо аз қарз ҳаром эълон карда шуд, қайд намудааст А.Ғ. 

Холиқзода180. Доир ба ин масъала Абӯзар ривоят мекунад, ки озод кардани 

ғуломе, ки дар назди мавлояш пурқиматтарин ва маҳбубтарин аст, беҳтарин 

кор ба ҳисоб меравад. Дар идомаи ҳадис фармуданд, ки аз зарар расонидан 

ба мардум худдорӣ кунед, зеро ин як навъи садақаест ки барои шахси худ 

медиҳӣ181. Тавассути муќаррароти њадиси мазкур њифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ бо роҳи имтиёз роҳандозӣ шудааст. Мутобиқан ҳар касе, ки 

аз расонидани зарар ба дигарон худдорӣ мекунад, ба мисли онест, ки гӯё 

садақа карда бошад.  

 
178 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва 
афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – С. 73. 
179 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 311. 
180 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи мусулмонӣ. – Душанбе, 2011. – С. 98; Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., 

Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – 
С. 74. 
181 Ниг.: Зубайдӣ З.А. Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ. – Душанбе: ЭР- граф, 2011. – С. 311. 
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Чунин муќаррарот дар сарчашмањои илмии њуќуќи исломї низ 

пешбинї гардидаанд. Масалан, дар Насиҳатномаи Тоҳир ибни Ҳусайн, ки 

таблиѓи риояи ҳақиқат ва муқаррароти Худоро пешбинї намудааст, 

њамзамон озодии ғуломон, ањли хонаводаи онњо ва мавќеи хосаи онњоро дар 

назди Офаридгор, мавќеи иљтимоии онњо ва њифзи њуќуќу манфиатњои 

онњоро дар доираи боби махсус танзим намудааст182. Гуфтањои боло инсон ва 

њолати њифзнамоии манфиатњои ўро ислом новобаста аз мавќеи иљтимоиаш 

дар љамъият таблиѓ менамояд.  

Дар сарчашмањои таърихї-њуќуќї низ масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз 

зарари маънавї тањќиќу танзим гардидааст. Масалан, дар Насиҳатномаи 

Тоҳир ибни Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ доир ба худдорї намудан аз 

амалњои зишт муроҷиат карда шудааст. Дар он ќайд мегардад, ки бо мардуми 

худ муносибати дуруст намо, бо онҳо меҳрубон ва самимӣ бош, дар сухангӯӣ 

ва саволҳоят бо онҳо ҳалимона рафтор намо ва саховату лутфи худро ба онҳо 

равона кун, посбонҳои худро маҷбур кун, то ба онҳо хуб муомила кунанд183. 

Нишондод ва муќаррароти зикргардида дар пайравї ба меъёрҳои Қуръон 

таҳия шудаанд. Худованд дар ояти 90-и сураи Наҳл фармудааст: «...Худо  

(шуморо) аз  бебандуборї, бадї  ва ситам нањй менамояд (ва ба ин шева) 

шуморо панд медињад, то тазаккур намоед»184. Дар ин меъёр Худованд 

сарчашмаҳои бавуҷудояндаи зарари маънавӣ – бенизомию бесарусомонӣ, 

амалҳои баду зишт ва ранҷу озор расониданро манъ карда, бо ин роҳ ҳифзи 

ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ кафолат медиҳад. 

 Аз мазмун ва ишораҳои баъзе меъёрҳо бармеояд, ки низоми ҳуқуқи 

мусулмонӣ масъалаи принсипи ҷавобгарии фардиро муқаррар кардааст. 

Шахси бегуноҳеро бо кирдори содирнакардааш ба ҷавобгарӣ кашидан ва 

ҷазо додан аз ҷумлаи амалҳои вазнинтарини расонандаи зарари маънавӣ ба 

ҳисоб меравад. Худованд дар сураи Сабо, ояти 25 фармудааст: «Бигӯ: Агар 
 

182 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва 
афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – С. 14. 
183 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва 
афкори донишмандон. – Душанбе, 2016. – С.15. 
184 Ниг.: Қуръони карим (матни асл, тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва шарҳи баъзе аз оёт). – Душанбе, 2013. – 
С. 552. 
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мо гуноҳе кунем, шуморо пурсиш намекунанд ва агар шумо гуноҳе кардед, 

моро пурсиш нахоҳанд кард». Илова бар ин, дар сураи Фотир, ояти 18 гуфта 

шудааст: «Ҳеҷ кас бори гуноҳи дигареро бар дӯш накашад...»185. Мазмуни ин 

ду меъёр гувоҳӣ аз принсипи ҷавобгарии фардро медиҳад. 

  Мутобиқи меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ хуни ноҳақ резонидан, зино 

кардан, мусалмонеро бо забон дашном додан, шаҳодати дурӯғ додан, аз 

хешон силаи раҳмро буридан, моли мардумро ба зурӣ хӯрдан ва тарозуро кам 

кардан, мусалмонеро бе ваҷҳ зарб кардан ва дар байни зану шавҳар ҷудоӣ 

андохтан аз ҷумлаи гуноҳони кабира мебошанд. Ин ривоятро чунин шарҳ 

додан мумкин аст: резонидани хуни ноҳақ – ҳуқуқ ба ҳаёт ва саломатиро 

вайрон карда, ба шахс зарари маънавӣ мерасонад; зино кардан – ҳуқуқ ба 

номуси шахсро вайрон карда, ба шахс зарари маънавӣ мерасонад; дашном 

додан ва шаҳодати бардурӯғ бошад, ҳуқуқ ба шаъну шарафи шахсро вайрон 

карда, ба ӯ зарари маънавӣ мерасонад; аз хешон силаи раҳмро буридан – 

ҳуқуқҳои оилавиро вайрон карда, ба аъзоёни оила зарари маънавӣ 

мерасонад; моли мардумро ба зурӣ хӯрдан ва тарозуро кам кардан – ҳуқуқ ба 

моликияти шахсро вайрон карда, ба ӯ зарари моддӣ ва маънавӣ мерасонад; бе 

ваҷҳ зарб задан – ҳуқуқ ба саломатии шахсро вайрон мекунад ва ба ӯ зарари 

маънавӣ мерасонад; дар байни зану шавҳар ҷудоӣ андохтан – ҳуқуқҳои 

оилавии зану мардро поймол карда, ба онҳо зарари маънавӣ мерасонад.  

Ҳамин тавр, низоми ҳуқуқи мусулмонӣ яке аз низомҳои бонуфузи 

ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, ки нисбат ба масъалаи эътирофи ҳуқуқҳои фитрии 

инсон ва ҳифзи онҳо диққати махсус зоҳир кардааст. Дар натиҷаи таҳлилҳо 

маълум гардид, ки дар низоми ҳуқуқии мазкур ҳуқуқҳои шахсии маънавӣ, ки 

халалдоркунии онҳо боиси зарари маънавӣ мегарданд, ба таври равшан дар 

сарчашмаҳои ҳуқуқӣ муқаррар гардидаанд. Сарчашмањои њуќуќи мусулмонӣ 

њамдигарфањмию муносибати некбинонаро  дар љомеа талќин намуда, бо њар 

роњу васила осоишу хушбахтии инсонњоро талаб мекунанд. Њуќуќњои 

фарзанд, хешовандон, њамсоя, ѓулом, фаќир, мискин, мусофир ва дигар 

 
185 Ниг.: Асари зикршуда. – С. 870. 
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категорияњои инсон дар њама сарчашмањои њуќуќи мусулмонї таъкид 

мешаванд. Таҳлили мавзуъ нишон дод, ки ҳуқуқи мусулмонӣ озодиҳо ва 

ҳуқуқҳои шахсии инсонро дар мадди аввал қарор дода, бештар ба масъалаи 

эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи шахсии маънавии инсон таваҷҷуҳ намудааст. 

Ҳамзамон, маълум гардид, ки меъёрњои зиёди њуќуќи мусулмонӣ ба озодї, 

маќому мартабаи инсон, њаќќи камбаѓалон, ятимон, мубориза алайњи 

зўроварї ва ба мањкуми дигар љиноятњо бахшида шудаанд, ки онҳо 

сарчашмаи бавуҷудоии зарари маънавӣ мебошанд.   

 

1.3. Инкишофи ќонунгузорї оид ба њифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи шӯравӣ ва Тољикистони соњибистиќлол 

  Марҳилаи дигари таърихии њифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

давраи Тољикистони шӯравӣ мебошад. Низоми њуќуќии мазкур зиёда аз 70 

сол дар кишвари мо фаъол буд ва ќисматњои пешќадаму хусусияти 

мусбатдоштаи он то ба имрўз моњияти худро гум накарда, амал менамоянд ва 

бешубња, ба арзиши баланди иљтимої ва њатто умумибашарї молик 

њастанд186. Дар  ин  давра  аллакай  ҳуқуқи ҷиноятии  ҶШС  Тоҷикистон  

ташаккул  ёфта,  ҳамчун  соҳаи  мустақили  ҳуқуқ  ва қонунгузорӣ  дар  асоси  

принсипҳо  ва  механизмҳои  низоми  ҳуқуқии  шӯравӣ, махсусан дар асоси 

базаи қонунгузории ҷиноятии  умумишӯравӣ  эътироф гардид187. 

Академик Ф.Т. Тоњиров низоми њуќуќи шўравиро дар тӯли тамоми 

давраи барќароршавї ва инкишофаш дар Тољикистон ба чор марњила људо 

намудааст. Марњилаи аввал аз ибтидои барќарор шудани Њокимияти шўравї 

то давраи гузаронидани таќсимоти миллї-њудудиро дар бар мегирад. Дар ин 

марњила заминањои зарурї барои ташаккул ва барќароршавии низоми 

њуќуќї ва давлатї гузошта шудаанд. Марҳилаи дуюм бошад, ташкилёбии 

 
186 Ниг.: Тоњиров Ф.Т. Хусусиятњои ташаккулёбї ва тамоилњои асосии ташаккули системаи њуќуќии 
Тољикистон дар шароити томравої (тоталитаризм) // Актуальные проблемы истории и теории государства и 
права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2009. – С. 
163.  
187 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследования: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 
С. 275. 
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Љумњурии Мухтории Тољикистон, ташкилу инкишофи низоми давлатдорї ва 

њуќуќии Тољикистонро дар  њайати Љумњурии Шӯравии Сотсиалистии 

Ӯзбекистон ва Иттифоќи Шўравиро дар бар мегирад. Марњилаи сеюм аз 

Љумњурии Мухтории Тоҷикистон дар њайати Љумњурии Шӯравии 

Сотсиалистии Ӯзбекистон ба љумњурии алоњидаи шўравї гузаштан ва 

инкишофи низоми комилан алоњидаи њуќуќии тобеъ ба низоми њуќуќи 

шўравиро дар бар мегирад. Марҳилаи чорум инкишофи низоми њуќуќи 

сотсиалистии мутарақќї ва ташаккули демократисозии он дар њайати низоми 

њуќуќи шўравї ва замони амали ин низоми   њуќуќї дар давраи баъд аз 

пошхӯрии давлати шўравї то сохтмони низоми нави њуќуќи миллии 

Тољикистони соњибистиќлол мебошад188. 

Омӯзиши масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ  дар  

марҳилаи аз соли 1917 то ибтидои солҳои 90-ум таҳлилу таҳқиқи зиёдеро  

металабад,  зеро низоми ҳуқуқи шӯравӣ дар Тоҷикистон таъсири  худро ба 

муносибатҳои ҳуқуқӣ, махсусан масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон гузошта буд. 

Ба андешаи А.М. Диноршоҳ, давраи муосири инкишофи ҳуқуқи инсон дар 

Тоҷикистон аз ибтидои асри XX, аз замони ташкилёбии  Ҷумҳурии Мухтори 

Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (минбаъд – ҶМШС  Тоҷикистон)  дар 

ҳайати Љумњурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон,  аз  моҳи  октябри  

соли 1924 оғоз гардид.  Пас  аз ташкилшавии ҶМШС Тоҷикистон таҳияи 

Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон оғоз ёфт ва баъдан қабул гардид189. А.И. 

Имомов марҳилаи нави давлатдории тоҷиконро шуруъ аз солҳои 20-уми асри 

ХХ бо таъсиси ҶМШС Тоҷикистон ва минбаъд инкишоф ёфтани он дар 

ҳайати ҷумҳуриҳои иттифоқӣ то соҳибистиқлол гардидан мутааллиқ 

медонад190. То ҳамроҳшавии Тоҷикистони таърихӣ ба Россияи подшоҳӣ дар 

 
188 Ниг.: Тоњиров Ф.Т. Хусусиятњои ташаккулёбї ва тамоилњои асосии ташаккули системаи њуќуќии 
Тољикистон дар шароити томравої (тоталитаризм) // Актуальные проблемы истории и теории государства и 
права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2009. – С. 
164; Муфассал ниг.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). – Душанбе: 
Амри илм, 2001. – Т. 2, ч. 1. – 494 с. 
189 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод  человека  и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 112. 
190 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия  дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе  – 2011. – 
С. 9. 
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ин сарзамин ҳуқуқи мусулмонӣ ва одату анъанаҳои халқҳои муқимӣ ва 

бодиянишин амал мекарданд. Пас аз ҳамроҳшавии қисматҳои шимолии 

Тоҷикистон ба ҳайати генерал-губернатории Туркистон ба низоми ҳуқуқии 

ин кишвар низоми ҳуқуқии империявӣ ворид мешавад191. Ф.Т. Тоҳиров 

дуруст қайд кардааст, ки дар ин давра ҳуқуқи сарзамини мо аз се низоми 

мустақил иборат буд: ҳуқуқи одатӣ, ҳуқуқи исломӣ ва ҳуқуқи имперӣ192. 

Пас аз сар задани Инқилоби Октябр дар қаламрави Тоҷикистон ҳуқуқи 

шӯравӣ амал мекард. Бинобар ин, Конститутсияи Ҷумҳирии Шӯравии 

Сотсиалистии Федеративии Россия (минбаъд – ҶШСФР), ки соли 1918 қабул 

карда шудааст, ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар қаламрави Тоҷикистон ба 

танзим медаровард. Масалан, дар қисми 23-и он чунин муқаррарот омада 

буд, ки ҶШФСР баробарҳуқуқии шаҳрвандонро  сарфи  назар  аз  нажод  ва  

миллат эътироф намуда, эълон менамояд, ки муқаррароти мухолиф ба 

қонуни асосии ҷумҳурӣ,  бартарият  ё  имтиёз  дар  ин  асос  баробари  зулм  

бар  ақаллиятҳои миллӣ ва маҳдудкунии баробарҳуқуқии онҳо ба ҳисоб 

меравад193. Ш.Ш. Шосаидзода масъалаи ҳуқуқи кӯдакро дар низоми шӯравӣ 

баррасӣ намуда, чунин ҳуқуқҳои Конститутсияи ҶШСФР-ро дар ин самт 

номбар кардааст: ҳуқуқ ба  мавҷудияти кӯдак, яъне таъмин кардани шароити 

арзандаи ҳаёт ба кӯдак;  ғамхорӣ  ба кӯдак аз ҷониби волидон, ҷамъият ва 

давлат;  ҳар  як  кӯдак  новобаста  аз синну сол шахсияти муайян аст ва ӯ 

моликияти  волидон,  ҷамъият  ва  ё  давлат дониста намешавад;  ҳар як кӯдак  

ҳуқуқи  инкишофи  озодонаи  тамоми  қувва,  қобилият  ва  малакаи  дар худ 

мавҷудбударо дорад; ҳеҷ як кӯдак наметавонад зӯран барои ба ин а ё он 

муассисаи  тарбиявӣ  ва  ё  таълимӣ  рафтан  маҷбур  карда  шавад194. 

Ҷ. Саъдизода изҳор менамояд, ки инкишофи  минбаъдаи  фарњанги  

њуќуќи  инсон  ба  давраи  шўравї рост  меояд.  30-юми  декабри  соли  1922 

Иттињоди Љумҳуриҳои Шўравии Сотсиалистї (минбаъд – ИЉШС) ташкил 

 
191 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 318. 
192 Ниг.: Тоҳиров Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе, 1994. – С. 8. 
193 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 74.  
194 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Асари зикршуда. – С. 75. 



66 
 

мешавад, ки то 26-уми сентябри соли 1991 арзи њастї менамояд.  Новобаста 

аз он ки баъди  барњам  хўрдани Аморати Бухоро  тољикон  амалан  тањти  

тобеияти  Империяи  Россия ќарор  доштанд,  аммо  муносибатњои  

љамъиятї,  асосан,  тавассути меъёрњои  исломї  танзим  мешуданд.  Сабаб  

дар  он  буд,  ки  дар  муддати зиёда аз њазор соли амали ислом њамчун дин 

меъёрњои инсондўстонаи он натанњо  рафтори  зоњирии  одамон,  балки  

љанбаи  ботинї  ва  маънавии онњоро  низ  танзим менамуданд. Минбаъд 

оњиста-оњиста њуќуќи шўравї танзимкунандаи асосии муносибатњои 

љамъиятї гардид195. 

Дар нимаи дуюми асри ХIХ ба ҳудуди Россияи подшоҳӣ Осиёи Миёна 

ҳамроҳ мешавад, ки ҳокимияти худро бо ташкили генерал-губернатори 

Туркистон (1867) ба роҳ мемонад. Дар ин вақт дар Осиёи Миёна хонигариҳои 

Хева ва Аморати Бухоро низ вуҷуд доштанд. Қисматҳои шимолии 

Тоҷикистон дар ҳайати генерал-губернатории Туркистон ва қисматҳои 

дигараш бошанд, ба ҳайати хонигарии Хева ва Аморати Бухоро шомил 

мешуданд196. Дар ин давра ҳуқуқи ҷиноятӣ низ хусусияти сиёсӣ касб карда, 

фаҳмиши ҷазо ҳамчун воситаи ҳифзи шахсият дувуминдараҷа дониста 

мешуд197. Як гурӯҳи олимон оид ба паст  шудани мавќеи њуќуќу озодињои 

инсон дар давраи шўравї андеша ронда, ќайд менамоянд, ки ИЉШС ѓояи 

њуќуќу озодињои инсонро инкор мекард. Ба ин  гурўњ  Е.А.  Лукашева,  У.А.  

Азиззода, И.И. Саидзода  ва  дигарон  дохил  мешаванд198. 

Новобаста аз он ки дар оғози ҳуқуқи шӯравӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ба 

андозаи зарурӣ амалӣ намегардиданд, вале ӣ дар санадҳои ҳуқуқии он то 

андозае ҳуқуқҳои мухталифи инсон мавриди танзим қарор гирифта буданд. 

 
195 Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 

Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 43. 
196 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 

Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 187; Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-
граф, 2014. – С. 318-319.   
197 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.189. 
198 Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 

Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 44. 
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Мо гуфта наметавонем, ки дар оғози ҳуқуқи шӯравӣ ҳуқуқи инсон мавҷуд 

набуд ва ё тамоман риоя намешуд, зеро ҳар як давраи таърихӣ бо 

махсусиятҳои хоси худ ҳуқуқу озодиҳои инсонро мавриди танзим ва ҳифз 

қарор додааст. Тавре Б.А. Сафарзода қайд мекунад, тасаввурот дар бораи 

озодии инсон, шаъну  шараф, мухторияти  шахсӣ, адолати иҷтимоӣ, ки дар 

натиҷа аз онҳо андешаи ҳуқуқи инсон сабзидааст, дар тамоми марҳилаҳои 

таърихии инсоният вуҷуд доштанд199. Ин андешаро Д.С. Раҳмон низ  

дастгирӣ карда, изҳор намудааст,  ки  ҳуқуқи инсон дар марҳилаи муайяни 

таърихӣ  ташаккул  ёфта,  давраҳои  гуногуни  инкишофро таҳаммул  

кардааст200. 

Дар ин давра яке аз сарчашмаҳои ҳуқуқӣ - Низомнома оид ба 

идоракунии кишвари Туркистон ба ҳисоб мерафт, ки соли 1886 қабул карда 

шуда, аз муқаддима, чор фасл, 12 боб, 323 модда иборат буд201. Низомнома 

пурра дорои меъёрҳои ҳуқуқӣ буда, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари 

маънавӣ низ муқаррар мекард. Масалан, мутобиқи моддаи 141-и Низомнома 

содир намудани чунин кирдорҳо, ки ба инсон зарари маънавӣ мерасонанд, 

ҷиноят дониста мешуданд: ҷиноятҳои зидди ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф ва 

озодии инсон, аз ҷумла одамкушӣ, зарари ҷисмонӣ, таҷовуз ба номус, ғасби 

ғайриқонунӣ ва ғ202.  Яке аз санадҳои муҳимми дигар Конститутсияи 

Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро (минбаъд – ҶХШБ) мебошад, ки санаи  

23-юми  сентябри  соли  1921  қабул гардидааст. Ба андешаи Ш.Ш. 

Шосаидзода, дар фарқият  аз  санадҳои  ҳуқуқии  то  соли  1924  дар  ҶШФСР  

ва  ИҶШС қабулгардида дар санади мазкур ҳуқуқу озодиҳои инсон ба таври 

хеле фарох ва  пешқадам  кафолати  худро  ёфта  буданд.  Аз  ҷумла  бобҳои  2  

ва 3 Конститутсияи  ҶХШБ пурра фарогири масъалаи  ҳуқуқу  озодиҳои  

 
199 Ниг.: Сафаров Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав 
человека в правовую систему Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 50–51.   
200 Ниг.: Сафаров  Д.С.  Права  человека  и  глобализация  в  контексте  исламской  правовой  культуры:  
история  и современность: дис. ... кан. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – С. 184.  
201 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 322. 
202 Ниг.: Холиқов А.Ғ. Асари зикршуда. – С. 327. 
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инсон буданд203. Инкишофи минбаъдаи низоми њуќуќи шўравї204 ва васеъ 

гардидани меъёрњои муосири њуќуќї оид ба њимояи њуќуќу озодињои  инсон,  

эътирофи ҳуқуқ ва манфиатњои ќонунии инсон дар умум ва ҳифзи инсон аз 

зарари маънавӣ дар алоњидагї ба давраи  мазкури инкишофи давлат ва 

њуќуќи Тољикистон рост меояд. Санаи 30-юми декабри соли 1922 минбаъд 

ИЉШС ташкил гардида, то санаи 26-уми сентябри соли 1991 арзи  њастї 

намуд. Давраи мазкур бо махсусиятњои худ аз дигар даврањои ташаккул ва 

инкишофи низоми њуќуќи Тољикистон фарќ менамояд.  Дар ин давра аввалан 

соли 1924 ҶМШС Тоҷикистон дар њайати Љумҳурии Шӯравии Сотсиалистии 

Ӯзбекистон ва сониян соли 1929 Љумњурии Шӯравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон (минбаъд – ҶШС Тоҷикистон) дар ҳайати ИЉШС ташкил 

гардид, ки заминае барои фароҳам овардани шароити ҳуқуқӣ, танзими 

ҳуқуқҳои фитрии инсон  ва ҳифзи инсон аз зарари маънавӣ ба ҳисоб 

мерафт205. 

Дар иртибот бо андешаҳои А.М. Диноршоҳ ва Ҷ. Саъдизода, ки 

масъалаи инкишофи ҳуқуқи инсонро дар давраи шӯравӣ аз ду нуқтаи назар – 

мусбӣ ва манфӣ баҳо додаанд206, назари мо чунин аст, ки давраи шӯравӣ ба 

инкишофи ҳуқуқи инсон, махсусан ҳуқуқҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ то андозае 

таъсири мусбӣ расонид ва ин дар таърихи ҳуқуқи инсон давраи муҳим ба 

ҳисоб мерафт, вале на дар тамоми ҷанбаҳои ҳуқуқи инсон, махсусан дар 

самти ҳуқуқҳои фитрӣ тағйиротҳо ба назар намерасиданд. То қабули 

Конститутсияи соли 1977 ИҶШС207 ва Конститутсияи соли 1978 ҶШС 

 
203 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 81. 
204 Муфассал ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории 
дореволюционного Таджикиистана. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с. 
205 Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 44. 
206 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод  человека и 

гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 113-114;  Саъдизода Ҷ. 
Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар Тољикистон: дис. ... 

ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 43-48. 
207 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
108. 
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Тоҷикистон208 нисбат ба ҳуқуқҳои фитрии инсон таваҷҷуҳ нашуда буд. Ин 

андешаро Ш.Ш. Шосаидзода дастгирӣ карда, илова менамояд, ки тоҷикон аз 

одитарин ҳуқуқҳое, ки қонунгузории ҶШС Ӯзбекистон ва ҶМШС 

Тоҷикистон кафолат  додааст,  бархӯрдор  набуданд209. Ҷ. Саъдизода қайд 

намудааст, ки «мо наметавонем ба мавқеи Е.А. Лукашева оид ба он ки 

Иттиҳоди Шӯравӣ ҳуқуқҳои табиии  инсонро  рад  мекард, розӣ  шавем»210, 

аммо барои исботи ин андешаи худ ҳуқуқҳои табиии инсонро, ки Иттиҳоди 

Шӯравӣ онҳоро расман ва ё амалан муқаррар карда бошад, баён накардааст. 

Танҳо аз баъзе ҳуқуқҳои шахсие, ки дар Конститутсияи соли 1978 пас аз 

ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию сиёсӣ муқаррар шуда буданд, 

ишора намудааст. Аз ин рӯ, мо низ бар он назар ҳастем, ки Иттиҳоди Шӯравӣ 

то қабули Конститутсияи соли 1977 ба масъалаи ҳуқуқҳои фитрии инсон, ки 

халалдор сохтани онҳо боиси зарари маънавии инсон мегарданд, таваҷҷуҳи 

хоссае зоҳир накардааст, ё он дараљаи таваљљуње, ки карда шудааст, мувофиќ 

ба талаботи замони имрўза нестанд. Баъдан, баъзе аз тағйиротҳо ба назар 

мерасиданд, ки аз қабул шудани санадҳои муҳимми байналмилалӣ, ба 

монанди Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (минбаъд – ЭУҲБ) ва махсусан, 

Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (минбаъд – 

ПБҲШС) сарчашма мегиранд. То ин ҷониб бахши ҳуқуқҳои сиёсӣ, иқтисодӣ 

ва иҷтимоии инсон эътироф шуда будаанд, вале замина ва сарчашмаи 

устувор ва умумиэътирофшудаи байналмилалї надоштанд. Новобаста аз ин, 

И.И. Саидзода қайд менамояд, ки ҳуқуқҳои шаҳрвандони ҶМШС  

Тоҷикистон  дар доираи  консепсияи шӯравии ҳуқуқи шаҳрвандон таҳкими 

худро ёфта буд211. Оид ба ҳифзи саломатӣ диққати махсус додан дар ҶМШС 

 
208 Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики от 14 апреля 1978 
г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н.,  проф.,  
академик  Академии  наук  Республики  Таджикистан,  заслуженный  деятель  науки  и техники Республики 
Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2014. – С. 638. 
209 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 90. 
210  Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 47. 
211  Ниг.: Саидов  И.И.  Развитие  личных  и  политических  прав  человека  в  Таджикистане:  историко-
правовой  и общетеоретический анализ: дис. ...канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 74. 
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Тоҷикистон Ш.Ш. Шосаидзода ибрози андеша намуда, илова менамояд, ки 

9-уми декабри соли 1926 Резолютсияи Маҷлиси I Муассисони 

Умумитоҷикистонии Шӯроҳо  «Вобаста  ба  маърузаи  Кумитаи  Халқии  

ҳифзи  саломатии  ҶМШС Тоҷикистон» қабул карда шудааст212. 

 Соли 1929 Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон қабул гардид, ки дар 

таърихи Тоҷикистони нахустин санади конститутсионї ба ҳисоб меравад. Ин 

санад то андозае ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шавҳрвандро мавриди танзими 

ҳуқуқӣ қарор дод, вале дар он ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳаёти шахсии инсон 

таваҷҷуҳ мањдудтар буд. Ҳарчанд ба андешаи А.М. Диноршоҳ амалишавии 

ҳуқуқҳо дар солҳои 30-юм то 50-уми асри XX бештар хусусияти эъломиявӣ 

доштанд213, вале новобаста аз ин ақаллан дар шакли эъломиявӣ низ ҳуқуқ ба 

ҳаёт, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ ва монанди инҳо 

ҳуқуқҳои муҳимтарини фитрии инсон бевосита муқаррар нашуда буданд. 

Инсон аз зарари маънавӣ ҳамон вақт мавриди ҳифз қарор мегирад, ки 

объектҳои бевоситаи њифзшавандаи ба он алоќаманд (дахлнопазирии 

шахсият, шаъну эътибор, ҳаёт, саломатӣ ва ғ.) дар Конститутсия ва дигар 

ќонунњои муњим эътироф шуда бошанд. Бинобар ин, Конститутсияи соли 

1929 дар масъалаи ҳифзи ҳуқуқҳои шахсию маънавии инсон, махсусан ҳифзи 

инсон аз зарари маънавӣ таваҷҷуҳи хоссае зоҳир накарда буд. Дар ин хусус 

И.И. Саидзода танҳо аз кафолат дода шудани озодии виҷдон дар 

Конститутсияи соли 1929  изҳори андеша кардааст214. 

 Пас аз оне ки ҶШС Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС њамчун љумњурии 

алоњида ва соњибњуќуќ таъсис меёбад, соли 1931 Конститутсияи нави он 

қабул карда мешавад. Тавре муҳаққиқон ќайд менамоянд, Конститутсияи 

мазкур низ ба Конститутсияи қаблӣ шабоҳат дошта, дар масъалаи ҳуқуқи 

инсон тағйироти назаррасеро соҳиб нагардида буд. Ба андешаи А.И. 

 
212  Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 90.  
213  Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации  прав  и  свобод  человека  
и гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 127. 
214  Ниг.: Саидов И.И. Развитие  личных  и  политических  прав  человека  в  Таджикистане:  историко-
правовой  и общетеоретический анализ: дис. ...канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 79-88. 
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Имомов, Конститутсияи соли 1931 ба ҳуқуқи инсон боби алоҳида ҷудо 

накарда буд ва танҳо баъзе аз ҳуқуқҳоро муқаррар кард, ки онҳо ҳам ба 

меҳнаткашон бахшида шуда буданд. Дар ин Конститутсия мафҳумҳои 

«ҳама», «ҳар кас», «шахс», «шахсон» ва «инсон» вонамехӯрданд. Аз ин рӯ, 

аксари ҳуқуқҳо на ба ҳар як инсон ва шаҳрванд, балки ба меҳнаткашон 

пешбинӣ шуда буданд215. 

  Дар Конститутсияи мазкур боз ҳамон ҳуқуқҳои шахсии дар 

Конститутсияи қаблӣ муқаррар гардида, танҳо ҳуқуқ ба истеҳсолоти судии 

одилона илова гардида, ҳанӯз меҳнат кардан на ҳуқуқ, балки уҳдадорӣ ба 

шумор мерафт216. Ҳарчанд дар оғози таҳлили Конститутсияи мазкур ва қаблӣ 

Ҷ. Саъдизода пайдарҳамии ҳозираи ҳуқуқҳо – ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро риоя карда бошад ва ҳуқуқҳои шахсиро 

пеш аз ҳама гузошта бошад ҳам217, вале дар идома бештар доир ба ҳуқуқҳои 

сиёсию иқтисодӣ ибрози андеша намуда, аз ҳуқуқҳои шахсӣ қариб ишора 

намешавад. А.М. Диноршоҳ бошад, доир ба ҳуқуқҳои шахсӣ дар 

Конститутсияҳои солҳои 1929 ва 1931 тамоман сухан накардааст. Ӯ бештар 

доир ба ҳуқуқҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ такя карда, баён доштааст, ки 

меҳнаткашони ҷумҳурӣ иштирокчии ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ мебошанд218. Дар Конститутсияи соли 1931 низ ҳуқуқ ба ҳаёт, 

саломатӣ ва дахлнопазирии шахсию ҳаёти шахсӣ муқаррар нагардида буд. 

Пас, дар ин марҳила низ дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

ягон тағйироти назаррас ба миён наомада буд. Новобаста аз ин, И.И. 

Саидзода Конститутсияи соли 1931-ро бо ҳамаи он камбудиҳо ва  

норасиҳояш  омили  муҳимми  инкишофи  ҳуқуқи  инсон  ва шаҳрванд 

донистааст219. Ш.Ш. Шосаидзода сабаби инро дар он баён медорад, ки 

 
215 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
95.  
216  Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 51. 
217  Ниг.: Саъдизода Ҷ. Асари зикршуда. – С. 49-51. 
218 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод  человека и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 119. 
219 Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 
общетеоретический анализ: дис. ...кан. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 81-88 
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Конститутсияи мазкур заминаи асосӣ барои рушди минбаъда гузоштааст220. 

Мо низ ба андешаҳои мазкур мувофиқ мебошем, зеро таҳкурии асосии 

низоми муосири худро Тоҷикистони соҳибистиқлол аз низоми ҳуқуқи шӯравӣ 

гирифтааст. 

Соли 1937 дар ҶШС Тоҷикистон Конститутсияи нав қабул карда 

мешавад221, ки дар асоси Конститутсияи соли 1936-и ИҶШС ба роҳ монда 

шуда буд. Дар Конститутсияи навин боби 9-ум, ки «ҳуқуқу вазифаҳои асосии 

шаҳрвандон» ном дошт, ба масъалаи ҳуқуқи инсон бахшида шуда буд. Бори 

аввал дар қонунгузории кишвар ба масъалаи ҳуқуқи инсон, махсусан 

ҳуқуқҳои шахсӣ эътибор дода шуд. Тавре И.И. Саидзода иброз менамояд, дар 

Конститутсияи соли 1937-и  ҶШС Тоҷикистон аввалин  маротиба  ба  ҳуқуқ  

ва  озодиҳои  шаҳрвандон  боби  алоҳида бахшида шуда буд222. Муҳаққиқ дар 

ҷойи дигар қайд менамояд, ки яке  аз навгониҳои  Конститутсияи  соли  1937 

дар пешбинӣ гардидани як қатор  ҳуқуқҳои шахсӣ, ки ба дахнопазирӣ 

алоқаманд буданд, ифода меёбад223. Дар Конститутусияи мазкур чунин 

ҳуқуқҳои шахсии инсон муқаррар шуда буданд: баробарњуќуќии мардону 

занон, баробарњуќуќии шањрвандон, озодии виљдон, дахлнопазирии  

шахсият,  дахлнопазирии  манзил  ва  мањрамияти  мукотибот. Ҳамзамон 

бори аввал меҳнат кардан аз вазифа ба ҳуқуқ табдил дода шуда, иловатан 

ҳуқуқ ба истироҳат пешбинӣ карда шуд224. Тавре А.М. Диноршоҳ баён 

доштааст, дар ин Конститутусия бори аввал ҳуқуқ ба ёрии тиббӣ ройгон ва 

таъминоти иҷтимоӣ ҳангоми пиронсолӣ ва дар ҳолати аз даст додани 

қобилияти корӣ пешбинӣ гардида буд225. Аз ин муқаррарот бармеояд, ки дар 

Конститутсияи соли 1937 бори аввал ба масъалаи эътирофи ҳуқуқҳои шахсӣ 

ва арзишҳои маънавии инсон то андозае таваҷҷуҳ зоҳир гардида, онҳоро 
 

220  Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 102.  
221 Муфассал ниг.: Гадоев Б.С. Маҷмӯаи Конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – 633 с. 
222 Ниг.: Саидов И.И. Асари зикршуда. – С. 81–88. 
223 Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 
общетеоретический анализ: дис. ...кан. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 83-84. 
224 Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 
Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 52. 
225 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод  человека  и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 126.  
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мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор додаанд. Чунин дастовард бошад, дар самти 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ қадами муҳимме ба ҳисоб меравад. 

Дар асоси Конститутсияи мазкур дар солҳои 50-60-ум қонунгузории соҳавӣ 

ҷорӣ карда шуд. Кодексҳои нави ҷиноятӣ, гражданӣ, мувофиқан кодексҳои 

мурофиавӣ ва ғ. қабул карда шуданд, ки баҳри амалишавии ҳуқуқҳои шахсӣ, 

махсусан дахлнопазирии шахсият мусоидат мекарданд. Аммо, ҳанӯз доир ба 

амалишавии меъёрҳои ин санадҳо муаммоҳо мавҷуд буданд. Тавре А.И. 

Имомов қайд мекунад, дар ин давра доир ба риоя шудани Конститутусия ва 

қонунҳо мулоҳиза ронда намешуд226. Ин андешаро А.М. Диноршоҳ227 ва 

Ш.Ш. Шосаидзода228 низ тасдиқ кардаанд. Н.И. Бухарина изҳор менамояд, 

ки аз лиҳози назариявӣ  қабули боби мазкур дастоварди ҷиддии ҳуқуқи 

шӯравӣ ба ҳисоб мерафт, аз лиҳози амалӣ бошад, расмиётеро мемонд, ки 

танҳо барои мақсадҳои мафкуравӣ ва таблиғотӣ  ташкил  гардида  буд229. 

Бояд тазаккур дод, ки дар Конститутусияи соли 1937-и ҶШС 

Тоҷикистон бо чунин муқаррароташ ҳанӯз масъалаи ҳуқуқ ба ҳаёт ва шаъну 

шараф ба таври дақиқ танзим нагардида буданд. Ҳанӯз инсон ҳамчун арзиши 

олӣ ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ дар мадди аввал намеистод, балки масъалаи 

дуюмдараҷа ба ҳисоб мерафт, далели ин бошад, дар боби 9-ум ҷой гирифтани 

ҳуқуқу вазифаҳои шаҳрванд мебошад.  

Конститутсияњои солњои 1936 ва 1977-и ИҶШС расман аз назари њуќуќї 

шакли федеративии сохти давлати Иттифоќи Шўравиро тањким бахшида 

буданд. Дар асоси ин љумњурињои иттифоќї соњиби мухторияти сиёсї, 

давлатњои соњибистиќлол, аъзои (субъекти) Иттифоќи федеративї шинохта 

шуда, амалан дар сатњи худмухтории маъмурї нигоњ дошта мешуданд230. Ин 

 
226 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
100. 
227 Ниг.: Диноршоев А.М. Асари зикршуда. – С. 127. 
228 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 102. 
229 Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 
общетеоретический анализ: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 125. 
230 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
108.    
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њама он шароитњое буданд, ки тамоили асосии системаи њуќуќии љумњурињои 

иттифоќї, аз љумла ЉШС Тољикистонро муайян менамуданд.  

Ташкил шудани Созмони милали муттаҳид (минбаъд – СММ) ва қабули 

санадҳои муҳимми байналмилалӣ ба монанди ЭУҲБ, ПБҲШС ва Паймони 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (минбаъд – 

ПБҲИИФ) аз ҷумлаи иқдомҳо дар роњи муќаррар ва њифз намудани њуќуќу 

озодињои инсон ва шањрванд ба ҳисоб мераванд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи 

эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон таваҷҷуҳи зиёд карда, ҳаёти инсон, 

арзишмандии инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро яке аз масъалаҳои рӯзмарра ва 

маҳаки асосии ташкили созмону ташкилотҳо ва қабули санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқии байналмилалї медонад ва ба ин самт давлатњоро низ роњнамої 

менамояд. Аммо, ин раванд дар кишварҳои ИҶШС на он қадар ба назар 

мерасид, новобаста аз он ки ИҶШС яке аз аъзоёни фаъоли СММ ба ҳисоб 

мерафт ва дар қабули санадҳои байналмилалӣ саҳм дошт. Соли 1977 

Конститутсияи нави ИҶШС231 қабул карда шуд ва дар партави он соли 1978 

Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон232 қабул гардид.  

Дар қабули ин санадњои муњимми давлати шўравї нишондодњои 

муњимтарини санадњои байналмилалї, таљрибаи пешрафтаи њуќуќэљодкунї 

ва њуќуќтатбиќсозии љањон ва бевоситаи давлати шўравї ба инобат гирифта 

шуданд. Махсусан таъмин ва танзими ҳуқуқи инсон дар сатњи нисбатан 

пешрафта дар фарќият бо конститутсияњои ќаблї ба роњ монда шуда буд. 

Дар ин хусус, Ҷ. Саъдизода низ мавҷудият ва васеъ гардидани доираи таъмин 

ва танзими њуќуќи инсонро дар конститутсияњои мазкур ва дар заминаи онњо 

дар ќонунгузории ин давра низ тасдиқ мекунад233. Вале вобаста ба сиёсати 

давлати шўравї љобаљогузории арзишњои њифзшавандаи њуќуќї фарќ 

мекарданд. Дар ин хусус, А.И. Имомов қайд кардааст, ки «... дар 

 
231 Ниг.: Имомов А.И. Асари зикршуда. – С. 109. 
232 Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики от 14 апреля 1978 
г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н.,  проф.,  
академик  Академии  наук  Республики  Таджикистан,  заслуженный  деятель  науки  и техники Республики 
Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 610. 
233 Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд дар 

Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 54. 
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Конститутсияи мазкур боби давлат ва шахс дар ҷойи дуюм қарор дода шуда, 

дар заминаи он ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар ҷойи аввал, ҳуқуқҳои сиёсӣ 

дар ҷойи дуюм ва ҳуқуқҳои шахсӣ бошанд дар охир муқаррар гардида 

буданд»234. А.М. Диноршоҳ ин андешаро тасдиқ карда, илова намудааст, ки 

новобаста аз тағйиротҳо таваҷҷуҳ боз ба ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоӣ 

шудааст235. У.А. Азиззода ва Ҷ. Саъдизода дар љойи аз ҳама охир гузошта 

шудани ҳуқуқҳои шахсиро ҳамчун яке аз камбудиҳои Конститутсия ва 

ќонунгузории замони шўравї номидаанд236.  

 Дар Конститутсияи соли 1978-и ҶШС Тоҷикистон ба масъалаи 

ҳуқуқҳои шахсии инсон ва шањрванд дар фарќият бо конститутсияњои ќаблї 

ањаммияти љиддї дода шуда, муќаррарот ва нишондодњои он дар ин самт 

хеле васеъ мегарданд. Аз ҷумла, дар он муќаррарот оид ба баробарҳуқуқии 

шаҳрвандон, баробарҳуқуқии мардону занон, ҳуқуқ ба муроҷиат кардан, 

озодии виҷдон, дахлнопазирии шахсият, дахлнопазирии манзил, 

дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ, ҳаёти шахсӣ, маҳрамияти мукотибот, суҳбатҳои 

телефонӣ ва телеграфӣ, ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ, ҳуқуқ ба овардани шикоят аз 

болои шахсони мансабдор, мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин ҳуқуқи 

ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи амали ғайриқонунии онҳо расонида шудааст, 

мустањкам гардиданд237. И.И. Саидзода изҳор медорад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои 

шахсӣ бегонанашавандаанд, онҳо  чунин  ҳуқуқ  ва  озодиҳое  мебошанд,  ки  

барои ҳифзи ҳаёт, озодӣ, қадру қимати  инсон ҳамчун шахсият ва  ҳамчун  

шакли худамалишавии  чунин арзишҳо, ба монанди  ҳаёт, номус  ва қадру 

қимати шахсият муҳим буда, дар сатҳи ҳуқуқи  байналмилалӣ  ва  миллӣ 

 
234 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
110. 
235 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод  человека  и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 132. 
236 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 

Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.189;  Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити 
эъмори давлати њуќуќбунёд дар Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 56. 
237  Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики от 14 апреля 1978 
г. // Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) / Составитель: д.ю.н.,  проф.,  
академик  Академии  наук  Республики  Таджикистан,  заслуженный  деятель  науки  и техники Республики 
Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 611-615. 
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эътироф карда мешаванд238. Ин номгӯи ҳуқуқу озодиҳо аз эътироф ва 

танзими расмии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дарак медоданд, ки 

аксарияти онњо дар ќонунгузории замони шўравї бори аввал мустањкам 

гардида буданд. Ш.Ш. Шосаидзода изҳор медорад, ки дар Конститутсияи 

ҶШС Тоҷикистон соли 1978 эҳтироми шахсият, ҳимояи судии шаъну шараф, 

қадр, ҳаёт ва саломатӣ навгонӣ ба ҳисоб мерафтанд239. Ҳуқуқҳои номбурда аз 

ҷумлаи ҳуқуқҳои ҷудонопазир ва муқаддаси инсон мебошанд, ки халалдор 

намудани онҳо боиси зарари маънавӣ ба инсон мегарданд. Танзими васеи ин 

доираи ҳуқуқу озодиҳо дар санади олии ҳуқуқӣ – Конститутсия аз ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар Тољикистони шўравї гувоҳӣ медиҳад.  

Дар Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон  соли  1978  як қатор ҳуқуқҳо ва 

неъматҳои ғайримоддии инсон муқаррар гардида буданд. Ба монанди ҳуқуқ 

ба истироҳат, манзил, таҳсил, таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи саломатӣ, озодии 

эҷодиёт ва фаъолияти илмӣ, дастрасӣ ба  дастовардҳои  илмию  арзишҳои 

фарҳангӣ ва тартиби амалигардонии  ҳуқуқу озодиҳои  мазкур,  инчунин, 

кафолат ва ҳифзи онҳо ба таври равшан таъкид шуда буданд240. 

Масъалаи дахлнопазирии инсон дар ќонунгузории шўравї мавриди 

таваҷҷуҳи махсус ќарор гирифт. Тањлили ќонунгузории ин замон нишон 

медињад, ки дар се њолат дахлнопазирӣ танзими њуќуќии худро дарёфтааст. 

Дахлнопазирии шахсият, ки аз ҳама муҳимтарин ҳуқуқҳои фитрии инсон ба 

ҳисоб рафта, яке аз сарчашмаҳои ҳифзи инсон аз зарари маънавӣ мебошад, 

дар м. 52-и Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон муқаррар гардид. 

Дахлнопазирии манзил низ ҳамчунин яке аз ҳуқуқҳои ҳифзкунандаи шахс аз 

зарари маънавӣ ба ҳисоб рафта, дар м. 53-и Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон 

муқаррар шудааст. Яке аз муҳимтарин ҳуқуқҳои шахсӣ, ки сирф ба масъалаи 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бахшида шудааст, дахлнопазирии 

 
238 Ниг.: Саидов  И.И.  Развитие  личных  и  политических  прав  человека  в  Таджикистане:  историко-
правовой  и общетеоретический анализ: дис. ... кан. юрид. наук. – Душанбе 2015. – С. 64-81. 
239 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 103. 
240 Ниг.: Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи  ҳуқуқи  инсон:  нигоҳе  ба  сарчашма,  дин 
ва афкори донишмандон. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 42-43. 
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ҳаёти хусусӣ ба ҳисоб меравад. Дар таърихи ҳуқуқи инсон ва дар 

Тоҷикистони таърихӣ бори аввал мафҳуми «ҳаёти хусусӣ» истифода гардид. 

Ҳаёти хусусӣ дар м. 54-и Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон бо ҷузъиётҳои 

дахлдори худ, ба монанди ҳаёти шахсӣ, маҳрамияти мукотиба, суҳбати 

телефонӣ ва телеграфӣ муқаррар гардид. Ин муқаррарот дар бахши ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ яке аз қадамҳои муҳим ва нав ба ҳисоб 

мерафт. Бо эътироф гардидани ҳуқуқдории шахс ба ҳаёти хусусӣ ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ боз ҳам васеътар ба роҳ монда шуд. 

Конститутсияи соли 1978241 бори аввал масъалаи кафолати музди 

меҳнатро мувофиқ ба кор пешбинӣ кардааст, ки он аз ҳадди ақали 

муқаррарнамудаи давлат набояд кам бошад242. Њуқуқ ба ҳимояи судӣ яке аз 

асоситарин њуќуќњои инсон ва шањрванд дар самти њифзи њуќуќи инсон аз 

зарари маънавї ба њисоб меравад, ки дар м. 55 Конститутсияи ҶШС 

Тоҷикистон муқаррар шуда буд. Дар ин хусус А.М. Диноршоҳ ќайд кардааст, 

ки «мувофиқи он шахс аз таарузи номус ва қадру қимат, ҳаёт ва саломатӣ, 

ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ дорад»243.  

Доир ба ин масъала Г.Г. Горшенков қайд намудааст, ки бори аввал дар 

таърихи кишвар низоми ҳуқуқҳои шахсӣ дар Конститутсияи соли 1977 

муқаррар гардиданд. Дар байни ин ҳуқуқҳо, ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсият 

ва ҳаёт, ҳифзи шаъну шараф ва қадру қимат, ҳаёт ва саломатӣ, ҳуқуқ ба ҳифзи 

ҳаёти хусусӣ дохил мешуданд244. Дар муњтавои меъёри мазкур он масъалаҳое 

баён гардидаанд, ки сирф объекти ҳифзшаванда аз зарари маънавӣ буданд. 

Ин меъёр он нуќсонњоеро, ки дар Конститутсия ва ќонунгузории  қаблии 

замони шўравӣ мавҷуд буданд, бартараф намуд. Махсусан, бори нахуст ба 

таври дақиқ ва расмӣ муќаррар намудани муҳимтарин ҳуқуқҳои фитрии 

инсон, ҳуқуқ ба шаъну шараф, қадру қимат, ҳаёт ва саломатӣ дар таърихи 

 
241 Муфассал ниг.: Гадоев Б.С. Маҷмӯаи Конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – 633 с. 
242 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод  человека  и 
гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 133. 
243 Ниг.: Диноршоев А.М. Асари зикршуда. – С. 134. 
244 Ниг.: Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по Российскому законодательству: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Нижний Новгород, 1996. – С. 35.  
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њуќуќи Тољикистон дастоварди бузург буд. Ш.Т. Тағойназаров дар баробари 

дигар њуќуќњои ѓайримолумулкӣ ҳолати њифзи гражданї-њуќуќии шаъну 

шараф ва эътибори инсонро дар низоми њуќуќи шўравї ба таври васеъ 

тањќиќ намудааст245. Тибқи ќонунгузории давраи баррасишаванда шаъну 

шараф, қадру қимати шахс ва махсусан ҳаёт ва саломатии инсон дар 

баробари танзими конститутсиониашон дар ќонунгузории алоњидаи соњавї, 

ба монанди њуќуќи гражданї, њуќуќи љиноятї ва соњањои мурофиавии њуќуќї 

мавриди танзиму ҳифзнамоӣ қарор гирифта буданд.  

Яке аз муќаррарот ва меъёри муҳимми Конститутсияи ЉШС 

Тољикистон дар соли 1978, ки бевосита ҳуқуқи инсон ва шањрвандро аз 

зарари маънавӣ њифз менамуд, нишондоди м. 56-и он буд. Меъёри мазкур 

ҳуқуқи овардани шикоят аз болои шахсони мансабдор,  маќомоти  давлатї ва 

љамъиятї, инчунин  њуќуќи  љуброни зарареро, ки дар натиљаи амали 

ѓайриќонунии онњо расонида шудааст, пешбинӣ мекард. Муќаррароти 

мазкур якбора ду њуќуќ ва имконияти шахсро муќаррар намуда буд. Аввал, 

он ба шахс њуќуќ ва имконияти мурољиат ва шикоят намуданро ба суд аз 

болои шахсони мансабдор, мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

медод. Дуюм, имконияти бо роњу воситањои муќаррарнамудаи ќонун 

имконияти барќарор намудани њуќуќу манфиати поймолшуда ва ситонидани 

ҷуброни зарар (моддию маънавї)-ро пешбинї карда буд. Бо истифода аз ин 

ҳуқуқ акнун шахс метавонист ҳуқуқу озодиҳои худро, ки аз ҷониби шахсони 

мансабдор, мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ поймол карда 

шудаанд, њифз ва дар сурати халалдор гардидани он барќарор намояд.    

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

масъалаи комплексӣ буда, дар соҳаҳои ҳуқуқи конститутсионӣ, ҷиноятӣ, 

гражданӣ, оилавӣ ва меҳнатӣ танзими ҳуқуқии худро ёфтааст. Оид ба ин 

масъала дар масири таърих маҳз дар низоми ҳуқуқи шӯравӣ санадҳои соҳавӣ 

қабул карда шудаанд. Бинобар ин, масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари 

 
245 Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданско – правовое регулирование личных неимущественых прав граждан в 
СССР.  – Душанбе: Дониш, 1990. – С. 193.  



79 
 

маънавӣ дар қонунгузории соҳавӣ баррасӣ намудан мувофиқи мақсад 

мебошад. 

У.А. Азиззода ташаккули ҳуқуқи ҷиноятиро дар низоми ҳуқуқи шӯравӣ 

ба ду марҳила ҷудо кардааст: 1) аз ҳодисаҳои инқилобӣ то қабули нахустин 

қонуни кодификатсионии ҷиноятӣ (соли 1922); 2) кодификатсияи қонуни 

ҷиноятӣ дар сатҳи умумииттифоқӣ ва ҷумҳуриявӣ246. Дар ҷойи дигар қайд 

менамояд, ки дар ҳуқуқи шӯравӣ мазмуни ҷазои ҷиноятӣ дар «фишороварии 

зидиинқилобӣ» ва нест кардани гурӯҳҳои босмачигарӣ ифода меёфт247. З.Х. 

Зокирзода қайд менамояд, ки дар  солҳои аввали ҳокимияти шӯравӣ санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии зиёде амал мекарданд, ки ба масъалаи ҷиноят  ва  ҷазо  

бахшида  шуда  буданд248. Маврид ба ёдоварист, ки дар ин давра яке аз 

навъҳои ҷазо ин барқарорсозии ҳуқуқи поймолшуда ва ҷуброни зарари 

расонидашуда ба ҳисоб меравад249.  

Яке аз санадҳое, ки пас аз солҳои 20-уми асри ХIХ ҳифзи ҳуқуқи 

инсонро аз зарари маънавӣ бо татбиқи ҷазо ба роҳ мемонд, Кодекси 

ҷиноятии ҶШСФР ба шумор меравад, ки санаи 24-уми майи соли 1922 қабул 

карда шудааст. Санаи 21-уми июни соли 1922 бо қарори КИМ ҶШХБ 

Кодекси ҷиноятии ҶШСФР дар ҳудуди ҶШХБ мавриди амал қарор дода 

шуд250. Дар ин давра вазифаи қонунгузории ҷиноятӣ на танҳо бар муқобили 

ҳаракатҳои босмачигарӣ ва зидиинқилобӣ, балки ба муқобили шахсони 

ҷиноят содирнамудае низ равона шуда буд, ки ба арзишҳои бо қонунгузории 

ҷиноятӣ ҳифзшаванда суиқасд кардаанд. Дар ин давра аз ҳама ҷиноятҳои 

хавфнок ҷиноятҳои суиқасд ба ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқҳои молумулкии 

шаҳрвандон ва монанди инҳо ба ҳисоб мерафтанд251. 

 
246 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 189-190.   
247 Ниг.: Азизов У.А. Асари зикршуда. – С. 189. 
248 Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – 
Душанбе, 2020. – С. 19. 
249 Ниг.: Азизов У.А. Асари зикршуда. – С. 196. 
250 Ниг.: Азизов У.А. Асари зикршуда. – С. 199. 
251 Азизов У.А. Становление и развитие уголовного законодательства на начальном этапе строительства 

советского государства в таджикистане // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷиикстон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2017. – № 2/3. – С. 189.  
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Санаи 9-уми майи соли 1935 Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон бо 

қарори Президиуми КИМ Шӯрои ҶШС Тоҷикистон қабул карда мешавад, ки 

дар ҳифзи минбаъдаи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ нақши калон 

бозидааст. Дар ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон 

нақши калон гузоштани Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистонро дар соли 1935 

як қатор муҳаққиқон, ба монанди М.М. Муллоев252, У.А. Азиззода253 дастгирӣ 

кардаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки Кодекси ҷиноятии мазкур нисбат ба 

сарчашмаҳои ҳуқуқии низоми ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ ҷавобгарии 

боадолатона муқаррар карда буд, зеро дар ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ 

ҷазоҳои ҷиноятӣ хусусияти вазнин ва расонандаи зарари ҷисмонӣ доштанд. 

М.М. Муллоев дар ин хусус қайд менамояд, ки мутобиқи қонунгузории 

ҷиноятии шӯравӣ расонидани зарари ҷисмонӣ ба мақсади ҷазои ҷиноятӣ 

дохил намешавад254. У.А. Азиззода низ ин андешаро дастгирӣ намуда, қайд 

менамояд, ки Кодекси ҷиноятии соли 1935-и ҶШС Тоҷикистон расонидани 

зарари ҷисмонӣ ва таҳқир кардани шаъну шарафи инсонро вазифаи худ 

намедонад255.    

Боби 7-уми Кодекси ҷиноятии соли 1935-и ҶШС Тоҷикистон, ки аз м. 

168 то м. 194-ро дар бар мегирифт, баҳри ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ равона карда шуда буд. Дар ин боб неъматҳои ғайримоддии инсон 

мавриди ҳифз қарор гирифта буданд. Аз ҷумла, ҳаёт, саломатӣ ва шаъну 

шарафи шаҳрванд. Боби мазкур аз панҷ фасл иборат буд, ки масъалаҳои 

зеринро дар бар мегирифтанд: фасли якум – ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳо ба 

муқобили ҳаёт (куштор, ба худкушӣ расонидан ва исқоти ҳамл); фасли дуюм – 

ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳо ба муқобили саломатӣ (дараҷаи сабук, миёна ва 

вазнин); фасли сеюм –ҷиноятҳои ҷинсӣ; фасли чорум – ҷавобгарӣ барои дар 
 

252 Ниг.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. – Сталинобод, 1960. – Ч. 1. – С. 122-
123.  
253 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 235. 
254 Ниг.: Муллаев М.М. Коментарии к Уголовному Кодексу Таджикской ССР (Общая часть). – Душанбе, 
1969. – С. 77.  
255 Ниг.: Азизов У.А. Асари зикршуда. – С. 240. 
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хатар мондан; фасли панҷум – ҷавобгарӣ барои суиқасд ба шахсият ва шаъну 

шарафи ӯ (туҳмат ва таҳқир)256. Аз ин бармеояд, ки Кодекси ҷиноятии соли 

1935 ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ таваҷҷуҳи махсус 

зоҳир намуда, кирдорҳои ба инсон расонандаи зарари маънавиро ҳамчун 

кирдори ҷиноятӣ эътироф кардааст. Махсусан, туҳмат ва таҳқир, ки яке аз 

кирдорҳои вазнини расонандаи зарари маънавӣ ба ҳисоб мераванд, ҳанӯз дар 

ҶШС Тоҷикистон ҳамчун кирдори ҷиноятӣ ҳисобида шуда, барои содир 

намудани онҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шуда буд.  

Санаи 25-уми декабри соли 1958 Асосҳои қонунгузории ҷинояти ИҶШС 

ва аз соли 1959 то соли 1961 кодексҳои ҷиноятии ҷумҳуриҳои иттифоқӣ қабул 

карда шуданд. Дар ин маврид соли 1961 Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон 

аз нав қабул карда мешавад ва ин марҳилаи нав барои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ ба ҳисоб мерафт. Бинобар сабаби он ки санадҳои ҳуқуқи 

байналмилалӣ дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахсии инсон таъсири худро 

расонида буданд, ҷазоҳои ҷиноятӣ низ барои вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсӣ 

вазнин карда шуданд257. Барои ҷиноятҳои алоҳида, аз ҷумла суиқасд ба ҳаёт, 

саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи шахсият, қасдан расонидани зарари 

ҷисмонӣ, туҳмат ва монанди инҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ вазнин карда 

мешавад258. Тавре У.А. Азиззода қайд менамояд, Кодекси ҷиноятии соли 

1961-и ҶШС Тоҷикистон барои ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва шаъну шарафи 

шахсият боби ҷудогона бахшида буд259. Албатта, ин гувоҳи он аст, ки ҳанӯз 

дар Тоҷикистони шӯравӣ ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда мешуд. 

Кодекси ҷиноятии соли 1961-и ҶШС Тоҷикистон дар боби сеюм 

ҷиноятҳои муқобили ҳаёт, тандурустӣ, озодӣ ва қадру қимати шахсиятро 

 
256 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 249. 
257 Ниг.: Курляндский В.И. Уголовная ответственность и меры общественного воздействия. – М., 1965. – С. 
64. 
258 Ниг.: Курляндский В.И. Асари зикршуда. – С. 66. 
259 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 257. 
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пешбинӣ карда буд, ки 39 моддаро дар бар мегирифт. Аз ҷумла, аз м. 104 то 

м. 110 шаклҳои гуногуни одамкушӣ, аз м. 111 то м. 120 шаклҳои гуногуни 

расонидани зарар ба саломатӣ, аз м. 121 то м. 125 шаклҳои гуногуни 

ҷиноятҳои ҷинсӣ, аз м. 126 то м. 134 шаклҳои гуногуни ҷиноятҳои оилавӣ, аз 

м. 1341 то м. 139 шаклҳои гуногуни ҷиноятҳо ба муқобили озодӣ ва қадру 

қимати шахсият муқаррар шуда буданд260. 

Кодекси мазкур дар м. 138 яке аз кирдорҳои расонандаи зарари 

маънавӣ – туҳматро пешбинӣ карда буд. Мувофиқи он туҳмат, яъне дидаю 

дониста паҳн кардани хабарҳои бардурӯғе, ки каси дигарро беобрӯ мекунанд, 

дониста мешавад. Барои содир кардани чунин кирдор ҷазоҳои маҳрум сохтан 

аз озодӣ, ҷарима, корҳои ислоҳӣ, танбеҳи ҷамъиятӣ ва ё чораҳои 

таъсиррасони ҷамъиятӣ муқаррар шуда буданд261. Ҳамзамон, дар м. 139 

ҳақорат пешбинӣ гардида буд, ки маънои касеро забонӣ, хаттӣ ё бо ҳаракат 

ҳақорат карданро ифода мекард. Барои содир кардани чунин кирдор ҷазоҳои 

корҳои ислоҳӣ, ҷарима ва чораҳои таъсиррасони ҷамъиятӣ муқаррар шуда 

буд262. Меъёрҳои мазкур оид ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ қадами нав ва бузург ба ҳисоб мерафт. Аммо, ҷавобгарӣ барои 

чунин кирдорҳо хеле сабук муайян шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки Кодекси ҷиноятии соли 1961-и ҶШС Тоҷикистон 

қабл аз қабули Кодекси ҷиноятии пас аз Тоҷикистони шӯравӣ дар соли 1998 

татбиқ карда шуд. Баъд аз қабули он қонунҳои зиёд оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба он қабул карда шуданд, ки ин далели рушди минбаъдаи 

институтҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад263. 

Марҳилаи дигаре, ки дар Тоҷикистон масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро 

аз зарари маънавӣ пешбинӣ мекард, марҳилаи соҳибистиқлолии ҶТ мебошад. 

Ҳарчанд пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ҳанӯз ҳам таъсири 

 
260 Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷиикстон аз соли 1961 бо тағйиру иловаҳо аз 1 июни соли 1988. – Душанбе: 
Ирфон, 1989. – С. 81-94. 
261 Ҳамон ҷо. – С. 94. 
262 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
263 Азизов У.А. Влияние религиозных норм на формирование и развитие основных институтов уголовного 

права таджикистана // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷиикстон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

ҷамъиятӣ. – 2017. – № 2/10. – С. 246.   
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меъёрҳои ҳуқуқи шӯравӣ дар қонунгузории кишвар баръало мушоҳида 

мешуд, вале бо ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонунгузорӣ фарҳангу 

ҳуқуқи миллии тоҷикӣ таркиби ҳама санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ишғол 

менамуд. Эъломияи Истиќлоли ҶТ 24-уми августи соли 1990 дар сессияи 

дуюми Шўрои Олии љумњурї даъвати дувоздањум ќабул шуда буд264. Раванди 

мустаќилгардии љумњурињои иттифоќї баъди ќабули Эъломияи Истиќлол 

доимо амиќтар (чуќуртар) ва васеъ мегардид. Дар натиља 9-уми сентябри 

соли 1991 Шўрои Олии ҶТ дар сессияи худ изњоротро дар бораи Истиќлоли 

давлатии ҶТ ќабул кард265.  

Дар сатњи конститутсионї принсипњои асосии сиёсати дохилї ва 

хориљии давлати соњибистиќлол муайян карда шуда, њамчунин асосњои 

њуќуќии соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон гузошта шуданд, ки ќадами 

аввалин ба ноил шудани истиќлолияти воќеии љумњурї буд266. 

Истиќлолиятро ба даст оварда, Тољикистон наметавонист дарњол 

ќонунгузории миллиро барои танзими муносибатњои љамъиятие, ки дар 

шароити нав ба вуљуд омада буданд, таљдид ва ташкил намояд. Бинобар ин, 

ҳанӯз дар Тољикистон Конститутсияи соли 1978 амал мекард. Ба 

Конститутсия ва ќонунгузории дигари соњавї мувофиќан таѓйиру иловањои 

гуногун вобаста ба шароити нави Истиќлоли давлатї ва рушди минбаъдаи 

он дароварда мешуданд. Чунин тағйиротњо ва мувофиќгардонии заминавии 

њуќуќї аслан тибқи гуфтаи А.И. Имомов то қабули Конститутсияи нави соли 

1994 идома кардааст267. Дар ин раванд соли 1991 ба муқаддимаи 

Конститутсия тағйироту иловаҳо ворид карда мешаванд, ки шакли нави он 

масъалаи арзишҳои маънавии инсонро низ дар бар мегирифт. Дар он 

эҳтироми шаъну эътибор,  баробарҳуқуқии сарфи назар аз миллат, ҳаққи 

зиндагии шоиста барои ҳар як инсон таъкид гардидаст268. Новобаста аз он ки 

 
264 Эъломияи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон аз 24 августи соли 1990 // Ведомости Шўрои Олии ЉШС 
Тољикистон. – 1990. –  № 15.  –  Мод. 236.   
265 Ведомости Шўрои Олии ЉШС Тољикистон. – 1990. –  № 18. –  М. 237.   
266 Алиев З.М. Государственная независимость Республики Таджикистан: предпосылки провозглашения // 
Государство и право (Душанбе). – 1996. – № 1. – С. 50-53. 
267 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
143. 
268 Ниг.: Имомов А.И. Асари зикршуда. – С. 140. 
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дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон тағйиру иловаҳо ворид шуда бошанд ҳам, дар 

амал кишвар имконияти амалигардонии онҳоро надошт, зеро нооромию 

вазъи муташанниҷи сиёсӣ чунин имконро намедод. Бо ҳамин тартиби 

ноустувор низоми ҳуқуқии шӯравӣ то қабули Конститутсияи нав ва 

қонунгузории соҳавӣ дар Тоҷикистон амал кард. Дар натиҷа 6-уми ноябри 

соли 1994 Конститутсияи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол қабул карда 

шуда, дар партави он қонунгузории соҳавӣ, кодексҳо ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуда, низоми њуќуќи миллї ташаккул меёбад.  

Ҳамин тавр, низоми ҳуқуқи шӯравӣ бо қонунгузорӣ, институтҳои соҳавӣ 

ва махсусиятҳои хоси худ дар ҳудуди Тоҷикистон то солҳои аввали 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, ҳифзи ҳуқуқи 

инсонро аз зарари маънавӣ бо меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ, ҷиноятӣ, 

гражданӣ, оилавӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ муқаррар ва ба роҳ мондааст. 

Низоми ҳуқуқи шӯравӣ ба инсон арзиши олӣ бахшида, ҳуқуқу озодиҳои ӯро 

на танҳо эътироф кард, балки риоя ва ҳифзи онро вазифаи асосии давлат, 

мақомоти давлатӣ ва ҳатто ҳар фард ҳисобид. Акнун шахс соҳиби ҳаёт, 

саломатӣ, шаъну шараф, қадру қимат, ҳаёти хусусӣ ва ҳуқуқу озодиҳои дар 

сатњи конститутсионї мустањкамгардида мебошад.   
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БОБИ 2. МАФҲУМ, АСОСҲОИ ҲУҚУҚӢ ВА ТАРЗҲОИ ҲИФЗИ 

ҲУҚУҚИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВӢ 

 

2.1. Мафҳум, намудҳо ва унсурҳои зарари маънавӣ 

 

Пеш аз баррасии масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бояд 

мафҳуми зарари маънавӣ муайян карда шавад, зеро маҳз тавассути мафҳуми 

зарари маънавӣ метавон моњияти онро муайян кард. Равшансозии мафҳуми 

зарари маънавӣ ҳамзамон имкон медиҳад, ки мавҷудияти кирдори 

ҳуқуқвайронкунанда дақиқ карда шавад.  

Дар назарияи умумии њуќуќ ва амалияи њуќуќтатбиќсозї як қатор 

мафҳумҳое истифода мегарданд, ки дар баъзе мавридњо истифодаи ин ё он 

ибора наметавонад фарогири мафњуми истифодашаванда бошад, ё ин ки он 

дар мавќеъ ва макони худ истифода нагардидааст. Аз ҷумла мафҳумҳои 

зарар, зиён, хисорот, зарари маънавӣ, зарари ҷисмонӣ, зарари равонӣ, зарари 

ғайримолумулкӣ ва монанди инҳо. 

Дар назария ва амалияи њуќуќтатбиќсозї доир ба масъалаи зарари 

маънавї ва роњу воситањои барќарор намудани онњо аслан ќонунгузорӣ 

муќаррароти мухталифро пешбинї намудааст. Вале ду мафҳуми асосї – 

зарар ва зиён истилоҳҳои маъмулан серистифода мебошанд. Дар фарҳанги 

тафсири забони тоҷикӣ ин ду мафҳум ба ҳам монанд баён шудаанд. Яъне, 

зарар – зиён,  хисорат; газанд, осеб; зарар дидан (кашидан) зиён бурдан269. 

Мафҳуми зиён бошад, дар «Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ» ба ду маъно 

баён шудааст:  1)  зарар,  хисорат;  2) балову осебе, ки гўё аз љину парї ба 

одамон мерасида  бошад;  зиёну  зањмат расондан, зарару осеб  расондан,  

ташвишу нороњатї овардан, љин задан; зиён кардан. Тавре аз мафҳумҳои 

зарар ва зиён бармеояд дар тафсири ин истилоњњо баъзе аз тафавутҳоро 

мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, тавре аз тафсири истилоҳи зарар 

 
269 Ниг.: Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ // Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. Ҳ. 

Султон (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 1 (А–Н). – Душанбе, 2008. – С. 510. 
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бармеояд, он на танҳо мафҳумҳои зиён, балки мафҳумҳои хисорат, газанд ва 

осебро низ ифода менамояд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мафҳуми зарар 

умумиэътирофшуда ва фањмиши васеъ буда, дигар мафҳумҳо (зиён, хисорот, 

газанд, осеб)-ро дар худ фаро мегирад. Мафҳуми зиён бошад, нисбат ба 

мафҳуми зарар васеътар баён гардидааст. Ғайр аз ин, дар мафҳумҳои зарар ва 

зиён мафҳуми хисорот истифода шудааст, ки маънои зиён, зарар ва нуқсонро 

ифода дорад270. Ҳамзамон, дар «Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ» мафҳуми 

«хасорат» баён гардидааст, ки маънои зиён дидан; зарар, зиён, осеб; хасорат 

дидан, зарар дидан, ба зарар дучор шуданро ифода менамояд271. Дар луғати 

русӣ – тоҷикӣ бошад, айнан мафҳуми «вред» – зарар, зиён, осеб272  ва 

мафҳуми «ущерб» – низ ҳамчун зарар, зиён, халал тарҷума шудааст273. Тавре 

аз ҳамаи ин мафҳумҳои зикргардида бармеояд, дар онҳо фарқият хеле кам ба 

назар мерасад. Аз ин нуқтаи назар ҷудо кардани мафҳумҳои зарар, зиён ва 

хисорот душвор хоҳад буд. Албатта, ин аз бой будани забони тоҷикӣ дарак 

медиҳад, вале фикр мекунем, ки забони ҳуқуқ бояд дақиқ ва фаҳмо бошад, 

зеро дар сурати даќиќ набудани ибораи истифодашаванда метавонад ба 

танзими нодуруст ва ё ифодаи нодурусти нишондоди ќонун оварда расонад, 

ки ин танзими муносибатњои њуќуќиро метавонад мушкил созад.   

Доир ба монандӣ ва фарқияти мафҳумҳои зарар, зиён, хисорот дар 

сарчашмаҳо андешаҳои мухталиф ҷой доранд. Андешае мавҷуд аст, ки 

мафҳумҳои зарар ва зиён ба ҳам монанд буда, мафҳуми хисорот ифодаи 

молумулкии онҳо мебошад. Ин андешаро О.С. Иоффе, В.М. Болдинов низ 

дастгирӣ мекунанд274. И.С. Воронина бошад, иброз доштааст, ки фарқияти 

мафҳумҳои зарар ва зиён ошкор аст ва набояд онҳоро њаммаъно донист. Ба 

андешаи ӯ, зарар метавонад танҳо хусусияти маънавӣ ва ғайримолумулкӣ 

дошта бошад, вале зиён бошад, мубтало шудан ба хисорати муайянро ифода 
 

270 Ниг.: Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ // Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. Ҳ. 

Султон (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 1 (О–Я). – Душанбе, 2008. – С. 434. 
271 Ниг.: Асари зикршуда. – С. 429. 
272 Русско-таджикский словарь: Свыше 72000 слов / С.Д. Арзуманов, Х.А. Ахрори, М. Бегбуди и др.; Под. 
ред. М.С. Асимова. – М.: Рус. яз., 1985. – С. 128. 
273 Ниг.: Асари зикршуда. – С. 1164. 
274 Воронина, И.С. Сущность понятия «моральный вред» [Электронный ресурс]. Источник доступа: 
https://superinf.ru/ (дата обращения: – 04.01.2021). 

https://superinf.ru/
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менамояд. Дар зери мафҳуми хисорот бошад, харҷ кардан ва ё аз даст додан 

фаҳмида мешавад275. Мо қисман ба андешаи муҳаққиқ розӣ шуда метавонем. 

Танҳо ба он хотир ки се намуди асосии зарар тасниф шудааст: зарари 

молумулкӣ, ғайримолумулкӣ ва маънавӣ. Маҳз аз рӯйи ин таснифот мо 

метавонем мафҳумҳоро мувофиқ ба намудҳои зарар ҷудо кунем. Аз ин нуқтаи 

назар, ба андешаи мо, хисорот сирф хусусияти молумулкӣ дошта, ба молу 

мулки шахс зарар мерасонад, зиён хусусияти маънавӣ дошта, ба равони 

инсон зарар мерасад, зарар бошад, мафҳуми умумӣ буда, ҳам хисорот ва ҳам 

зиёнро дар худ фаро мегирад. Дар адабиёти фарҳангӣ зери мафҳуми зарар 

тамоми пастзании неъматҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкии ҳифзшаванда 

фаҳмида мешавад276, ки ин андеша ба дурустии аќидаи мо далеле хоҳад буд. 

Бинобар ин, мо дар истифодаи мафҳуми зарар мувофиқ мебошем. 

Маврид ба зикр аст, ки бисёре аз олимони ватанӣ низ мафҳуми зарарро 

истифода кардаанд, аз ҷумла, А.Ғ. Холиқзода277, У.А. Азиззода278, З.Х. 

Зокирзода279. Махсусан, З.Х. Зокирзода дар монографияи худ мафҳуми 

зарарро дар робита бо мафҳуми «дарду алам» истифода кардааст280. Ғайр аз 

ин, дар Конститутсияи ҶТ низ мафҳуми зарар, махсусан зарари маънавӣ, баён 

шудааст281.  

Олимони хориҷӣ низ нисбат ба истифодаи мафҳуми зарар андешаронӣ 

намудаанд. Ба андешаи Н.С. Малеин, зарар мафҳуми иҷтимоӣ ба ҳисоб 

меравад ва метавон онро ҳамчун оқибати суиқасд ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

оқибати вайрон кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандаи 

 
275 Воронина, И.С. Сущность понятия «моральный вред» [Электронный ресурс]. Источник доступа: 
https://superinf.ru/ (дата обращения: – 04.01.2021). 
276 Ниг.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных  обязательствах. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – С. 
17.  
277 Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древное право). – Душанбе, 2005.  – С. 38.  
278 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов  преступления  и  наказания на территории  исторического  и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 47. 
279 Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: автореф. ... дис. ном. илм. 
ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 11.  
280 Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк: дирӯз ва имрӯзи он: монография. – Душанбе, 2016. – С. 53. 
281  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26-уми сентябри 
соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 

http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021). 

https://superinf.ru/
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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давлат, ташкилот ва шаҳрванд муайян кард282. Мафњуми пешнињодгардидаро 

метавон ҳамчун фањмиши умумӣ ва васеи зарар қабул кард, вале дар ҳуқуқи 

гражданӣ мафҳуми дақиқи он баён гардидааст. Яъне, зарар тағйирот дар 

неъматҳо мебошад, ки бо қонун ҳифз мешаванд ва метавонанд молумулкӣ ва 

ғайримолумулкӣ бошанд283. Ҳарчанд мафҳум сода ва кутоҳ ҳам бошад, вале 

онро маҳдуд гуфтан нашояд, зеро тағйирот дар неъматҳо (молумулкӣ ва 

ғайримолумулкӣ) тамоми намудҳои зарарро фаро мегирад. Дар фарњанги 

забони русї бошад, зарар мафҳуми дигарро касб кардааст. Тибқи он зери 

мафҳуми зарар оқибати тамоми зараррасониҳо, вайрон кардан, хисорат 

дидан, аз ҷиҳати молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ, тамоми 

ҳуқуқвайронкуниҳои шахсият, қонунӣ ва ғайриқонунӣ фаҳмида мешавад284. 

Ин мафҳум бори дигар аз васеъ ва қобили истифода будани мафҳуми зарар 

дарак медиҳад. 

Азбаски матлаби мо зарари маънавӣ аст, бинобар ин, зарур 

мешуморем, ки мафҳуми маънавӣ низ равшан карда шавад. Дар фалсафа зери 

мафҳуми «маънавӣ» – «ахлоқ» (калимаи лотинии  moralis  – ахлоқ, одоб, 

mores – табиат, феъл) номгӯи намудҳои танзимкунандаи муносибати одамон, 

ки ба инсондӯстии онҳо равона гардидааст, фаҳмида мешавад285.  Новобаста 

аз он ки мафҳуми «моральный» дар ҳуқуқ мавқеи худро ёфтааст, вале 

муҳаққиқ В.И. Дал истилоҳи русии «нравственный»-ро беҳтар аз истилоҳи 

фаронсавии «моральный» медонад286. Дар забони тоҷикӣ бошад, ҳардуи ин 

калимаҳо як маъно – «одобу ахлоқ»-ро ифода мекунанд. Масалан, дар 

«Луғати русӣ – тоҷикӣ» истилоҳи «мораль» – ҳамчун ахлоқ, ахлоқу одоб 

тарҷума гардидааст287. Аммо, калимаи «моральный» бошад, дар маънои якум 

 
282 Ниг.: Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М.: Юридическая литература, 1965. – С. 
5. 
283 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в РФ: дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2006. –  С. 21-22. 
284 Ниг.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. – М., 2002. – С. 260. 
285 Ниг.: Всемирная энциклопедия. Философия / под ред. Грицанова А.А. – М.: ACT, Мн.: Харвест, 
Современный литератор, 2001. – С. 657.   
286 Ниг.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. – М., 1989. – Т. 1. – С. 7. 
287 Ниг.: Русско-таджикский словарь: Свыше 72000 слов / С.Д. Арзуманов, Х.А. Ахрори, М. Бегбуди и др.; 
Под. ред. М.С. Асимова. – М.: Рус. яз., 1985. – С. 496. 
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ҳамчун ахлоқӣ ва дар маънои дуюм маънавӣ ва рӯҳӣ тарҷума шудааст288. 

Калимаи русии «нравственность» - ҳамчун ахлоқу одоб ва «нравственный» - 

дар маънои якум ва дуюм ҳамчун одобу ахлоқ ва дар маънои сеюм ҳамчун 

маънавӣ, рӯҳӣ тарҷума гардидааст289. Дар «Фарҳанги тафсири забони 

тоҷикӣ» мафҳуми «маънавӣ» ба чор маъно баён гардидааст: 1) марбут ба  

фаъолияти аќлонї; 2) рўњї, муќобили моддї; азоби маънавї, азоби  ботинї; 

3) ахлоќї: тарбияи  маънавї, ягонагии  маънавию  сиёсї;  симои  маънавї, 

одобу  ахлоќ  ва  хислати  шахс;  њавасмандгардонии  моддї  ва  маънавї  бо  

мукофотњои  пулї  ва  унвонњои  фахрї  таќдим кардан; 4) маънан, мазмунан: 

тарљумаи маънавии матн мазмунан  тарљума  шудани матн290. Дар мафҳуми 

додашуда аз чор маъно танҳо маънои якум ва дуюм дар истифодаи мафҳуми 

зарари маънавӣ мувофиқ меоянд.  

Маҳз дар натиҷаи ҳамнишинии мафҳумҳои «зарар» ва «маънавӣ» 

мафҳуми «зарари маънавӣ» ҳосил мешавад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ доир ба 

мафҳуми зарари маънавӣ фикру андешаи ягона мавҷуд нест. Ҳарчанд он дар 

ҳуқуқи гражданӣ маъмул бошад ҳам, вале баъзе муҳаққиқон онро падидаи 

байнисоҳавӣ (комплексӣ) низ меҳисобанд291. Е.Н. Холопова низ андешаи 

падидаи комплексӣ будани зарари маънавиро дастгирӣ карда, илова 

намудааст, ки «аз сабаби он ки зарари маънавӣ дар аксари мавридњо дар 

натиљаи содир намудани амали зиддињуќуќї ва ё иљро накардани 

уњдадорињои њуќуќї расонида мешавад, он объекти омўзиши соњањои 

мухталифи илми њуќуќшиносиро низ ташкил додааст292. Шояд аз ҳамин 

хотир бошад, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ нуқтаи назари ягона доир ба мафҳуми 

зарари маънавӣ вуҷуд надорад293. К.В. Капустянский низ ин андешаро тасдиқ 

 
288 Ниг.: Асари зикршуда. –  С. 496. 
289 Ниг.: Асари зикршуда. –  С. 586. 
290 Ниг.: Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ // Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ. 
Султон (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 2 (О–Я). – Душанбе, 2008. – С. 786-787.  
291 Ниг.: Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по Российскому законодательству: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Нижний Новгород 1996. – С. 7.    
292 Ниг.: Холопова Е.Н. Правовые основы судебно-психологической экспертизы по факту морального вреда 
в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Калининград, 2003. – С. 94.   
293 Вдовенков В.И., Широков  В.И. Компенсация  морального  вреда // Российская юстиция. – 1996. – № 7. – 
С. 21-23; Гаврилов  Э.И. Как определить размер компенсации морального вреда? // Российская юстиция. – 
1999. – С. 46-48; Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М.: Юридическая литература, 
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карда, қайд намудааст, ки айни замон дар адабиёти фарҳангӣ доир ба 

мафҳуми зарари маънавӣ нуқтаи назари ягона мавҷуд нест294.  

Таҳлили мафҳуми зарари маънавӣ нишон медињад, ки он аслан ба ду 

маъно – васеъ ва маҳдуд фањмида мешавад. П. Яни мафҳуми зарари 

маънавиро дар шакли маҳдуд чунин баён доштааст: азбаски қонунгузории 

ҷиноятӣ дар соҳаи маънавӣ танҳо муносибат бо номус, эътибор ва номи неки 

инсонро мавриди ҳифз қарор медиҳад, аз ин рӯ, оқибати суиқасди ҷиноятӣ ба 

ин арзишҳо зарари маънавӣ ба ҳисоб меравад295. Дар ин мафҳум, ба андешаи 

А.К. Сисакян, баъзе камбудиҳо мавҷуд аст, аз ҷумла ӯ ёдовар шудааст, ки 

набояд неъматҳои маънавӣ ва дахлнопазирии ҷисмонӣ аз ҳимояи қонун берун 

монанд, зеро зарари маънавӣ дар як вақт зарари ҷисмонӣ низ мебошад296. 

О.И. Осадчая бошад, бар он андеша аст, ки зарари маънавӣ азоби ҷисмонӣ ва 

равониест, ки дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқ ва озодиҳо ба шахс  

расонида шудааст297. А.М. Эрдоловский бошад, ќайд менамояд, ки њамчун 

азоб ё шиканља донистани зарари маънавӣ маънои онро дорад, ки натиљаи 

рафтори шахси зараррасон ҳатман бояд дар шуури зарардида инъикос гардад 

ва дар ӯ аксуламали муайяни равониро бедор созад. Аз ин рӯ, таъсири 

номусоид дар неъматҳои бо қонун ҳифзшаванда дар шакли эҳсосоти манфӣ 

(азоби ҷисмонӣ) ва ё азсаргузаронии азоби равонӣ дар шуури инсон инъикос 

мегардад. Таъсири манфии равонӣ метавонад тарс, шарм, паст задани 

эътибори (репутатсияи) шахсию корї ё ягон ҳолати номусоиди дигари 

психологӣ бошад. Дилхоҳ ҳаракат ё беҳаракатии ғайриқонунӣ метавонад ба 

ҷабрдида ба андозаи муайян зарари маънавӣ расонад298. Андешаи дар боло 

зикршударо дар мавриди  фањмиши зарари маънавї А.К. Сисакян яке аз 

 
1965. – С. 230; Малеина М.И. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М.: Знание, 1991; 
Эрделевский А.М. Проблемы компенсации  морального  вреда  в  Зарубежном  и  Российском  
законодательстве  и  судебной  практике  // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 22-32.   
294 Ниг.: Капустянский К.В. Правовые основы компенсации морального  вреда: дис. ... канд. юрид. наук. – 
М., 2005. – С. 12. 
295 Яни П.С. Моральный вред как основание для признания потерпевшим // Советская юстиция. – 1993. – № 
8. –  С. 6. 
296  Сисакьян А.К. Понятие морального вреда // Проблеми в российском законодательстве, «Юр-ВАК». – 
2011. – № 3. – С. 302. 
297 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 16. 
298 Ниг.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. – М., 2000. – С. 5.  
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беҳтарин андешаҳо миёни аќидањои дар адабиёти илмии њуќуќшиносї 

пешнињодшуда  донистааст299. Мо низ аќидаи мазкурро љонибдорї менамоем, 

чун аз нигоњи мо муҳаққиқ мафњуми зарари маънавиро равшан ва пурра 

инъикос намудааст. Ў паҳлуҳои зарари маънавиро баён карда, дар ин мафҳум 

якбора нишонаҳои асосї (азоби ҷисмонӣ ва равонӣ) ва унсурҳои таркибии 

(тарс, шарм, паст задани обрӯ ва ғ.) зарари маънавиро қайд кардааст, ки 

ќобили ќабул мебошанд. 

Дар қонунгузории граждании ҶТ мафҳумҳои «зарар» ва «зиён» ба таври 

васеъ истифода гардида, ҳамзамон ибораҳои «зарари маънавӣ» ва «зиёни 

маънавӣ» низ ба назар мерасанд, вале мутаассифона, мафҳуми зарари 

маънавӣ, ки чӣ гуна рафтор ё амали ҳуқуқвайронкунанда ҳамчун зарари 

маънавӣ ҳисобида мешавад, муқаррар нагардидааст. Меъёри дар м. 171-и КГ 

ҶТ муқарраргардида, ба андешаи мо, ифодакунандаи мафҳуми зарари 

маънавӣ намебошад, зеро дар он сухан дар хусуси ҷуброни зарари маънавӣ 

меравад. Чунин меъёр айнан дар м. 151-и Кодекси граждании ФР пешбинӣ 

шудааст300. Ба андешаи мо, беҳтар мебуд, ки дар Кодекси граждании ҶТ 

мафҳуми зарари маънавӣ бо назардошти нишонаҳо ва унсурҳояш нишон 

дода мешуд. Дар ин сурат, аз як тараф, муайян кардани зарари маънавӣ 

осонтар мешуд ва аз тарафи дигар бошад, қонунгузории гражданӣ такмил 

меёфт. Дар ин хусус М.А. Степанов иброз доштааст, ки номуайянӣ дар ҳуқуқ 

ба мисли математика норавост301. А.К. Сисакян бошад, иброз намудааст, ки 

дар таҷриба кам нестанд ҳолатҳое, ки даъво доир ба ҷуброни зарари маънавӣ 

бекор карда мешавад, ин ҳам бошад, аз сабаби дақиқ набудани мазмуни 

мафҳум ё фањмиши пурраи он мебошад302. Асоси зарари маънавӣ 

азсаргузаронии њолати номусоиди њуќуќї мебошад, ки он арзиши 

 
299  Сисакьян А.К. Понятие морального вреда // Проблеми в российском законодательстве, «Юр-ВАК». – 
2011. – № 3. – С. 301.  
300 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ (статьи: 1–453) 
[Электронный ресурс]. Источник доступа: https://www.zakonrf.info/gk/ (дата обращения: 23.03.2021).  
301 Степанов М.А.  Компенсация морального  вреда  (в  рамках философской проблематики) // Закон и право. 
– 2000. – № 4. – С. 14. 
302 Сисакьян А.К. Понятие морального вреда // Проблеми в российском законодательстве, «Юр-ВАК». – 
2011. – № 3. – С. 302. 
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ғайришартӣ дорад303. Ин андешаҳо бори дигар исбот менамоянд, ки мавҷуд 

набудани мафҳуми дақиқи зарари маънавӣ дар қонунгузорӣ боиси ба миён 

омадани оқибатҳои номусоид мегардад. Махсусан, дар фаҳмишии он, ки 

кадом ҳолат зарари маънавӣ ба ҳисоб меравад. 

Мутобиқи Қарори Пленуми Суди Олии ФР «Дар бораи истифодаи 

баъзе аз масъалаҳои қонунгузорӣ доир ба ҷуброни зарари маънавӣ» аз 20 

ноябри соли 1994, № 10 «Зарари маънавӣ – ин азоби равонӣ ва ҷисмоние 

мебошад, ки дар натиҷаи ҳаракат (беҳаракатӣ), суиқасд намудан ба 

неъматҳои маънавии аз лаҳзаи таваллуд ё бо қувваи қонун ба шаҳрванд 

тааллуқдошта (ҳаёт, саломатӣ, қадру қимати шахсият, эътибори корӣ, 

дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ) ё вайрон кардани 

ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ (ҳуқуқ ба истифодаи номи худ, ҳуқуқи 

муаллифӣ ва дигар ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ, дар мувофиқат бо қонун, оид 

ба ҳифзи ҳуқуқ ба дастовардҳои фаъолияти зеҳнӣ) ва ё ҳуқуқҳои молумулкии 

шаҳрванд расонида мешавад»304. Дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон «Дар бораи истифодаи баъзе аз масъалаҳои қонунгузорӣ доир ба 

ҷуброни зарари маънавӣ» аз 28-уми апрлели соли 2000, № 7 мафҳуми зарари 

маънавӣ дар шакли дигар баён гардидааст. Мутобиқи он, зери мафҳуми 

зарари маънавӣ азоби ҷисмонӣ ва равонӣ (ранҷонидан, дарди ҷисмонӣ, паст 

задан, ҳолати нороҳатӣ ва монанди инҳо), таҳаммулпазирӣ (азсаргузаронӣ)-и 

ҷабрдида фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи содир кардани амал (беамалӣ) 

ҳуқуқвайронкунӣ муқобили он расонида шудааст305. Дар Ќарори Пленуми 

Суди Олии ҶТ аз 23-юми декабри соли  2011, № 7 «Дар бораи  аз љониби 

судњо  татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба њифзи шаъну шараф ва эътибори  

кории  шањрвандон ва шахсони њуќуќї», мутаассифона, мафҳуми зарари 

маънавӣ баён нагардидааст. Ҳамзамон, дар муқоиса бо қарори Пленуми Суди 

 
303 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
304 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» от 20.11.1994 г., №10 [Электронный ресурс]. Источник доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.02.2022). 
305 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения 
законодательства о компенсации морального вреда» от 28. 04. 2000, №7 [Электронный ресурс]. Источник 
доступа: https://lex.uz/ (дата обращения: 10.02.2021). 

http://www.consultant.ru/
https://lex.uz/
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Олии ФР ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ доир ба 

масъалаи мазкур  ба такмилдиҳӣ эҳтиёҷ дорад.   

Ба аќидаи А.В. Белявский, зарари маънавї бояд танњо он зараре 

фањмида шавад, ки ба соҳаи равонӣ ва ҳиссиёт муносибат дошта бошад. 

Бинобар ин, ҳангоми истифодаи истилоҳи «зарари маънавї» бояд ба таври 

дақиқ мафҳуми ғайримолумулкӣ ё маънавӣ қабул карда шавад306. Н.С. 

Малеин масъалаи мазкурро таҳлил карда, чунин хулосабарорӣ намудааст, ки 

зарари маънавӣ ҳамчун зарари ғайримолумулкӣ фаҳмида мешавад, ки дар 

расонидани азсаргузаронии равонӣ ва азоби ҷисмонӣ ба ҷабрдида зоҳир 

мегардад. Ин зоҳиршавӣ дар ҳолати расонидани зарари ҷисмонӣ ба 

саломатии ҷабрдида ва ё марги шахси наздики ҷабрдида ба вуҷуд меояд. Ӯ 

ҳамчунин қайд намудааст, ки зарари маънавӣ (азоби равонӣ) ва зарари 

ҷисмонӣ (азоби ҷисмонӣ) метавонанд дар як мафҳуми зарари маънавӣ дар 

фарқият аз зарари молумулкӣ муттаҳид шаванд307.  Аз андешаи муҳаққиқ 

бармеояд, ки зарари маънавӣ дар фарқият аз зарари молумулкӣ дар худ 

зарари ҷисмонӣ ва зарари равониро фаро мегирад ва дар натиҷа ба ӯ азоби 

равонӣ ва ҷисмонӣ расонида мешавад.  Дар ҷойи дигар Н.С. Малеин танҳо ба 

зарари равонӣ ва азоби равонии ҷабрдида такя карда, иброз доштааст, ки 

зарари маънавӣ (зарари равонӣ) дар вайрон кардани саломатии равонӣ ва 

мувозинати равонии шахсият зоҳир мегардад308.  

Аз мафҳумҳои зикргардида бармеояд, ки нишонаи асосии мафҳумҳои 

тањќиќшавандаро азоби ҷисмонӣ ва азоби равонӣ ташкил медињад. М.Н. 

Малеина азоби равонӣ ва ҷисмониро ҳамчун ду қисмати мустақили зарари 

маънавӣ ҳисобидааст309. Ба андешаи Е.А. Михно бошад, азоби ҷисмонӣ ва 

равонӣ таркиби зарари ғайримолумулкиро пурра мекунад310. Б.Д. Завидов  

 
306 Ниг.: Белявский А.В. Защита чести и достоинства граждан и организаций в советском гражданском праве: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1965. – С. 304.  
307 Ниг.: Малеин  Н.С.  Возмещение  вреда,  причиненного  личности. – М., 1965. – С. 13-14. 
308 Малеин  Н.С. О  моральном  вреде  //  Государство  и  право. – 1993. –  № 3.  – С. 33. 
309 Малеина  М.Н.  Компенсация  за  неимущественный  ущерб //  Ведомости Верховного Совета СССР. – 
1991. – № 5. – С. 27. 
310 Сисакьян А.К. Понятие морального вреда // Проблеми в российском законодательстве, «Юр-ВАК». –  
2011. – №3. – С. 303. 
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бар он андеша аст, ки  зарари ҷисмонӣ дар расонидани дарди ҷисмонӣ ифода 

мегардад311. Муҳаққиқон тасдиқ намудаанд, ки зарари ҷисмонӣ на зарари 

молумулкӣ, балки зарари маънавӣ мебошад. Ин андеша дар асоси неъматҳои 

маънавии инсон баён гардидааст. Саломатии равонӣ ва ҷисмонӣ яке аз 

неъматҳои муҳимми маънавии инсон ба ҳисоб мераванд, аз ин ҷо расонидани 

зарари ҷисмонӣ шахсро дучори азоби ҷисмонӣ мегардонад ва дар натиҷа 

азоби равонӣ низ пайдо мешавад. Бинобар ин, зарари ҷисмонӣ ҳамчун зарари 

маънавӣ ба ҳисоб меравад.       

Зарари маънавӣ бештар хусусияти равонӣ дорад, зеро новобаста аз 

зарар дидан ва ё надидани ҷисми инсон ӯ хоҳ нохоҳ дучори азоби равонӣ 

мегардад. Бинобар ин, онро дар соҳаҳои дигари ҳуқуқ, махсусан њуќуќи 

љиноятї, мавриди таҳқиқот қарор додаанд. Чунончи, њуқуқшиноси олмонӣ Г. 

Шнайдер њолати ҷабрдидаи ҷинояти таҷовус ба номусро  тањќиќ намуда, ба 

чунин хулоса омадааст, ки аз ҳама зарари ҷиддитарин ба ҷабрдида дар 

натиљаи кирдори љиноятї мерасад, ки хусусияти рӯҳӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ 

дорад. Ў иќрор менамояд, ки дар њолати содир гардидани таҷовус ба номус, 

дуздӣ, ба асорат бурдан ва монанди инҳо аз ҳама зарари вазнин ба равони 

инсон мерасад312.   

Масъалаи зарари маънавиро таҳқиқ карда, А.К. Сисакян ба чунин 

хулоса омадааст, ки зарар бояд дар алоқамандии зич бо раванди 

вайроншавии њолати равонӣ ва ҷисмонӣ, тағйирёбии манфї дар саломатии 

шахс, халалдор гардидани обрӯ ва эътибори ў дар љомеа ва доираи муайяни 

шахсон, фрустратсия*, дар робита бо ҳуқуқвайронкунӣ содир кардан, яъне бо 

зурӣ даромадан ва суиқасд кардан ба фазои шахсияти ҷабрдида баррасӣ  

намуд313. Тамоми неъматҳои маънавие, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст, 

 
311 Ниг.: Завидов Б.Д. Правовые  проблемы  возмещения  морального вреда в России. – Белгород, 1995. – С. 
6. 
312 Ниг.: Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. – М., 1994.  – С. 352. 

«*»Ҳолати эмотсионалие мебошад, ки њангоми дучор омадани шахс ба душворию монеањои халалрасон дар 
ҷараёни расидан ба маќсад ба амал меояд. Ин њолат ба љараёни шуур ва фаъолияти одам таъсири манфї 
мебахшад. Одам дар њолати фрустратсия ба изтироби рўњию асабии сахт гирифтор мешавад, алам, ѓамгинї 
ва худазобдињии бењад ўро фаро мегирад. 
313  Сисакьян А.К. Понятие морального вреда // Проблеми в российском законодательстве, «Юр-ВАК». –  
2011. – № 3. – С. 304. 
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маҳз ба хотири тавозуни фазои равонии инсон мебошанд. Агар яке аз 

ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ (неъматҳои маънавӣ)-и инсон халалдор 

гардад, дар натиҷа боиси вайрон шудан ва зарар расонидан ба фазои равонии 

инсон мегардад. Ин ҳолат бошад, шахсро дучори азоби рӯҳӣ ва дигар 

мушкилоти равонӣ мегардонад.   

Маврид ба зикр аст, ки агар дар соҳаи тиб мафҳуми «зарбаи ҷисмонӣ» 

мавҷуд бошад, пас дар психология айнан мафҳуми «зарбаи рӯҳӣ» истифода 

мешавад. Мафҳуми «травма» аз забони лотинӣ гирифта шуда, маънои 

ҷароҳат ва захмро дорад. Аз ин ҷо мафҳуми «психотравма» – зарбаи рӯҳӣ ба 

вуҷуд омадааст, ки дар психология натиҷаи азоби рӯҳӣ ва ҷисмонӣ 

мебошад314. Зарбаи равонӣ – ин ҳодисаи (вазъият)-и ҳаётӣ мебошад, ки ба 

тарафи муҳимми ҳастии инсон расонида шуда, ӯро ба таҳаммулпазирии 

(азсаргузаронӣ)-и дарозмуддат, њолати вазнини рўњї бурда мерасонад315. Аз 

ин ҷо, зарбаи равонӣ яке аз қисмҳои мустақили зарари маънавӣ ба ҳисоб 

меравад, ки ҳамон мафҳуми азоби равониро ифода мекунад. Бояд тазаккур 

дод, ки дар раванди ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бисёре аз 

мафҳумҳо ва чораҳои равоншиносӣ ва равондармонӣ мавриди истифода 

қарор мегиранд, вале чунин мафҳумҳо ва чораҳо дар қонунгузорӣ муқаррар 

нашудаанд. Бинобар ин, беҳтар мебуд, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи расонидани 

ёрии равонӣ ба аҳолӣ дар ҶТ» қабул карда шуда, дар он мафҳумҳои асосӣ, 

чораҳои равоншиносӣ ва равондармонӣ ба мисли, вайроншавиҳои равонӣ 

(асабоният, рӯҳафтодагӣ, ташвишу изтироб ва ғ.), сабабҳои пайдоиш ва 

механизми бартараф намудани онҳо муқаррар карда шаванд.   

Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқот мафҳуми зарари маънавиро дар 

чунин шакл пешниҳод менамоем: зарари маънавӣ гуфта, чунин зараре дар 

назар дошта мешавад, ки дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои 

ғайримолумулкӣ ва зарар расонидан ба неъматҳои маънавии инсон, ки аз 

лаҳзаи таваллуд ё бо ҳукми қонун ба ӯ тааллуқ доранд, ба вуҷуд омада, 

 
314 Ниг.: Божьев В.П. Гражданский иск в уголовном процессе // Курс советского уголовного процесса. Общая 
часть. – М., 1989. – С. 98.  
315 Ниг.: Сидров П.И., Паршенков А.В. Введение в клиническую психологию. – Екатеринбург, 2000.  – С. 205.  
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шахсро гирифтори азоби ҷисмонӣ ва равонӣ мегардонад. Ҳамзамон, мо ба 

мафҳуми дар Қарори Пленуми Суди Олии ФР «Дар бораи истифодаи баъзе аз 

масъалаҳои қонунгузорӣ доир ба ҷуброни зарари маънавӣ» аз 20-уми ноябри 

соли 1994, № 10 пешбинигардида мувофиқ мебошем.   

 Масъалаи дигаре, ки бояд мавриди баррасӣ қарор гирад, моҳияти 

зарари маънавӣ мебошад. Аслан моҳияти зарари маънавӣ дар таркиб ва 

нишонаҳои он ифода мегардад. Маҳз нишонаҳое, ки зарари маънавӣ дорост, 

махсусан унсурҳои таркибии он ифодакунандаи моҳияти зарари маънавӣ 

мебошанд. Аз ин нуқтаи назар, барои равшан кардани моҳияти зарари 

маънавӣ моро зарур аст, ки ду паҳлуи зарари маънавиро дар алоҳидагӣ 

таҳлил намоем: яке унсурҳои зарари маънавӣ, дигаре нишонаҳои зарари 

маънавӣ.  

 Усурҳои зарари маънавӣ мухталиф ва зиёд буда, ҳамаи онҳо ба ду 

гурӯҳи калон ҷудо мешаванд: унсурҳои равонӣ ва унсурҳои ҷисмонӣ. Ин 

таснифот ба қисмҳои мустақили зарари маънавӣ: азоби ҷисмонӣ ва азоби 

равонӣ вобастагӣ дорад. Маврид ба зикр аст, ки номгӯи дақиқ ва умумии 

унсурҳои зарари маънавиро ҳанӯз ҳеҷ як муҳаққиқ баён накардааст. Доир ба 

ин масъала муҳаққиқон андешаҳои мухталиф дошта, номгӯи мухталифи 

унсурҳои зарари маънавиро пешниҳод кардаанд. Аз нуқтаи назари 

психология, зарари маънавӣ дорои чунин унсурҳо мебошад: эҳсосҳои манфӣ: 

ғаму андуҳ, танҳоӣ, ноумедӣ, ранҷиш, тарс, ҳаяҷон ва ғайра316. Ба андешаи 

С.В. Нарижний, азоби равонӣ аз қисмҳои дигар иборат аст, ки онҳо ранҷиш, 

тарс, ғазабнокӣ, ғам, ҳисси аздастдиҳӣ мебошанд; азоби ҷисмонӣ бошад, аз 

дард, нафастангӣ, сарчархзанӣ, дилбеҳазурӣ, хориш ва сӯзиш иборат 

мебошад317. Аммо, ба андешаи С.М. Воробев, ҳанӯз бо ин унсурҳо 

мафҳумҳои азоби ҷисмонӣ ва равонӣ пурра намегарданд318.   

 
316 Ниг.: Сухаревский И.А. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. 
юрид.  наук. – Краснодар, 2003. – С. 25. 
317 Ниг.: Нарижний С.В. Компенсация  морального  вреда  в уголовном  судопроизводстве  России. – М., 
2001. – С. 39.  
318 Ниг.: Воробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: дис. ... канд. юрид.  
наук. – Рязань, 2003. – С. 89. 
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Қарори Пленуми Суди Олии ФР аз 20-уми ноябри соли 1994 номгӯи 

унсурҳои зарари маънавиро аз рӯйи таснифоташон чунин пешбинӣ кардааст: 

азоби рӯҳӣ – чунин ҳиссиёти ботиние мебошад, ки шахс гирифтори ҳолати 

нороҳатии психологӣ шуда, оромии ботинию берунияш коҳиш ёфта, ба 

ҷараёни даркнамоии ӯ таъсир мерасонад. Дар шакли тарс, ҳаяҷон, изтироб, 

оташиншавӣ, шарм ва рӯҳафтодагӣ пайдо мешавад. Азоби ҷисмонӣ – 

ҳиссиёти ҷисмонӣ ва нороҳатие мебошад, ки дар худ дард, сарчархзанӣ, 

табларза ва монанди инҳоро фаро мегирад. Инҳоро беморӣ ва ҷароҳат, 

ҳамзамон омилҳои манфии беруна (ҳарорати баланд, моддаҳои заҳрнок ва 

монанди инҳо) ба вуҷуд меоваранд319.  Дар Ќарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 

23-юми декабри соли 2011, № 7 «Дар бораи  аз љониби судњо татбиќ намудани 

ќонунгузорї оид ба њифзи шаъну шараф ва эътибори кории  шањрвандон ва 

шахсони њуќуќї», мутаассифона, унсурҳои таркибии он муқаррар 

нагардидааст. 

Тамоми мафҳумҳо ва андешаҳои зикршударо ба инобат гирифта, 

унсурҳои зарари маънавиро чунин тасниф намудан мумкин аст: 

1) унсурҳои равонӣ – таҳаммулпазирии (азсаргузаронӣ)-и равонӣ, ғаму 

андӯҳ, тарс, ҳаяҷон, ташвишу изтироб, шарму хиҷолат, ғазабнокшавӣ, 

рӯҳафтодагӣ (депрессия), танҳоӣ, ноумедӣ, ранҷ, зарбаи рӯҳӣ, вайроншавиҳои 

равонӣ ва ғ. 

2) унсурҳои ҷисмонӣ – дард, сарчархзанӣ, ҷароҳат, дилбеҳазурӣ, 

табларза, осеб дидан, ҳарорати баланд, хориш, сӯзиш, хунравӣ, нафастангӣ, 

сироятёбӣ, бемориҳои гуногун ва ғ. 

3) унсурҳои иловагӣ – беэътибор шудан, аз даст додани кор, саломатӣ, 

шахсони наздик, мавҷуд набудани имконияти озодонаи фаъолият дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва ғ.  

Ҷанбаи дигари зарари маънавӣ муќаррар намудани нишонаҳои он 

мебошад. Доир ба ин масъала муҳаққиқон таснифотҳои мухталифро 

 
319 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» от 20.11.1994 г. – №10 [Электронный ресурс]. Источник доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.02.2022). 

http://www.consultant.ru/
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пешниҳод кардаанд. Аз ҷумла, С.М. Воробев нишонаҳои зарари маънавиро 

дар соҳаи њуќуќи ҷиноятӣ чунин пешнињод намудааст: «вобастагии азоби 

равонӣ ё ҷисмонӣ; ғайрирасмӣ ё расман мустањкам нагардидани он дар 

ќонунгузорї; худбањогузорї; умумият»320. Дар нишонаи якум, яъне 

вобастагии азоби равонӣ ё ҷисмонӣ муҳаққиқ чунин вобастагиро дар оқибати 

кирдори ҷиноятӣ будани зарари маънавӣ, ки дар азоб кашидани ҷабрдида ва 

ҳамзамон дар давомдор будани азоби ҷабрдида ифода меёбад, маънидод 

намудааст. Дар нишонаи дуюм бошад, муҳаққиқ ғайрирасмӣ будани зарари 

маънавиро чунин маънидод кардааст, ки мафҳуми дақиқи азоби ҷисмонӣ ва 

азоби равонӣ дар ягон меъёри қонунгузории ҷиноятӣ муқаррар нашудааст, ки 

аз рӯйи он ба ҳолати ҷабрдида дуруст баҳо дода шавад.  Бинобар ин, дар 

қонунгузории ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ ва гражданӣ бояд мафҳуми азоби 

ҷисмонӣ ва азоби равонӣ ба таври дақиқ муқаррар карда шавад. Дар 

нишонаи сеюм бошад, муҳаққиқ баҳогузорӣ ба ҳолати худро аз ҷониби 

ҷабрдида баён доштааст. Ба андешаи ӯ, ҳар як ҷабрдида худ сатњ ва дараљаи 

зарари маънавии ба ў расида баҳо медиҳад. Нишонаи умумиятро бошад, 

муҳаққиқ дар он маънидод намудааст, ки зарари маънавӣ на танҳо ба 

манфиати танҳо як шахс, балки ба ахлоќи љомеа, шуури љамъиятї ва ѓ. 

таъсир мерасад321.  

В.С. Романов бошад, чунин нишонањои зарари маънавиро пешнињод 

кардааст, ки он сараввал дар рафтори шахси ҷабрдида аз ҳолати 

бавуҷудомада зоҳир мегардад. Он аввалан дар хусусияти равонӣ, ки эҳсосу 

ҳиссиётҳои манфии аз зарари маънавӣ бардоштаи ҷабрдида ифода меёбанд, 

баъдан нишонаи ҷисмонӣ, ки дар таъсироти манфии зоҳирӣ ва ҷисмонии 

ҷабрдида аз зарари маънавӣ инъикос меёбанд322. Аз андешаи муҳаққиқ 

 
320  Ниг.: Воробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: дис. ... канд. юрид.  
наук. – Рязань, 2003. – С. 87-88. 
321 Ниг.: Воробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: дис. ... канд. юрид.  
наук. – Рязань, 2003. – С. 88-92.   
322 Ниг.: Романов В.С. Моральный  вред  как  институт гражданского  права: дис. ... канд. юрид.  наук. – М., 
2006. – С. 38. 
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бармеояд, ки ба зарари маънавӣ се нишона - нишонаи рафторӣ, равонӣ ва 

ҷисмонӣ хос мебошанд323.  

   В.В. Рябин нишонаҳои зарари маънавиро нисбатан васеътар баён 

кардааст, ки онњо чунинанд: якум, зарари маънавӣ – хусусияти 

ғайримолумулкӣ дорад; дуюм, зарари маънавӣ зарар аз зарар ва зарари 

дуюмбора ё идомаи зарари пешин мебошад; сеюм, расонидани зарари 

молумулкӣ ё ғайримолумулкӣ шарти муҳим ба ҳисоб меравад, аммо барои ба 

вуҷуд овардани азоби ҷабрдида кифоягӣ намекунад (ҳолатҳое, ки вайрон 

кардани ҳуқуқҳои молумулкӣ ё ғайримолумулкӣ зарар ба шахс расонида 

мешавад, вале шахс баъзан азоб мебинад ва баъзан намебинад). Чорум, 

зарари маънавӣ дар натиҷаи расонидани зарари молумулкӣ ва 

ғайримолумулкӣ ба вуҷуд меояд. Ҳамзамон он мустақиман низ ба вуҷуд 

меояд. Панҷум, зарари маънавиро набояд бо зарари ғайримолумулкӣ омехта 

кард, зеро асоси зарари маънавӣ азоб мебошад ва асоси зарари 

ғайримолумулкӣ бошад, вайрон кардани ҳуқуқ ва кам кардани неъматҳои 

ғайримоддӣ аст. Шашум, зарари маънавӣ метавонад сарчашмаи бавуҷудоии 

зарари моддӣ гардад. Ҳафтум, расонидани зарар ба молу мулк, ҳуқуқҳои 

шахсии ғайримолумулкӣ ва неъматҳо на ҳамеша зарари маънавиро ба вуҷуд 

меорад. Яъне, зарари маънавӣ мустақиман аз расонидани зарар вобастагӣ 

надорад. Ҳаштум, андозаи зарари маънавӣ аз дараҷаи расонидани зарар ва 

муайянкунии якчанд омилҳо вобастагӣ дорад, аз ҷумла хусусияти расонидани 

зарар ва аз даст додани неъматҳои ғайримоддӣ324.   

 Унсурҳо ва нишонаҳои дар боло зикргардидаи зарари маънавї 

ифодакунандаи махсусият ва моҳияти онро равшан менамоянд, ки онњо 

чунинанд:  

1. Зарари маънавӣ бо зарари молумулкӣ алоқамандии зич дорад. 

Новобаста аз он, ки зарар ба худ номи маънавӣ гирифтааст, он на танҳо 

нисбат ба неъматҳои маънавӣ, балки нисбат ба неъматҳои моддӣ низ ба миён 

 
323 Ниг.: Романов В.С. Асари зикршуда. – С. 44-49.  
324 Ниг.: Рябин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда: 
дис. ... канд. юрид.  наук. – М., 2004. – С. 102-104.  
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омада метавонад. Яъне, шахс ҳам дар натиҷаи вайроншавии ҳуқуқҳои 

молумулкӣ ва ҳам ғайримолумулкияш метавонад дучори зарари маънавӣ 

гардад.  

2. Зарари маънавӣ ҳамчун падидаи байнисоҳавӣ ба ҳисоб меравад. Он 

натанҳо дар муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ, балки дар дигар муносибатҳои 

ҳуқуқӣ (оилавӣ-ҳуқуқӣ, маъмурӣ-ҳуқуқӣ, ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ, мурофиавӣ-њуќуќї) 

низ ба вуҷуд меояд.   

3. Зарари маънавӣ шахсро дучори азоби равонӣ ва ҷисмонӣ мегардонад. 

Дар натиҷаи зарари маънавӣ новобаста аз ҳуқуқи вайроншуда шахс 

гирифтори ду намуди азоб мешавад: яке азоби ҷисмонӣ ва дигаре азоби 

равонӣ (рӯҳӣ).  Дар натиҷаи азоби ҷисмонӣ шахс бо сабаби озор ёфтани 

узвҳои ҷисмонии худ (бемории асаб, фишорбаландї, бемории ќалб ва ғ.) 

дарди ҷисмонӣ мекашад. Аз љињати равонӣ бошад, шахс рўњан азият кашида, 

ба мушкилиҳои равонӣ (ташвишу изтироб, рӯҳафтодагӣ, невроз (асабоният), 

вайроншавиҳои шахсият ва ғ.) гирифтор мешавад. Бояд ёдовар шуд, ки азоби 

ҷисмонӣ ва равонӣ ба ҳамдигар бениҳоят зич алоқаманд мебошанд. Дар 

сурати мавҷудияти яке дигаре низ пайдо шуда метавонад. 

 4. Зарари маънавӣ шакли махсуси барқароркунии худро дорад. Агар 

зарари моддӣ дар шакли ҷуброни зарар ва ё барқарор кардани молумулки 

қаблан мавҷуда ба амал бароварда шавад, пас зарари маънавӣ на дар ҳама 

ҳолат чунин сурат мегирад, зеро зарари маънавӣ на ҳама вақт хусусияти 

молумулкӣ дорад. Маврид ба ёдоварист, ки зарари маънавӣ баъзе ҳолатҳо 

дар шакли қаблии худ барқарорнашаванда мебошад. Масалан, дар натиҷаи 

ошкор кардани сирри шахсӣ ё оилавї, туњмат ба шахс, доғод кардани номуси 

шахс ва ғ. зарари маънавии расонидашуда дар шакли пурра барќарор карда 

нашавад. Яъне пањн намудани сирри оилавї ва шахсї, туњмат намудан дар 

содир кардани амали ба обрўю эътибори шахс зарар оварда, дар сурати 

љуброни зарар низ имконияти ками барќароршавї дорад. Агар нисбати шахс 

маълумоти бардурӯѓ пањн шуда бошад, мумкин аст, тавассути роњу воситањои 

муќаррарнамудаи ќонунгузорї боз бо ёрии њамон воситаи пањнсозии 
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маълумот ва ё роњњои дигари самараноктар нодуруст будани он маълумот 

пањн карда шавад. Лекин ин ҳолат то кадом андоза самара медињад, 

номаълум боќї мемонад. Ё ин ки паст задани эътибори корї ва сирри 

шахсию оилавї, ки бо њамин роњњо зарар мебинанд, наметавонад дар 

љамъият ба тариќи пешини худ барќарор карда шаванд. Албатта, 

қонунгузорӣ ҷуброни чунин зарари маънавиро ба шахс кафолат медиҳад, 

вале чунин ҷуброннамоӣ боиси барқароршавии ҳолати пешинаи ин њуќуќу 

манфиатњо шуда наметавонад. Ҳамаи ин гуфтаҳо бори дигар аз махсусиятҳои 

зарари маънавӣ дарак медиҳанд.    

5. Зарари маънавӣ тарзҳои махсуси исботкуниро металабад. Агар 

зарари моддиро бо далели мавҷудияти зарари молумулкии расонидашуда 

исбот намоянд, пас, дар исбот намудани зарари маънавӣ на ҳама вақт чунин 

имконият мавҷуд аст, зеро зарари маънавӣ аксаран дар шакли объекти 

муайян мавҷуд нест, ки онро ба осонӣ исбот  намоянд. Масалан, агар дар 

натиҷаи зарари ҷисмонӣ дидани шахс бо усулҳои тиббӣ зарари ҷисмонии 

шахсро муайян кунанд, пас, туҳмату таҳқири шахс, пастзании шаъну 

эътибори ӯро бо усулҳои тиббӣ исбот кардан ғайримкон мебошад. Бинобар 

ин, аксаран исботнамоии зарари маънавӣ ва муйянсозии андозаи он кори 

басо душвор аст.     

Ҳамин тавр, аз андешаҳои муҳаққиқон бармеояд, ки зарари маънавӣ 

дорои нишонаҳо ва махсусиятҳои мухталиф буда, онҳо дар муайяннамоии 

зарари маънавӣ ва ифодасозии моҳияти он нақши ҳалкунанда доранд. Маҳз 

ин нишонаҳо боис мегарданд, ки зарари маънавӣ ҳамчун намуди зарар аз 

дигар намудҳои зарар фарқ карда шавад.  

 

2.2. Асосҳои ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалии ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

Ҳуқуқу озодиҳои ғайримоддии инсон ва ҳифзи онҳо аз зарари маънавӣ 

мавзуи танзими натанҳо қонунгузории миллї, балки санадҳои байналмилалӣ 

низ мебошад. Бинобар ин, асосҳои ҳуқуқии танзими ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз 
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зарари маънавӣ ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст - асосҳои ҳуқуқи миллӣ 

ва байналмилалӣ. Дар ин хусус олимони ҳуқуқшинос андешаҳои илман 

асоснокро пешниҳод кардаанд. Тавре Д.С. Раҳмон қайд менамояд, имрӯз 

меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва василаҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон 

чунон устувор гашта, доман афрохтаанд, ки дигар ҳар як сокини сайёра 

метавонад онҳоро ҳамчун дастоварди миллии худ қабул кунад ва барои 

ҳифзи ҳуқуқу озодиҳояш аз онҳо истифода барад325. Ба андешаи У.А. 

Азиззода дар нимаи дуюми асри ХХ ќабул намудани санадњои 

байналмилалии муосири  универсалї  ва  минтаќавї  дар  самти  њимояи  

њуќуќњои  инсон  ва шањрванд аз амалњои љинояткорона, ки њамчун 

стандартњои умумиэътирофгашта дар ин самт дониста мешаванд, суръати 

тоза гирифт326. А.М. Диноршоҳ ишора мекунад, ки дар миёнаҳои асри ХХ 

дар фаҳмиши ҳуқуқи инсон самти нав - консепсияи универсалии ҳуқуқи инсон 

пайдо мешавад. Он бо қабули ЭУҲБ алоқаманд буда, моҳияти ин консепсия 

дар он аст, ки ҳуқуқи инсон аз масъалаи сирф дохилӣ даст кашида, ба як 

масъалаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Бо таъсиси СММ ва як қатор созмонҳои 

минтақавӣ андешаи универсалӣ будани ҳуқуқи инсон пешбарӣ карда шуд. 

Ҷузъи асосии ин консепсия дар бораи он аст, ки ҳуқуқи инсон хусусияти 

универсалӣ дорад327. Б.А. Сафарзода ќайд кардааст, ки дар њаќиќат имрўз 

њуќуќи инсон ва стандартњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон дар доираи 

санадњои зиёди байналмилалї нисбат ба кишварњои аъзо ё њамроњшуда як 

ќатор  уњдадорињоро  пешбинї менамоянд328. Ба андешаи Н.И. Бобоева, 

ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ ҳуқуқу озодиҳои табиӣ ва ҷудонашаванда буда, дар 

 
325 Ниг.: Раҳмон Д.С. Ҳуқуқи инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тақвиятёбии тафовутҳои фарҳангӣ-
тамаддунӣ: масъалаҳои назарӣ, усулӣ ва амалӣ-ҳуқуқӣ: автореф. дис. ... док. илм. ҳуқуқ. – Душанбе – 2019. – 
С. 45. 
326 Азиззода У.А., Езидяр М.А. Таърихи инкишофи стандартњои байналмилалї оид ба њимояи њуќуќи 

ќурбониёни љиноят // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2020. –  № 1 (29). – С. 57. 
327 Диноршоев А.М. Формирование современных концепций прав человека // Закон и право. – 2015. – № 6. – 
С. 45–48. 
328 Сафарзода Б.А. Таъсири стандартњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ба ќонунгузории миллии 
Љумњурии Тољикистон // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. –  2018. – № 1 (3). – С.6. 
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Конститутсияи ҶТ ва ПБҲШС ба таври умумӣ муқаррар шудаанд329. Ҳифзи 

њуќуќњои инсон ва шањрванд, ки уњдадории конститутсионӣ-њуќуќї ва 

байналмилалӣ-њуќуќии давлат мебошад, бо ёрии низоми принсипњо, 

механизмњо ва воситањое, ки умуман хоси давлатњои дигар мебошанд, сурат 

мегирад330. Аз андешаҳои муҳаққиқон бармеояд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ 

стандартҳои умумиэътирофшударо оид ба эътироф ва ҳифзи ҳуқуқи инсон 

қабул кардааст.  

Е.М. Павленко бар он андешааст, ки ҳуқуқҳои инсон дар асри XXI 

барои тамоми ҷаҳони мутамаддин стандартҳои умумиэътирофшуда 

гардидаанд. Эҳтиром ба ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ яке аз 

муҳимтарин принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Дар ҷаҳони муосир 

ягон давлате нест, ки эътироф накунад, ки эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон шарти муҳимми сулҳи пойдор, амният, адолат ва 

некӯаҳволист331. Оид ба ин масъала Б.А. Сафарзода хулосабарорӣ карда, қайд 

менамояд, ки стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон меъёрҳои ҳуқуқи 

муосири байналмилалӣ мебошанд, ки талабот ва уҳдадориҳои умумии 

демократиро барои давлатҳо пешбинӣ мекунанд, ки онҳо бояд бо 

назардошти хусусиятҳои сохтори конститутсионӣ, рушди миллӣ ва иқтисодии 

худ ва ғ. дар системаи ҳуқуқии хеш таҷассум ва мушаххас кунанд. Ин 

стандартҳо принсипҳои ҳуқуқи инсонро муттаҳид менамоянд, уҳдадориҳои 

давлатҳоро оид ба таъмини шахсони алоҳида бо ҳуқуқу озодиҳои асосӣ, роҳ 

надодан ба табъиз инкишоф медиҳанд ва инчунин амалҳоеро, ки ҳуқуқҳои 

инсонро поймол мекунанд, пешгирӣ менамоянд. Илова бар ин, масъулияти 

давлатҳо барои иҷро накардани уҳдадориҳояшон муқаррар карда шуда, 

 
329 Ниг.: Бобоева Н.И. Закрепление личных прав женщин в законодательстве Республики Таджикистан  // 
Права человека: История, теория и практика / Под ред., д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – 
Душанбе, 2016.  – С. 413.  
330 Искандаров Ш.Ф. Сравнительный анализ национальных институтов по правам человека в Центральной 
Азии // Права человека в международном и национальном праве: сборник научных статей посвященный 10-
летию кафедры Международного права и прав человека Юридического института МГПУ. – Москва, 2015. – 
С. 262.  
331 Ниг.: Павленко Е.М. Формирование культуры прав человека и конституционного правосознания в 
современной России: монография. – М.: Права человека, 2008. – С. 11.  
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механизмҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон муайян карда мешаванд332. 

А.И. Имомов қайд менамояд, ки ба таври умумибашарӣ эътироф намудани 

мафҳумҳои дахлнопазирии ҳуқуқҳои шахсии инсон, арзиши олӣ доштани 

ҳуқуқу озодиҳои ӯ, адолати иҷтимоӣ, баробарҳуқуқӣ, плюрализми сиёсӣ 

унсурҳои стандартҳои байналмилалиро оид ба ҳуқуқи инсон ташкил 

медиҳанд333.  Ба аќидаи Љ. Саъдизода мањз  чунин  њамкорињои ҶТ бо 

созмонњои байналмилалї боиси он гаштаанд, ки фарњанги њуќуќии 

шањрвандон баланд гардида, дар самти њимояи њуќуќу озодињои онњо 

таъсири мусбиро гузорад334. Дар ин хусус З.М. Ализода  чунин қайд кардааст, 

ки тибќи санадњои байналмилалӣ ва санадњои  меъёрии њуќуќии миллї дар 

љумњурї  низоми мукаммали њифзи њуќуќи  инсон таъсис ёфтааст335. Тавре 

маълум гардид, андешаҳои муҳаққиқон аз таъсири стандартҳои 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ба қонунгузории миллӣ ишора 

менамоянд. 

Консепсияи  универсалии  ҳуқуқи  инсон,  ки  дар  натиҷаи  қабули 

ҳуҷҷатҳои  байналмилалӣ  оид  ба  ҳуқуқи  инсон  ташаккул  ёфтааст,  

манфиатҳои инсонро аз манфиатҳои давлат болотар мегузорад. Давлат 

вазифадор аст, ки ба манфиатҳои шахсият хизмат кунад, онҳоро ҳимоя ва 

ҳифз намояд336. Мувофиќи муқаррароти моддаи 10-и Конститутсияи ҶТ 

санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, 

ќисми таркибии низоми њуќуќии ҷумњуриро ташкил медињанд. Агар 

 
332 Права человека в международном и национальном праве // Сборник научных статей, посвященный 10-
летию кафедры Международного права и прав человека Юридического института МГПУ. – М., 2015. – С. 
23.   
333 Ниг.: Имомов А.И. Нақши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 
23.  
334 Саъдизода Љ. Фарњанги њуќуќи инсон њамчун кафолати давлатии таъмини њуќуќу озодињои инсон // 

Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон / Силсилаи илмњои љомеашиносї. – 2013. – № 3/7. қ.2 (124). – С. 51-54.  
335 Ализода З.М. Наќши Эъломияи умумии њуќуќи башар дар рушди њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон // Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва равандњои муосири рушди њуќуќи  инсон: мушкилот  ва  
дурнамо / (маводи  конференсияи  байналмилалии  илмию амалї  бахшида ба 70-умин  солгарди  ќабули  
Эъломияи  умумии  њуќуќи  башар,  зери тањрири Рањмон Д.С.). – Душанбе, 2019. – С. 35. 
336 Диноршоњ А.М., Бабакулова Г.И. Мафҳум ва мавќеи ҳуқуқҳои шахсї дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2020. – № 2 (18). – С. 18.    
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ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшуда 

мутобиќат накунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд337. 

Санадњои зиёди байналмилалие мављуданд, ки танзимгари 

муносибатњои њуќуќї дар самти њифзи њуќуќњои инсон аз зарари маънавї 

мебошанд. Ҳанӯз аз давраи бунёдаш СММ њифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрвандро яке аз самтҳои асосии фаъолияти худ ќарор дода буд.  Дар ин 

замина аз љониби созмони мазкур ва ташкилоту созмонњои дигари 

байналмилалию минтаќавї як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқие қабул 

гардидаанд, ки ҳифзи неъматҳои ғайримоддии инсонро дар сатњи зарурї ба 

роњ мондаанд. Пеш аз њама, ЭУҲБ338, ПБҲШС339, ПБҲИИФ340, Конвенсияи 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон (минбаъд – 

Конвенсияи ИДМ)341, Конвенсияи аврупоӣ дар бораи ҳифзи инсон ва 

озодиҳои асосӣ (минбаъд – Конвенсияи аврупоӣ)342, Конвенсияи америкоӣ 

оид ба ҳуқуқи инсон (минбаъд – Конвенсияи америкоӣ)343, Конвенсияи зидди 

шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё 

тањкиркунандаи шаъну шараф344 ва монанди инҳо.  

Аксари санадҳои зикршударо ҶТ низ эътироф ва тасдиқ намуда, 

ҳамзамон меъёрҳои санадҳои байналмилалиро оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар 

қонунгузории миллии худ инъикос кардааст. Тољикистон љињати рушди 

давлати миллї ба ченакњои пазируфтаи умумибашарї дар самти њуќуќи 

инсон,  муњиммият  ва  мубрамияти  он  диќќати  махсус  зоњир  намуда,  аз 

 
337 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 

22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj (санаи 
муроҷиат: 13.08.2021).    
338 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj 

(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
339 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16.12.1966 [Захираи  электронӣ]. Манбаи  
дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
340 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз 16.12.1966 [Захираи  электронӣ]. 
Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
341 Конвенсияи ИДМ дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз 26.05.1995 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

URL: https://cis.minsk.by/page/ (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
342 Конвенсияи аврупоӣ дар бораи ҳифзи инсон ва озодиҳои асосӣ аз 4.11.1950 [Захираи  электронӣ]. Манбаи 
дастрасӣ: URL: https://www.echr.coe.int/  (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
343 Конвенсияи америкоӣ оид ба ҳуқуқи инсон  аз 22.11.1969 [Захираи  электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 
http:///online.zakon.kz санаи муроҷиат: 13.08.2021).     
344 Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё 

тањкиркунандаи шаъну шараф аз 10.12.1984 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj 

(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://cis.minsk.by/page/
https://www.echr.coe.int/
http://online.zakon.kz
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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рўзњои  аввали  ба  даст  овардани  Истиќлоли давлатї њамкориро, бахусус бо 

СММ ва дигар созмонњои љањонї ба роњ  мондааст. ҶТ бо маќсади 

андешидани тадбирњои мушаххас оид ба њуќуќњои  шахсӣ,  сиёсї,  иќтисодї,  

иљтимої,  фарњангї ва дигар њуќуќу озодињо дар баробари дигар давлатњо 

якчанд конвенсияњои байналмилалиро эътироф намудааст345. Ш.Ф. 

Искандаров ин андешаро дастгирӣ намуда, илова мекунад, ки Тоҷикистон 

дар давраи истиқлоли худ (1991-2021) узви аксари созмонҳои байналмилалӣ 

гардида, як қатор санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқи инсон 

қабул кардааст346.    

Неъматҳои ғайримоддие, ки дар натиҷаи поймол кардани онҳо ба инсон 

зарари маънавӣ расонида мешавад ва онҳоро санадҳои байналмилалӣ ва 

қонунгузории миллии ҶТ эътироф ва ҳифз кардаанд –ҳаёт ва саломатӣ, 

шаъну шараф ва дахлнопазирии шахсӣ, дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ ва сирри 

шахсию оилавӣ, озодии виҷдон ва эътиқод, озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи 

зист, ҳуқуқи номдорӣ ва ҳуқуқҳои муаллифӣ мебошанд347. Д.С. Раҳмон бар он 

андешааст, ки арзишҳои асосии ҳаёти инсонӣ, ба монанди ҳаёт, 

дахлнопазирии ҷисмонӣ ва маънавӣ, некӯаҳволии оила ва рушди солимии 

кӯдакон, шаъну шарафи инсонӣ, озодии шахсӣ ва ғ. барои тамоми инсоният 

ягона мебошанд348. Ба андешаи М.Н. Раҷабзода, доираи «њуќуќи инсон» ин 

њуќуќњои фитрї – њаёт, ќадр, номус, озодї, дахлнопазирии шахсї, баробарї, 

ташкили оила ва ѓ. мебошанд, ки ба табиати инсон хос буда, мављудияти 

биологии инсон бе онҳо номумкин аст349. А.И. Имомов ҳуќуќу озодињои 

фардии инсонро тањлил намуда, ќайд менамояд, ки хусусияти хоси њуќуќу 

озодињои фардие, ки дар Конститутсияи ҶТ танзим ёфтаанд, аз он иборат аст, 

 
345 Бухориева С.М. Наќши стандартњои байналмилалї дар таъмини баробарњуњуќї дар Тољикистон // Њаёти 
њуќуќї. – 2019. – № 4 (28). – С. 87. 
346 Искандаров Ш.Ф. О деятельности некоторых органов по правам ребёнка в Республике Таджикистан // 
Право и прав человека в современном мире: тенденции, риски, перспективы развития. Материалы 
Всероссийской научной конференции, посвященной памяти профессора Ф.М. Рудинского. Под общей 
редакцией В.В. Строева, Д.А. Пашенцева, Н.М. Ладнушкиной. Москва, 2021. – С. 327. 
347 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 450. 
348 Ниг.: Раҳмон Д.С. Ҳуқуқи инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тақвиятёбии тафовутҳои фарҳангӣ-
тамаддунӣ: масъалаҳои назарӣ, усулӣ ва амалӣ-ҳуқуқӣ: автореф. дис. ... док. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2019. – С. 
44. 
349 Раљабов М.Н. Таносуби њуќуќ, њуќуќи инсон ва њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон // Давлатшиносӣ ва 

ҳуқуқи инсон. – 2019. – Т. 15. – № 3. – С. 163.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187
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ки аксари онњо ба њар як  инсон таъйин шудаанд ва ба шањрвандї алоќаманд 

нестанд. Онњо ба њар кас аз рўзи тавлидёбї тааллуќ дошта, 

таљовузнопазиранд. Ин гурўњ аз њуќуќу озодињое иборат аст, ки барои њифзи 

њаёт, озодї, ќадру номус, шаъну шарафи инсон ва дигар њуќуќњои фитрї, ки 

ба њаёти шахсї ва хусусияти ў алоќаманд мебошанд, таъйин гардидаанд350.  

Бояд гуфт, ки бо ин ҳама њуќуќу манфиатњои зикргардида ҳуқуқ ва 

неъматҳои ғайримоддии инсон ба итмом намерасанд, вале ин номгӯй аз 

ҷумлаи муҳимтарин неъматҳое мебошанд, ки дар аксари санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ ва қонунгузории давлатҳои ҷудогона муқаррар гардидаанд. 

Баҳри муайян кардани танзими миллӣ ва байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон 

аз зарари маънавӣ якчанд неъматҳои ғайримоддии инсонро аз дидгоҳи 

қонунгузории ҶТ ва санадҳои байналмилалӣ дар таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ 

дида мебароем. 

Неъматҳои муҳимтарини маънавии инсон, ки дар натиҷаи поймол 

кардани онҳо ба инсон зарари маънавӣ расонида мешавад, шаъну шараф, 

эътибор ва номи неки инсон мебошанд. Шаъну шараф маҷмуи сифат ва 

хусусияти инсон ва арзёбии ботинии он мебошад351. Шаъну шараф – қадру 

қимати маънавии ботинӣ, мардонагӣ, ростқавлӣ, шарафмандӣ ва виҷдони пок 

аст352. Ба андешаи У.А. Азиззода, зери мафҳуми шаъну шараф дарк намудани 

худи шахс ва атрофиён аз доштани сифатҳои ахлоқӣ ва зеҳнии беайб фаҳмида 

мешавад353. Шаъну эътибори шахсро натанҳо бо худбаҳодиҳии субъект, 

балки бо маҷмуи сифатҳои объективии инсон, ки обрӯи ӯро дар ҷомеа тавсиф 

мекунанд, муайян мекунанд: оқилӣ ва ақли солим, ҷаҳонбинӣ ва муносибати 

ахлоқӣ, маълумот ва сатҳи дониш, доштани қобилиятҳо ва малакаҳои барои 

ҷамъият фоиданок, риояи қоидаҳои  умумиэътирофшудаи рафтор ва тарзи 

 
350 Ниг.: Имомов А.И. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї. Нашри чорум бо 
таѓйироту иловањо. – Душанбе: Офсет Империал, 2017. – С. 282-283.  
351 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 451 
352 Ниг.: Даль В. Толковый словарь великорусского языка. – М., 1955. – Т. I-IV. – С. 599. 
353 Азизов У.А. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства человека в правовой системе зороастризма // 

Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2016. – № 3 (03). – С. 54. 
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ҳаёти шоиста ва ғ.354 Ба андешаи Ш.Т. Тағойназаров, шаъну шараф низ худ 

ба худ ба вуҷуд намеояд. Дорандаи шаъну шараф вазифадор аст, ки барои 

ҷомеа ва худ манфиатовар бошад. Мазмуни ин ҳуқуқҳо аз фаъолияти воқеии 

ҳаёти ҳар як шахс вобаста аст. Ҳеҷ кас барои додани шаъну шарафаш омода 

нест355. Ба њар як шахс чунин неъмат, ба монанди шараф, ќадр ва эътибори 

корї хос мебошад. Шараф – бањои љамъиятии сифатњои иљтимої ва 

маънавии шахс мебошад. Ќадр бошад, ифодаи бањои мусбии сифатњои 

маънавии шахс дар шуури худи ўст. Бањои сифатњои касбии шахс эътибори 

кории ўро ташкил медињад356. Масунияти шахсӣ мафҳуми васеъ буда, озодии 

шахсӣ аз боздошти ғайриқонунӣ, маҳдуд сохтани ҳаракат, дахлнопазирии 

рӯҳӣ ва ғ.-ро дар бар мегирад. Номус баҳодиҳии ҷамъиятии шахс, ченаки 

иҷтимоӣ ва маънавии сифатҳои инсон мебошад357. Н.С.  Бондар  қайд  

мекунад,  ки таъйиноти асосии ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, аввалан, аз он иборат 

аст, ки онҳо ҳаёти  инсониро  кафолат  медиҳанд  ва  њимояи  онро  аз  ҳар  

гуна шаклҳои зӯроварӣ,  муносибатҳои  бераҳмона  ё  таҳқиркунандаи  шаъну  

шарафи инсонӣ  таъмин  менамоянд,  сониян,  онҳо  инсонро  фардӣ  

мекунанд,  ба  ӯ кафолати  дахлнопазирии  шахсӣ  ва  дахолат  накардан  ба  

ҳаёти  шахсӣ  ва оилавиро таъмин мекунанд, сеюм, бо истифода аз  ҳуқуқҳои 

шахсӣ озодии шахсӣ кафолат дода мешавад358.      

Шаъну шараф ва дахлнопазирии шахсӣ яке аз муҳимтарин неъматҳои 

ғайримоддӣ ба ҳисоб рафта, эътироф ва ҳифзи онҳоро санадҳои 

байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ муқаррар кардааст. Ф.М. Шоев 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҳифзи дахлнопазирии шахсиятро ба ду гурӯҳ ҷудо 

кардааст: якум, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмиллаӣ, дуюм, санадҳои 

 
354 Ниг.: Уголовное  право:  Часть  Общая.  Часть  Особенная:  учебник / под  общ.  ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. 
Колодкина и С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – С. 348.   
355 Тагайназаров Ш. Т., Бабаджанов И.Х. К теории личных неимущественных прав // Правовоя жизнь. – 
2018. – № 4 (24). – С. 212. 
356 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 

Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 29. 
357 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 451 
358 Ниг.: Бондарь Н.С. Права человека и Конституция России. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 159.   

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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меъёрии ҳуқуқии миллӣ359. ЭУҲБ оид ба эътироф ва ҳифзи шаъну шарафи 

инсон меъёрҳои зиёдеро пешбинӣ намудааст. Қадру қимат ва дахлнопазирии 

шахсӣ чунин арзишҳои маънавие мебошанд, ки њам дар сатњи ќонунгузории 

миллї ва њам дар санадњои њуќуќии байналмилалї эътироф ва њифз 

гардидаанд. Б.А. Сафарзода360 қайд менамояд, ки стандартҳои байналмилалӣ 

дахлнопазирии шахсият, манъи шиканҷа, муносибати бераҳмона ва 

ғайриинсонӣ, мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани 

инсонро кафолат додаанд361. ЭУҲБ дар м. 3 нисбат ба дахлнопазирии шахсӣ, 

қадру қимат ва шарафи инсон, ки ҳифзкунандаи эътибор ва шарафи инсонӣ 

мебошанд, таваҷҷуҳи хос зоҳир карда, онро дақиқан муқаррар кардааст362. 

ПБҲШС дар м. 7 муқаррар менамояд, ки ҳељ кас набояд тањти азият ё 

муомила ва љазои сахт, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шарафи ў ќарор дода 

шавад. Аз љумла, ягон шахс набояд бидуни ризоияти озодонаи ў тањти  

таљрибањои тиббї ё илмї ќарор дода шавад363. Конвенсияи ИДМ дар м. 3 

баҳри ҳифзи шаъну шарафи инсон муқаррар менамояд, ки ҳељ кас набояд 

дучори ќину шиканља ё муносибати берањмона, ѓайриинсонї ё худ паст 

задани шаъну эътибори ў ва ё љазо гардад. Њељ касро бе ризогии озодонааш 

гирифтори таљрибаи тиббї ё илмї кардан мумкин нест364. Конвенсияи 

аврупоӣ дар м. 3 муқаррар месозад, ки ягон кас набояд ба шиканља ва 

берањмї ё  муносибат ё љазои берањмона ё шаъну эътибори шахсро 

пасткунанда гирифтор шавад365. Конвенсияи америкоӣ ҳифзи шаъну 

эътибори инсонро дар м. 5 дақиқтар муқаррар кардааст, ки ҳар як инсон ба 

эҳтироми дахлнопазирии ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва маънавӣ ҳуқуқ дошта, шиканҷа ё 

 
359 Шоев Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият // Масоили назариявӣ ва амалии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон / Маводи конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи ҳуқуқи 
башар. – Душанбе, 2011. – С. 170-171. 
360 Ниг.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 225-229. 
361 Ниг.: Сафарзода Б.А. Асари зикршуда. – С. 194. 
362 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948 [Захираи  электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj 

(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
363 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16.12.1966 [Захираи  электронӣ]. Манбаи  
дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).   
364 Конвенсияи ИДМ дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз 26.05.1995 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 
URL: https://cis.minsk.by/page/ (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
365 Конвенсияи аврупоӣ дар бораи ҳифзи инсон ва озодиҳои асосӣ аз 4.11.1950 [Захираи  электронӣ]. Манбаи 

дастрасӣ: URL: https://www.echr.coe.int/  (санаи муроҷиат: 13.08.2021).   

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://cis.minsk.by/page/
https://www.echr.coe.int/
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ҷазо ва муносибати сахту бераҳмонае, ки шаъну шарафи инсонро паст 

мезананд, манъ аст366. Тавре аз мазмуни меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ 

бармеояд, онҳо шаъну шараф ва дахлнопазирии шахсиро эътироф карда, 

ҳифзи онро муқаррар намудаанд. 

Ҳифзи шаъну шарафи инсон дорои баъзе унсурҳои дигар мебошад, ки 

онҳо озодии шахсӣ, озодӣ аз асорат ва ғуломӣ ва дахлнопазирии шахсӣ 

мебошанд. Дар ин хусус санадҳои байналмилӣ озодӣ аз асорат ва манъи 

ғуломиро муқаррар карда, ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсиро барои 

ҳар як инсон кафолат додаанд367. Дар ин хусус, Ф.М. Шоев қайд менамояд, ки  

ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон ба шумор 

рафта, ба гурӯҳи ҳуқуқҳои табии инсон дохил мешавад ва сарчашмаи худро 

аз ЭУҲБ мегирад368. Мутобиқи ЭУҲБ ҳеҷ кас набояд таҳти азият, муомила ва 

ҷазои сахт, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шарафи ӯ қарор дода шавад (м. 

4), суиқасд кардан ба шараф ва обрӯи ҳар як фард манъ аст (м. 12)369. И.И. 

Саидзода оид ба масъалаи ҳифзи шаъну шараф дар ЭУҲБ қайд менамояд, ки 

ҳарчанд ин  санад  қувваи  ҳатмӣ  надошта  бошад  ҳам,  яке  аз ҳуҷҷатҳои  

муҳим  ва  асосӣ дар соҳаи ҳуқуқ ва озодиҳои  инсон  ва шаҳрванд  ба  ҳисоб  

рафта, аз ҷониби давлатҳо барои  мукаммал гардонидани  қонунгузории  

миллӣ  истифода  бурда  мешавад. Маҳз ҳамин санад  дар  мубориза  бо  

шиканҷа ва кафолат додани ҳуқуқ ба озодї аз шиканҷа дар арсаи 

байналмилалӣ сарчашма мебошад370. Дар ҷойи дигар ӯ қайд менамояд, ки 

 
366 Конвенсияи америкоӣ оид ба ҳуқуқи инсон  аз 22.11.1969 [Захираи  электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 

http:///online.zakon.kz санаи муроҷиат: 13.08.2021).   
367 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948 [Захираи  электронӣ]. Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj 
(санаи муроҷиат: 13.08.2021); Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16.12.1966 

[Захираи  электронӣ]. Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021); Конвенсияи ИДМ 
дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз 26.05.1995 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 
https://cis.minsk.by/page/ (санаи муроҷиат: 13.08.2021); Конвенсияи америкоӣ оид ба ҳуқуқи инсон  аз 

22.11.1969 [Захираи  электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http:///online.zakon.kz санаи муроҷиат: 13.08.2021); 
Конвенсияи аврупоӣ дар бораи ҳифзи инсон ва озодиҳои асосӣ аз 4.11.1950 [Захираи  электронӣ]. Манбаи 

дастрасӣ: URL: https://www.echr.coe.int/  (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
368 Шоев Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати 
профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯён «Рӯзи илм». – Душанбе: Сино, 2000. – С. 148. 
369 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj 
(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
370 Саидзода И.И., Давлятов С.Ҳ. Нақши санадҳои байналмилалӣ дар барҳам додани шиканља. 

Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2020. – № 3 (19). – С. 146. 

http://online.zakon.kz
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http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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меъёрњои муќарраршуда наметавонанд ба пуррагї танзимкунандаи њамаи  

пањлуњои шиканља бошанд. Аз ин рў, зарур шуд, ки бањри ба танзим 

даровардани ин муносибат дар сатњи байналмилалї  санаде  тартиб  дода  

шавад,  ки  њамаи пањлуњои шиканљаро дар бар гирад371. Шиканҷа яке аз 

масъалањои њалталабе мебошад, ки боиси нигаронии кулли давлатњо, 

созмонњову ташкилотњои байналмилалї ва умуман ањли башар гардидааст. 

Шиканља дар ањди ќадим ба сифати як одати маъмулї табдил ёфта буд. Дар 

айни њол ин њуќуќ бинобар ањаммияти мубрам касб намудан, диќќати тамоми 

љомеаи башариро ба худ љалб сохтааст. Мувофиќан, давлатњои мутамаддин 

аз пайи кафолати татбиќ нагардидани он дар амалия саъй намуда, тадбирњои 

зиёде андешидаанд372.  

Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои 

берањмона, ѓайриинсонї ё тањқиркунандаи шаъну шараф яке аз санадҳои 

муҳимми байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд, ки сирф баҳри ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ равона карда шудаанд. Конвенсияи мазкур ҳар як 

давлати узвро вазифадор кардааст, ки барои пешгирии амалњои шиканља дар 

тамоми ќаламрави дар доираи њуќуќии он ќарордошта тадбирњои 

самарабахши ќонунгузорї, маъмурї, судї ва ѓ. биандешад (м. 2)373. 

Конвенсияи мазкур дар яке аз меъёрҳои худ ҳуқуқ ба ҷуброни зарарро ба 

ҷабрдида муқаррар карда, ҳамзамон шакли ҷуброни зарарро низ муайян 

кардааст. Мутобиқи он ҳар як давлати узв дар низоми њуќуќии худ вазифадор 

мешавад, ки љабрдидаи шиканља љуброн гирад ва ба талофии одилона ва 

муносиби ќонунан муќарраршуда њаќ дошта бошад, аз љумла маблаѓ барои 

 
371 Саидов  И.И. Имплементатсияи  меъёрњои  Паймони  байналхалќї  дар  бораи њуќуќњои  шахсї  ва  сиёсї 
дар ќонунгузории љиноятї (дар мисоли њуќуќ ба њаёт, озодї аз шиканља) // Имплементатсияи меъёрњои њуќуќ 
байналхалќї дар ќисми умумї ва махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон: маводњои конференсия. 
– Душанбе, 2012. – С. 123-124. 
372 Саидзода И.И., Зиёвадинов И.И., Рањимов Р.Р. Истифодаи шиканља ва хатарњои он // Давлатшиносӣ ва 
ҳуқуқи инсон. – 2020. – № 2 (18). – С. 63-64.      
373 Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё 

тањкиркунандаи шаъну шараф аз 10.12.1984 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj 

(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
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офияти (реабилитатсияи) пурратар. Дар сурати марги љабрдида дар натиљаи 

шиканља њуќуќ ба талофӣ ба нонхўрони ў дода мешавад (м.14)374.  

Марвид ба зикр аст, ки ҳифзи шаъну шараф, дахлнопазирии шахсӣ, 

озодӣ аз шиканҷа ҷузъи таркибии қонунгузории ҶТ-ро ташкил медиҳад. Ф.М. 

Шоев масъалаи ҳуқуқи дахлнопазирии шахсиятро баррасӣ намуда, пас аз ҳаёт 

ва озодӣ дахлнопазирии шахсиятро дар ҷойи сеюм ҳамчун неъмати 

ғайримоддии муҳим арзёбӣ кардааст375. Ӯ дахлнопазириро ба дахлнопазирии 

ҷисмонӣ (ҳаёт, саломатӣ), дахлнопазирии рӯҳӣ (шаъну шараф) ва 

дахлнопазирии динӣ ҷудо кардааст376. Пеш аз ҳама, Конститутсияи ҶТ шаъну 

шараф ва номуси инсонро дахлнопазир эътироф карда, муқаррар менамояд, 

ки дахлнопазирии шахсро давлат кафолат дода, ба ҳеҷ кас шиканҷа, ҷазо ва 

муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад, мавриди озмоиши маҷбурии 

илмӣ ва тиббӣ қарор додани инсон манъ аст (м. 5, 18)377. Ба андешаи М.З. 

Раҳимзода, Конститутсияи ҶТ ва ќонунгузории амалкунанда арзиши олї 

доштани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, аз љумла њуќуќњои шахсии 

ѓайримолумулкї, ба монанди њуќуќ ба шараф, ќадр ва эътибори кории 

шањрвандро эътироф намуда, инчунин дар њолати вайрон намудан онњоро 

зери њимоя ва муњофизати давлат ќарор медињад378.     

Санади дигаре, ки ҳифзи шаъну шараф ва номуси инсонро ба таври 

махсус мавриди ҳифз қарор додааст, КҶ ҶТ ба ҳисоб меравад. КҶ ҶТ баҳри 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ меъёрҳои зиёдеро муқаррар кардааст. 

Дар натиҷаи содир кардани ҷиноят ҷабрдида ба зарари маънавӣ гирифтор 

мешавад, ки қонунгузории ҷиноятӣ бояд дар чунин сурат ҳифзи ҳуқуқи 

ҷабрдидаро аз зарари маънавӣ таъмин намояд. Ба андешаи А.И. Сафарзода, 

 
374 Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё 

тањкиркунандаи шаъну шараф аз 10.12.1984 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj 
(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
375 Шоев Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият // Масоили назариявӣ ва амалии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Маводи конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи ҳуқуқи 
башар. – Душанбе, 2011. – С. 169.  
376 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
377 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳои 22 майи соли 2016 
[Захираи  электронӣ].  Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
378 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 

Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 29. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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ќонунгузорро зарур  аст, ки њангоми тањияи ќонунгузории љиноятї натанњо 

вазъи њуќуќии шахси љиноятсодирнамуда, инчунин ҳолати ҳуқуқии шахси дар 

натиҷаи содир намудани ҷиноят зарардидаро низ ба эътибор гирад. Маҳз 

имрӯз замоне фаро расидааст, ки дар баробари танзими фаъолияти шахси 

ҷиноят содирнамуда қонунгузории ҷиноятӣ бояд манфиатҳои ҷабрдидаро низ 

то андозае ифода созад379. Ш.Л. Холиқов қайд менамояд, ки дахлнопазирии 

шахс, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷониби давлат ва КҶ ҶТ 

кафолат дода мешавад380. КҶ ҶТ як ќатор меъёрњоро доро мебошад, ки ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бахшида шудаанд. Ба ин гурўњи 

меъёрњо муќаррароти боби 17-и КҶ ҶТ дохил мешавад, ки ба «Љиноятњо ба 

муќобили озодї, обрў ва эътибори шахсият» бахшида шудааст381. Меъёрњои 

боби мазкур ба ҳифзи шаъну шараф ва эътибори шахсӣ дар натиҷаи 

одамрабоӣ (м. 130 КҶ ҶТ), хариду фурӯши одам (м. 1301 КҶ ҶТ), ғайриқонунӣ 

маҳрум кардан аз озодӣ (м. 131 КҶ ҶТ), ғайриқонунӣ ҷойгир намудан дар 

шифохонаи бемориҳои рӯҳӣ (м. 133 КҶ ҶТ), маҷбуркунӣ (м. 134 КҶ ҶТ), 

таҳқири оммавии Президенти ҶТ ё туҳмат кардан ба ў (м. 137 КҶ ҶТ), 

таҳқири оммавии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ё туҳмат 

кардан ба ў (м. 1371 КҶ ҶТ) бахшида шудааст. Масъалаи дахлнопазирӣ ва 

ҳифзи шаъну шарафи Президенти ҶТ-ро Ф.М. Шоев муфассал баррасӣ 

намудааст382. Кирдорњои муќарраркунандаи љавобгарии њуќуќї, ки бевосита 

ба шаъну шараф ва эътибори шахс зарар мерасонд, кирдори туњмат ва тањќир 

буд, ки дар м.м. 135-136-и КҶ ҶТ пешбинї гардида буданд, мутаассифона, 

меъёрњои мазкур тибќи Ќонуни ҶТ аз 03.07.2012, № 844 хориљ карда шуданд. 

Ба андешаи мо, хориљ намудани ин меъёрњо аз КҶ ҶТ амали бармаҳал 

мебошад, зеро кирдорҳои туњмат ва тањќир барои шахс, љамъият ва давлат 

 
379 Сафаров А.И. Оид ба баъзе пањлуњои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавиии 

ҷиноятӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2013. – № 3 (03). – С. 50. 
380 Халиков, Ш.Л. Уголовная ответсвенность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по 
законодательству Республике Таджикистан: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. – Душанбе – 2017. – 
С. 3. 
381 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998, № 574 [Захираи электронӣ]. Манбаи  дастрасӣ:  
URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021). 
382 Шоев Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи давлатии 

миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои гуманитарӣ. – 2000. – № 3. – С. 202-210. 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD


114 
 

зарари назаррас расонида метавонанд ва пешбинї намудани ин кирдорњо дар 

ќонунгузории љиноятї зарур мебошанд. Масъалаи мазкур дар зермавзуи 

охир васеътар матраҳ карда шудааст. 

Яке аз кирдорҳои ҷиноятие, ки ба инсон зарари маънавӣ мерасонад, 

шиканҷа383, муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну 

шараф мебошад. Мутобиқи КҶ ҶТ шиканҷа гуфта, қасдан расонидани азобу 

уқубати ҷисмонӣ ва (ё) рӯҳӣ, ки аз ҷониби шахсе, ки таҳқиқ ё тафтишоти 

пешакӣ мегузаронад ё шахси мансабдори дигар ё бо таҳрики онҳо ё розигии 

хомӯшонаи онҳо ё бо огоҳӣ доштани онҳо аз ҷониби шахси дигар, бо мақсади 

аз шахси таҳти шиканҷа қарордошта ё шахси сеюм гирифтани маълумот ё 

иқроршавӣ ё ҷазо додани ӯ барои ҳаракате, ки ӯ ё шахси сеюм содир 

намдуааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст, инчунин тарсонидан ё 

маҷбур кардани ӯ ё шахси сеюм ё бо сабаби дигаре, ки ба ҳар гуна табъиз 

(дискриминатсия) асос ёфтааст, содир шудааст, фаҳмида мешавад (м. 1431)384. 

А.М. Диноршоҳ қайд мекунад, ки шиканҷа дар КҶ ҶТ маънои расонидани 

ранҷу азоби ҷисмонӣ ё рӯҳӣ бо мақсади маҷбур кардани шаҳодат додан ё 

дигар амалҳои хилофи иродаи шахс, инчунин бо мақсади ҷазо ё бо мақсадҳои 

дигарро ифода мекунад385. Шиканҷа амали қасдан ғайриинсонӣ мебошад, ки 

боиси ранҷу азобҳои хеле ҷиддӣ ва шадид мегардад. Муносибати 

ғайриинсонӣ расонидани ранҷи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ аст. Муносибати 

таҳқиромези шаъну шараф муносибати бад аст, ки барои ба вуҷуд овардани 

эҳсоси тарс ва дард равона шудааст, ки метавонад онҳоро таҳқир ва 

шарманда кунад ва эҳтимолан муқовимати ҷисмонӣ ё равонии онҳоро 

бишканад386. 

Бояд тазаккур дод, ки дар санадҳои байналмилалӣ мафҳуми «шиканҷа, 

муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф» якҷоя 

 
383 Ниг.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 225-229. 
384 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998, № 574 [Захираи электронӣ]. Манбаи  дастрасӣ:  
URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
385 Ниг.: Диноршоев  А.М.  Права  человека. –  Душанбе,  2010. – С. 114. 
386 Ниг.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская 
Социальная Хартия: право и практика. – М., 1998. – С. 133-136.    
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муқаррар карда шудаанд. КҶ ҶТ бошад, танҳо шиканҷаро ҷиноят эътироф 

кардааст, вале оид ба муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ва 

таҳқиркунандаи шаъну шараф ҳеҷ муқаррароте пешбинӣ намекунад. Дар ин 

хусус Б.А. Сафарзода дуруст қайд менамояд, ки КҶ ҶТ мафҳуми шиканҷа ва 

ҷазои ҷиноятӣ барои онро муқаррар кардааст, аммо нисбат ба муносибати 

бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф муқаррар 

накардааст387. Ҳол он ки  Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои 

муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањқиркунандаи шаъну шараф 

давлатҳои узвро вазифадор кардааст, ки дигар амалњои муносибат ва љазои 

берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шарафро, ки тањти 

мафњуми шиканља шарњгардида ќарор  намегиранд, пешигирї намоянд, 

њангоме ки чунин амалњо аз љониби шахсони мансабдори давлатї ё дигар 

шахси расмї, ё бо шўрангезии (тањрикї) онњо ва ё бо огоњї ё розигии 

хомўшонаи онњо содир мегарданд (м.16)388. И.И. Саидзода  дуруст қайд 

намудааст, ки дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё 

тањќиркунандаи шаъну шараф ба мафњуми шиканља дохил намешаванд. 

Бинобар ин, дарки фарќият миёни истилоњи шиканља ва дигар намудњои 

муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи шаъну шараф 

зарур  аст.  Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва 

љазои берањмона, ѓайриинсонї ё тањкиркунандаи шаъну шараф дар м. 16  

давлатњои аъзоро  вазифадор  намудааст,  ки дар ќаламрави худ дигар 

намудњои  муносибат  ва  љазои  берањмона, ѓайриинсонї ё тањќиркунандаи 

шаъну шарафро, ки мафњуми шиканљаи дар м. 1 пешбинишударо фаро 

намегиранд, пешгирї намоянд389.  

Масъалаи ҳифзи шаъну шарафи инсон дар қонунгузории гражданӣ 

мавқеи асосиро ишғол менамояд. КГ ҶТ эътибори шахсї, шаъну шараф, 

 
387 Ниг.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – 
Душанбе: ЭР-граф, 2016. – С. 229.  
388 Конвенсияи зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ё 

тањкиркунандаи шаъну шараф аз 10.12.1984 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj 
(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
389 Саидзода И.И., Зиёвадинов И.И., Рањимов Р.Р. Истифодаи шиканља ва хатарњои он // Давлатшиносӣ ва 

ҳуқуқи инсон. – 2020. – №2 (18). – С. 65.      

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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масунияти шахсї ва номуси инсонро ҳамчун неъматҳои олии ғайримоддӣ дар 

м. 170 муқаррар карда, м. 174-ро пурра ба масъалаи ҳифзи шаъну эътибори 

шахс бахшидааст. Аз ҷумла, дар м. 174 муқаррар шудааст, ки агар шахси 

пањнкунандаи маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибори кории шањрвандро 

паст мезанад, дурустии чунин маълумотро ба исбот нарасонад, шањрванд њаќ 

дорад аз тариќи суд раддияи чунин маълумотро талаб кунад390. Дар м. 1741 

бошад, ҳифзи шаъну шараф ва эътибори кории инсон ҳангоми туҳмат ва 

таҳқир муқаррар шудааст. Мутобиқи он шаъну шараф ва эътибори корї 

њангоми туњмат, яъне дидаю дониста пањн кардани маълумоти бардурўѓ, ки 

шаъну шараф ва эътибори шахси дигарро паст мезананд ё тањќир, яъне 

беадабона бо алфози ќабењ паст задани шаъну шараф ва эътибори шахси 

дигар тибќи талаботи м.м. 170, 171 ва 174 КГ ҶТ њифз карда мешаванд391. 

М.З. Раҳимзода дуруст қайд намудааст, ки ҳар шахсе, ки њуќуќ, шараф, ќадр 

ва эътибори кориаш паст зада шудааст, барои барќарор намудани онњо ҳақ 

ба «њифзи њуќуќ» дорад. Яке аз тарзњои њифзи њуќуќе, ки дар м. 12 КГ ҶТ 

пешбинї карда шудааст, љуброни зарари маънавї мебошад, ки њангоми паст 

задани шараф, ќадр ва эътибори корї рӯёнида мешавад. Зикр кардан 

бамаврид аст, ки аз њама бештар маълумоти асоснок ва беасос пастзанандаи 

шараф, ќадр ва эътибори корї ба таври умумї тавассути ахбори омма пањн 

карда мешавад392. Тибќи Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ аз 23-юми декабри 

соли 2011 бо таѓйиру иловањои аз 12-уми июни соли 2014 воридгардида «Дар 

бораи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба њифзи шаъну 

шараф ва эътибори кории шањрвандон ва шахсони њуќуќї» маълумоти 

пастзананда њамон маълумоте дониста мешавад, ки дар он тасдиќи аз тарафи 

шањрванд ё шахси њуќуќї вайрон кардани ќонунгузории амалкунанда, содир 

намудани кирдори ношоиста, рафтори нодуруст ва ѓайриахлоќї дар њаёти 

шахсї, љамъиятї ё сиёсї, вайрон намудани меъёрњои аз тарафи умум 

 
390 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.1999, № 802 [Захираи электронӣ]. Манбаи  дастрасӣ:  
URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
391 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.1999, № 802 [Захираи электронӣ]. Манбаи  дастрасӣ:  
URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
392 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корӣ // 

Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 29. 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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эътирофшудаи ахлоќї ва ќоидањои одоби корї, ки шаъну шараф ва эътибори 

кории шањрванд ё шахси њуќуќиро паст мезананд, љой дошта бошанд393. Дар 

њолатњои зикршуда мумкин аст ба шахс азоби љисмонї ё рўњї расонида 

шавад, ки он метавонад барои љуброни зарари маънавї аз тарафи 

зараррасида асос гардад394. 

Ба андешаи А.М. Диноршоҳ, ҳаёти хусусӣ неъмати ғайримоддӣ аст, ки 

ба ҳар як инсон аз лаҳзаи таваллуд тааллуқ дорад ва дар ҷанбаҳои ҳаёти 

ботинии ӯ ва соҳаҳои муоширати ӯ мавҷуд аст ва ӯ дидаву дониста онро аз 

шахсони дигар пинҳон медорад. Давлат наметавонад ба ин соҳаи ҳаёти инсон 

дахолат кунад, баръакс, онро аз ҳар гуна дахолати ғайриқонунӣ муҳофизат 

менамояд395. Қ.Б. Қурбонов дар ин хусус қайд менамояд, ки ҳуқуқ ба 

дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ ҳуқуқи шахсе мебошад, ки аз амалӣ намудани 

фаъолиятҳои ҳаёт дар соҳаи муносибатҳои шахсӣ, оилавӣ, хонаводагӣ, 

муносибатҳои дигар, мукотибаи шахсӣ дар доираи қонун ва дар асоси 

мустақилона муайян кардани доираи ҳаёти хусусӣ ва қобилияти нигоҳ 

доштани сирри махфӣ иборат мебошад396. Ба ақидаи И.Х. Бобоҷонзода, 

объектҳои дахлнопазирии шахсӣ ҳолати ҷисмонии шахс, тамомияти 

ҷисмонии ӯ (дахлнопазирии ҷисмонӣ), қобилияти озодона ихтиёрдорӣ кардан 

(дахлнопазирӣ, таъмини озодии инсон), инчунин дахлнопазирии маънавӣ ба 

ҳисоб мераванд397. Дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ – дахлнопазирии озодии 

шахсӣ, манзил, ҳуҷҷат, гуфтушунидҳои телефонӣ, телеграфӣ ва дигар 

иттилооти хусусияти шахсӣ ва ғ.-ро дар бар мегирад398. Ба андешаи Ф.Х. 

Рауфов, дахлнопазирии  шахсї  дар мазмуни  васеъ  –  манъ  будани  њама 

 
393 Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани 

қонунгузорӣ оид ба ҳифзи шаъну шараф ва эътибори кории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ» аз 23.12.2011. – 
№7 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https://sud.tj/sanadho/karorhoi-plenumi-sudi-oli (санаи муроҷиат: 
05.02.2022).  
394 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 
Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 29-30. 
395 Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2014. – С. 104.   
396 Курбонов К.Б. Гражданско-правовое понятие права на прикосновенность частной жизни // Вестник 
Таджикского национального университета / Серия гуманитарных наук. Часть 1. – 2011. – № 6 (70). – С. 235. 
397 Ниг.: Бабаджанов И.Х. Граждаско-правовые проблемы права на жизнь и здоровье: монография. – 
Душанбе: Хумо, 2004. – С. 28. 
398 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 451 

https://sud.tj/upload/iblock/52a/52a7e66c5503943ca384afc4cba59a4c.pdf
https://sud.tj/upload/iblock/52a/52a7e66c5503943ca384afc4cba59a4c.pdf
https://sud.tj/upload/iblock/52a/52a7e66c5503943ca384afc4cba59a4c.pdf
https://sud.tj/sanadho/karorhoi-plenumi-sudi-oli
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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гуна  дахолати  беруна  ба  фаъолияти њаётии  инсон  мебошад  ва  он  аз 

дахлнопазирии  љисмонї  ва  рўњї иборат аст. Дахлнопазирии  шахсї  дар 

мазмуни нисбатан мањдуд маънии онро дорад, ки шахсро ѓайриќонунї 

дастгир намудан, бе асоси ќонунї ва бе иљозати суд  њабс  кардан,  

ѓайриќонунї  ё  бе иљозати  суд  дар  муассисањои  тиббї  ё тарбиявї  нигоњ  

доштан,  мавриди шиканља,  азобу  уќубат,  љазо, муносибати  ѓайриинсонї  

ќарор  додан мумкин нест. Дахлнопазирии шахсї бо њуќуќи шахс ба озодї 

тавъам мебошад399.  Сирри шахсӣ ва оилавиро низоми истифода ва 

ихтиёрдории маълумот оид ба инсони мушаххас, ки ба фаъолияти касбӣ ё 

ҷамъиятии ӯ тааллуқ надошта, хусусият, симо, саломатӣ, тарзи ҳаёт, вазъи 

оилавӣ, вазъи моддӣ, далелҳои алоҳидаи ҳолнома, инчунин муносибати ӯ бо 

хешу ақрабо, дӯсту шиносон ва ғ.-ро тавсиф менамояд, ташаккул медиҳад400. 

Сирри шахсӣ ҳамчун ҳуқуқи шахс барои муайян кардани рафтори худ дар 

ҷомеа, мустақилона танзим кардани низоми иттилоотӣ ва аз шахсони дигар 

талаб кардани риояи ин ҳуқуқҳо фаҳмида мешавад. Ба ибораи дигар, сирри 

шахсӣ асрори муносибатҳои маҳрамона ва оилавӣ, мундариҷаи рӯзномаҳои 

шахсӣ, ҳуҷҷатҳо, дастнависҳои эҷодӣ ва ғ.-ро дар бар мегирад. Сирри 

шахсиро бе розигии худи шахс фош кардан мумкин нест401. Ба андешаи А.М. 

Диноршоҳ дар зери мафҳуми сирри оилавӣ натанҳо ҳуқуқи якчанд шахс, 

балки шахсони бо робитаҳои оилавӣ алоқамандандбуда, ба пинҳон доштани 

далелҳое, ки рафтори аъзоёни оиларо муайян мекунанд, фаҳмида мешавад402. 

Ҳаёти хусусӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ аз ҷумлаи муҳимтарин неъматҳои 

ғайримоддӣ ба ҳисоб рафта, ҳар як инсон ба онҳо ҳуқуқи ҷудонопазир дорад. 

Ин ҳуқуқҳо аз ҷониби санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории ҶТ эътироф 

ва ҳифз карда мешаванд. ЭУҲБ ҳифзи ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавиро 

барои ҳар як фард муқаррар сохта, ба инсонҳо ҳуқуқ додааст, ки дар мавриди 

дахолат ба ҳаёти шахсӣ метавонанд аз ҳимояи қонун истифода баранд (м. 
 

399 Рауфов Ф.Х. Дахлнопазирии љинсї ва озодии љинсї чун њуќуќњои бунедии инсон: мушкилоти марбут ба 

таъмини амалии онњо // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2018. – № 1 (09). – С. 92. 
400 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 451 
401 Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление  прав  и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2014. – С. 104.   
402 Ниг.: Диноршоев  А.М.  Права  человека. –  Душанбе,  2010. – С. 134.   
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12)403. Баҳри ҳифзи шаъну шараф ва ҳаёти хусусии инсон ПБҲШС муқаррар 

менамояд, ки ба  њаёти  шахсї  ва  оилавии  њељ  кас  дахолати  худсарона  ва 

ѓайриќонунї намудан, ба дахлнопазирии манзил, ё сирри  мукотиботи  ў 

худсарона, ё ѓайриќонунї суиќасд кардан, ё ба шараф ва обрўи ў 

ѓайриќонунї суиќасд намудан мумкин нест (м. 17)404. Мутобиқи Конвенсияи 

ИДМ ҳар кас ба эњтироми њаёти шахсї ва оилавї, ба дахлнопазирии манзил 

ва махфияти мукотиба њуќуќ дорад. Ба истиснои дахолати  пешбининамудаи  

ќонун,  ки  он  дар  љомеаи  демократї  барои  манфиати  амнияти давлатї ва 

љамъиятї, тартиботи љамъиятї, њифзи сињатї ва ахлоќи ањолї ё њифзи њуќуќу 

озодињои шахсони дигар зарур аст, дар истифодаи ин њуќуќ набояд ба ягон 

дахолати маќомоти давлатї роњ дода шавад (м. 9)405. Конвенсияи аврупоӣ 

бошад, муқаррар менамояд, ки ҳар як инсон њуќуќ ба эњтироми њаёти шахсии 

худ ва оилавї, дахлнопазирии манзили вай ва мукотибаи махфї дорад (м. 

8)406. Конвенсияи америкоӣ бо муайян кардани унсурҳои таркибии ҳаёти 

хусусӣ ҳифзи ҳаёти шахсӣ ва оилавии инсонро дар чунин шакл муқаррар 

мекунад: ҳуқуқ ба эҳтироми шаъну шараф, озодӣ аз мудохилаи худсарона ва 

таҳқиромез ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ, манъи мудохила ба дахлнопазирии 

манзили истиқоматӣ, сирри мукотибот ва шаъну обрӯи шахс (м. 11)407. Дар ин 

хусус Қ.Б. Қурбонов дуруст қайд кардааст, ки ҳамаи санадҳои байналмилалӣ 

гурӯҳи ҳуқуқҳои шаҳрванд – дахлнопазирии шахсият, ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ 

ва махфияти мукотиботро пешбинӣ мекунанд408. 

Ҳаёти хусусӣ натанҳо дар санадҳои байналмилалӣ, балки дар 

қонунгузории ҶТ низ танзими ҳуқуқии худро ёфта, мавриди ҳифз қарор 

гирифтааст. Пеш аз ҳама, Конститутсияи ҶТ муқаррар менамояд, ки 

 
403 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10.12.1948 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj 
(санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
404 Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16.12.1966  [Захираи электронӣ]. Манбаи  
дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).   
405 Конвенсияи ИДМ дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз 26.05.1995 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: 

URL: https://cis.minsk.by/page/ (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
406 Конвенсияи аврупоӣ дар бораи ҳифзи инсон ва озодиҳои асосӣ аз 4.11.1950. [Захираи электронӣ]. Манбаи 
дастрасӣ: URL: https://www.echr.coe.int/  (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
407 Конвенсияи америкоӣ оид ба ҳуқуқи инсон  аз 22.11.1969 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: 
http:///online.zakon.kz санаи муроҷиат: 13.08.2021).   
408 Курбонов К.Б. Гражданско-правовое понятие права на прикосновенность частной жизни // Вестник 
Таджикского национального университета / Серия гуманитарных наук. Часть 1. – 2011. – № 6 (70). – С. 232. 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://cis.minsk.by/page/
https://www.echr.coe.int/
http://online.zakon.kz
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маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобироти шахс 

таъмин карда мешаванд, ба истиснои мавридҳое, ки дар қонун нишон дода 

шудааст. Дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоҳ 

доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот манъ аст (м. 23)409. Ин ҳуқуқи 

конститутсионӣ бо таҳдиди татбиқи ҷазо тавассути КҶ ҶТ мавриди ҳифз 

қарор гирифтааст. Ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардани маълумот оид ба ҳаёти 

шахсӣ (м. 144 КҶ ҶТ), ошкор намудани сирри тиббӣ (м. 145 КҶ ҶТ), вайрон 

кардани маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва 

мухобироти телеграфӣ ё дигар мухобирот (м. 146 КҶ ҶТ) аз кирдорҳои 

зиддиҳуқуқие мебошанд, ки ҳаёти хусусии инсонро вайрон карда, ба ӯ зарари 

маънавӣ мерасонанд. Бинобар ин, КҶ ҶТ чунин кирдорҳоро ҷиноят эътироф 

намуда, ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ба роҳ мондааст. Ба 

андешаи Қ.Б. Қурбонов, қайд кардан муҳим аст, ки ҳар як амали ғайриқонунӣ 

метавонад ҳам ҳуқуқи бехатарии шахс ва ҳам ҳуқуқи дахлнопазирии озодии 

шахсиро вайрон кунад (масалан, чунин амали ҷиноятӣ ба монанди 

одамрабоӣ)410. 

Дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавиро КГ ҶТ (м.м. 140, 

170 КГ ҶТ) ҳамчун неъмати ғайримоддӣ эътироф карда, баҳри ҳифзи он 

меъёрҳои дақиқ муқаррар кардааст. Мутобиқи КГ ҶТ шаҳрванд ба ҳифзи 

сирри ҳаёти шахсӣ, аз ҷумла дахлнопазирии мукотибот, гуфтушунидҳои 

телефонӣ, сирри рўзномаҳо, қайдҳо, руқъаҳо, ҳаёти маҳрамона, писархонӣ, 

таваллуд, сирри тиббӣ, адвокатӣ ва  сирри  пасандозҳо ҳуқуқ дорад (м. 175)411. 

Олимони соҳаи ҳуқуқи гражданӣ аз ҷумла, Қ.Б. Қурбонов чунин мешуморад, 

ки дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ ҳуқуқи шахс аст, ки бо 

салоҳдиди худ рафтори шахсиро дар ҳаёти хусусӣ муайян мекунад. Ҳифзи 

ҳуқуқии ин объект ба он равона карда шудааст, ки ҳама гуна дахолат ба ҳаёти 

 
409 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳои 22 майи соли 2016 
[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
410 Курбонов К.Б. Содержание права на неприкосновенность частной жизни // Вестник Таджикского 
национального университета / Серия гуманитарных наук. Часть 1. – 2011. – № 6 (70). – С. 257. 
411 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми 1) аз 30.06.1999, № 802 [Захираи электронӣ].  Манбаи 

дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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шахсии одамон аз ҷониби дигарон истисно карда мешавад, ба истиснои 

ҳолатҳои пешбининамудаи қонун. Бо назардошти хусусияти бисёрҷанбаи 

ҳаёти шахсӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии он бояд ҳамчун як ҳуқуқи мураккаби 

субъективӣ баррасӣ карда шавад, ки ҳуқуқҳои дигарро дар бар мегирад. 

Маҷмуи ин ҳуқуқҳо сохтори ҳуқуқи махфиятро ташкил медиҳад412. А.М. 

Диноршоҳ дуруст қайд намудааст, ки дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ маҷмуи 

ҳуқуқҳои ба ҳам алоқаманди инсон аст, ки ба ҳифз ва таъмини дахлнопазирии 

ҳаёти шахсӣ ва оилавии шахс нигаронида шудааст413. 

Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории ҶТ 

ва санадҳои байналмилалӣ маълум гардид, ки эътироф ва ҳифзи шаъну 

шараф ва эътибори инсон ҷузъи таркибии қонунгузории миллӣ ва 

байналмилалиро ташкил медиҳад. Ҳам дар санадҳои байналмилалӣ ва ҳам 

дар қонунгузории кишвар нисбат ба шаъну шараф ва эътибори инсон 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шудааст.  Лозим ба ёдоварист, ки дар амалия 

ва назарияи қонунгузории кишвар номгӯи дақиқи ҳуқуқ ва неъматҳои 

маънавии инсон, мафҳуми ягона ва махсусиятҳои зарари маънавӣ, намудҳои 

зарари маънавӣ муайян карда нашудааст. Гуногунандешӣ ва баҳснокӣ оид ба 

масъалаи мавриди назар боиси ба вуҷуд омадани мушкилиҳо дар 

ҳуқуқтатбиқсозӣ гардида, дар натиҷа ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

дуруст ба роҳ монда намешавад.  

 

2.3. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

Ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, ки мазмуни асосии санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии ҶТ ва санадҳои байналмилалиро ташкил медиҳанд, натанҳо ба 

танзими ҳуқуқӣ, балки ба ҳифзнамоӣ низ эҳтиёҷ доранд. Ҳифзи ҳуқуқи инсон 

аз зарари маънавӣ мутобиқи қонунгузории ҶТ, кишварҳои хориҷӣ ва 

санадҳои байналмилалӣ тавассути ҳокимияти судӣ амалӣ карда мешавад. Дар 

 
412 Курбонов К.Б. Содержание права на неприкосновенность частной жизни // Вестник Таджикского 
национального университета / Серия гуманитарных наук. Часть 1. – 2011. – № 6 (70). – С. 255. 
413 Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление  прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2014. –  С. 102. 
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ин хусус У.А. Азиззода дуруст изҳор намудааст, ки имрӯз дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сиёсати мустақили судӣ-ҳуқуқӣ ташаккул ёфтааст, ки дар он 

самтҳои стратегии татбиқи адолати судӣ ва татбиқи адолат аз ҷониби он 

таҳия карда мешаванд, асосҳои судӣ, низом ва мақоми судяҳо муайян карда 

мешаванд, ки дар навбати худ сиёсати умумии конститутсионӣ ва ҳуқуқии 

давлатро, ки ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон 

нигаронида шудааст, ташкил медиҳанд414. 

 Ҳар як давлат вазифадор аст, ки ҳуқуқи инсонро ҳифз кунад, ки он 

андешидани чораҳоеро дар бар мегирад, ки ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, 

саломатии шаҳрвандон, таъмини ҳифзи муҳити мусоид, ҳифзи ҳуқуқҳои 

моликият ва муқаррароти тартиботи ҷамъиятӣ нигаронида шудаанд. 

Чораҳои мувофиқашуда тавассути қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии дохилӣ 

ва байналмилалӣ амалӣ карда мешаванд415. Ҳифзи байналмилалии ҳуқуқи 

инсон маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мебошад, ки ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва уҳдадориҳои давлатҳоро оид ба муқаррар намудани ҳуқуқу озодиҳо 

дар амал кафолат медиҳанд416. М.Н. Раҷабзода қайд менамояд, ки эътирофу  

кафолат,  риоя  ва њимояи  њуќуќи  инсон  дар  њар  як  кишвар  гуногун  аст,  

ки  чунин  вазъ  дар зењни  инсоният  фањмиши  табиии  њуќуќи  инсонро  зери  

суол  бурдааст, чунки  эътироф,  кафолат,  риоя  ва  њимояи  њуќуќи  инсон  ба  

сатњи  рушди љомеаи  инсонї  ва  давлат  вобастагї  дорад417. Ӯ дар ҷойи 

дигар қайд менамояд, ки аз  ин  нигоњ  чї  дар  низоми  њуќуќи  миллї  ва  чї  

дар  низоми  њуќуќи байналмилалї на ба ташаккули њуќуќи инсон, балки ба 

эътирофу кафолат, риоя  ва  њимояи  он  таваљљуњ  мешавад. Дар дарки  

«эътирофу  кафолат,  риоя  ва  њимояи  њуќуќи инсон» дар љомеаи инсонї 

такони ҷиддиро њуќуќи байналмилалї гузоштааст, гарчи мањаки асосии  ду  

низоми  њуќуќ-њуќуќи  миллї  ва  њуќуќи  байналмилалї  –  њуќуќи инсон аст. 

 
414 Ниг.: Судебная правовая политика в России и зарубежных странах. Коллективная монография. – Санкт-
Петербург, 2019. – С. 439. 
415 Муратова Е.М. Проблемы обеспечения защиты прав человека и его основных свобод в международном 
праве // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2019. – № 4 (13). – Т. 3. – С. 34. 
416 Ҳамон ҷо. 
417 Раљабов М.Н. Таносуби њуќуќ, њуќуќи инсон ва њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон // Давлатшиносӣ ва 

ҳуқуқи инсон. – 2019. – Т. 15. – № 3. – С. 154. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39194536&selid=39194699
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187&selid=44683202
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Айни  њол  дар  ќонунгузории  миллї  ва  санадњои њуќуќи байналмилалї 

марњилаи «Эътироф»-и њуќуќи инсон анљом ёфтааст ва ин «Эътироф» дар 

асоси рушди давлат ва вобаста ба «Кафолат», ки он дар  фароњам  овардани 

шароити арзанда барои  инсон  ифода  меёбад,  дар намуди  расмї ва  воќеї 

таќсим мешавад.  Риоя ва ҳимояи њуќуќи инсон дар фаъолияти давлат ва 

нињодњои  он  роњандозї  мешавад. Воќеан, масоили эътирофу кафолат, риоя 

ва њимояи њуќуќи инсон дар сатњи низоми њуќуќи  байналмилалї  дар  ќарни  

XX  ба  вуќуъ  омад,  ки  дар  эътирофу кафолат,  риоя  ва  њимояи  њуќуќи  

инсон  дар  низоми  њуќуќи  миллї такони ҷиддӣ бахшид418. Масъалаҳои 

ҳифзи неъматҳои муҳимтарини ғайримоддӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ ба таври 

васеъ инъикос ёфтаанд. Аҳаммияти иҷтимоии муносибатҳои шахсии 

ғайримолумулкӣ, масъалаҳои мубрами танзим ва ҳифзи онҳо борҳо ба 

таҳқиқоти ҳуқуқшиносони пеш аз инқилоб, ҳуқуқшиносони шаҳрвандии 

давраи шӯравӣ, инчунин олимони муосир табдил ёфтаанд419. Ш.Ф. 

Искандаров дар ин хусус қайд мекунад, ки дар ҷомеаи имрӯза яке аз 

масъалаҳои муҳим таъмин ва ҳифзи ҳуқуқи инсон мебошад, вале барои 

дуруст ва беҳтар ба роҳ мондани ҳифзи ҳуқуқи инсон институтҳоро оид ба 

ҳуқуқи инсон ташкил кардан зарур аст420. 

Ҳар як давлат вазифадор аст, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро 

эътироф, риоя ва ҳифз намояд. Таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои 

асосии ӯ вазифаи асосии ҳар як давлат буда, бояд ҳар як давлат бар он ишора 

кунад ва натанҳо ин ҳифзро муқаррар кунад, балки онро дар амал татбиқ 

намояд421, ки аз ин ҶТ низ истисно намебошад. Ҳифзи ҳуқуқ ва ҷуброни зарар 

асоси қонунгузории ҶТ-ро ташкил медиҳад. Конститутсияи ҶТ, пеш аз ҳама, 

дар м. 14 муқаррар менамояд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон тавассути 

Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои байналмилалие, ки Тоҷикистон 

 
418 Раљабов М.Н. Таносуби њуќуќ, њуќуќи инсон ва њуќуќи байналмилалии њуќуќи инсон // Давлатшиносӣ ва 

ҳуқуқи инсон. – 2019. – Т. 15. – № 3. – С. 155. 
419 Курбонов К.Б. Право на неприкосновенность частной жизни как личное неимущественное право // 
Правовоя жизнь. – 2013. – № 4 (04). – С. 61. 
420 Искандаров Ш.Ф. К вопросу о понятии институтов по правам человека // Государствоведения и права 
человека. – 2017. – № 2 (06). – С. 51. 
421 Муратова Е.М. Проблемы обеспечения защиты прав человека и его основных свобод в международном 
праве // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2019. – № 4 (13). – Т. 3. – С. 33. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683187&selid=44683202
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онҳоро эътироф кардааст, ҳифз карда мешаванд422. Мутобиқи меъёри мазкур, 

ҳифзи ҳуқуқҳои инсон тавассути ҳокимияти судӣ ба роҳ монда мешавад. КГ 

ҶТ низ ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро вобаста ба парвандаҳои гражданӣ ба 

салоҳияти суд вогузор намудааст. Конститутсияи ҶТ дар м. 22 муқаррар 

менамояд, ки ҳуқуқи ҷабрдидаро қонун ҳифз менамояд. Давлат ҳифзи судӣ ва 

ҷуброни зарарро барои ҷабрдида кафолат медиҳад. Мутобиқи м. 32-и 

Конститутсия товони  зарари  моддӣ  ва  маънавие,  ки  шахс дар натиҷаи 

амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои  ҷамъиятӣ,  ҳизбҳои  

сиёсӣ, дигар  шахсони  ҳуқуқӣ ё  шахсони  алоҳида  мебинад, мувофиқи қонун 

аз ҳисоби онҳо рўёнида мешавад423. А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки 

ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро, ки Конститутсияи 

ҶТ муқаррар ва кафолат додааст, ҳамчун имконият оид ба истифода бурдани 

неъматҳои гуногуни иҷтимоӣ барои қонеъ гардонидани талаботҳои шахсӣ 

метавон арзёбӣ кард424.   

Қонунгузории ҷиноятӣ низ ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ бо 

таҳдиди татбиқи ҷазо ба роҳ мондааст. Н.А. Қудратов дуруст қайд менамояд, 

ки ҳифзи  ҳуқуқ  ва  озодиҳои  инсон  ва  шаҳрванд  яке  аз вазифаҳои асосии 

ҳуқуқи ҷиноятӣ дониста шудааст425. Муҳаққиқ дар ҷойи дигар қайд менамояд, 

ки яке аз механизмҳои  ҳифзи  ҳуқуқ  ва  озодиҳои  инсон ва шаҳрванд 

муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани онҳо 

мебошад. Бо қабул шудани Кодекси ҷиноятии ҶТ ва муқаррар намудани 

ҷавобгарии ҷиноятӣ амалишавии бевоситаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд кафолат дода шуданд426. Ба андешаи С.М. Воробев, дар натиҷаи 

ҳар як ҷинояти содиршаванда ба шахс зарари маънавӣ расонида мешавад. 

Ҳарчанд қонунгузории ҷиноятӣ мафҳуми зарари маънавиро истифода 

 
422 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳои 22 майи соли 2016 

[Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
423 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳои 22 майи соли 2016. 
[Захираи  электронӣ].  Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
424 Диноршоњ А.М., Бабакулова Г.И. Мафҳум ва мавќеи ҳуқуқҳои шахсї дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои 
инсон // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – Т. 14. – № 2. – С. 18.    
425 Ниг.: Қудратов  Н.А.  Ҷиноятҳо  ба  муқобили  ҳуқуқ  ва  озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд. – 
Душанбе, 2013. – С. 13. 
426 Ниг.: Қудратов Н.А. Асари зикршуда. – С. 14. 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44683012&selid=44683016
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накарда бошад ҳам, вале дар меъёрҳои қисми махсуси он нишонаҳои зарари 

маънавӣ ба назар мерасанд427. Ба андешаи И.А. Сухаревский, зарари маънавӣ 

дар мурофиаи ҷиноятӣ ҳамчун азоби равонӣ ва азсаргузаронии эҳсосоти 

манфӣ фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи вайрон кардани беҳбудии рӯҳии 

шахсият расонида шудааст428. Муҳаққиқ дар ҷои дигар андешаи ҷуброни 

зарари маънавиро дар мурофиаи ҷиноятӣ ҳамчун принсипи инсондӯстӣ 

эътироф кардааст429.    

Қонунгузории граждании ҶТ бошад, чунин тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи 

инсонро пешбинӣ менамояд: 1) эътирофи њуќуќ; 2) барќарор намудани вазъе, 

ки то вайрон гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї намудани амалњое, ки 

њуќуќро вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он тањдид менамоянд; 3) 

беэътибор донистани ањдњои мавриди бањс ва истифодаи оќибатњои 

беэътибор донистани он, истифодаи оќибатњои беэътибор донистани ањдњои 

беэътибор; 4) беэътибор донистани санади маќоми давлатї ё маќоми 

њокимияти мањаллї; 5) худмуњофизаткунии њуќуќ; 6) водор намудан ба иљрои 

уњдадорињо дар шакли асл (натура); 7) рўёнидани товони зиён; 8) ситонидани 

ноустуворона; 9) љуброни зарари маънавї; 10) ќатъ кардан ё таѓйир додани 

муносибати њуќуќї; 11) аз љониби суд татбиќ нагардидани санади мухолифи 

ќонун ќабулнамудаи маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти мањаллии 

њокимияти давлатї; 12) бо роњњои дигари пешбининамудаи ќонун (м. 12)430. 

Кодекси мурофиавии граждании ҶТ муқаррар менамояд, ки ҳар шахси 

манфиатдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории  мурофиавии 

судии гражданӣ барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва  манфиатҳои қонунии 

вайронгардида  ё  мавриди  баҳс қарордоштаи худ ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ дорад 

(м. 4)431. Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ низ масъалаи ҳифзи ҳуқуқи 

 
427 Ниг.: Воробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Рязань, 2003. – С. 93. 
428 Ниг.: Сухаревский И.А. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 155. 
429 Ниг.: Сухаревский И.А. Асари зикршуда. – С. 7. 
430 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми 1) аз 30 июни соли  1999, № 802 [Захираи  электронӣ].  
Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021).    
431 Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 январи соли 2008, № 341 [Захираи  электронӣ].  

Манбаи  дастрасӣ:  URL: http://mmk.tj (санаи муроҷиат: 13.08.2021). 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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инсонро муқаррар менамояд. Пеш аз ҳама, яке аз вазифањои мурофиаи судии 

љиноятї њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, ки аз љиноят зарар дидааст, ба 

њисоб меравад432. З.Њ. Искандаров асоснок ќайд менамояд, ки айни замон 

бинобар бознигарї шудани мафњуми мурофиаи љиноятї вазифањои  

мурофиаи љиноятї бисёрљанба гардида, аз љумла, њимояи њуќуќ ва озодињои 

инсон ва шањрванд, манфиати љамъият, давлат ва ташкилотњоро, ки аз 

љиноят зарар дидаанд, фаро мегирад433. Аќидаи мазкурро баъзе муаллифони 

дигари ватанї низ љонибдорї кардаанд434.  

Шаклҳои ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ метавон вобаста ба 

намудҳои вайрон гардидани ҳуқуқ ва неъматҳои ғайримоддӣ тасниф намуд, 

зеро шаклҳои ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ҳуқуқ ва неъматҳои ғайримоддӣ фарқ 

мекунанд. Масалан, ҳангоми расонидани зарар ба саломатӣ ҳифзи ҳуқуқ ба 

саломатии инсон дар шакли ҷуброни хароҷоти табобат ва барқарорсозии 

равонӣ амалӣ гардонида мешавад. Дар сурати вайрон кардани ҳуқуқ ба 

дахлнопазирӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, илова бар ҷуброни зарари маънавӣ 

дар шакли моддӣ рад кардани маълумот дар бораи ҳаёти шахсии шахсони 

алоҳида, ки боиси барқарорсозии ҳуқуқи вайроншуда мегардад, талаб карда 

мешавад. Ҳифзи ҳуқуқи муаллиф аз зарари маънавӣ бо чунин шаклҳо сурат 

мегирад: барқарорсозӣ ё эътирофи ҳуқуқи муаллифӣ; барқарорсозии ҳуқуқ ба 

ном (ҳуқуқи истифода ё иҷозати истифодаи асар бо номи воқеии муаллиф, 

тахаллус ё бе зикри ном, яъне махфӣ); барқарор кардани ҳуқуқи интишор ё 

иҷозати интишори асар дар ҳама шакл; барқарор кардани ҳуқуқи ҳимояи 

 
432 Шоќулова С. Унсурњои даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷиикстон 
/ Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2018. – №3.– С. 230. 
433 Искандаров  З.Њ.  Оид  ба  чанд  ќоидае,  ки  мурофиаи љиноятиро  дигар  намуд  // Масъалањои  
рўзмарраи њуќуќи судї, фаъолияти прокурорї ва пешгирии љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон (маводи 
конфронси илмї-назариявї). – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2013. – С. 23–25. 
434 Рахимов М.С. Государственная защита безопасности  участников уголовного процесса  в  Республике 
Таджикистан:  социальные  и  правовые  основы  её  формирования  //  Развитие  судебного права, 
уголовного права и правоохранительной деятельности в Республике  Таджикистан  (материалы 
республиканской научно-практической конференции, г. Душанбе, 22 октября 2015  года).  –  Душанбе: 
«Империал-Групп», 2015. – С. 357-358.   
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асар, аз ҷумла номи он аз ҳар гуна таҳриф ё дигар суиқасд, ки метавонад 

шаъну шарафи муаллифро вайрон кунад (ҳуқуқи ҳифзи эътибори муаллиф)435. 

  О.И. Осадчая ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ бо ду роҳ 

пешниҳод кардааст: якум, бо роҳи ҷуброни зарари маънавӣ; дуюм, аз рӯйи 

соҳаҳои ҳуқуқ436. Андешаи пешниҳоднамудаи муҳаққиқ қобили дастгирӣ буда, 

ҳамзамон таҳлили масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ сода ва 

оммафаҳм мегардонад.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ва қонунгузории кишвар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон аз зарари маънавӣ бештар дар шакли ҷуброни зарари маънавӣ 

пешбинӣ гардидааст. М.З. Раҳимзода қайд менамояд, ки яке  аз  тарзњои 

њифзи њуќуќе, ки дар м. 12 КГ ҶТ пешбинї карда шудааст, љуброни зарари 

маънавї мебошад, ки њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї 

рӯёнида мешавад. Зикр кардан бамаврид аст, ки аз њама бештар маълумоти 

асоснок ва беасос пастзанандаи шараф, ќадр ва эътибори корї ба таври 

умумї тавассути ахбори омма пањн карда мешавад. Тарзи пањн намудани  

маълумоти  пастзананда дар воситањои ахбори омма (минбаъд – ВАО) 

чунинанд: нашр дар  матбуоти  даврї,  њамчунин агентињои иттилоотї; ба  

воситаи  радио  ва  телевизион пахш намудан; дар интернет пањн кардан; дар  

кинохроникањо,  сабтњо,  барномањои аудио ва аудиовизуалї нишон додан; 

дар  тавсифномаи  хизматї  ифода  кардан; њангоми  баромадњои  оммавї,  

инчунин эрод ба шахсияти шахс гирифтан; дар њама гуна шакл, аз љумла, ба 

таври шифоҳї аќалан ба як нафар ирсол шудан437. О.И. Осадчая масъалаи 

ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз оқибатҳои зарари маънавӣ баррасӣ карда, изҳор 

доштааст, ки ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон натанҳо барқарорнамоии онҳо, 

балки ҷуброни зарарро низ пешбинӣ мекунад. Агар неъматҳои моддӣ, ба 

андешаи муҳаққиқ, аз рӯйи принсипи «ҳаёт бо ҳаёт, чашм бар чашм, дандон 

ба дандон...» дар шакли асл барқарор карда шаванд, бо ҳуқуқҳо ва неъматҳои 

 
435 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 112–113. 
436 Ниг.: Осадчая О.И. Асари зикршуда. – С. 114, 127.  
437 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 

Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 29. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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ғайримоддӣ бошад, кор тамоман душвор аст438. Душвории ҳифзи ҳуқуқҳо ва 

неъматҳои ғайримоддӣ дар он ифода меёбад, ки барќарор намудани онҳо дар 

шакли аслии ќаблиашон ќариб айриимкон мебошанд. А.Л. Шведов бисёр 

боадолатона қайд намудааст, ки  неъматҳои ғайримоддии поймолшударо 

наметавон ба пуррагӣ барқарор намуд, на дар шакли ҷуброни асл, на дар 

шакли фаҳмиши анъанавии он ва на далели пардохти пулӣ ҳамчун шакли 

ҷуброни азоб. Бо назардошти ин, метавон гуфт, ки пардохти пулӣ барои азоб 

шартан хусусияти барқарорсозӣ ва пурра хусусияти ҷубронӣ дорад, зеро он 

метавонад бар ивази зарари маънавии расонидашуда дар равони ҷабрдида 

эҳсосоти мусбиро ба вуҷуд оварад439. Ба андешаи В.С. Романов бошад, ҳуқуқ 

ба ҷуброни зарари маънавӣ аз ду қисм иборат мебошад: якум, бартараф 

кардани оқибатҳои манфии дар шакли маънавӣ ё ҷисмонӣ дар шахс 

пайдошуда; дуюм, имконнопазирии ҷуброн бо сабаби табиати ғайримоддии 

онҳо. Аз ин рӯ, мавқеи қонунгузор оид ба истифодаи ҷуброн ҳамчун як роҳи 

ҳимояи ҳуқуқи поймолшуда комилан асоснок аст440. 

Роҳҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ба ҷуброни зарари моддӣ 

(пулӣ) ва ғайримоддӣ тақсим карда мешаванд. Дар қонуни мурофиаи  

ҷиноятӣ ба ҷуз ҷазои моддӣ ҳамчун ҷуброни зарари маънавӣ шакли 

ғайримоддӣ низ пешбинӣ шудааст441. Бинобар ин, ба андешаи О.И. Осадчая, 

ҷуброни зарари маънавӣ дар шакли моддӣ ва ғайримоддӣ ба роҳ монда 

мешавад442. Ба андешаи А.И. Ибрагимов, ҷуброни зарари маънавӣ метавонад 

ҳамчун ҷуброни моддии ҳуқуқҳои субъективии вайроншудаи ҷабрдида дар 

шакли пулӣ ва дар шакли бахшиши оммавии ҳуқуқвайронкунанда 

(таҳқиркунанда ё туҳматкунанда) ва ё рад кардани ин ё он пастзании номи 

нек, номус ва шаъну шарафи ҷабрдида аз ҷинояти содиршуда ё дигар 

 
438 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 111. 
439 Шведов А.Л. Право работника на компенсацию морального вреда // Адвокат. –  2005. – № 3. – С. 31. 
440 Ниг.: Романов В.С. Моральный вред как институт гражданского нрава: дис. ... канд. юрид. наук. – 
Москва, 2006. – С. 62. 
441 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – С. 114. 
442 Ниг.: Осадчая О.И. Асари зикршуда. – С. 116. 
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ҳуқуқвайронкунии шахс ифода гардад443. Ба ин ақида Г.Ё. Рӯзизода розӣ 

набуда, ба андешаи муҳаққиқ, зарари маънавӣ бояд танҳо дар шакли пулӣ 

ҷуброн карда шавад444. В.В. Рябин дуруст қайд намудааст, ки усулҳои ҳифзи 

ҳуқуқи инсон, ки дар қонунгузории гражданӣ муқаррар шудаанд, танҳо дар 

сурате метавонанд татбиқ карда шаванд, ки чунин зарарҳоро бартараф 

кунанд: 

1) зарари молумулкӣ (эътирофи ҳуқуқ; рӯёнидани товони зарар); 

2) зарари ғайримолумулкӣ (эътирофи ҳуқуқ; барќарор намудани вазъе, 

ки то вайрон гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї намудани амалњое, ки 

њуќуќро вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он тањдид менамоянд; 

беэътибор донистани ањдњои мавриди бањс ва истифодаи оќибатњои 

беэътибор донистани он, истифодаи оќибатњои беэътибор донистани ањдњои 

беэътибор; беэътибор донистани санади маќоми давлатї ё маќоми њокимияти 

мањаллї; аз љониби суд татбиќ нагардидани санади мухолифи ќонун 

ќабулнамудаи маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти мањаллии њокимияти 

давлатї; бо роњњои дигари пешбининамудаи ќонун, масалан, тавассути 

интишори раддия ҳифзи шаъну шараф ва эътибори корӣ – м. 151 Кодекси 

граждании ФР (м. 174-и КГ ҶТ) ва ғ.).  

3) зарари маънавӣ (ҷуброни зарари маънавӣ)445.    

Олимони ватанӣ оид ба ин масъала андешаҳои мухталиф доранд. 

Масалан, ба андешаи Ш.М. Менглиев, зарари маънавӣ дар ҳама ҳолатҳои 

ҳуқуқвайронкунӣ ҷуброн карда намешавад, ҳол он ки азсаргузаронӣ ва азоби 

равониро дар ҳама ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ дидан мумкин аст446. И.Ҳ. 

Бобоҷонзода оид ба ин масъала қайд намудааст, ки уҳдадорӣ оид ба ҷуброни 

зарари маънавӣ ҳангоми мавҷудияти шартҳои зерин ба вуҷуд меояд: 1) зарари 

маънавӣ бардоштан; 2) рафтори зидиҳуқуқии зараррасон; 3) робитаи сабабии 

 
443 Рузизода Г.Ё. Правовая сущность понятия «вреда» // Вестник Таджикского национального университета / 
Серия социально-экономических и общественных наук. – 2017. – № 2/7.– С. 242. 
444 Ҳамон ҷо. 
445 Ниг.: Рябин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – С. 123. 
446 Ниг.: Менглиева Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 56. 
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байни рафтори зидиҳуқуқӣ ва зарари маънавӣ; 4) гуноҳи зараррасон447. Дар 

ин хусус М.З. Раҳимзода низ қайд намудааст, ки бо таври умумї шартњое, ки 

дар асоси он барои зарари расонидашуда шахс ба љавобгарии маънавї 

кашида мешавад, дар м. 1079 КГ ҶТ пешбинї карда шудаанд. Ба онњо гуноњ, 

алоќаи  сабабї,  рафтори зиддињуќуќї ва зарари маънавии расонидашуда 

дохил мешаванд448. П.З. Мирзоев дар хусуси гуноҳ қайд намудааст, ки тақсим 

кардани гуноҳи зараррасон ба қасдан ва беэҳтиётӣ дар ҳуқуқи гражданӣ 

нақши муҳим надорад, зеро новобаста аз шакли гуноҳ, зарари расонидашуда 

бояд пурра ҷуброн карда шавад. Дар айни замон, меъёрҳои муайян кардани 

хунукназарӣ аҳаммияти калон пайдо мекунанд, зеро ин меъёрҳо ҳамзамон 

ҳамчун меъёри фарқияти байни рафтори гунаҳкор ва бегуноҳ амал 

мекунанд449. Аз андешаҳои болозикр бармеояд, ки ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ дар шакли ҷуброни зарари маънавӣ ба роҳ монда мешавад, 

аксари муҳаққиқон низ њамин нуќтаи назарро љонибдорї менамоянд.  

 Масъалаи дигари баҳсталаб вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ муќаррар намудан сатњ ва андозаи зарари маънавї, шаклҳо ва 

андозаи ҷуброни зарари маънавӣ мебошад, ки дар миёни муҳаққиқон 

гуногунфикриро ба миён овардааст. Дар ин хусус М.З. Раҳимзода дуруст қайд 

намудааст, ки муайян кардани андозаи зарари  маънавї  дар  назария  ва  

таљриба  аз  њама душвор ва бањснок мебошад. Ќонунгузории амалкунандаи 

гражданї на њадди аќал ва на њадди нињої, инчунин на таносуб ё формулаи 

тарзи њисоби љуброни зарари маънавиро муќаррар накардааст, балки њалли 

масъалаи мазкурро ба  салоњдиди суд мегузорад. Њамзамон, КГ ҶТ якчанд 

нуқтаҳоро низ  муайян менамояд, ки татбиќи онњо, дар маљмуъ, ба сифати 

заминаи  њисоб  намудани андозаи љуброни зарари маънавї баромад карда 

 
447 Бободжонзода И.Х. Рецензия на монографию Менглиева Ш.М. Возмещение морального вреда. – 

Душанбе, 1998. – 132 с. // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 2 (26). –  С. 269. 
448 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 
Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 30. 
449 Мирзоев П.З. Вина как условие внедоговорной ответственности государства за ущерб, причиненный 
предпринимателям // Вестник Таджикского национального университета / Серия гуманитарных наук. Часть 
1. – 2011. – № 6 (70). – С. 281.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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метавонанд450. Одатан дар илми ҳуқуқшиносӣ ду роњ ё воситаи ситонидани 

ҷуброни зарар истифода  карда мешавад: 

1) дар шакли табиӣ (ҷуброн дар шакли табиӣ) – дар рафъи зарар ба 

амвол, пешниҳоди амволи ба он баробар ва ғ. 

2) дар ифодаҳои арзишӣ (ҷуброни пулӣ) – ҳангоми ситонидани зарари 

ифодаёфта: арзиши молумулки гумшуда ё вайроншуда, инчунин даромади 

аздастрафта, фоидаи аздастрафта, хароҷоти беасоси бадастомада451.  

Вобаста ба ин масъала М.З. Раҳимзода дуруст қайд намудааст, ки барои 

муайян кардани андозаи љуброни зарари маънавї мањакњои (критерияњои) 

зерин заруранд:  

1) муайян намудан лозим аст, ки то чӣ дараља маълумоти пањншуда 

шараф ва ќадри шахсро доѓдор намудааст.  

2) дар кадом доира маълумоти бадномкунанда пањн мегардад, яъне 

њангоми гуфтугўи шахсї ё дар ВАО. Албатта, дар мавриди дуюм њолати 

азоби рўњї то дараљае  баланд мебошад,  зеро  ҳар ќадаре  ки оид  ба  

маълумоти  бадномкунанда  шахсони зиёд хабар дошта бошанд, њамон ќадар 

андозаи љуброн зиёд мегардад.  

3) таркиби (њайати) шахсоне, ки бо маълумоти  пастзанандаи  шањрванд  

шинос шудаанд.  Агар  маълумот  дастраси  шахсоне шуда бошад, ки 

бевосита ба љабрдида наздикї доранд, ба монанди хешон, дўстон ва 

њамкорон, он гоњ маълумоти пастзананда то дараљае азоби вазнини рўњиро 

ба вай мерасонанд452. 

Дар адабиёти њуќуќии кишварњои хориљї оид ба масъалањои  мазкур 

аќидаҳои гуногун вуљуд доранд. Ба андешаи Ю.Я. Великомислов, њангоми 

муайян кардани андозаи љуброни зарари маънавї судро  зарур  аст, ки 

натанњо  хусусиятњои  инфиродии рӯњии љабрдида, балки њолати моддии 

 
450 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 
Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 31. 
451 Ниг.: Кузнецова Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Ижевск, 1997. – С. 65. 
452 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 

Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 31. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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онро низ ба назар гирад453. Ба андешаи А.П. Гаврилов, андозаи зарари 

маънавї набояд  аз  хусусиятњои  шахсии  љабрдида,  дараљаи эњсоси ранљи 

он, дараљаи худбањодињї, инкишофи љисмонї, љинс ва ѓайрањо вобастагї 

дошта бошад454. М.З. Раҳимзода изҳор намудааст, ки тибќи  талаботи  

ќонунгузории  амалкунанда мањакњои зерини асосии бањои андозаи  зарари  

маънавиро муќаррар кардан мумкин аст: дараљаи азобу шиканљаи љисмонї 

ва рўњии марбут ба хусусиятњои инфиродии шахси љабрдида; хусусияти ба 

љабрдида расонидани ранљу азоби љисмонї ва маънавї; дараљаи гуноњи 

зараррасон дар њолатњое, ки агар гуноњ асоси љуброни зарар бошад; талаботи 

оќилона ва одилона; њолатњои дигари ќобили таваљљуњ455. 

Ба андешаи О.И. Осадачая, шакли ҷуброни зарари маънавӣ бояд ҳам 

дар мурофиаи гражданӣ ва ҳам мурофиаи ҷиноятӣ ягона бошад456. Муҳаққиқ 

иброз медорад, ки ҷуброни зарари маънавӣ ҳам дар шакли моддӣ (пулӣ) ва 

ҳам дар шакли ғайримоддӣ сурат мегирад. Шакли ғайримоддии ҷуброни 

зарари маънавӣ дар ВАО интишор кардани раддияи маълумоте мебошад, ки 

шаъну шараф ва эътибори кории шахсро паст мезанад457. Аммо, КГ ҶТ дар м. 

1116 танҳо шакли пулии ҷуброни зарари маънавиро муқаррар кардааст, 

ҳарчанд дар м. 174 тавассути ВАО бартараф кардани зарари ба шаъну шараф 

ва эътибори шахс расонидашуда муқаррар гардидааст. Новобаста аз ин, М.З. 

Раҳимзода қайд намудааст, ки ќонунгузор шакли  молии рӯёнидани товони 

зарари маънавиро истисно карда бошад ҳам, чунин муќаррарот набояд монеа 

барои тарафњое гардад, ки дар асоси созиш дигар шакли љуброни зарари 

маънавиро муќаррар  менамоянд. Аз  љумла,  љуброни  зарари  маънавї  дар  

шакли  моддї  бо  роњи  додани  мол ё расонидани хизмат458. Дар ин хусус мо 

ба андешаи С.В. Нарижного мувофиқ мебошем, ки чунин қайд намудааст: 

 
453 Ниг.: Великомыслов Ю.Я. Возмещение компенсации морального вреда. – М., 2007. – С. 78. 
454 Гаврилов Э.П. Как определить размер компенсации морального вреда? \\ Российская юстиция. – 2000. – № 
6. – С. 21. 
455 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 
Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 32. 
456 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – С. 116.  
457 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
458 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 

Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 33. 
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«нашри раддияи туҳмат наметавонад шахсро ба пуррагӣ аз азобу ранҷи 

равоние, ки он аллакай кашидааст, раҳо кунад, вале танҳо шояд дар андозаи 

муайян»459.   

Вобаста ба ин масъала Ш.Т. Тағойназаров қайд менамояд, ки ҳаёт ва 

саломатии шаҳрванди шӯравӣ бо пул баҳо дода намешавад. Мутобиќи 

ќонунгузорї вайрон кардани шаъну шараф ва ба саломатии инсон зарар 

расонидан дар шакли моддӣ барқарорнашаванда мебошад460. Дар ҷойи дигар 

муҳаққиқ иброз медорад, ки ҷуброни моддии зарари маънавӣ ҳамчун роҳи 

беҳтари қаноатмандӣ намебошад. Баръакс,  ҷуброни зарари маънавӣ дар 

шакли моддӣ таҳқири шаъну шараф ва эътибори инсон ба ҳисоб меравад461. 

Дар ин хусус метавон андешаи М.Н. Малеинро эътироф кард, ки иброз 

медорад: «Ҳеҷ яке аз тарафҳо наметавонанд, ки ҷуброни зарари маънавиро 

бо пул баҳо диҳад, барои мисол, ҳаёт, саломатӣ, номус ва монанди инҳо»462. 

Дар идома муҳаққиқ қайд менамояд, ки «... дар ин робита сухан гуфтан на дар 

бораи ҷуброн, балки ҷавобгарӣ барои зарари ғайримоддӣ дурустар 

мебошад»463. Андешаҳои муҳаққиқон қобили дастгирӣ мебошанд, зеро воқеан 

дарду алами инсонро бо ҳеҷ гуна миқдор пул баҳо додан мумкин нест ва инро 

ҳеҷ кас низ муайян карда наметавонад.   

Як гурӯҳи муҳаққиқон бар он андешаанд, ки ҷавобгарӣ барои вайрон 

кардани муносибатҳои ғайримолумулкӣ бояд бо қоидаҳои умумӣ хусусияти 

ғайримолмулкӣ дошта бошад. Ҷавобгарии хусусияти молумулкидошта 

(мисол, ҷаримаи пулӣ) танҳо дар он ҳолатҳое истифода карда мешавад, ки 

чораҳои ғайримолумулкӣ ба рафтори иштирокчиёни муносибатҳои шахсии 

ғайримолумулкӣ ба таври кофӣ таъсири ҳавасмандӣ расонида наметавонанд. 

Махсусан, дар ҳолатҳое, ки вазъияти то ҳуқуқвайронкунӣ вуҷуддоштаро 

 
459 Ниг.: Нарижний, C.B. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве. – СПб.: Издат. дом 
«Герда»,  2001. – С. 16. 
460 Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданско – правовое регулирование личных неимущественых прав граждан в 
СССР.  – Душанбе: Дониш, 1990. – С. 151. 
461 Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Асари зикршуда. – С. 153. 
462 Ниг.: Сухаревский И.А.  Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 102. 
463 Ниг.: Сухаревский И.А.  Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 102. 
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барқарор кардан ғайриимкон мебошад. Масалан, дар сурати вайрон кардани 

махфияти маълумот барқарорсозии махфияти он маълумот ғайриимкон 

мебошад464.  

О.И. Осадачая масъалаи ҳифзи конститутсионӣ-ҳуқуқии ҳуқуқи инсонро 

аз оқибатҳои зарари маънавӣ баррасӣ карда, ба чунин хулоса омадааст, ки 

шаклҳои ҳифзи ҳуқуқҳои инсон аз оқибатҳои манфии зарари маънавӣ вобаста 

ба намуди ҳуқуқҳо ва неъматҳои вайроншудаи ғайримоддӣ метавонанд 

тасниф карда шаванд. Вобаста ба ин чунин шаклҳои ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз 

зарари маънавӣ фарқ кардан мумкин аст: 

1) ҷуброни хароҷоти табобат, аз ҷумла барқарорсозии равонӣ; 

2) барқарор кардани шаъну шараф (аз ҷумла, вобаста аз вазъи мушаххас, 

шаъну эътибори ҷинсӣ, миллӣ, динӣ ва ғ.) ва эътибори корӣ тавассути 

интишор ё пахши раддияҳои мувофиқ дар ВАО; 

3) рад кардани маълумот дар бораи ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ; 

4) барқароркунии ҳуқуқҳои муаллифӣ, ки инҳоро дар бар мегирад: 

- барқарор ё эътирофи муаллифӣ; 

- барқарор кардани ҳуқуқ ба ном (ҳуқуқи истифода ё иҷозати истифодаи 

асар бо номи аслии муаллиф, тахаллус ё бидуни зикри ном, яъне беном); 

- барқарор кардани ҳуқуқи интишор ё иҷозати интишори асар дар ҳама 

шакл; 

- барқарор кардани ҳуқуқи ҳимояи асар, аз ҷумла унвони он, аз ҳар гуна 

таҳриф ё дигар суиқасд, ки метавонад ба шаъну шарафи муаллиф осеб 

расонад465. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ шаклҳои гуногуни ҷуброни зарари маънавӣ аз 

ҷониби муҳаққиқон пешниҳод карда шудаанд. Масалан, В.Я. Понарин усули 

«ҳаррӯза»-и ҷуброни зарари маънавиро пешниҳод менамояд.  Усули 

«ҳаррӯза» ҳисобкунии ҷубронро аз рӯйи шумораи рӯзҳои сол дар назар 

 
464 Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданско – правовое регулирование личных неимущественых прав граждан в 
СССР.  – Душанбе: Дониш, 1990. – С. 206. 
465 Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий 
причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 126–127. 
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дорад, ки бо назардошти даромади моҳона ё даромади ҳуқуқвайронкунанда 

дар як рӯз муайян карда мешавад466. Чунин андешаро В. Усков низ тарафдорӣ 

мекунад. Ў пешниҳод мекунад, ки вазъи моддии ҷабрдида ҳангоми муайян 

кардани андозаи ҷуброни зарари маънавӣ бояд ба назар гирифта шавад. Ба 

андешаи муҳаққиқ, барои он ки ҷабрдида аз ҷуброни пулии пешниҳодшуда 

эҳсоси мусбатро ҳис кунад, маблағ бояд ҳар қадар зиёдтар бошад, ҳатто аз 

даромади ҷабрдида ҳам зиёдтар бошад467. 

Илова ба усули «ҳаррӯза» В.Я. Понарин усули «пас аз муҷозот»-ро 

пешниҳод мекунад. Моҳияти он ба муқаррар кардани ҷуброни пулии зарари 

маънавии расонидашуда вобаста ба андозаи санксияи моддаи КҶ ҶТ нисбат 

ба судшаванда вобастагӣ дорад. Дар ин сурат, дар ҳар як моҳи аз озодӣ 

маҳрум кардан аз шахси гунаҳкор як музди ҳадди ақали моҳона ситонида 

мешавад468. Оид ба масъалаи андозаи ҷуброни зарари маънавӣ П.З. Мирзоев 

бисёр бомаврид қайд намудааст, ки ҳаҷми ҷуброни зарари рӯҳӣ (маънавӣ) 

наметавонад «тибқи як шаблон» ҳисоб карда шавад, зеро аввалан, он хилофи 

қонунгузории гражданӣ аст (м. 1115 КГ ҶТ) ва дуюм, хусусиятҳои инфиродии 

ҷабрдида аз мадди назар дур хоҳанд монд. Ҳамин тариқ, ҳаҷми ҷуброни 

зарари рӯҳиро новобаста ба даромади миёнаи беш аз 10 сол ё бо назардошти 

нишондиҳандаҳои ҳадди ақали ҳисоб муайян кардан мумкин нест469. Воқеан, 

масъалаи ҷуброни зарари маънавӣ дар шакли пулӣ, ки қонунгузорӣ муқаррар 

кардааст, яке аз масъалаҳои баҳсталаб буда, муайян намудани андозаи 

ҷуброни зарари маънавӣ то кунун дар таҳқиқоти муҳаққиқон, қонунгузорӣ ва 

таҷрибаи судӣ ҳалли худро наёфтааст. КГ ҶТ муайян намудани андозаи 

зарари маънавиро ба салоҳдиди суд вогузоштааст. Ба андешаи П.З. Мирзоев, 

тибқи қонунгузорӣ ҳаҷми ҷуброн дар сурати беэҳтиётии ҷиддии ҷабрдида 

 
466 Ниг.: Понарин В.Я. Заишта имущественных прав личности в уголовном процессе России. – Воронеж,  
1994. –  С. 84. 
467 Усков В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Российская юстиция. – 2000. – № 12. 
– С. 25. 
468 Ниг.: Понарин В.Я. Заишта имущественных прав личности в уголовном процессе России. – Воронеж,  
1994. –  С.86. 
469 Мирзоев П.З. Компенсация неимущественного вреда, как форма реализации внедоговорной 
ответственности государства за вред, причиненный предпринимателям // Правовоя жизнь. – 2013. – № 3 (03). 
– С. 75. 
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бояд коҳиш дода шавад. Аммо, меъёрҳои возеҳи ҷудо кардани хунукназарии 

дағалона аз одӣ на тибқи қонун, на бо амалияи судӣ ва на бо доктринаҳои 

ҳуқуқӣ таҳия нашудаанд. Аз ин рӯ, ҳалли ин масъала дар шароити муосир 

комилан ба ихтиёри субъективии судя вобаста аст470. Дар ин хусус М.З. 

Раҳимзода дуруст қайд намудааст, ки бо назардошти оне, ки қонунгузорӣ 

номгўи истисноии расмии мањаки бањои андозаи љуброни  зарари  маънавиро  

муайян накардааст, судњо метавонанд мањакњои иловагии дигари махсусро 

татбиќ  намоянд, аммо чунин њолат маќомоти судиро дар њолати мураккаб 

мегузорад. Аз ин љо вобаста ба њамон як  мањак  дар  назария аќидањои 

гуногуни ба њам мухолиф ва дар таљрибаи судњо нобоварибахшона татбиќи 

муќаррароти ќонун њангоми  њисобї  кардани  андозаи љуброн бо салоњдиди 

худ љой дорад471. Муҳаққиқ дар ҷойи дигар қайд кардааст, ки ҳамзамон бояд 

ба назар гирифт, ки  зиёд  ва  гуногун  будани  шартњои  муайян намудани  

андозаи  љуброни  зарари  маънавї бањои  аниќи  азоби  рўњии  

расонидашударо ѓайриимкон мегардонанд472. Ба андешаи А.М. 

Эределевский, зери мафњуми хусусиятњои инфиродии љабрдида дар маънои 

м.м. 151 ва 1101 Кодекси граждании ФР (м. 174  ва м. 1116  КГ ҶТ) њолати 

исботшавандае фањмида шавад, ки суд бояд бо тарзњои пешбининамудаи 

ќонунгузории мурофиавї муќаррар намояд ва њангоми бањо додани дараљаи 

воќеии азоби љисмонї ё рӯњї, инчунин муайян кардани андозаи  љуброни  

дахлдор ба назар гирад473. Дар ин хусус андешаи қобили қабулро Ш.М. 

Менглиев ќайд намудааст, ки судҳо ба таври аниќ эквиваленти зарари 

маънавиро муќаррар карда наметавонанд474.   

Вобаста ба андешаҳои муҳаққиқон, чунин хулосабарорӣ кардан мумкин 

аст, ки оид ба масъалаи шакли пулии ҷуброни зарари маънавӣ мо ба андешаи 

 
470 Мирзоев П.З. Вина как условие внедоговорной ответственности государства за ущерб, причиненный 
предпринимателям // Вестник Таджикского национального университета / Серия гуманитарных наук. Часть 
1. – 2011. – № 6 (70). – С. 282. 
471 Рањимзода М.З. Ҷуброни зарари маънавї њангоми паст задани шараф, ќадр ва эътибори корї // 
Қонунгузорӣ. – 2016. – № 3 (23). – С. 32. 
472 Рањимзода М.З. Асари зикршуда. – С. 33. 
473 Ниг.: Эределевский  А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства  и  
судебной  практики. -3-е  изд., испр. и доп. – М.: 2004. – С. 186. 
474 Ниг.: Менглиев Ш.М. Избранные труды  по  гражданскому  праву. – Душанбе,  2011. – С. 590. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330436&selid=27249599
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Ш.Т. Тағойназаров мувофиқ мебошем, зеро Конститутсияи ҶТ ҳуқуқ ва 

неъматҳои ғайримоддии инсонро дорои арзиши олӣ эътироф кардааст. Аз ин 

рӯ, ҳеҷ гуна арзиши пулӣ ва молӣ неъматҳои ғайримоддии инсон – ҳаёт, 

саломатӣ, шаъну шараф, номус, номи нек ва монанди инҳоро наметавонад 

иваз намояд. Оид ба масъалаи муайян намудани андозаи ҷуброни зарари 

маънавӣ бошад, мо ба андешаҳои муҳаққиқон Ш.М. Менглиев ва М.З. 

Раҳимзода розӣ мебошем, зеро суд чӣ қадар маҳакҳоеро омӯзад ҳам, муайян 

намудани андозаи ҷуброни зарари маънавӣ барои ҷабрдида боадолатона 

буда наметавонад.  

Ҳамин тавр, ба андешаи мо, бояд, пеш аз ҳама, шакли пулии ҷуброни 

зарари маънавӣ ҳамчун тарзи дуюминдараҷаи ҳифзи ҳуқуқи инсон танҳо дар 

ҳолати интихоби ҷабрдида эътироф карда шуда, дар қонунгузорӣ ва амалия 

бештар ба тарзҳои барқароркунии ҳолати ҷабрдида эътибор дода шавад. 

Масалан, дар ҳолати туҳмат ва таҳқир ҷавобагарро вазифадор кардан лозим, 

ки то ҳадди имкон ҳолати пешинаи ҷабрдидаро барқарор намояд. Аммо, 

мутаассифона, на ҳама вақт ҳолати пешинаи ҷабрдидаро барқарор кардан 

мумкин аст. Масалан, дар ҳолати доғдор кардани номуси шахс, аз ҳаёт 

маҳрум кардани шахс, зарари вазнин расонидан ба саломатӣ ва монанди 

инҳо. Бинобар ин, беҳтар мебуд, ки ҷиҳати қонеъгардонии ботинии ҷабрдида 

ва кам кардани азоби равонии ӯ дар м. 12-и КГ ҶТ «ба равондармонӣ фаро 

гирифтани ҷабрдида» ҳамчун чораҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

муқаррар карда шавад. Бинобар сабаби ба ҷабрдида мушкил будани ҷараёни 

исботнамоии зарари маънавӣ беҳтар мешуд, ки ифодаҳои «ҷуброни зарари 

маънавӣ» ва «узрпурсии оммавӣ», ки таҷрибаи низоми ҳуқуқи шуравӣ ба 

ҳисоб мераванд, дар м. 47-и КҶ ҶТ ҳамчун навъи ҷазои иловагӣ муқаррар 

намуда, раванди ҷубронсозии зарари маънавиро, ки аз туҳмат, таҳқир ва 

дигар кирдорҳои ҷиноятӣ ба вуҷуд омадаанд, на дар мурофиаи гражданӣ, 

балки дар мурофиаи ҷиноятӣ ба роҳ монда шаванд. 
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2.4. Ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

  Масъалаи ҳифзи шаъну шараф, қадру қимат ва эътибори инсон яке аз 

масъалаҳои пураҳамият ба ҳисоб рафта, сарчашмаи худро ҳанӯз аз низомҳои 

таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон мегирад. Дар ин хусус У.А. Азиззода дуруст 

қайд намудааст, ки њар як инсон ба неъматњои баландарзише чун шаъну 

шараф ва эътибори шахсӣ њуќуќи људонопазир дорад. Аммо, кирдорњое чун 

туњмат ва тањќир боиси поймол гардидани онњо гардида, дар натиља ба инсон 

зарари маънавї мерасонанд. Аз ин љост, ки  њуќуќњои зикршудаи инсон дар 

сарчашмањои таърихї-њуќуќї ва баъдан дар ќонунгузории миллї мустањкам 

гардидаанд. Бо ташаккул ёфтани муносибатњои љамъиятї ва хусусияти 

фаромиллї гирифтани проблемањои њифзи њуќуќи инсон тадриљан њуќуќњои 

зикршудаи инсон  дар санадњои байналмилалї низ танзими њуќуќї пайдо 

намудаанд.  Новобаста аз ин, масъалаи њифзи шаъну шараф ва эътибори 

шахсии  инсон аз кирдорњои зиддињуќуќии туњмату тањќир хусусияти таърихї  

дошта, њанўз садсолањо ќабл аз ин дар низомњои таърихї-њуќуќии тољикон 

мавриди танзим ва њифз ќарор гирифта буданд475. Муҳаққиқ дар ҷойи дигар 

қайд менамояд, ки Авесто ва дигар сарчашмањои њуќуќи  зардуштї 

кирдорњоеро ба монанди туҳмат, таҳқир, фиреб ва дурӯғ њамчун љиноят ба 

муќобили озодии шахсият, шаъну шараф ва эътибори инсон шуморидаанд476. 

Т.Р. Юсифова низ бисёр дуруст қайд намудааст, ки масъалаи ҳифзи шаъну 

шараф ва эътибори корӣ аҳаммияти худро гум намекунанд, зеро онҳо 

бевосита ба шахсияти инсон ва эътибори кории ӯ алоқаманд мебошанд. 

Татбиқи амалии ҷанбаҳои мухталифи ҳифзи шаъну шараф ва эътибори корӣ 

ба сифатан беҳтар шудани сатҳи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва ба 

 
475 Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Њифзи њуќуќи инсон аз туњмат ва тањќир дар низоми њуќуќи зардуштї // 
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2020. – № 5. – С. 
254-255.   
476 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 49. 
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беҳбудии кулли ҷомеа мусоидат мекунад477. Воқеан, масъалаи ҳифзи шаъну 

шараф ва эътибори инсон имрӯз вазифаи ҳар як давлати демокративу 

ҳуқуқбунёд мебошад.   

Бояд тазаккур дод, ки яке аз масъалаҳои муҳим оид ба ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ кирдорҳои зиддиҳуқуқии туҳмат ва таҳқир ба ҳисоб 

мераванд, зеро ин кирдорҳои зидиҳуқуқӣ аз ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ 

сарчашма гирифта, дар ин низомҳои ҳуқуқӣ ҳамчун рафтори ҷиноятӣ 

эътироф гардида, ҷазои вазнин дода мешуданд. Дар ҳама сарчашмаҳои 

ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ туҳмат ва таҳқир кирдорҳои аз рӯйи оқибат 

хавфнок ҳисобида шуда, бисёр сахт маҳкум гардидаанд. Дар ин хусус У.А. 

Азиззода дуруст қайд намудааст, ки чун  инсон ва њуќуќу манфиатњои ў аз 

ќадим дар њама низомњои њуќуќии динию миллї объекти асосии њифзи њуќуќ 

дониста  мешуд,  дар  доираи  онњо ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон ва њифзи 

эътибори он аз туњмату тањќир диќќати љиддї зоњир мегардид478. Дар ҷойи 

дигар содир кардани ҷинояти таҳқирро мисол оварда, ӯ қайд менамояд, ки 

дар њолате, ки шахс љинояти тањќирро содир мекард, ба ў љазо дар шакли 

мањбас  кардан татбиќ мегардид, вале дар сурати такрор содир кардани 

њамин љиноят нисбати ў љазои ќатл амалї мешуд479. Аз ин љост, ки дар њама 

сарчашмањои њуќуќи зардуштї туњмат њамчун кирдори љиноятӣ мањкум 

шудааст480. Дар ҳақиқат, муҳаққиқ дуруст қайд намудааст, зеро агар меъёрҳои 

ҳуқуқи қонунгузории имрӯзаро вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ бо сарчашмаҳои таърихӣ муқоиса намоем, маълум мегардад, 

ки низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон нисбат ба низоми муосир ба 

 
477 Юсифова Т.Р. Клевета как объект уголовно-правовой охраны // Научные  изыскания  молодежи  в  эпоху 
информатизации и глобализации: сборник  научных  трудов  по  материалам  I  Международной  научно-
практической молодежной конференции 31 марта января 2017. – Оренбург: Научно-издательский центр 
«Открытое знание», 2017. – С. 31. 
478 Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Њифзи њуќуќи инсон аз туњмат ва тањќир дар низоми њуќуќи зардуштї // 
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2020. – № 5. – С. 
255. 
479 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 39.  
480 Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Њифзи њуќуќи инсон аз туњмат ва тањќир дар низоми њуќуќи зардуштї // 
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон / Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2020. – № 5. – С. 
258. 
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масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ диққати ҷиддӣ зоҳир 

кардаанд. 

Азбаски қонунгузории кишвар (на гражданӣ ва на ҷиноятӣ) мафҳуми 

туҳмат ва таҳқирро пешбинӣ накардаанд, моро зарур аст, ки каме ба мафҳуму 

моҳияти онҳо равшанӣ андозем. Доир ба ин масъала муҳаққиқон андешаҳои 

мухталифро, ки дар маҷмуъ, як мазмунро ифода мекунанд, баён доштаанд. 

Б.Ш. Саидамиров ва А.А. Розиқзода дуруст қайд намудаанд, ки туҳмат яке аз 

роҳҳои паст задани шаъну шарафи намояндаи ҳокимият (инсон) буда, 

метавонад боиси оқибатҳои вазнин дар шакли душвориҳо дар хидмат (аз 

вазифа сабукдӯш кардан, паст кардани вазифа) ва дар баъзе ҳолатҳо худкушӣ 

гардад481. Ба андешаи Л.А. Раҳмонова, туҳмат паҳн кардани маълумоти 

бардурӯғ ва ба ҳақиқат номувофиқ аст, ки шаъну эътибори шахсро паст 

мезанад482. Ба андешаи Ш.К. Ғаюров, маълумоти бардурӯғи пастзанандаи 

шаъну шараф, ки асоси туҳматро ташкил медиҳад бояд дидаю дониста дурӯғ 

бошад ва шаъну шараф ё обрӯи шахсро паст занад483. Ба андешаи С.В. 

Назаров, туҳмат - паҳн кардани маълумоти бардурӯғест, ки шаъну шарафи 

шахси дигарро паст мезанад ё обрӯи ӯро мерезонад. Объекти бевоситаи 

таркиби туҳмат муносибатҳои ҷамъиятӣ буда, ҳифзи шаъну шараф ва 

эътибори шахсро таъмин мекунанд. Объекти мустақими иловагиро метавон 

муносибатҳои иҷтимоӣ номид, ки тартиботи ҷамъиятиро таъмин мекунанд. 

Ин бо он шарҳ дода мешавад, ки мафҳуми шараф аз ахлоқ бармеояд, ки он 

яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ мебошад484. И.К. Усмонов қайд мекунад, ки 

туҳмат паҳн кардани маълумоти бардурӯғ, паст задани шаъну шарафи шахси 

 
481 Саидамиров Б.Ш., Розикзода А.А. Клевета, как способ унижения чести и достоинства представителей 
власти // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2012. – № 11. – С. 99. 
482 Рахманова Л.А. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление – сдерживающий фактор от 
совершения, данного  правонарушения // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 51. 
483 Гаюров Ш.К. Злоупотребление личным информационным правом: проблема адекватности 
охранительных мер // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в 
обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 30-31. 
484 Ниг.: Назаров С.В. Преступления против личности: учебное пособие. – СПб., 2019. – С. 101. 
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дигар ё паст задани обрӯи ӯ мебошад485. Ф.М. Шоев туҳматро ҳамчун паҳн 

намудани маълумоти баръало дурӯғ ва таҳқирро ҳамчун паст задани шаъну 

эътибор маънидод намудааст486. Ш.К. Ғаюров дар ҷойи дигар қайд менамояд, 

ки ба маълумоти туҳматомез танҳо он маълумотҳое дохил мешаванд, ки 

натанҳо дурӯғанд, балки шаъну шарафи инсонро паст мезананд ё обрӯи ӯро 

мерезонанд. Туҳмат натанҳо маълумот, балки афкори субъективиро низ 

ифода мекунад, ки шаъну шарафи инсонро паст мекунад ва обрӯи ӯро 

мерезонад. Маълумоти бардурӯғ, ғаразнок ва бадномкунанда бояд ба шахси 

мушаххас ирсол карда шавад487. Таҳқир низ дорои мафҳуму моҳияти худ 

буда, аз туҳмат фарқ мекунад, зеро туҳмат баҳри паст задани шаъну шараф ва 

эътибори инсон равона карда шудааст. И.К. Усмонов оид ба мафҳуми таҳқир 

қайд менамояд, ки таҳқир – паст задани шаъну шарафи шахси дигар аст, ки 

дар шакли ношоиста ифода ёфта, сазовори маҳкум кардан мебошад, ки чӣ 

тавр онҳо бадахлоқанд488. Ба андешаи Ш.К. Ғаюров, таҳқир метавонад дар 

назди омма ва инчунин дар набудани ҷабрдида сурат гирад. Таҳқир инчунин 

дар ҳолате хоҳад буд, ки баҳодиҳии шахсияти инсон ба воқеият мувофиқ 

бошад, аммо он дар шакли ношоиста ба амал бароварда мешавад. Ин фарқи 

байни таҳқир ва туҳмат аст. Таҳқир дар суханронии оммавӣ, асарҳои оммавӣ 

ё ВАО вобаста ба иҷрои вазифаи ҷамъиятии ҷабрдида метавонад сурат 

гирад489. Л.И. Қобилова мазмун ва моҳияти таҳқирро чунин шарҳ додааст: 

таҳқир метавонад ба таври шифоҳӣ, хаттӣ, бо имову ишора ва ғ. ба амал 

бароварда шавад. Он метавонад оммавӣ бошад, яъне дар ҳузури бегонагон 

содир шавад, ғоибона бошад, яъне дар сурати набудани худи ҷабрдида содир 

 
485 Усманов И.К. О моральной сущности вопросов связанных с клеветой и оскорблением // 
Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе / Материалы  
международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 80. 
486 Шоев Ф.М. Ҳуқуқи дахлнопазирии шахсият // Масоили назариявӣ ва амалии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Маводи конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 62-юмин солгарди қабули Эъломияи ҳуқуқи 
башар. – Душанбе, 2011. – С. 172. 
487 Гаюров Ш.К. Злоупотребление личным информационным правом: проблема  адекватности 
охранительных мер // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в 
обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 31. 
488 Усманов И.К. О моральной сущности вопросов связанных с клеветой и оскорблением // 
Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  
международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 80. 
489 Гаюров Ш.К. Асари зикршуда. – С. 32. 
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карда шавад, ба шарте ки тарафи гунаҳкор мехоҳад дидаю дониста баҳои 

таҳқиромезро ба ҷабрдида расонад. Баръакси туҳмат, гунаҳкор ҳангоми 

таҳқир далелҳои марбут ба ҷабрдидаро хабар намедиҳад, балки ба сифатҳои 

шахсӣ, хусусиятҳо, рафтор ва ғ. баҳо медиҳад490. Ба андешаи Е.В. Медведев, 

агар ранҷиш (таҳқир) шахсан ба ҷабрдида расонида шуда бошад ва дар айни 

замон ба номи неки ӯ таъсир нарасонда бошад, пас туҳмат, баръакс, ба 

муқобили номи неки шахс бо паҳн кардани овозаҳои бардурӯғ равона 

гардидааст, ки шахси туҳматшударо аз ҳуқуқ ба эҳтиром шудан аз ҷониби 

дигарон маҳрум менамояд491. Ба андешаи П.В. Эдилова ва Х.В. Эдилова 

таҳқир ва туҳмате, ки дар суханронии оммавӣ ё васоити ахбори омма ба амал 

бароварда мешавад, нисбат ба таҳқири одӣ (туҳмат) ҷинояти вазнинтар 

мебошад492. 

 Ҳамин тавр, туҳмат ва таҳқир мафҳумҳои ҳуқуқие мебошанд, ки шаъну 

шараф ва обрӯю эътибори инсонро паст мезананд ва ба инсон зарари 

маънавӣ мерасонанд. Туҳмат дар маънои маҳдуд паҳн кардани маълумоти 

бардурӯғ дар бораи шахс ва ё гурӯҳи шахсон мебошад. Дар маънои васеъ 

бошад, туҳмат таснифоти алоҳидаро дар бар мегирад. Ба мисли туҳмати одӣ, 

туҳмат тавассути ВАО ва интернет, туҳмат ҳангоми шахсро дар содир 

кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин гунаҳкор донистан, туҳмат 

ҳангоми шахсро дар содир кардани ҷиноятҳои ҷинсӣ гунаҳкор донистан. Дар 

зери мафҳуми таҳқир бошад, паст задани шаъну шараф ва обрӯю эътибори 

шахс дар шакли қабеҳ фаҳмида мешавад. Азбаски мафҳумҳои туҳмат ва 

таҳқир хусусият, шакл ва таснифоти онҳоро фаро мегиранд, бинобар ин, бояд 

дар қонунгузорӣ дақиқан ва васеъ муқаррар карда шаванд. 

 
490 Кабилова Л.И. Защита чести, достоинства, деловой репутации  от клеветы и оскорблений в 
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развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 71.  
491 Медведев Е.В. Сравнительно-правовые аспекты законодательного регулирования ответственности за 
клевету // Вектор науки ТГУ. – 2009. – № 2 (5). – С. 93. 
492 Эдилова П.В., Эдилова Х.В. Уголовная ответственность за диффамацию // Государственно-правовое и 
социальное развитие современного общества: теоретические и практические аспекты / Материалы I 
Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет». – 2018. – С. 173. 
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 Криминализатсия ва декриминализатсия чунин падидаҳое ба ҳисоб 

мераванд, ки баҳри такмили қонунгузории ҷиноятии ҶТ равона карда 

шудаанд. Аммо, набояд чунин тағйиротҳо боиси паст задани арзишмандии 

ҳуқуқу озодиҳои инсон гарданд. Арзишмандӣ ва дахлнопазирии ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар раванди такмили қонунгузории ҷиноятӣ 

бояд ба инобат гирифта шаванд. У.А. Азиззода дуруст қайд намудааст, ки 

баъд аз қабули КҶ ҶТ соли 1998 зиёда аз 30 қонун оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба КҶ ҶТ қабул карда шудааст. Аммо ворид кардани 

тағйиру иловаҳои зиёд натанҳо ҳолати қонунгузориро беҳтар намесозад, 

баръакс, бисёр меъёрҳои мухолифро ба вуҷуд меоварад493. Дар ин замина 

метавон қайд намуд, ки яке аз чунин тағйиротҳо ин декриминализатсия 

кардани туҳмат ва таҳқир мебошад. Яъне, ҶТ пас аз 5 моҳи 

декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир дар ФР дар асоси Қонуни ҶТ 

«Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба КҶ ҶТ» аз санаи 3.07.2012, 

№844 туҳмат ва таҳқирро аз предмети танзими КҶ ҶТ бароварда, дар КҶ ҶТ 

м. 1741 дар як модда муқаррар кардааст. Аммо пас аз 25 рӯзи 

декриминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир дар Тоҷикистон, ФР такроран 

туҳматро ҳамчун кирдори ҷиноятӣ муқаррар намуд494. Пас, чаро ҶТ такроран 

на туҳмат ва на таҳқирро ба КҶ ҶТ барқарор накард? Олимони ватанӣ ба 

монанди У.А. Азиззода495, Т.Ш. Шарипов496, С.Э. Баҳриддинзода497, А.И. 

Сафарзода498, Ф.А. Мирзоахмедов499 оид ба криминализатсия ва 

декриминализатсия кардани чандин моддаҳои мухталифи КҶ ҶТ андешаронӣ 

 
493 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – 
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 308.  
494 Зокирзода З.Х., Бобохонов Ф.А. Криминализация и декриминализация клеветы в уголовном 
законодательстве Республики Таджикистан // Правовая позиция. – 2021. – № 9. – С. 19. 
495 Ниг.: Азизов У.А. Развитие уголовно законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, Ирфон, 
2006. – С. 113.  
496 Шарипов Т.Ш., Хайдарова А.И. Ретроактивность (обратная сила) уголовного закона при 
декриминализации деяния // Вестник Таджикского национального университета / Серия социально-
экономических и общественных наук. – 2018. – № 2. – С. 225.  
497 Бахриддинзода С.Э., Бахриддинова Д.С. Некоторые вопросы усовершенствования уголовного 
законодательства Республики Таджикистан // Законодательство. – 2016. – № 4 (24). – С. 14-16. 
498 Сафарзода А.И., Раҳмонзода М. Такмили қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон оид ба фаъолияти 
ғайриқонунии бонкӣ // Осори Академии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – № 1 (41). – С. 67-79.  
499 Мирзоахмедов Ф.А. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний в сфере 
преступлений против общественной безопасности // Правовая жизнь. – 2017. – № 2 (18). – С. 109. 
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кардаанд, вале доир ба криминализатсия ва декриминализатсия кардани 

туҳмат ва таҳқир таҳқиқоти маҷмуӣ ва мушаххас гузаронида нашудааст. 

Тавре олимон қайд менамоянд, масъалаи декриминализатсия кардани 

тӯҳмат ва таҳқир яке аз масъалаҳои рӯзмарраи ҳуқуқист, ки таҳлил ва 

таҳқиқоти ҳамаҷонибаро талаб мекунад. Масъалаи декриминализатсия 

кардани туҳмат ва таҳқир бевосита бо фаъолияти рӯзноманигорӣ (ВАО) ва 

озодии сухан рабт дорад500. Барои декриминализатсия кардани туҳмат ва 

таҳқир то соли 2012 як қатор конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ бо 

ташаббуси намояндагии ВАО ва САҲА дар ҶТ ташкил гардидаанд. Тавре 

намояндаи САҲА дар Тоҷикистон Владимир Пряхин қайд менамояд, мавзуи 

декриминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир дар Тоҷикистон нав нест. Дар 

тӯли 3-4 соли охир ин масъалаи мубрами Тоҷикистон мавзуи чанд 

конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, ки бо иштироки васеи ҷомеаи 

Тоҷикистон баргузор мешаванд, табдил ёфтааст. Аз ҷумла, 24-уми сентябри 

соли 2004 САҲА конференсияи 6-уми Осиёи Марказиро оид ба масъалаҳои 

ВАО баргузор кард, ки мавзуи он «Мушкилоти асри XXI барои расонаҳои 

Осиёи Марказӣ: танзими туҳмат ва озодии иттилоот» буд.  Аз натиҷаи ин 

конфронс Эъломияи Душанбе дар бораи туҳмат ва озодии иттилоот қабул 

карда шуд.   

Яке аз чунин конференсияҳо дар таърихи 9-10-уми октябри соли 2008 бо 

иштироки олимони ватанӣ ва роҳбарони сохторҳои гуногун зери унвони 

«Декриминализатсияи туҳмат ва таҳқир – як қадами муҳим барои рушди 

демократия дар ҷомеа» баргузор карда шудааст. Дар конференсияи мазкур 

иштирокчиён бо маърузаҳои худ оид ба паҳлуҳои мухталифи 

декриминализатсияи туҳмат ва таҳқир андешаронӣ карда, мутаассифона, 

аксари онҳо декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқирро дастгирӣ 

кардаанд. Маҳз ин маърузаю пешниҳодҳои иштирокчиёни конференсия 

 
500 Иноятов И. Связь и взаимодействие норм гражданского права о защите чести и достоинства с нормами 
уголовного права о диффомации в отношении средств массовой информации // Декриминализация клеветы 
и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  международной  
конференции. – Душанбе, 2008. – С. 17. 
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баҳри декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир дар Тоҷикистон равона 

карда шудааст. Дар натиҷаи конференсияи мазкур иштирокчиёни 

конференсия ба Президенти ҶТ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ 

муроҷиатнома пешниҳод намуда буданд, ки ин ҳолат ба ҷараёни 

декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир таъсири зиёд расонидааст. Дар 

муроҷиатномаи онҳо чунин омада буд: «Бо назардошти вазъи мавҷуда, ба 

Шумо, Ҷаноби Олӣ, Президенти ҶТ, инчунин ба Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии ҶТ хулосаҳои зерини иштирокчиёни конференсияро 

пешниҳод менамоем: 

- ҷазои ҷиноятӣ, аз ҷумла ҳабс, аз ҳад зиёд аст ва ба вазнинии ҷиноятҳои 

марбут ба таҳқир ва туҳмат мувофиқ нест ва беасос ба маҳдуд кардани 

озодии сухан ва муқаррар кардани сензура ва худсензура дар ВАО мусоидат 

мекунад; 

- барои ҷазо додани туҳмат ва таҳқир ҷазоҳое, ки дар низоми ҳуқуқи 

гражданӣ пешбинӣ шудаанд, ба қадри кофӣ мувофиқанд; 

- мавҷуд будани м. 330 «Таҳқир ба намояндаи мақомот» дар КҶ ҶТ 

хилофи меъёрҳо ва амалияи байналмилалӣ мебошад, ки тибқи он 

мансабдорони баландпоя бояд дар суроғаи худ танқиди бештарро қабул 

кунанд»501.  

 Бояд тазаккур дод, ки ҷавҳари далели аксари иштирокчиёни 

конференсия баҳри декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир ВАО, 

ҳуқуқи рӯзноманигорон ва озодии сухан мебошад. Аз натиҷаи ин 

конференсияҳо бармеояд, ки масъалаи декриминализатсия кардани туҳмат ва 

таҳқир, пеш аз ҳама, бо ташаббуси кормандони ВАО ба миён омадааст. Тавре 

Л.А. Раҳмонова қайд мекунад, тавре ки ман фаҳмидам, имкони паҳн кардани 

маълумоти туҳматомез дар ВАО иҷозат дода шудааст, аммо онҳо ҷавобгарии 

ҷиноятиро барои чунин амалҳо шадид меҳисобанд ва ба назар гирифта 

намешавад, ки чунин амалҳо ҳуқуқи инсон ё шахси ҳуқуқиро поймол 

 
501 Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  
международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 84. 
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мекунад502. Дар ин хусус А. Холиқов қайд мекунад, ки дар аксари кишварҳои 

ҷаҳон туҳмат ва таҳқир бо қонуни ҷиноятӣ манъ карда шудаанд. Аммо, 

вақтҳои охир баъзе созмонҳои ҷамъиятии байналмилалӣ зуд-зуд ба танқиди 

ин муқаррарот ва бо ташаббуси декриминализатсия кардани туҳмат ва 

таҳқир ва ҳалли қонуни гражданӣ оид ба баҳсҳои марбута оғоз карданд. Дар 

ин самт қадамҳои муайяни амалиро оид ба декриминализатсия кардани 

туҳмат ва таҳқир мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар Босния ва 

Ҳерсеговина (2002), Гурҷистон (2004), Гана (2001), Шри-Ланка (2002) ва 

Украина (2001) қонунҳо дар бораи декриминализатсия кардани туҳмат ва 

таҳқир қабул шудаанд503.  

Яке аз далелҳои тарафдорони декриминализатсия шудани туҳмат ва 

таҳқир дар он ифода мегардад, ки гӯё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми ҳифзи 

шаъну шарафи инсон баҳси гражданиро аз ҷиноятӣ фарқ карда 

наметавонистаанд. И. Иноятов дар ин хусус қайд мекунад, ки амалияи 

ҳуқуқҳифзкунӣ нишон медиҳад, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ на ҳама вақт баҳси 

гражданиро оид ба ҳифзи шаъну шараф ва парвандаи ҷиноятиро барои 

туҳмат ва таҳқир фарқ мекунанд ва меъёрҳои кодекси ҷиноятӣ оид ба туҳмат 

ва таҳқир на ҳама вақт дуруст шарҳ дода мешаванд. Ҳолатҳое мешаванд, ки 

дар маҳалли баррасии баҳси гражданӣ барои ҳифзи шаъну шараф парвандаи 

ҷиноятӣ оғоз карда мешавад ё баръакс504.   

Тарафдорони декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир дараҷаи 

пасти хатари ҷамъиятӣ доштани онҳоро ба ҳайси яке аз далелҳои худ 

пешниҳод менамоянд. Дар баробари ВАО, ҳуқуқи рӯзноманигорон, озодии 

сухан  ва дигар далелҳо, дараҷаи хатари ҷамъиятӣ ҳамчун маҳаки 

декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир аз ҷониби бисёре аз муҳаққиқон 
 

502 Рахманова Л.А. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление – сдерживающий фактор от 
совершения, данного  правонарушения // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 50. 
503 Холиков А. Декриминализация клеветы и оскорбления и её влияние на механизмы защиты чести и 
достоинства человека // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в 
обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 10-11. 
504 Иноятов И. Связь и взаимодействие норм гражданского права о защите чести и достоинства с нормами 
уголовного права о диффомации в отношении средств массовой информации // Декриминализация клеветы 
и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  международной  
конференции. – Душанбе, 2008. – С. 19-20.  
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пешниҳод шудааст. М. Газиев қайд намудааст, ки бо назардошти он ки 

дараҷаи хатари ҷамъиятии туҳмат ва таҳқир нисбат ба дигар ҷиноятҳо ба 

муқобили шахсият ба таври назаррас пасттар аст ва дар содир кардани онҳо 

натанҳо манфиатҳои шахсӣ, балки ҷамъиятию давлатӣ низ таъсир 

мерасонанд (масалан, ҳангоми расонидани зарар ба саломатӣ ё куштор), мо 

ба хулосае омадем, ки бояд туҳмат ва таҳқирро декриминализатсия кунем. 

Тасниф кардани онҳо ба категорияи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ҳалли 

чунин баҳсҳо бо тартиби ҳуқуқии гражданӣ мувофиқи мантиқ мебошад505. Ба 

андешаи Ш.К. Ғаюров, манъкуниҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқӣ ба суиистифода аз 

ҳуқуқҳои шахсии иттилоотии шаҳрвандон таъсир мерасонад. Асоси ин 

таваҷҷуҳи давлат меъёри баҳсноки зиёд шудани хатари ҷамъиятӣ мебошад, 

ки ба шаъну шараф ва эътибори кории шахс таҳдид мекунад. Дар робита ба 

чунин таваҷҷуҳи давлат ба муноқишаҳои хусусӣ саволҳои зерин ба миён 

меоянд: То чӣ андоза чунин криминализатсия чораи муносиби муҳофизатӣ 

аст? Оё бо манъи муқаррароти м. 174-и Кодекси граждании ҶТ маҳдуд шудан 

мумкин аст? Ба назари муаллиф, криминализатсияи паҳн кардани маълумоте, 

ки шаъну шараф ва эътибори кории шахсро бадном мекунад, аз нуқтаи 

назари принсипҳои адолат ва инсондӯстӣ дар м.м. 8-9-и КҶ ҶТ пешбинишуда 

чораи муносиби муҳофизатӣ намебошад506.  

М. Мамадшоев бар он назар аст, ки ин м.м. афзоиши иштироки 

фаъолонаи шаҳрвандонро бозмедорад ва ба рушди равандҳои демократӣ 

халал мерасонанд507. И. Иноятов андешаҳои худро хулоса карда, 

тарафдорияшро ба декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир чунин баён 

доштааст: раванди декриминализатсия кардани туҳмат ва таҳқирро оғоз 

кардан лозим аст. Ҳамзамон, зарур аст, ки сохторҳои давлатӣ, муҳофизони 

 
505 Газиев М. Криминологическое обоснование уголовной ответственности за клевету и оскорбление // 
Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  
международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 24. 
506 Гаюров Ш.К. Злоупотребление личным информационным правом: проблема  адекватности 
охранительных мер // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в 
обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 32. 
507 Мамадшоев М. Диффамация как дамоклов меч // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг 
для развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 48. 
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ҳуқуқ, рӯзноманигорон ва умуман, созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар ин хусус 

таҳқиқоти ҳуқуқӣ ва оморӣ гузаронанд508. М. Газиев низ декриминализатсия 

кардани туҳмат ва таҳқирро ҷонибдорӣ карда, изҳор медорад, ки таҷрибаи 

амалӣ оид ба туҳмат ва таҳқир дар Тоҷикистон вуҷуд дорад ва натиҷаҳои 

ҷолиб медиҳад. Тибқи омори ғайрирасмӣ, дар се соли охир (мувофиқ ба соли 

2008) дар Тоҷикистон бар асоси м. 135-и Кодекси ҷиноятии ҶТ 8 парвандаи 

ҷиноятӣ оғоз карда шудааст509. Аммо муқобил бар ин андеша Х. Умаров қайд 

менамояд, ки тибқи маълумоти Маркази иттилоотии ВКД ҶТ тибқи м. 135-и 

Кодекси ҷиноятии ҶТ (туҳмат) мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар соли 

2006 - 37 парванда, соли 2007 - 39 парванда ва дар 9 моҳи соли 2008 -40 

парвандаро ба қайд гирифтаанд. Дар мавриди таҳқире, ки дар м. 136-и 

Кодекси ҷиноятии ҶТ пешбинӣ шудааст, дар соли 2006 - 57 парванда, 2007 - 

54 парванда ва дар 9 моҳи соли 2008 - 60 парванда ба қайд гирифта 

шудааст510. Тавре аз омори мазкур бармеояд, рақамҳо на ба поён, балки сол 

то сол ба боло ҳаракат карда истодаанд.  

Ҳамин тавр, маълум гардид, ки дар хориҷ гардидани туҳмат ва таҳқир 

аз КҶ ҶТ ВАО, рӯзноманигорон ва бархе аз муҳаққиқон низ таъсири калон 

расонидаанд. Мо ба чунин хулоса омадем, ки туҳмат ва таҳқир соли 2012 бо 

назардошти чунин асосҳо, ки аз ҷониби муқобилони криминализатсия 

шудани туҳмат ва таҳқир пешниҳод гардидаанд, декриминализатсия карда 

шудаанд: 

а) ҷиноят будани туҳмат ва таҳқир озодии фаъолияти ВАО, 

рӯзноманигорон ва озодии суханро маҳдуд ва поймол мекарда бошад; 

б) туҳмат ва таҳқир предмети танзими на қонунгузории ҷиноятӣ, балки 

қонунгузории гражданӣ ва ё маъмурист; 
 

508 Иноятов И. Связь и взаимодействие норм гражданского права о защите чести и достоинства с нормами 
уголовного права о диффомации в отношении средств массовой информации // Декриминализация клеветы 
и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  международной  
конференции. – Душанбе, 2008. – С. 21. 
509 Газиев М. Криминологическое обоснование уголовной ответственности за клевету и оскорбление // 
Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  
международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 25. 
510 Умаров Х. Некоторые проблемы целесообразности охраны естественных прав граждан Таджикистана 
уголовно-правовыми  средствами // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития 
демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 75. 
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в) дараҷаи хавфнокии туҳмат ва таҳқир барои ҷомеа пасттар аст ва дар 

амалия кам содир мешаванд; 

г) мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва муроҷиаткунандагон баҳси гражданиро 

аз баҳси ҷиноятӣ фарқ карда наметавонистаанд; 

ғ) ҷазои ҷиноятӣ барои туҳмат ва таҳқир то соли 2012 вазнин буд ва 

ҷавобгарии гражданӣ барои онҳо басанда будааст. 

Вобаста ба асосҳои муайяннамуда, ки дар декриминализатсия шудани 

туҳмат ва таҳқир соли 2012 сабаб гардидаанд, мо бар он назарем, ки ҳеҷ яке 

аз ин асосҳо кофӣ нестанд ва барои декриминализатсия шудани туҳмат ва 

таҳқир асоси воқеӣ шуда наметавонанд. Яъне, асосҳои мавриди назарро 

рӯзноманигорон ва ВАО ҷиҳати ба даст овардани озодии бемаҳдуд дастгирӣ 

намудаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки новобаста аз он ки бисёре аз рӯзноманигорон ва 

баъзе аз муҳаққиқон декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқирро дастгирӣ 

мекунанд, вале тарафдорони ҷиноят будани туҳмат ва таҳқир низ кам 

нестанд. Ба муқобили тарафдорони декриминализатсияи туҳмат ва таҳқир 

онҳо далелҳои асосноки худро пешниҳод намудаанд, ки қобили дастгирӣ 

мебошанд. Бинобар ин, дар натиҷаи таҳлили андешаҳои муҳаққиқон маълум 

гардид, ки баҳри такроран криминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир як 

қатор асосҳои ҷолиби диққат мавҷуд мебошанд.  

Яке аз асосҳои муҳим оид ба криминализатсия кардани туҳмат ва 

таҳқир дар он ифода мегардад, ки туҳмат ва таҳқир барои шахс оқибатҳои 

хатарнокро ба миён меоранд. Х. Умаров дуруст қайд намудааст, ки бо 

назардошти далелҳо ва асосҳои илмӣ мо чунин мешуморем, ки 

декриминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир имрӯз дар ҶТ метавонад ба як 

қатор оқибатҳои манфӣ оварда расонад, аз қабили ҷиноятикунонии ҷомеаи 

Тоҷикистон, тавассути интиқоли фишанги қавии таъсир ба шуури аҳолӣ 

тавассути ахбори омма мо қариб тамоми амнияти миллӣ ва муносибатҳои 

устувори ҷамъиятиро дар Тоҷикистон зери хатар мегузорем, бо 

декриминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир қонунгузор маҷбур мешавад, 
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ки ҷиноятҳои дорои хусусияти бадномкунанда ва таҳқиромезро низ 

декриминализатсия кунад (м.м. 137, 1371, 330, 346, 355 ва ғ.), ки ин метавонад 

ба сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии давлат таъсири манфӣ расонад511. А. Холиқов 

қайд мекунад, ки қонунгузории ҷиноятӣ одатан амалҳоеро, ки ба манфиатҳои 

тамоми ҷомеа зараровар ҳисобида мешаванд, ба мисли зӯроварии ҷисмонӣ ё 

ғоратгарӣ ҷазо медиҳад. Чунин амалҳо метавонанд бо иштироки танҳо ду 

нафар сурат гиранд, аммо ҷомеа дар онҳо таҳдидро барои ҳамаи шаҳрвандон 

мебинад, зеро дар сурати беҷазо мондан маротибаи дигар ҳама метавонанд 

ҷабрдида шаванд. Мақомот айбдоркуниро аз номи мардум амалӣ мекунад, ин 

раванд аз ҳисоби маблағҳои буҷет пардохт карда мешавад ва шахси гунаҳкор 

зарари ба ҷомеа расонидаашро бо ҷарима, адои ҳукми зиндон ё ба тариқи 

дигари муқаррарнамудаи суд ҷуброн хоҳад кард. Аз ин рӯ, фикр кардан 

комилан ғайриимкон аст, ки муносибатҳо барои ҳифзи шаъну шараф сирф 

хусусӣ мебошанд512. Ӯ дар ҷойи дигар қайд мекунад, ки хатари ҷамъиятии 

ҷиноятҳои зидди шаъну шарафи шахс дар он аст, ки бо зоҳир кардани 

беэҳтиромӣ ба инсон ва поймол кардани арзишҳои маънавии ӯ, шахсе, ки 

чунин амалро анҷом медиҳад, назар ба ҷабрдидаи муайян ба ҷомеа зарари 

бештар мерасонад. Объекти ҷиноят дар ин ҷо шаъну шараф ҳамчун арзиши 

ҳуқуқӣ ва неъматҳои ҷудонопазири ҳар як шахс мебошанд. Илова бар ин, 

хатари ҷамъиятии ин ҷиноятҳо дар он зоҳир мешавад, ки чун қоида, содир 

намудани онҳо оғози фаъолияти минбаъдаи ҷинояткоронаи ахлоқи ноустувор 

ва яке аз ҳадафҳои ҷазои ҷиноятӣ дар баробари ислоҳи маҳбус, инчунин бояд 

аз содир шудани чунин амал аз ҷониби шахсони дигар пешгирӣ карда 

шавад513.  

Дар хусуси оқибатҳои декриминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир 

Л.А. Раҳмонова бисёр дуруст қайд намудааст, ки дар ҷомеаи мо меъёрҳои 

 
511 Умаров Х. Некоторые проблемы целесообразности охраны естественных прав граждан Таджикистана 
уголовно-правовыми  средствами // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития 
демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 76. 
512 Холиков А. Декриминализация клеветы и оскорбления и её влияние на механизмы защиты чести и 
достоинства человека // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в 
обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С.12.  
513 Холиков А. Асари зикршуда. – С. 12–13. 
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ахлоқӣ ҳоло ҳам густардаанд, ки ба баъзе зуҳуроти нангин ва бадномкунанда 

ишора мекунанд, ки воқеан, чунин нест. Ман метавонам аз таҷрибаи судии 

худ дар давраи шӯравӣ мисолҳои зиёде оварам, вақте ки ман парвандаҳои 

ҷиноятиро баррасӣ мекардам, дар он шаҳрвандон барои туҳмат айбдор карда 

мешуданд, ки оқибати чунин ҷиноятҳо парокандагии оила ва ё илова бар ин, 

боиси худкушии ҷабрдида мегардид. Аммо туҳматчӣ метавонист бо ҷарима ё 

дар бадтарин ҳолат бо корҳои ислоҳӣ раҳо шавад. Агар дар васоити ахбори 

омма маълумоти хусусияти бадномкунанда паҳн карда шавад, пас, оқибатҳои 

пешгӯинашаванда метавонанд ба миён оянд514. Илова бар андешаи боло, 

Л.И. Қобилова бисёр бамаврид қайд кардааст, ки туҳмат метавонад барои 

ҷабрдида оқибатҳои вазнинеро ба вуҷуд орад, ки дар вайроншавии саломатӣ, 

мушкилот дар кор ва ғ. ифода меёбад. Ҳамзамон, сар задани оқибатҳои 

вазнин дар натиҷаи туҳмат дараҷаи хавфи ҷамъиятии кирдори содиршударо 

ба таври назаррас афзоиш медиҳад515. Тавре И.К. Усмонов қайд мекунад, 

туҳмат ва таҳқир натанҳо ба одамони дигар зарбаи қавии тасвирӣ ва баъзан 

зарбаи марговар мерасонад, балки ба ин васила ахлоқи ҷамъиятиро низ 

вайрон мекунад. Пас, ин ҳуқуқвайронкунӣ (гуноҳ) нест, балки як амали 

ҷиноятӣ (ҷиноят) аст516. Мо ба андешаҳои муҳаққиқони номбурда пурра розӣ 

мебошем, зеро туҳмат ва таҳқир ба инсон ва ҷамъият оқибатҳои зиёди 

номусоидро ба вуҷуд меорад. 

Асоси дигари криминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир хатари 

ҷамъиятӣ доштани кирдорҳои туҳмат ва таҳқир мебошад. Ба андешаи З.Х. 

Зокирзода, туҳмат ва таҳқир чунин кирдорҳои хавфноке мебошанд, ки ба 

муқобили шаъну шараф ва обрӯю эътибори инсон равона гардида, дар 

 
514 Рахманова Л.А. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление – сдерживающий фактор от 
совершения, данного  правонарушения // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 50–51. 
515 Кабилова Л.И. Защита чести, достоинства, деловой репутации от клеветы и оскорблений в 
законодательстве Республики Таджикистан // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С.71. 
516 Усманов И.К. О моральной сущности вопросов связанных с клеветой и оскорблением // 
Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе / Материалы  
международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 81. 
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натиҷа ба инсон зарари маънавӣ мерасонанд517.   С.В. Назаров дуруст қайд 

намудааст, ки хавфнокии ҷамъиятии ин гурӯҳи ҷиноятҳо дар он ифода 

меёбад, ки онҳо ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки Конститутсияи ҶТ ва санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ кафолат додаанд, таҷовуз мекунанд518. Муҳаққиқон 

дуруст қайд намудаанд, ки аҳаммияти ҳифзи ҷиноятӣ-ҳуқуқии шаъну шараф 

ва обрӯю эътиборро дар марҳилаи муосири инкишофи ҷамъият набояд 

нодида гирифт ва аз он даст кашидан метавонад ба оқибатҳои хавфнок 

оварда расонад. Ба андешаи мо чунин қадам бепарвоёна, бармаҳал ва 

ғайримақсаднок аст519. 

 Асоси дигар ин аст, ки ҳуқуқи ВАО, рӯзноманигорон ва озодии сухан 

наметавонад барои паст кардани дараҷаи ҳифзи шаъну шарафи ва обрӯи 

инсон сабаб шавад.  Дар ин хусус Л.И. Қобилова изҳор медорад, ки дар ҳаёт 

аксар вақт ҳолатҳое рух медиҳанд, ки аз сабаби қасос ва манфиати шахсӣ 

мехоҳанд бо паҳн кардани маълумоти бардурӯғ шахсро дар назди дигар 

шаҳрвандон бадном кунанд, нисбати шахс дар байни дигарон, хешовандон, 

дӯстон, ҷомеа андешаи носазои манфиро эҷод кунанд520. Ӯ дар ҷойи дигар 

бисёр дуруст қайд намудааст, ки аз ҳама туҳмати хатарнок дар ВАО, 

рӯзномаҳои сершумор, маҷаллаҳо, радио, телевизион ва интернет паҳн 

мешавад. Манбаъҳои ба ин монанд метавонанд туҳматро дар байни ҳазорҳо 

шаҳрвандон паҳн кунанд. Шакли дигари махсусан вазнини туҳмат, чунин 

туҳмате ҳисобида мешавад, ки дар якҷоягӣ бо айбдоркунии шахс ба содир 

кардани ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин ба амал бароварда мешавад. 

Чунин туҳмат ба шаъну эътибори шахс зарари ҷиддӣ мерасонад521. Ба 

андешаи мо агар бинанда ва шунавандаи туҳмат ва таҳқир ҳар қадаре ки зиёд 

бошад, ҳамон қадар андозаи зарари маънавӣ ба ҷабрдида зиёд мегардад. 

 
517 Зокирзода З.Х., Бобохонов Ф.А. Криминализация и декриминализация клеветы в уголовном 
законодательстве Республики Таджикистан // Правовая позиция. – 2021. – № 9 (21). – С. 21. 
518 Ниг.: Назаров С.В. Преступления против личности: учебное пособие. – СПб., 2019. – С. 95. 
519 Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижение, проблемы, тенденции // Сборник научных статей / под ред. 
доктора юридических наук, профессора В.И. Тюнина. – СПб., 2012. – С. 50. 
520 Кабилова Л.И. Защита чести, достоинства, деловой репутации от клеветы и оскорблений в 
законодательстве Республики Таджикистан // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 68. 
521 Кабилова Л.И. Асари зикршуда. – С. 70. 
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Яке аз асосҳои дигари криминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир дар 

бартарияти ҳифзи ҷиноятӣ-ҳуқуқии шаъну шараф ва обрӯи инсон ифода 

мегардад. Оид ба бартарияти ҳифзи шаъну шараф ва эътибори инсон дар 

ҳуқуқи ҷиноятӣ А. Холиқов чунин қайд мекунад, ки ман мехостам чанд 

бартарии дигари ҳифзи ҳуқуқи ҷиноятии шаъну шарафи шахсро қайд намоям: 

аввалан, он дар муқоиса бо ҳифзи шаъну шараф дар мурофиаи гражданӣ 

механизми фаъолтар аст; дуюм, он нисбатан хароҷоти маблағ, саъю кӯшиш 

ва вақти камтари шаҳрвандонро талаб мекунад; сеюм, он ҳамчун чораи 

алтернативӣ, муҳофизати иловагӣ амал мекунад, зеро қонунҳои ҷиноятӣ ва 

гражданӣ категорияҳои якдигарро истиснокунанда намебошанд, ки бо 

кодекси ҷиноятӣ манъ карда шудаанд, метавонанд тибқи кодекси гражданӣ 

ҳуқуқвайронкунӣ ҳисобида шаванд ва ё баръакс522. Оид ба ин масъала Л.А. 

Раҳмонова дуруст қайд намудааст, ки дар ҳуқуқи гражданӣ ҷараёни ҳифзи 

шаъну шараф ва эътибори инсон душвор аст, зеро барои ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои худ ҷабрдида бояд ҳама корро худаш кунад. Дар ҳуқуқи ҷиноятӣ 

бошад, ҷабрдида танҳо баёнот дода, худ бегуноҳияшро исбот намекунад. 

Бинобар ин, вақте шахсро аз рӯйи туҳмат ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб 

месозанд, ӯ имконияти бештар дорад, ки бегуноҳии худро исбот кунад ва ин 

корро мақомоти тафтишот ҳал мекунад523.  

Яке аз асосҳои дигари қобили дастгирӣ ҳамчун анъана будани ҳифзи 

шаъну шарафи инсон тавассути қонунгузории ҷиноятӣ мебошад. Дар ин хусус 

ҳақ бар ҷониби Л.А. Раҳмонова мебошад, ки чунин қайд намудааст: «ҳифзи 

неъматҳои шахсии инсон ҳамчун анъана аз ҷониби қонунгузории ҷиноятӣ 

амалӣ карда мешуд, ки ҳама гуна таҷовуз ба ин неъматҳоро ҷиноят 

меҳисобиданд. Дар қонунгузорӣ муддати тӯлонӣ меъёрҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ 

оид ба ҳифзи шаъну шараф ва эътибори корӣ амал мекарданд, аммо 

 
522 Холиков А. Декриминализация клеветы и оскорбления и её влияние на механизмы защиты чести и 
достоинства человека // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для развития демократии в 
обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 13. 
523 Рахманова Л.А. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление – сдерживающий фактор от 
совершения, данного  правонарушения // Декриминализация клеветы и оскорбления – важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 53. 
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меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ 

ҳамеша дастрас набуданд (масалан, онҳо дар Кодекси граждании ҶШС 

Тоҷикистон аз соли 1963, ки 40 сол боз амал мекард, вуҷуд надоштанд)»524. Ӯ 

илова намуда, қайд менамояд, ки барои ҷабрдида на он қадар ҳифзи расмии 

ҳуқуқӣ, балки як навъ қаноатмандӣ ва тасаллии маънавӣ (рӯҳӣ) муҳим 

мебошад. Даъвои гражданӣ барои ҳифз ё барқарор кардани ягон ҳуқуқи 

хусусӣ ва даъвои ҷиноятӣ барои татбиқи ҷазо равона карда шудааст525.   

Яке аз асосҳои дигар ин аст, ки дараҷаи ҷавобгарии гражданӣ ба 

дараҷаи зарари маънавии бардоштаи ҷабрдида баробар нест. Ҳатто агар 

ҷавобгарии гражданиро барои туҳмат ва таҳқир вазнин ҳам намоем, он 

наметавонад, ки садди роҳи содир шудани туҳмат ва таҳқирро дар оянда 

пешгирӣ намояд. И. Иноятов қайд намудааст, ки мо инчунин зарур 

мешуморем, ки дар баробари декриминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир 

меъёрҳои қонунгузории гражданӣ дар мавриди ҳифзи шаъну шараф баррасӣ 

карда шаванд. Ба назари мо, ҷавобгарии гражданиро барои паст задани 

шаъну шарафи шаҳрвандон вазнинтар карда, ҷаримаҳои пулӣ ва ҷавобгарии 

моддиро дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ кардан зарур аст. 

Ҷавобгарии моддӣ ва молиявии рӯзноманигор барои туҳмат нисбат ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ муассиртар аст, зеро дар сурати пардохти маблағи калон 

журналист нисбат ба дигар намудҳои ҷазо ҷазои гунаҳкории худро возеҳтар 

эҳсос хоҳад кард526. Мо наметавонем ба ин андеша розӣ шавем, зеро чӣ қадар 

вазнин ҳам набошад, ҷавобгарии моддию молиявӣ ҳеҷ гоҳ наметавонад 

«захм»-и равонии инсонро ҷуброн намояд. Ҳамзамон, бояд дар хотир дошт, 

ки шаъну шараф, номус, номи нек ва эътибори инсонро бо ҳеҷ миқдор пулу 

мол иваз кардан мумкин нест. Ҷавобгарии моддию молиявӣ сабаб мешавад, 

 
524 Рахманова Л.А. Асари зикршуда. – С. 51. 
525 Рахманова Л.А. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление – сдерживающий фактор от 
совершения, данного  правонарушения // Декриминализация клеветы и оскорбления – важный шаг для 
развития демократии в обществе. Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 52. 
526 Иноятов И. Связь и взаимодействие норм гражданского права о защите чести и достоинства с нормами 
уголовного права о диффомации в отношении средств массовой информации // Декриминализация клеветы 
и оскорбления-важный шаг для развития демократии в обществе. Материалы  международной  
конференции. – Душанбе, 2008. – С. 20. 
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ки минбаъд шаъну шарафи инсонҳо дар ивази пулу мол барзиёд мавриди 

туҳмат ва таҳқир қарор дода шаванд. Аз ин рӯ, ҷавобгарӣ барои туҳмат ва 

таҳқир, ба назари мо, бояд чун ҷавобгарӣ барои ҳаёт (м.м. 104-109 КҶ ҶТ), 

саломатӣ (м.м. 110-129 КҶ ҶТ) ва номус (м.м. 138-142 КҶ ҶТ) вазнин карда 

шавад. 

Яке аз асосҳои дигари криминализатсия шудани туҳмат ва таҳқир дар 

он зоҳир мегардад, ки декриминализатсия кардани онҳо ба як қатор меъёрҳои 

қонунгузорӣ мухолиф мебошад. Ба андешаи мо, хориҷ кардани туҳмат ва 

таҳқир аз КҶ ҶТ ба меъёрҳои зерин мухолиф мебошад: пеш аз ҳама, ба м. 5-и 

Конститутсияи ҶТ ва м. 2-и КҶ ҶТ (яъне, Конститутсияи ҶТ шаъну шарафи 

инсонро арзиши олӣ ва дахлнопазир эълон кардааст ва КҶ ҶТ ҳифзи ҳуқуқи 

инсон ва манфиатҳои ӯро вазифаи худ қарор додааст, вале КҶ ҶТ шаъну 

шарафи инсонро ҳангоми туҳмат ва таҳқир ҳифз намекунад), ба м. 2-и КҶ ҶТ 

(яъне объектҳои ҳифзкунандаи қонунгузории ҷиноятӣ), ба боби 17-и КҶ ҶТ 

(боби мазкур ҷиноятҳоро ба муқобили обрӯ ва эътибори шахсият муқаррар 

мекунад, вале дар дохили боб чунин меъёри ҳифзкунандаи обрӯю эътибори 

шахсияти инсонҳои муқаррарӣ мавҷуд нест), ба м. 5-и КҶ ҶТ ва м. 17-и 

Конститутсияи ҶТ (яъне, қонунгузорӣ ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҳамаро 

сарфи назар аз шаклҳои табъиз муқаррар кардааст, вале КҶ ҶТ ҳифзи обрӯю 

эътибори инсонҳои муқаррариро мавриди ҳифз қарор намедиҳад).   

Яке аз асосҳои қобили дастгирӣ оид ба криминализатсия кардани 

туҳмат ва таҳқир ин аст, ки ҳанӯз аксари кишварҳои бо мо ҳамсоя ва умуман 

кишварҳои ИДМ туҳмат ва таҳқирро ҳамчун кирдори ҷиноятӣ эътироф 

кардаанд. Тавре муҳаққиқон қайд мекунанд, туҳмат ва таҳқир дар 

қонунгузории бисёре аз кишварҳо ҳамчун кирдори ҷиноятӣ баҳо дода 

мешавад527. Махсусан аксари кишварҳои аъзои ИДМ ва ҳамсоя туҳмат ва 

таҳқирро ҳамчун кирдори ҷиноятӣ муқаррар кардаанд. Масалан, ФР528 – 

 
527 Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижение, проблемы, тенденции // Сборник научных статей / под ред. 
доктора юридических наук, профессора В.И. Тюнина. – СПб., 2012. – С. 50. 
528 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.  № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. Источник 
доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.02.2022).   

http://www.consultant.ru/
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туҳмат (м. 128.1. Кодекси ҷиноятии ФР); Ҷумҳурии Ӯзбекистон529 – туҳмат (м. 

139 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон), таҳқир (м. 140 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумуҳрии Узбекистон); Ҷумҳурии Халқии Хитой530 – туҳмат (м. 243 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Халқии Хитой), таҳқир (м. 246 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Халқии Хитой); Ҷумҳурии Белорус531 – туҳмат (м. 188 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Белорус); Ҷумҳурии Озарбойҷон532 – туҳмат (м. 

147 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Озарбойҷон), таҳқир (м. 148 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Озарбойҷон); Ҷумҳурии Туркманистон533 – туҳмат (м. 132 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Туркманистон), таҳқир (м. 133 Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Туркманистон), Ҷумҳурии Қазоқистон534 соли 2020 

туҳматро декриминализатсия карданд (м. 130 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Қазоқистон), вале таҳқир (м. 131 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон) 

ҳанӯз ҷиноят мебошад535. Р.С. Пелипенко қайд менамояд, ки таҳлили 

қонунгузории ҷиноятии марбут ба як оилаи ҳуқуқии кишварҳои аврупоӣ аз 

нигоҳи мавҷудияти моддаҳое, ки барои туҳмат ва таҳқир ҷавобгарӣ пешбинӣ 

мекунанд, нишон медиҳад, ки аксари қонунҳои ҷиноятӣ чунин меъёрҳоро 

доранд536. Аз таҳлили қонунгузории ҷиноятии кишварҳо бармеояд, ки аксари 

кишварҳои ҷаҳон туҳмат ва таҳқирро ҳамчун кирдори ҷиноятӣ эътироф 

кардаанд. 

Асоси дигари криминализатсия кардани туҳмат ва таҳқир дар он зоҳир 

мегардад, ки унсурҳои таркибӣ ва оқибатҳои манфии онҳо дар таркиби баъзе 

 
529 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г., № 2012–XII [Электронный ресурс]. Источник 
доступа: https://parliament.gov.uz/  (дата обращения: 05.02.2022). 
530 Уголовный кодекс Китая / под ред.  проф.  А.И.  Коробеева  и проф. А.И. Чучаева, пер. с китайского 
проф. Хуан Даосю. – М.,  2017 [Электронный ресурс]. Источник доступа: http://crimescience.ru/wp-
content/uploads/ (дата обращения: 05.02.2022).  
531 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999 года № 275-З [Электронный ресурс]. Источник 
доступа: https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 05.02.2022).  
532 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30.12.1999 г. № 787-IQ [Электронный ресурс]. 
Источник доступа: https://www.legislationline.org/ (дата обращения: 05.02.2022). 
533 Уголовный кодекс Республики Туркменистан  от  12.06.1997 г.  № 222-1 [Электронный ресурс]. Манбаи 

дастрасӣ: https://www.legislationline.org/ru/ (дата обращения: 05.02.2022).     
534 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3.07.2014 года № 226-V ЗРК [Электронный ресурс]. Источник 
доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/  (дата обращения: 05.02.2022).   
535 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 02.07.2021 г.) [Электронный ресурс]. Источник доступа: https://online.zakon.kz/ (дата 
обращения: 05.02.2022). 
536 Пелипенко Р.С. О декриминализации клеветы и оскорбления // Труды Института государства и права 
Российской академии наук. – 2012. – № 4. – С. 170. 
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аз моддаҳои қисми махсуси КҶ ҶТ пешбинӣ гардидаанд, вале худи туҳмат ва 

таҳқир аз КҶ ҶТ хориҷ карда шудаанд. КҶ ҶТ ҷавобгариро барои куштор дар 

ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ (м. 106 КҶ ҶТ), ба худкушӣ расонидан (м. 109 КҶ 

ҶТ) ва қасдан расонидани зарар ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ 

(м. 113 КҶ ҶТ), ки асоси пайдоиши чунин ҷиноятҳоро таҳқиқр ташкил 

медиҳад, муқаррар кардааст. Дар ин хусус Л.А. Раҳмонова дуруст қайд 

намудааст, ки ҷиноятҳои номбурда оқибатҳои таҳқир ва туҳмат мебошанд. 

Баҳодиҳии вазнин будани таҳқир бештар аз хусусиятҳои равонӣ ва эҳсосотии 

шахс вобаста аст. Вокуниши инсонҳо ба туҳмат гуногун мебошад537. Воқеан, 

одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ ва қасдан расонидани зарар ба 

саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ, ки дар м. 106 ва м. 113-и КҶ ҶТ 

муқаррар шудаанд, пурра унсурҳои таркибии таҳқирро ифода мекунанд. 

Саволе пайдо мешавад, ки агар шахс дар натиҷаи таҳқир шудан ба ҳаяҷони 

сахти рӯҳӣ гирифтор шуда, ба содир намудани ҷиноят даст занад, пас, ин 

хатарнокии таҳқирро нишон намедиҳад? Ҳеҷ яке аз ҷиноятҳои дигар барои 

содир шудани ҷинояти нав асос намегардад, ҷуз таҳқир ва ин хатари баланди 

шахсию ҷамъиятӣ доштани таҳқирро нишон медиҳад. Барои исботи гуфтаҳои 

боло таҷрибаи судиро оид ба м. 109 дида мебароем. Мувофиқи ҳисоботҳои 

омории Суди Олии ҶТ судҳои шаҳру ноҳияҳо дар соли 2019 бо м. 109 КҶ ҶТ 

48 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 51 шахсро баррасӣ намудаанд538. Аз 

парвандаҳои ҷиноятии мавриди омӯзиш қароргирифта муайян карда 

шудааст, ки тарз ва усулҳои худкушӣ намудан гуногун мебошанд. Дар 17 

ҳолат ҷабрдидаҳо худро  овехтаанд, дар 15 ҳолат доруҳои гуногун истеъмол 

намудаанд, дар 2 ҳолат бо корд ва дар 7 ҳолат бо роҳҳои дигар худкушӣ 

кардаанд. Бояд зикр намуд, ки аз 48 ҷинояти содиршуда сабаби ба худкушӣ 

расонидан дар 7 ҳолат ҳангоми аз ҷониби шавҳар муносибати бераҳмона, 

 
537 Рахманова Л.А. Уголовная ответственность за клевету и оскорбление – сдерживающий фактор от 
совершения, данного  правонарушения // Декриминализация клеветы и оскорбления-важный шаг для 
развития демократии в обществе / Материалы  международной  конференции. – Душанбе, 2008. – С. 51. 
538 Ҷамъбасти таҷрибаи судӣ марбут ба парвандаҳои ҷиноятии ба худкушӣ расонидан, ки аз ҷониби судҳои 
ҷумҳурӣ дар давоми соли 2019 баррасӣ шудаанд (моддаи 109 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) // Нашрияи Суди 

Олии Ҷумњурии Тољикистон. – 2020. – № 4. – С. 53. 
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таҳқир ва лату кӯб намудани ҳамсар, дар 3 ҳолат ҳангоми аз ҷониби 

волидони шавҳари  ҷабрдида нисбати  келин  муносибати  бераҳмона, таҳқир 

ва лату кӯб намудан, дар 1 ҳолат аз ҷониби дӯстдошта муносибати 

бераҳмона, таҳқир кардан, дар 1 ҳолат ҳангоми аз ҷониби хоҳари шавҳар 

нисбати келин муносибати бераҳмона ва таҳқир намудан, дар 1 ҳолат 

ҳангоми аз ҷониби бародар нисбати хоҳари ноболиғаш муносибати 

бераҳмона, таҳқир ва лату кӯб кардан мебошад539. Масалан, суди ноҳияи З., 

И.У.-ро бо м. 109 қ. 2 КҶ ҶТ барои он гунаҳкор донистааст, ки аз моҳи 

декабри соли 2017 ба тариқи  телефон бо ноболиғ Ю.Н. шинос шуда, 

муносибати ошиқона пайдо кардаанд. И.У. аз ин муносибат истифода бурда, 

аз ҳиссиёти рашк оиди ҳаёти шахсии ноболиғ Ю.Н. мунтазам маълумот ҷамъ 

карда, ҳуқуқҳои ӯро маҳдуд карда, якчанд маротиба ба ҷойи зисти охирон 

рафта, таъкид кардааст, ки ғайр аз ӯ бо дигар ҷавонҳо муносибат накунад. 

И.У. ба Ю.Н. симкорт ва телефони мобилӣ харида, рафтор ва зиндагии ӯро 

таҳти назорат мегирад. Ин рафторҳои И.У. ба ноболиғ Ю.Н. хуш наомада, ӯ 

ба зангҳои телефонии И.У. ҷавоб надода, мехоҳад муносибаташро қатъ 

кунад. Баъд аз ин И.У. якчанд маротиба ба хонаи истиқоматии ноболиғ Ю.Н. 

ва як маротиба ба муассисаи таҳсилотие, ки вай дар он ҷо таҳсил мекард, 

рафта таҳдид мекунад, ки дар сурати бо ӯ қатъ намудани муносибаташ дар 

деҳаашон хабарҳои бадномкунандаи шаъну эътиборашро паҳн мекунад. Боз 

таҳдид мекунад, ки расмҳояшро ба шабакаи интернетӣ гузошта, обрӯяшро 

паст хоҳад кард. Аз ин таҳдидҳои пайдарҳами судшаванда И.У. ноболиғ 

Ю.Н. тоқат карда натавониста, 15-уми апрели соли 2019 тахминан соатҳои 

15:30 дақиқа дар оғилхонаи ҳавлии истиқоматиашон даст ба худовезӣ зада, 

вафот мекунад540.    

 
539 Ҷамъбасти таҷрибаи судӣ марбут ба парвандаҳои ҷиноятии ба худкушӣ расонидан, ки аз ҷониби судҳои 
ҷумҳурӣ дар давоми соли 2019 баррасӣ шудаанд (моддаи 109 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) // Нашрияи Суди 

Олии Ҷумњурии Тољикистон. – 2020. – № 4. – С. 54. 
540 Ҷамъбасти таҷрибаи судӣ марбут ба парвандаҳои ҷиноятии ба худкушӣ расонидан, ки аз ҷониби судҳои 
ҷумҳурӣ дар давоми соли 2019 баррасӣ шудаанд (моддаи 109 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) // Нашрияи Суди 

Олии Ҷумњурии Тољикистон. – 2020. – № 4. – С. 59-60. 
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Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқот маълум мегардад, ки паст задани 

шаъну шараф ва резонидани обрӯи инсон, умуман, туҳмат ва таҳқир ба инсон 

зарари маънавии калон расонида, дар ниҳоят оқибатҳои вазнинро ба бор 

меоварад. Пас, туҳмат ва таҳқир бояд аз нав криминализатсия карда шуда, 

ҷавобгарӣ барои онҳо бояд вазнинтар карда шавад. Дар натиҷаи таҳлили 

андешаҳои муҳаққиқон маълум гардид, ки баҳри такроран криминализатсия 

шудани туҳмат ва таҳқир чунин асосҳои ҷолиби диққат мавҷуд мебошанд: 

а) оқибатҳои хатарнок доштани туҳмат ва таҳқир барои ҷабрдида; 

б) хатари ҷамъиятӣ доштани туҳмат ва таҳқир; 

в) оқибати вазнин доштани туҳмат ва таҳқир тавассути ВАО ва 

интернет; 

г) бартарияти ҳифзи ҷиноятӣ-ҳуқуқии шаъну шараф ва обрӯи инсон аз 

туҳмат ва таҳқир; 

ғ) асоси таърихӣ-ҳуқуқӣ доштани воситаи ҳифзи ҷиноятӣ-ҳуқуқии шаъну 

шараф ва обрӯи инсон аз туҳмат ва таҳқир; 

д) номувофиқ ва нобаробар будани дараҷаи ҷавобгарии гражданӣ 

барои туҳмат ва таҳқир бо дараҷаи зарари маънавии ҷабрдида; 

е) мухолиф будани декриминализатсияи туҳмат ва таҳқир бо як қатор 

меъёрҳои қонунгузории кишвар;  

ё) ҷиноят будани туҳмат ва таҳқир дар қонунгузории кишварҳои 

хориљӣ; 

ж) мавҷудияти таҷрибаи судӣ дар ҶТ оид ба туҳмат ва таҳқир ва 

афзоиши нишондиҳандаҳо дар ин хусус; 

з) мавҷудияти унсурҳои таркибии туҳмат ва таҳқир ва дақиқ будани 

оқибатҳои хавфноки онҳо дар диспозитсияи баъзе аз моддаҳои Қисми 

махсуси КҶ ҶТ. 
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ХУЛОСА 

Дар асоси омўзиши пањлуњои назариявӣ ва амалии ҳифзи ҳуқуқи инсон 

аз зарари маънавӣ чунин хулосањои илмї ба даст омаданд:  

1. Дар натиљаи таҳќиќи сарчашмаҳои таърихӣ, динӣ-фалсафӣ ва ҳуќуќӣ 

оид ба низоми ҳуқуқи зардуштӣ чунин хулоса намудан мумкин аст, ки инсон 

ва ҳуқуқу манфиатҳои ӯ, озодиҳои шахсӣ ва махсусан манфиатҳои маънавии 

ӯ, ҳамчун арзиши олӣ дониста шуда, дар сатҳ ва дараљаи фаҳмишу шуури 

замон эътироф ва ҳифз мегардиданд.  Низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба масъалаи 

ҳифзи ҳуќуќи инсон, таъмин ва амалисозии он аҳаммияти хосса зоҳир 

намудааст, ки дар сарчашмаҳои таърихӣ, фалсафӣ ва динӣ-ҳуќуќӣ ифодаи 

бараъло ёфтаанд. Махсусан ин низоми ҳуќуќӣ шаъну шараф, ќадру ќиммат, 

обрую эътибор ва дигар манфиатҳои ғайримоддии инсонро дар сатҳи 

зарурии мувофиќ ба замон ҳифз намуда буд. Амалу кирдорҳое, ки ба ин 

неъматҳои инсонӣ метавонистанд зарар расонанд, танзими хоси ҳуќуќӣ 

дошта, бисёр ҷиддӣ мавриди ҳифз қарор дода шуда буданд. Мувофиќан ба 

ғояҳои  заминавии таълимоти зардуштӣ «пиндори нек», «гуфтори нек»  ва 

«рафтори нек» амалҳои ба ин объектҳои ҳифзшавандаи ҳуќуќи зардуштӣ 

зараррасон, ба монанди туҳмат, таҳќир, дурӯғ, ғайбат, иљро накардани 

масъулияту уҳдадорӣ ва ғ. кирдори гунаҳкорона дониста шуда, сазовори љазо 

дониста мешуданд [1–М]; [4–М]; [8–М]. 

2. Таълимоти дини ислом ва ҳуќуќи исломӣ ҳамчун низоми бонуфузи 

ҳуқуқӣ ба ҳисоб рафта, дар тамоми сарчашмаҳои ҳуќуќӣ инсон ва 

манфиатҳои ӯро арзиши олӣ дониста, эътирофи ҳуқуқҳои фитрӣ ва 

ғайримоддии инсонро ба тариќи дахлдор ҳифз менамояд. Махсусан ба ҳифзи 

обурӯ ва эътибори шахс дар љомеаи мусулмонӣ, баробарии ӯ новобаста аз 

вазъи иљтимоӣ ва дороии амвол, мансабу мавќеи сиёсӣ ва ҳолатҳои дигар  

диққати махсус зоҳир кардааст. Дар натиҷаи таҳлилҳо маълум гардид, ки 

барои расонидани зарар ба ин неъматҳои ҳифзшавандаи ҳуќуќӣ дар низоми 

ҳуқуқи мусулмонӣ муќаррарот ва чораҳои махсуси ҳуќуќӣ дар шакли љазоҳои 

љисмонӣ, моддӣ ва интизомию тарбиявӣ пешбинӣ гардидаанд. Хосатан 
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механизми татбиќнамоии ин чораҳои ҳуќуќӣ, ки дар  сарчашмаҳои ҳуқуқӣ 

муқаррар гардидаанд, ќобили зикранд. Дар ин самт сарчашмањои њуќуќи 

мусулмонӣ муросокорӣ ва муносибати некбинонаро дар љомеа талќин 

намуда, бо њар роњу восита осоишу хушбахтии инсонњоро талќин менамояд. 

Аз ҷумла, Ќуръон ҳамчун сарчашмаҳои аввалиндараљаи ҳуќуќи исломӣ ба 

тариќи хосса инсон ва ҳуќуќу манфиатҳои моддию ғайримоддии ӯро ҳифз 

намудааст. Махсусан, низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ҳуќуќҳои ғайримоддии 

инсон – шаъну шараф, обрӯю эътибор ва мавќеи хоссаи ӯро дар љомеаи 

мусулмонӣ тавассути меъёрҳои ҳуќуќӣ ба тариќи хос бо усулҳои уҳдадоркунӣ, 

манъкунӣ ва ҳавасмандгардонӣ танзим намудааст [1–М]; [5–М]; [21–М]. 

3. Низоми ҳуќуќи шӯравӣ заминаи рушди низоми муосири ҳуќуќи 

миллӣ ба ҳисоб рафта, дар самти танзими муносибатҳо оид ба ҳифзи 

ҳуќуќҳои маънавии инсон замина ва шароити фарогиру комили расмии 

меъёриро ба вуљуд овард. Низоми ҳуқуқи шӯравӣ чун марҳилаи алоҳидаи 

давлатдории тољикон чунин давраҳои ташаккул ва рушдро аз сар 

гузаронидааст, ки ҳар кадоми онҳо бо хусусиятҳои худ аз ҳам фарќ 

менамоянд. Махсусияти умумии низоми ҳуқуқи шӯравӣ дар он ифода 

мегардад, ки дар таърихи ҳуқуқи инсон бори нахуст ба таври равшан ва 

мукаммал муҳимтарин неъматҳои маънавии инсон, ба монанди ҳаёт, 

саломатӣ, шаъну шараф, номус, озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ, эътибори 

корӣ ва ғ. мутобиқи қонунгузории умумииттифоќӣ ва ҶШС Тоҷикистон дар 

шакли расмӣ ҳифз карда мешуданд. Махсусиятҳои хоси давраи мазкур дар он 

ифода меёбанд, ки низоми ҳуќуќи миллӣ ва ќонунгузории миллӣ дар самти 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ бо назардошти дастовардҳои таърихӣ, 

миллӣ, фарҳангӣ ва динӣ марҳила ба марҳила созмон ёфт. Махсусан, 

дастовардҳои фарҳангию ҳуќуќии миллӣ дар таҳияи низоми ҳуќуќӣ ва 

ќонугузории миллӣ оид ба ҳуќуќи инсон, дахлнопазирии инсон, ҳифзи 

манфиатҳои ӯ ҳамчун арзиши олӣ дар сатҳи конститутсионӣ ва ќонугузории 

соҳавӣ ќобили ќайд аст. Бо эътироф ва муќаррар гардидани њуќуќҳои шахсии 
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инсон механизми татбиќи њифзи њуќуќи инсон  аз зарари маънавї ба тариќи 

дахлдор ба роњ монда шуд [1–М]; [13–М]; [22–М]. 

4. Аз таҳлили мафҳум ва махсусиятҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ маълум гардид, ки он дорои унсурҳо ва нишонаҳои махсус мебошад. 

Ҳарчанд дар хусуси зарари маънавӣ миёни олимон гуногунандешӣ ҷой дошта 

бошад ҳам, онҳо нишонаҳои калидиро дар пешниҳоди таърифи мафҳум ва 

фаҳмиши зарари маънавӣ, унсурҳо ва нишонаҳои он баён кардаанд. Дар 

умум, чунин хулоса кардан мумкин аст, ки зарари маънавӣ ду манбаъ ё асоси 

бавуљудоӣ дорад: яке азоби ҷисмонӣ ва дигаре азоби равонӣ. Агар нишонаи 

махсуси зарари молмулкӣ расонидани хисороти молӣ бошад, пас, зарари 

маънавӣ дар натиљаи расонидани азоб ва шиддати рӯҳӣ ба шахс ба вуљуд 

меояд. Дар умум, чунин унсурҳои зарари маънавиро номбар кардан мумкин 

аст: унсурҳое, ки хусусияти равонӣ доранд – ҳаяҷону изтироб, шарму 

хиҷолат, оташиншавӣ, рӯҳафтодагӣ, ноумедӣ, танҳоӣ, ранҷ, ғаму андӯҳ, тарс, 

зарбаи рӯҳӣ, таҳаммулпазирии (азсаргузаронӣ)-и рӯҳӣ, вайроншавиҳои 

(харобшавиҳо)-и равонӣ ва ғ.; унсурҳое, ки хусусияти ҷисмонӣ доранд – дард, 

сарчархзанӣ, ҷароҳат, табларза, дилбеҳазурӣ, ҳарорати баланд, хориш, 

сӯзиш, нафастангӣ, осеб дидан, сироятёбӣ, маъюб шудан ва ғ. [20–М]; [36–М].  

5. Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ маълум гардид, ки яке аз 

масъалаҳои муҳим дар робита бо зарари маънавӣ муќаррар кардани 

хусусиятҳои он мебошад. Зарари маънавӣ ҳамчун падидаи байнисоҳавӣ ва 

мураккаб вобаста ба паҳлуҳои васеъ доштан хусусиятҳои мухталиф низ 

дорад. Дақиќан муайян кардани ин масхусиятҳо бисёр муҳим мебошад. Он 

имконият медиҳад, то дар назарияи ҳуќуќ ва амалияи ҳуќуќтатбиќсозӣ 

зарари маънавӣ аз дигар навъҳои зарар фарқ карда шавад. Чунин 

хусусиятҳои зарари маънавиро қайд кардан мумкин аст: дар шакли 

ғайримолумулкӣ, яъне азоб, шиддати рӯҳӣ, шиканља ва ғ. ба вуҷуд омадан; 

новобаста аз маънавӣ будан алоқамандӣ доштан бо зарари молумулкӣ; 

шакли махсуси муайянкунӣ ва исботкуниро талаб кардан; шакли махсуси 

барқароршавӣ доштан; хусусияти комплексӣ-ҳуќуќӣ доштан; дар баъзе 
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мавридҳо дар шакли пешин барқарорнашаванда будан ва ғ. [17–М]; [20–М]; 

[36–М].   

6. Дар натиҷаи таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар маълум 

гардид, ки ҳуқуқҳо ва неъматҳои ғайримоддии инсон дар муҳимтарин 

санадҳои ҳуқуқии кишвар – Конститутсия, кодексҳо ва қонунҳои дигари љорӣ 

танзим гардида, ҳамзамон механизми ҳифзи ҳуқуқии онҳо пешбинӣ 

гардидааст. Вале ќонунгузории амалкунандаи соҳавӣ дар баробари фарогир 

будани масъалаи мазкур, инчунин аз нуќсонҳо ва норасогиҳои матнию 

техникӣ ва мазмунӣ орӣ нест. Масалан, баъзе аз ҷанбаҳои ҳифзи ҳуќуќи 

инсон аз оќибатҳои зарари маънавӣ дар қонунгузорӣ ҳанӯз ба пуррагӣ танзим 

нагардидаанд. Ба монанди мафҳуми зарари маънавӣ, мафҳуми азоби ҷисмонӣ 

ва равонӣ, унсурҳои зарари маънавӣ, асосҳои дақиқи ба вуҷуд омадани 

зарари маънавӣ ва механизми барќарор намудани он ба тариќи дахлдор 

инъикос наёфтаанд [9–М]; [10–М]. 

7. Дар натиҷаи таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории амалкунандаи 

ҶТ, ќонунгузории кишварҳои хориљӣ ва санадҳои байналмилалӣ маълум 

гардид, ки эътироф ва ҳифзи шаъну шараф ва эътибори шахс, умуман 

ҳуќуќҳои маънавии инсон ќисмати асосии объектҳои ҳифзшавандаи 

қонунгузории миллӣ ва байналмилалиро ташкил медиҳанд. Дар муќоиса бо 

ќонунгузории баъзе аз кишварҳои хориљӣ қонунгузории кишвари мо номгӯи 

дақиқи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавии инсон, мафҳуми ягона ва махсусиятҳои 

зарари маънавӣ, намудҳои зарари маънавиро муайян накардааст. 

Гуногунандешӣ ва баҳснокӣ дар назарияи ҳуќуќ ва амалияи ҳуќуќтатбиќсозӣ 

оид ба масъалаи мавриди назар боиси ба вуҷуд омадани мушкилиҳо дар 

самти ҳифзи ҳуќуќи инсон аз зарари маънавӣ гардидаанд [7–М]; [9–М]; [10–

М]. 

8. Дар натиҷаи таҳлили масъалаи тарзу усулҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ маълум гардид, ки механизм ва љараёни мазкур аз намуд, 

сатҳ ва дараљаи зарари расонидашуда ва ҳолатҳои дигар вобастагӣ дорад. Он 

метавонад аз натиљаи зарари молумулкӣ, зарари ғайримолумулкӣ, зарари 
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маънавӣ ва ғ. ба вуљуд ояд. Маҳз дар натиҷаи ҷудо ва дақиқ кардани моҳияти 

намуди зарар метавон тарзу восита ва механизми ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз 

оќибатҳои зарари маънавӣ муќаррар намуд. Бо назардошти ин, тарзу 

воситаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ ба намудҳои алоҳида 

људо намудан мумкин аст, ки ҳар кадоми онҳо истифодаи механизми хоси 

ҳифзнамоиро талаб мекунанд [6–М]; [30–М]; [35–М]. 

9. Аз таҳлили таљрибаи ҳуќуќтатбиќсозии Тољикистон ва кишварҳои 

хориљӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ, махсусан ҳифзи шаъну шарафи шахс аз кирдорҳои туҳмат ва таҳќир 

тавассути қонунгузории ҷиноятӣ метавонад  нисбатан самаранок бошад. Ба 

андешаи мо, аз танзими ќонунгузории љиноятӣ берун намудани 

(декриминализатсия) кирдорҳои  туҳмат ва таҳқир ва танзими гражданӣ-

ҳуќуќӣ ё маъмурӣ-ҳуќуќии онҳо наметавонад дар сатҳи зарурӣ ҳифзи ҳуќуќи 

инсонро аз зарари маънавӣ таъмин намояд. Аксарияти кишварҳои хориљӣ (ба 

монанди ФР, Ӯзбекистон, Хитой, Туркменистон, Озарбойҷон, Белорус ва ғ.) 

дар самти ҳифзи ҳуќуќи инсон аз кирдорҳои туҳмат ва таҳқир ҷавобгарии 

ҷиноятӣ муқаррар кардаанд ва таљрибаи ҳуќуќтатбиќсозии онҳо низ аз 

самаранокии ҳифзи ин неъматҳои ҳифзшаванда дарак медиҳад [14–М]; [15–

М]; [23–М]; [28–М]. 

10. Кирдорҳои туҳмат ва таҳқир бо мавҷудияти чунин асосҳо бояд 

такроран дар ќонунгузории љиноятии ҶТ ҳамчун љиноят барќарор карда 

шаванд: оқибатҳои вазнин доштани кирдорҳои мазкур барои ҷабрдида; 

хатари калони ҷамъиятӣ доштани туҳмат ва таҳқир; оқибати вазнин доштани 

туҳмат ва таҳқир тавассути ВАО ва шабакаҳои интернетӣ; бартарияти ҳифзи 

ҷиноятӣ-ҳуқуқии шаъну шараф ва обрӯи инсон; асоси таърихӣ-ҳуқуқӣ 

доштани воситаи ҳифзи ҷиноятӣ-ҳуқуқии шаъну шараф ва обрӯи инсон; 

номувофиқ ва нобаробар будани дараҷаи ҷавобгарии гражданӣ ва чораи 

татбиќшавандаи гражданӣ-ҳуќуќӣ бо дараҷаи зарари маънавии ба ҷабрдида 

расида; мухолиф будани декриминализатсияи туҳмат ва таҳқир бо як қатор 

меъёрҳои қонунгузории кишвар (м.м. 5 ва 17-и Конститутсияи ҶТ; м.м. 2 ва 5 
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КҶ ҶТ); ҷиноят донистани туҳмат ва таҳқир дар қонунгузории кишварҳои 

хориљӣ ва самаранокии татбиќи онҳо; мавҷудияти таҷрибаи судӣ дар ҶТ оид 

ба туҳмат ва таҳқир ва афзоиши нишондиҳандаҳои содиршавии ин кирдорҳо 

дар љумҳурӣ; мавҷудияти унсурҳои таркибии туҳмат ва таҳқир дар 

диспозитсияи баъзе аз моддаҳои қисми махсуси КҶ ҶТ ҳамчун кирдорҳои 

љиноятӣ (м.м. 106, 109, 113-и КҶ ҶТ) [14–М]; [15–М]; [23–М]; [28–М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 

ТАЊЌИЌОТ  

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертатсионӣ таклифҳо ва 

тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд: 

1. Мафҳумҳои ҳуқуқие, ки аҳамияти назариявӣ-амалӣ доранд ва дар 

натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба даст омадаанд, барои 

мукаммалгардонии қонунгузории кишвар пешниҳод карда мешаванд:  

а) зарари маънавӣ гуфта, чунин зараре дар назар дошта мешавад, ки дар 

натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ ва зарар расонидан ба 

неъматҳои маънавии инсон, ки аз лаҳзаи таваллуд ва ё бо ҳукми қонун ба ӯ 

тааллуқ доранд, ба вуҷуд омада, шахсро гирифтори азоби ҷисмонӣ ва равонӣ 

мегардонад. Ё зарари маънавӣ – азоби равонӣ ва ҷисмоние мебошад, ки дар 

натиҷаи ҳаракат (беҳаракатӣ) суиқасд намудан ба неъматҳои маънавии аз 

лаҳзаи таваллуд ва ё бо қувваи қонун ба шаҳрванд тааллуқдошта (ҳаёт, 

саломатӣ, қадру қимати шахсият, эътибори корӣ, дахлнопазирии ҳаёти 

хусусӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ) ва ё вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсии 

ғайримолумулкӣ (ҳуқуқ ба истифодаи номи худ, ҳуқуқи муаллифӣ ва дигар 

ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ, дар мувофиқат бо қонун, оид ба ҳифзи ҳуқуқ ба 

дастовардҳои фаъолияти зеҳнӣ) ва ё ҳуқуқҳои молумулкии шаҳрванд 

расонида мешавад. 

б) азоби рӯҳӣ – чунин ҳиссиёти ботиние мебошад, ки шахс гирифтори 

ҳолати нороҳатии равонӣ шуда, оромии ботинию зоҳириаш коҳиш ёфта, ба 

ҷараёни даркнамоии ӯ таъсир мерасонад. Азоби рӯҳӣ дар шакли тарс, ҳаяҷон, 

изтироб, оташиншавӣ, шарм, рӯҳафтодагӣ ва ғайра пайдо мешавад.  

в)азоби ҷисмонӣ – ҳиссиёти ҷисмонӣ ва нороҳатии равоние мебошад, ки 

дар худ дард, сарчархзанӣ, табларза ва монанди инҳоро фаро мегирад. 

Инҳоро беморӣ ва ҷароҳат, ҳамзамон омилҳои манфии беруна (ҳарорати 

баланд, моддаҳои заҳрнок ва ғайра) ба вуҷуд меоваранд. 

г) ҷуброни зарари маънавӣ – ин барқарорсозии ҳолати равонӣ ё 

ҷисмонии шахс ва ё додани товони моддӣ (пулӣ) ба ӯ мебошад, ки дар 
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натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои ғайримоддии инсон ва расонидани зарари 

маънавӣ ба ӯ, мутобиқи тартиби муқарраршуда аз ҷониби гунаҳкор нисбати 

ҷабрдида баамал бароварда мешавад. 

ғ) унсурҳои зарари маънавиро чунин тасниф намудан мумкин аст:  

- унсурҳои равонӣ: таҳаммулпазирӣ (азсаргузаронӣ), ғаму андӯҳ, тарс, 

ҳаяҷону изтироб, шарму хиҷолат, ғазабнокӣ, рӯҳафтодагӣ, танҳоӣ, ноумедӣ, 

ранҷ, зарбаи рӯҳӣ, вайроншавиҳои равонӣ ва ғ.;  

- унсурҳои ҷисмонӣ :дард, сарчархзанӣ, ҷароҳат, дилбеҳазурӣ, табларза, 

осеб дидан, ҳарорати баланд, хориш, сӯзиш, хунравӣ, нафастангӣ, сироятёбӣ, 

бемориҳои гуногун ва ғ.;  

- унсурҳои иловагӣ: аз даст додани кор, аз даст додани саломатӣ, аз даст 

додани шахсони наздик, мавҷуд набудани имконияти озодонаи фаъолият дар 

ҳаёти ҷамъиятӣ ва ғ.  

д) туҳмат – ин қасдан паҳн кардани маълумоти бардурӯғ мебошад, ки 

шаъну шарафи инсонро паст зада, ба обрӯи ӯ доғ меоварад ва шахсро дучори 

азоби равонӣ мегардонад; 

е) таҳқир – ин қасдан паст задани шаъну шараф ва обрӯю эътибори 

шахс дар шакли қабеҳ мебошад, ки дар натиҷа шахсро дучори азоби равонӣ 

мегардонад.   

2. Дар муқаррароти умумии қонунгузории амалкунандаи ҶТ оид ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, махсусан КГ ҶТ – м. 171 ё 1711, КҶ ҶТ 

– м. 851 (аслан дар санадҳои мазкур бояд як модда барои мафҳумҳои асосӣ 

ҷудо карда шавад), КМ ҶТ – м. 1, КМҶ ҶТ – м. 6) мафҳумҳои зарари маънавӣ, 

азоби ҷисмонӣ, азоби равонӣ, ҷуброни зарари маънавӣ, унсурҳои зарари 

маънавӣ, туҳмат ва таҳқир дар шакле, ки дар тавсияи якум оварда шудаанд, 

пешбинӣ карда шаванд. 

2. Ќарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 23-юми декабри соли 2011, № 7 

«Дар бораи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї оид ба њифзи 

шаъну шараф ва эътибори кории  шањрвандон ва шахсони њуќуќї» такмил 

дода шуда, дар санади мазкур номгӯи неъматҳои ғайримоддие, ки дар 
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натиҷаи поймол кардани онҳо ба шахс зарари маънавӣ мерасад, мафҳуми 

зарари маънавӣ, унсурҳои зарари маънавӣ, мафҳумҳои азоби ҷисмонӣ, азоби 

равонӣ, туҳмат ва таҳқир дар шакли дар тавсияи якум овардашуда, муқаррар 

карда шаванд. 

3. Ҷиҳати қонеъгардонии рӯҳии ҷабрдида ва кам кардани азоби равонии 

ӯ дар м. 12-и КГ ҶТ «ба равондармонӣ фаро гирифтани ҷабрдида» ҳамчун 

чораҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ муқаррар карда шавад. 

Ҳамзамон, барои боз ҳам натиҷабахш гардидани ҳифзи ҳуќуќи инсон аз 

зарари маънавӣ метавон таҷрибаи самараноки дар замони амали низоми 

ҳуқуқи шӯравӣ мавҷудбударо оид ба узрпурсии оммавӣ истифода намуда, 

онро ҳамчун навъи ҷазои иловагии ҷиноятӣ дар м. 47-и КҶ ҶТ «узрпурсии 

оммавӣ» ворид намуд.    

4. Қонуни ҶТ «Дар бораи расонидани ёрии равонӣ ба аҳолӣ дар ҶТ» 

қабул карда шуда, дар он мафҳумҳои асосӣ, вайроншавиҳои равонӣ 

(асабоният, рӯҳафтодагӣ, ташвишу изтироб ва ғ.), сабабҳои пайдоиш ва 

механизми бартараф намудани онҳо муқаррар карда шаванд.  

5. Дар м. 47-и КҶ ҶТ «Ҷуброни зарари маънавӣ» барои туҳмат, таҳқир 

ва дигар кирдорҳои ҷиноятӣ, ҳамчун намуди ҷазои иловагии ҷиноятӣ ворид 

карда шуда, раванди ҷубронсозии зарари маънавӣ на дар мурофиаи 

гражданӣ, балки дар мурофиаи ҷиноятӣ гузаронида шавад. 

6. Туҳмат дар м. 135-и КҶ ҶТ дар шакли зайл барқарор карда шавад:  

1) Туҳмат, яъне қасдан паҳн кардани маълумоти бардурӯғ, ки шаъну 

эътибори шахси дигарро паст мезанад ва ба номи некаш доғ меорад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳазор нишондиҳанда барои  

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ 

ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.  

2) Туҳмат бо истифодаи матбуот, дигар ВАО ё шабакаҳои иҷтимоӣ, аз 

ҷумла шабакаи Интернет ва ё ба доираи номуайяни шахсон,  
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- бо ҷарима ба андозаи аз як то се ҳазор нишондиҳанда барои  ҳисобҳо ё 

бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 

3) Туҳмат бо истифода аз вазъияти хизматии худ ё нисбати шахсе, ки 

гирифтори бемории барои дигарон хатарнок мебошад, 

- бо ҷарима ба андозаи аз се то панҷ ҳазор нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ё бо маҳрум 

сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад.  

 4) Туҳмат бо айбдоркунии шахс дар содир намудани ҷиноятҳо ба 

муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ ва ё ҷиноятҳои вазнин ё 

махсусан вазнин, 

- бо ҷарима ба андозаи аз панҷ то ҳашт ҳазор нишондиҳанда барои  

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз ҳашт то даҳ сол ё бо маҳрум сохтан 

аз озодӣ ба муҳлати аз ҳашт то дувоздаҳ сол ҷазо дода мешавад. 

7. Таҳқир дар м. 136-и КҶ ҶТ дар шакли зайл барқарор карда шавад:  

1) Таҳқир, яъне беадабона, бо лафзи қабеҳ паст задани шаъну эътибори 

шахси дигар,  

- бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.  

2) Таҳқир бо истифодаи матбуот, дигар ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ, аз 

ҷумла шабакаи Интернет ва ё ба доираи номуайяни шахсон,  

- бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то ҳаштсад нишондиҳанда барои 

ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз 

озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 
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