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МУҚАДДИМА  

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Ҳуқуқу манфиатҳои ҷабрдидаро қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи конститутсионӣ  ҳифз карда, ҷуброни зарари ба 

ҷабрдида расонидашударо кафолат додааст1. Кафолати конститутсионӣ аз он 

шаҳодат медиҳад, ки ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдида ва барқарор намудани зарари 

расонидашуда ҳамеша зери таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар қарор дорад ва дар масири 

иҷрои ин вазифаи ниҳоят муҳим лозим аст, ки механизмҳои самараноки товони 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда коркард карда шаванд, зеро аз ҳалли 

масъалаи мазкур то кадом дараҷа ҳифз гардидани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва 

эътимоди онҳо ба давлату мақомотҳои қудратии он вобастагии ногусастанӣ дорад.  

Дар бобати кафолатҳои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин баѐн доштанд: «Дар сатҳи Конститутсия инсон 

ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ ҳамчун арзиши олӣ эътироф шудааст, ки мавҷудияти ин меъѐр 

баѐнгари амалан ба ҷомеаи мутамаддини муосир пайвастани Тоҷикистон мебошад 

ва дар айни замон шаҳодати он аст, ки кишвари мо дар бунѐди ҷомеаи демократӣ 

ва давлати иҷтимоӣ пойдевори устувор ва заминаи боэътимод гузошта истодааст»2. 

Вазифаи асосии давлати иҷтимоӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсади расидан 

ба онро дорад, ин фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 

озодона барои ҳар як сокини худ мебошад. Шаҳрвандон бояд бовар дошта бошанд, 

ки ҳангоми зарар дидан аз кирдорҳои ҷиноятӣ ва муроҷиати онҳо ба мақомоти 

дахлдор, пеш аз ҳама, талаботи онҳо ҷиҳати ҷуброн намудани зарари ба онҳо 

расонидашуда, тибқи тартиби бо қонунгузорӣ муқарраршуда одилона ҳаллу фасл 

карда мешавад. 

 Дар замони муосир диққати ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлатҳои бунѐдашон 

демократӣ пайваста ба коркард ва пайдо намудани роҳу усулҳои нави ҳифзи 

ҳуқуқҳои ҷабрдидагони кирдорҳои ҷиноятӣ ва таъмини ҷуброни зарари ба онҳо 

                                                 
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душабе, Нашриѐти Ганҷ, 2016. – 136 с. 
2 Суханрониии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба таҷлили 20-уми солгарди қабули 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.11.2014 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj (санаи 

муроҷиат: 17.12.2021). 

http://prezident.tj/
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расонидашуда равона шудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин раванди 

умумиҷаҳонӣ ҳамроҳ буда, баҳри расидан ба мақсадҳои гузошташуда аҳамияти 

хоса дода, мунтазам саъю талошҳои ҷадидро роҳандозӣ менамояд. Аз ҷумла, 

Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, ки бо 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми феврали соли 2018 тасдиқ 

шудааст, ҳалли масъалаҳои марбут ба устувор намудани мақоми ҷабрдидаи 

кирдори ҷиноятӣ дар масири мурофиаи ҷиноятӣ ва коркарди роҳҳои бештари 

ҷуброни зарари ба ӯ расонидашударо ба миѐн гузоштааст3.  Дар ин робита ҳақ бар 

ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки чунин зикр намудаанд: 

«Кишвари мо роҳи эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунѐдро интихоб намудааст, ки яке аз 

ғояҳои асосии он таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд мебошад»4. 

Омӯзиш ва таҳқиқоти ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз 

ҷиноят дар марҳилаҳои гуногуни таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик замина 

фароҳам меорад, то ҷанбаҳои норавшан ва мураккаби мавзуъ дар низоми ҳуқуқии 

миллӣ дар равандҳои гуногуни таърихӣ таҳқиқ ва омӯзиш шуда, таҷрибаи мусбии 

он дар амалия ва қонунгузории замони муосири Тоҷикистон истифода шаванд, зеро 

дар раванди ҷаҳонишавӣ барои пешниҳод намудани механизми миллии дилхоҳ 

падида лозим аст, ки диққати аввал ба таърих, фарҳанг ва дастовардҳои миллӣ дода 

шавад. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ давраҳои таърихии рушд ва ташаккули институти 

товони зарар аз ҷиноят дар низомҳои ҳуқуқи зардуштӣ, ҳуқуқи мусулмонӣ, замони 

амали њуќуќи мусулмонї дар робита бо низомњои дигари њуќуќию одатї, ҳуқуқи 

шуравӣ ва низоми ҳуқуқии замони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро дар бар мегирад. 

                                                 
3 Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2018 тасдиқ шудааст. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/content/  (санаи 

муроҷиат: 13.08.2021). 
4 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 22.12.2017 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 12.12.2021). 

http://mmk.tj/content/
http://prezident.tj/


 

 

6 

Аз ин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши мавзуъ тақозо менамояд, ки як механизми 

муосири ба талаботи ҷомеаи зудинкишофѐбанда ҷавобгӯи товони зарари аз ҷиноят 

расонидашуда дар сатҳи назариявию амалӣ коркард ва пешниҳод карда шавад.  

Ҳамин тариқ, мубрамияти таҳқиқоти диссертатсиониро омӯзишу таҳқиқи 

илмии институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон аз лиҳози назариявӣ-

ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва амалӣ-ҳуқуқӣ ташкил намуда, дар шароити имрӯза барои 

ҳалли масъалаҳои муҳимми рушди ҷомеаи муосири Тоҷикистон мувофиқ буда, он 

барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва амалияи судӣ аҳамият дорад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Зимни анҷом додани таҳқиқоти мазкур 

масъалаҳои гуногуне мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, ки доир ба паҳлуҳои 

мухталифи онҳо олимони ватанӣ ва хориҷӣ фикру андешаҳои худро иброз 

намудаанд. Бояд қайд кард, ки дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ то ҳол таҳқиқоти 

маҷмуӣ ва мушаххаси назариявию амалӣ дар самти ташаккул ва инкишофи 

институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон анҷом дода нашудааст. 

Оид ба паҳлуҳои ҷудогонаи мавзуъ дар таҳқиқоти алоҳидаи олимони ватанӣ ва 

муҳаққиқони соҳа, ба мисли У.А. Азиззода5, П.Х. Алиева6, Э.Б. Буризода7, И.Ҳ. 

Бобоҷонзода8, А.М. Диноршоњ9, З.Ҳ. Искандаров10, Ш.М. Менглиев11, А.Қ. 

                                                 
5 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко-правовое исследование. – Душанбе, 2015. – 368 с.; Азизов У.А. Развитие уголовного 
законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, Ирфон, 2006. – 164 с; Азизов У.А. Фаъолияти қонунгузорӣ: 
паҳлуҳои назариявӣ ва амалӣ / Зери таҳрири академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҳиров Ф.Т. 
(Васоити таълимӣ). – Душанбе, 2014. – 207 с. 
6 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – 144 с. 
7 Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало ХХ вв.). – Душанбе, 
1999. – 199 с.; Буриев И.Б. Становление и  развитие институтов государственности  на территории Таджикистана 
(досоветский период). – Душанбе: Ирфон, 2008. – 294 с. 
8 Бободжонзода, И.Х. Правовая система Республики Таджикистан в годы государственной независимости // Правовая 
жизнь. – 2019. – №3 (27). – С. 21-39; Бобоҷонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи моликии занон дар замони Зардуштия // Паëми Донишгоњи 
миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимоӣ-ик тисодӣ ва љамъиятӣ) –  2018. – № 6. –  Қ. II – С. 203-206. 
9 Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 143 
с.; Диноршоев А.М. Влияние международных стандартов на формирование института прав и свобод человека и 
гражданина в Конституции Республики Таджикистан // Правовая жизнь. – Душанбе, 2015. – № 4. – С. 57-65. 
10 Искандаров З.Ҳ. Мурофиаи ҷиноятӣ: мафҳум, моҳият ва мақсади он // Пайѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ–иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – Душанбе, 2016. – № 2/11. – С. 143-148.; Искандаров З.Ҳ., Шоќулова С.И. 
Масоили мубрами тартиби пешнињод намудани даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї // Осори Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. – № 3 (47). – С. 22-35.; Искандаров З.Ҳ., Шоқулова С.И. Оид ба нишонањои хос 
ва мафњуми даъвогари гражданї дар мурофиаи љиноятї // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, 2018. – №4 (12). – 
С. 52-59. 
11 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – 132 с.; Менглиев Ш.М. Избраные труды по 
гражданскому праву. – Душанбе: «Истеъдод», 2011. – 695 с. 
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Назаров12, Э.С. Насриддинзода13,  Д.С. Рањмон14, А.И. Сафарзода15, Љ. 

Саъдизода16, А.Ѓ. Холиќзода17, Т.Ш. Шарипов18, Р.Ш. Шарофзода19 ва дигарон 

қайд гардидаанд, ки муаллиф зимни таҳлили мавзуи мазкур онҳоро матраҳ 

намудааст. 

Маврид ба зикр аст, ки роҷеъ ба ҷанбаҳои гуногуни институти товони зарар аз 

ҷиноят аз ҷониби олимони хориҷӣ, аз қабили С. В. Аношенкова20, В.Ю. Артемов21, 

О. Ведерникова22, А. Власов23, С.Е. Донтсов 24, А.Г. Мазалов25, Н.С. Малеин26, Р.Л. 

Хачатуров27 ва дигарон таҳқиқотҳои мухталиф анҷом дода шуда, диссертант 

ҳангоми анҷом додани таҳқиқоти илмӣ аз онҳо баҳравар гардидааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори 

диссертатсионӣ яке аз масъалаҳои камомӯхташуда дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ 

ба ҳисоб рафта, ба иҷори банди 57-и Консепсияи сиѐсати ҳуқуқии Ҷумҳурии 

                                                 
12 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. –  
Душанбе: Дакики, 2014. – 207 с.; Назаров А.К. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам // 
Правовая жизнь. – 2014. – № 1 (05). – С. 57-64. 
13 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2019. – 204 с.; Насурдинов Э.С. Правовое 
воспитание и образование как факторы формирования правовой культуры в Республике Таджикистан: Монография. – 
Душанбе, 2014. – 184 с. 
14 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе: Офсет Империя, 
2014. – 227 с.; Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен 
до Х в.). Под общ. ред. Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – 362 с. 
15 Сафаров А.И. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 

ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2013. – № 3 (03). – С. 82-92.; Сафарзода А.И., Шарипов Т.Ш. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми 
ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Паѐми  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои 
иҷтимоӣ иҷтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2019. – № 6. – С. 194-198. 
16 Саъдизода Дж. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан // Государствоведение и 
права человека – Душанбе, 2016. – № 3 (03). – С. 91-95. 
17 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2005. – 482 с.; Холиқов 

А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. – Душанбе, 2002. – 202 с.; Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе: 
Эр-граф, 2010. – 476 с. 
18 Шарипов Т.Ш. Институт условного осуждения в уголовном праве: развитие юридическая природа применение. 
Монография. – Душанбе, 1997. – 127 с.; Шарипов Т.Ш. Манобеъи њуќуќии љазои љиноятии Ҷумҳурии исломии Эрон // 
Давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 1998. – № 4. – С. 32-41.; Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: 
проблемы теории, законодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): Автореферат дис. ... д-ра 
юрид. наук. – Москва, 2008. – 56 с. 
19 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: 
“Сино”, 2018. – 784 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. (китоби дарсӣ.) Ҷилди 2. – Душанбе, 
2010. – 654 с. 
20 Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н. А. Лопашенко – М., 2006. – 248 с. 
21 Артемов В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права: дис.... канд. юрид. наук.  – Москва,2008. – 181с. 
22 Ведерникова О. Фонд для жертв преступлений // Социалистическая законность. – 1990. – № 11. – С. 26-27. 
23 Власов А. Возмещение вреда жертвам преступлений // Законность. – 2002. – № 2. – С. 40-43. 
24 Донцов С.Е., Глянцев В.В.   Возмещение   вреда   по   советскому законодательству. – М., 1990. – 272 с. 
25 Мазалов, А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. – М.: Юрид. литература, 1977. – 199 с. 
26 Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М., 1965. – 230 с; Малеин, Н.С. Правонарушение: понятие, 
причины, ответственность. – М., 1985. – 193 с. 
27 Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. – Тольятти, 1995. – 200 с. 
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Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 6-уми феврали соли 2018 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад. 

Ҳамзамон, таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар доираи дурнамои корҳои 

илмию таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 

факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Проблемањои 

назариявии ташаккули низоми њуќуќии ЉТ дар замони муосир барои солњои 2016-

2020» ва «Масъалањои назариявии инкишофи низоми њуќуќии ЉТ дар партави 

равандњои љањонишавї барои солњои 2021–2025» анҷом дода шудааст.    

   

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
 

 Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзишу 

таҳқиқи масъалаҳои назариявию амалии ташаккул ва инкишофи институти товони 

зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон буда, дар натиҷаи он коркард ва пешниҳод 

намудани механизми товони зарар аз ҷиноят, роҳҳои ҳалли мушкилиҳои ин падида 

ва дар ин замина пешниҳод гардидани таклифҳо ба қонунгузорӣ ва таҷрибаи миллӣ 

ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардонидани фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ дар 

самти ҷуброни зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда мебошад. 

 Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсадҳои дар таҳқиқот гузошташуда 

иҷрои вазифаҳои зерин зарур мебошад:      

- омӯзишу таҳқиқи мафҳум, намудњо ва функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар 

ин замина муайян кардани товони зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ;   

-  дар асоси таҳқиқот муайян намудани мавқеи товони зарар аз ҷиноят дар 

низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ; 

- таҳлили падидаи товони зарар аз ҷиноят дар низомҳои ҳуқуқии зардуштӣ; 

-  омӯзиш ва таҳқиқи институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми ҳуқуқии 

мусулмонӣ; 

-  таҳқиқи махсусияти инкишофи товони зарар аз ҷиноят дар замони амали 

ҳуқуқи мусулмонӣ дар робита бо дигар низомҳои ҳуқуқию одатӣ; 

- омӯзиши инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми ҳуқуқии 

шуравӣ;  
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- омӯзиши институти товони зарар аз ҷиноят дар даврони Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

- дар асоси таҳқиқот муайян намудани дурнамои инкишофи институти товони 

зарар аз ҷиноят дар Тољикистони муосир.   

 Объекти таҳқиқот. Ба сифати объекти таҳқиқот муносибатҳои ҷамъиятие 

баромад менамоянд, ки зимни амалӣ намудани падидаи товони зарар аз ҷиноят ба 

миѐн омадаанд.     

 Мавзуи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқот аз омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои 

таърихӣ-ҳуқуқӣ, назариявӣ-ҳуқуқӣ, амалӣ-ҳуқуқии товони зарар аз ҷиноят, ақидаву 

равишҳо ва меъѐрҳои қонунгузорӣ дар ин самт иборат мебошад.  

 Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионии мазкур 

фарогири чор давраи рушди институти товони зарар аз ҷиноят мебошад: 1) 

ташаккул ва инкишофи товони зарар аз ҷиноят дар низоми њуќуќи зардуштї; 2) 

товони зарар аз ҷиноят ва татбиќи он тибќи сарчашмањои њуќуќи мусулмонї ва 

низомњои дигари њуќуќию одатї; 3) инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят 

дар Тољикистони шуравӣ; 4) инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар 

замони соњибистиќлолии Тољикистон. 

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї ташаккул ва инкишофи институти 

товони зарар аз ҷиноят дар сарзамини Тољикистони таърихї ва муосир баррасї 

гардидааст. Инчунин, тањлили муќоисавии ќонунгузорї ва амалияи кишвар бо 

мамлакатҳои хориҷӣ анҷом дода шуда, роҳу усулҳои муосир ва натиҷабахши ҳалли 

ҷуброни зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ошкор шудаанд. Давраи 

тањќиќоти диссертатсионї фарогири солњои 2018-2022 мебошад.  

Асосњои назариявии таҳқиқот. Асосњои назариявии таҳқиқоти 

диссертатсиониро таҳқиқотҳои илмию назариявии муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ 

оид ба паҳлуҳои ҷудогонаи институти товони зарар аз ҷиноят ташкил медиҳанд. Ин 

масъалаҳо дар корҳои олимони ватанӣ У.А. Азиззода, Г.С. Азизқулова, П.Х. 

Алиева, Э.Б. Буризода, М. Ғозиев, А.М. Диноршоњ, З.Ҳ. Искандаров, А.З. Куканов, 

Ш.М. Менглиев, А.Қ. Назаров, Э.С. Насриддинзода, Д.С. Рањмон, А.И. Сафарзода, 

Љ. Саъдизода, Ф.Т. Тоҳиров, Н.Н. Фозилов, А.Ѓ. Холиќзода, Т.Ш. Шарипов, Р.Ш. 
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Шарофзода, инчунин дар асарҳои олимони хориҷӣ О. Ведерникова, А. Власов, А.С. 

Герасименко, А.С. Карпиков, Н.И. Коржанский, А.Г. Мазалов, Н.С. Малеин, Р.Л. 

Хачатуров ва дигарон инъикос ѐфтаанд. 

Асосњои методологии таҳқиқот. Асосњои методологии таҳқиқоти 

диссертатсиониро усулҳои умумӣ ва махсуси таҳқиқоти илмӣ, ба монанди 

диалектикӣ, таърихӣ, таҳлил ва синтез, сотсиологӣ ва оморӣ ташкил додаанд. Ба 

сифати усулҳои махсус – усулҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, назариявӣ ва 

амалӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд. 

Татбиқи маҷмуи усулҳои номбаршуда ба омӯзиш ва таҳқиқоти ҳамаҷониба, 

пурра ва воқеъбинонаи масъалаҳои дар диссертатсия пешбинишуда мусоидат 

намудааст. 

Заминаҳои эмпирикӣ. Дар љараѐни тањќиќоти диссертатсионї Конститутсияи 

ЉТ, санадҳои меъѐрии ҳуқуқии байналмилалӣ, кодексњо, ќонунњо, қарорҳои 

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барнома ва стратегияњои давлатї 

истифода шудаанд. Дар баробари санадњои миллї, инчунин баъзе ќонунгузории 

давлатњои алоњида дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои қурбониѐни кирдорҳои 

ҷиноятӣ мавриди таҳлилу омӯзиши муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қарор дода шуданд. Дар 

баробари ин қисме аз парвандаҳои судӣ оид ба рӯѐнидани зарарҳои бо кирдорҳои 

ҷиноятӣ расонидашуда, маълумотҳои омории Суди Олии ҶТ, Хадамоти иҷрои 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон њамчун заминаи эмпирикии таҳқиқоти диссертатсионӣ хизмат 

намудаанд.  

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он 

иборат аст, ки аввалин маротиба дар даврони Истиқлолияти давлатӣ дар илми 

ҳуқуқшиносии ватанӣ масъалаҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва амалӣ-

ҳуқуқии товони зарар аз ҷиноят, ташаккул ва инкишофи он дар давраҳои гуногуни 

таърихӣ, мафҳум ва моҳияти товони зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, 

мавқеи товони зарар дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ ва дигар масъалаҳо ба 

риштаи таҳқиқ кашида мешаванд.   
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Дар асоси омӯзиш ва таҳқиқоти дурнамои падидаи мазкур як қатор 

пешниҳодҳо манзур гардидаанд, ки онҳо ба коркард ва такмили қонунгузории 

миллӣ вобаста ба товони зарар аз ҷиноят мусоидат менамоянд.    

 Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Ба ҳимоя нуктаҳои илмии назариявии 

зерин пешниҳод мегарданд: 

 1. Товони зарар дар назарияи илми ҳуқуқшиносӣ бо падидаи ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ, аз ҷумла функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқамандии зич дорад. Вобаста ба 

намуди алоҳидаи љавобгарии њуќуќї ва тарзҳои татбиќ намудани онҳо функсияҳои 

љавобгарии ҳуќуќӣ метавонанд махсусияти љазодињї, ҳуќуќбарќароркунї, 

тарбиявї, пешгирикунӣ ва танзимкуниро дошта бошанд. Моҳияти функсияи 

ҳуќуќбарќароркунии љавобгарии њуќуќї дар соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ дар товони 

зарари бо кирори зиддиҳуқуқӣ расонидашуда ифода ѐфта, дар сатҳ ва шакли зарурӣ 

ҷуброн нашудани зарар, сатҳи татбиқнамоии ҷавобгарии ҳуқуқиро нопурра 

мегардонад, яъне мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба иҷро намерасанд. Аз ин рӯ, мо 

товони зарари расонидашударо ҳамчун функсияи ҳуқуқбарқароркунандаи 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ меҳисобем, ки он бо маќсади барќарор намудани ҳуқуқҳои 

молумулкї, ѓайрмолумулкӣ ва дигар ҳуқуқу манфиатҳои поймолгардидаи шахс, 

ҷамъият ва давлат амалӣ карда мешавад. 

2. Мансубияти соҳавии институти товони зарар аз ҷиноят яке аз масъалаҳои 

баҳснок дар илми ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад. Товони зарари аз љиноят 

расонидашуда – муносибати ҳуќуќии байнисоњавиест, ки соњаи њуќуќи моддї ва 

мурофиавиро дар бар мегирад. Дар меъѐрҳои моддии якчанд соҳаи ҳуқуқ 

манфиатҳои шахсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ зарардида муқаррар гардидаанд ва бо 

меъѐрҳои мурофиавии соҳаҳои ҳуқуқ дар ҳамбастагӣ амалӣ карда мешаванд. 

Ҳангоми содир намудани љиноят на танҳо як намуди муносибати њуќуќї, балки 

низоми муносибатњои њуќуќии бо соњањои гуногуни њуќуќ ба танзим 

даровардашаванда ба миѐн меояд. Дар доираи татбиќи институти товони зараре, 

ки тавассути љиноят расонида шудааст, дар баробари меъѐрҳои њуќуќи мурофиавӣ-

ҷиноятӣ меъѐрњои дигар соњањои њуќуќ, пеш аз њама, ҷиноятӣ, гражданӣ, 

мурофиавї-гражданӣ, маъмурї, мењнатї ва молиявї низ истифода мегарданд. Аз 



 

 

12 

ин лиҳоз, институти товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда институти 

комплексии байнисоҳавии ҳуқуқ мебошад. 

3. Таърихи инкишофи институти товони зарар аз љиноят дар ќаламрави 

Тољикистони таърихї аз ќадим то ба давраи муосир роҳи рушд ва шаклгирии хосро 

аз сар гузаронидааст. Институти товони зарар аз ҷиноят дар асоси даврабандии 

таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон метавонад дар марҳилаҳои зерин мавриди 

таҳлилу омӯзиш қарор дода шавад: 

- ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар замони амали 

низоми ҳуқуқи зардуштӣ; 

- шаклгирӣ ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар замони амали 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва ҳуќуќи одатӣ;  

- инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар асоси ҳуќуќи шуравӣ;  

- махсусияти инкишоф ва рушди институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми 

ҳуқуқи миллии Тоҷикистони соҳибистиқлол. 

4. Дар замони амали низомҳои ҳуқуқи зардуштӣ, ҳуқуқи мусулмонӣ ва ҳуқуқи 

одатӣ дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ дар баробари дигар институтҳои ҳуқуқӣ 

падидаи товони зарар аз ҷиноят низ вуҷуд дошт ва дар алоқамандӣ бо дигар 

институтҳои ҳуқуқӣ, махсусан институти ҷазо амал мекард.  Ҷазо бо мақсади 

барқарор кардани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда таъин карда мешуд. 

Алоқамандии институти ҷиноят ва љазо бо институти товони зарар аз ҷиноят дар 

алоҳидагӣ ба назар расида, бо назардошти дараҷаи вазнинии зарари расонидашуда 

ҷиноятҳо ба категорияҳо ҷудо карда мешуданд. Падидаи товони зарар аз ҷиноят 

гарчанде дар фаҳмиши имрӯзаи он вуҷуд надошт, вале дар умум шакли татбиќи 

љазо ва маќсаду вазифаи татбиќи љазо моҳиятан ифодакунандаи шарту шароитҳои 

институти мазкурро доштанд.   

 5. Инкишофи минбаъдаи товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон бо 

ташаккул ва инкишофи низоми ҳуќуќи шуравӣ дар ибтидои асри XX алоќаманд 

аст. Дар фарқият аз дигар марҳилаҳои таърихии Тоҷикистон, ин марҳиларо ҳамчун 

оғози комплексикунонии институти товони зарар аз ҷиноят шуморидан мумкин 

аст, зеро меъѐрҳои танзимкунандаи ин институт ҳам дар қонунгузории ҷиноятӣ, 
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мурофиавии ҷиноятӣ, гражданӣ ва мурофиавии гражданӣ, инчунин дар 

қонунгузории ислоҳӣ-меҳнатӣ ва дигар соҳаҳо низ мушоҳида мешуданд. Дар 

заминаи ќонунгузории умумииттифоќӣ қонунгузории ҶШС Тоҷикистон бо 

назардошти хусусиятҳои миллӣ ташаккул ѐфт, ки аввалин маротиба дар таърихи 

рушди хуќуќи тољикон падидаи товони зарар аз ҷиноят ва меъѐрҳои ҳуќуќии ба он 

алоќамандро пешбинӣ намуданд. 

6. Марҳилаи нави рушди ҳаѐти ҷамъиятӣ ва низоми ҳуқуқии кишвар бо 

соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мавқеи хоса пайдо кардани он 

дар арсаи байналмилалӣ вобаста аст. Зимни таҳлили қонунгузории амалкунанда ва 

амалия механизми товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда муайян карда 

шуд, ки он бо тарзу усулҳои зерин ба амал бароварда мешавад:  

- товони ихтиѐрии зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда;  

- баргардонидан (реститутсия)-и мурофиавӣ-љиноятї;  

- даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ; 

- аз ҷониби суд бо ҳукми судӣ барқарор кардани зарари молумулкии бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашуда; 

- товони зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда бо тартиби мурофиаи 

судии гражданӣ. 

Дар заминаи таҳқиқоти илмӣ чунин тавсияҳои амалиро пешниҳод менамоем:  

1. Қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятии кишвар дар самти ҳифз ва 

барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои шахсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ зарардида 

бояд такмил дода шаванд. Қабл аз ҳама барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои 

шахсони аз кирдори ҷиноятӣ зарардида бояд дар доираи принсипҳои ҳуқуқи 

ҷиноятӣ инъикос ѐбанд. Пешниҳод менамоем, ки зимни таҳияи лоиҳаи Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав барқарор кардани ҳуқуқҳои 

поймолгардидаи қурбониѐни ҷиноят ҳамчун ҷузъи принсипи адолат муқаррар 

карда шавад ѐ ин ки ба моддаи 8-и Кодекси ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ќисми сеюм дар таҳрири зерин илова карда шавад: «3. Њуќуќ, озодӣ ва 

манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар натиљаи содир намудани љиноят вайрон 

шудаанд, бояд барќарор ѐ љуброн карда шаванд». 
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2. Аз љониби мањкумшуда ҷуброн намудани зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидааш зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (ќ. 5-и м. 71-и КЉ ЉТ) ва шартан 

пеш аз муњлат аз адои љазо озод кардани ӯ (ќ. 2-и м. 76-и КЉ ЉТ) мумкин аст, ки бо 

санади судӣ њамчун уҳдадории иловагӣ вогузошта шавад. Ин муқаррарот дар 

Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ҳуқуқи суд, судя пешбинӣ гардидааст ва мақоми 

салоҳиятдор метавонад бидуни муқаррар кардани уҳдадории ҷуброн намудани 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда нисбати маҳкумшуда институтҳои 

мазкурро татбиқ намояд. Аз ин лињоз, пешниҳод менамоем, ки бо ворид намудани 

таѓйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии ЉТ гузоштани иљрои уҳдадории «дар 

мӯҳлати муайян зарари расонидашударо барқарор намудан» зимни татбиқи 

институтҳои шартан татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз муњлат аз адои љазо 

озод кардани маҳкумшуда ҳамчун меъѐри ҳатмӣ муқаррар карда шавад. Инчунин 

зарур мешуморем, ки дар сурати қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар таҳрири нав пешниҳоди мазкур зимни таҳияи институти «аз адои ҷазо озод 

намудани маҳкумшуда» ба инобат гирифта шавад. 

3. Қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пешниҳоди 

мафҳуми намудҳои зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашаванда худдорӣ карда, 

ҳамзамон дар меъѐрҳои Кодекси мурофиавии ҷиноятии кишвар оид ба намудҳои 

зарар мухолифат мавҷуд аст. Дар моддаҳои гуногуни Кодекси мазкур (аз ҷумла 

моддаи 42, 44, қисми якуми моддаи 335, қисми якуми моддаи 126 ва қисми якуми 

моддаи 127-и КМҶ ҶТ) намудҳои зарар ба тарзҳои мухталиф номбар шудаанд. Бо 

назардошти ин гуфтаҳо пешниҳод менамоем, ки мутобиқати меъѐрҳои Кодекси 

мурофиавии ҷиноятии ҶТ дар самти намудҳои зарар таҷдиди назар шуда, мафҳуми 

намудҳои зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашаванда дар моддаи 6 (мафҳумҳои 

асосӣ)-и Кодекси мазкур ворид карда шаванд.  

4. Пешниҳод менамоем, ки ба қисми 4-и моддаи 41-и Кодекси мурофиавии 

ҷиноятии ҶТ, ки ба вазифаҳои таҳқиқбаранда бахшида шудааст, сархати нав бо 

мазмуни зерин илова карда шавад: « - барои таъмини даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо 

дар намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии 

мусодираи молу мулк чораҳои таъхирнопазир андешад;» ва ба қисми 1-и моддаи 
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168-и Кодекси мурофиавии ҷиноятии ЉТ, ки дар он ваколати прокурор дар самти 

назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакии парвандаи  ҷиноятӣ 

муқаррар гардидааст, сархати нав бо мазмуни зерин илова карда шавад: « - дар 

њолати аз ҷониби таҳқиқбаранда ва муфаттиш наандешидани чараҳо барои 

таъмини даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо дар намуди ҷарима, ситонидани дигар 

пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии мусодираи молу мулк, ба таҳқиқбаранда 

ва муфаттиш барои саривақт андешидани чунин чораҳо супориш медиҳад;» 

5. Пешниҳод менамоем, ки мафҳумҳои даъвогари гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ, ки дар Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қ.1-и м.44 ва 

қ.1-и м.127-и КМҶ ҶТ ) муқаррар шудаанд, бозбинӣ шуда, онҳо дар як шакли умумӣ 

ва ба ҳам мувофиқ пешбинӣ карда шаванд. Чунки дар моддаи 44-и Кодекси мазкур 

танҳо «зарари молумулкӣ ва маънавӣ» дарҷ шуда, дар моддаи 127 бошад танҳо 

«зарар» номбар шудааст. Инчунин дар моддаи 127-и КМҶ ҶТ мақомоти 

прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия ҳамчун 

субъектҳои ба сифати даъвогари гражданӣ баромадкунанда пешбинӣ шудаанд, 

вале дар моддаи 44-и Кодекси мазкур, ки мафҳуми даъвогари гражданиро муқаррар 

кардааст, дар ин бора чизе дарҷ нагардидааст. 

6. Зимни таҳлили таҷрибаи судӣ муайян карда шуд, ки баъзан вақт 

парвандаҳои ҷиноятие, ки дар онҳо даъвои гражданӣ мавҷуд аст, аз ҷониби судяҳо 

бо тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ баррасӣ карда мешаванд. Пешниҳод 

менамоем, ки ба муқаррароти қисми 3-и моддаи 310-и КМҶ ҶТ, ки ба маҳдудиятҳои 

истифода нагардидани институти «тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ» 

бахшида шудааст, «мавҷудияти даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ» низ 

ҳамчун маҳдудияти татбиқи институти мазкур ворид карда шавад. 

7. Яке аз масъалаҳои асосии сиѐсати давлатии ҶТ дар самти ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ дар сатњи конститутсионї аз ҷониби 

давлат кафолат дода шудани ҷуброни зарари ба љабрдида расонидашуда мебошад. 

Аз ин лиҳоз, пешниҳод менамоем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фондҳои махсуси 

барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ таъсис 

дода шаванд. Фондҳо метавонанд чӣ давлатӣ ва чӣ ғайридавлатӣ бошанд, аммо 
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онҳо бояд мақсаднок танҳо барои қонеъ намудани талаботи қурбониѐни кирдорҳои 

ҷиноятӣ фаъолият намоянд. Аз фондҳои махсус ҳуќуќи љубронро бояд танњо њамон 

љабрдидагоне дошта бошанд, ки бо сабабњои гуногун (ошкор нашудани шахси 

кирдори љиноятиро содиркарда, имконияти ҷубронкунии зарарро надоштани 

шахси дар содир кардани кирдори ҷиноятӣ гунаҳгор ва ѓайра) аз имконияти 

бевосита аз љониби шахси дар содир кардани кирдори ҷиноятӣ гунаҳгор ҷуброн 

шудани зарар мањрум шудаанд. Душвории асосии институти љуброни давлатии 

зарари бо ҷиноят расонидашуда маблаѓгузории чунин фондҳо мебошад. 

Сарчашмањои маблаѓгузории фондњои махсуси њадафноки њифзи қурбониѐни 

кирдорҳои љиноятӣ метавонанд инњо бошанд: 

- аз буљети давлатии Тољикистон маблаѓгузорї карда мешаванд; 

- муқаррар кардани бољи махсуси давлатие, ки аз њама мањкумшудагони дар 

ҷиноятҳои қасдан содиршуда гунаҳгор, новобаста аз шакли љиноят, шакли гуноњ, 

марњилаи содиркунї, шакл ва намуди шарикї ва дигар омилњо ситонида мешаванд; 

- маблаѓњои пулие, ки аз шахси зараррасон бо тартиби регресӣ ситонида 

мешавад (љуброни аз љониби давлат ба љабрдидагони кирдори љиноятӣ 

пардохтшуда); 

- маблаѓњои пулие, ки аз аз њисоби љарима, мусодираи молумулк ва амсоли 

инњо аз мањкумшудагон ба буҷети давлатӣ ворид шудаанд; 

- даромадњои њадафнок аз созмонњои байналмилалї; 

- дигар сарчашмањои имконпазир. 

8. Дар сурати роҳандозӣ намудани товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда аз ҳисоби давлат ѐ фондҳои махсус љавобгарӣ барои сӯиистифодаи 

ин њуќуќ то ба ҳадди ҷавобгарии ҷиноятӣ бояд баробар карда шавад. Аз ин рў, 

њангоми амалигардонии низоми љуброни давлатии зарар ба љабрдидагони 

кирдорҳои ҷиноятӣ, илова кардани қисми махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо моддаи 3591 «Сӯиистифодаи њуќуќ ба љуброни давлатии зарар аз 

љиноят бо роҳи сохтакории далелҳо» ва дар сурати қабули Кодекси ҷиноятӣ дар 

таҳрири нав моддаи алоҳида дар боби «ҷиноятҳо ба муқобили адолати судӣ» 

мувофиқи мақсад мебошад. Моддаи мазкур бояд љавобгарии љиноятиро барои 
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«сохтакории далелњо оид ба содир шудани љиноят ва расонида шудани зарар бо 

кирдори ҷиноятӣ, ки бо маќсади ѓайриќонунї ба даст овардани маблаѓ аз фонди 

давлатӣ ѐ дигар фондҳои махсуси љуброни зарар ба љабрдидаҳои кирдорҳои 

ҷиноятӣ содир шудааст» муќаррар намояд.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Хулоса ва пешниҳодҳои назариявию 

амалӣ ва дурнамое, ки ҳангоми таҳқиқи диссертатсия анҷом дода шудаанд, барои 

илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аҳамияти калон дошта, ба такмили қонунгузории 

соҳавӣ вобаста ба товони зарар аз ҷиноят дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи 

мусоид фароҳам меорад. Истифодаи пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ метавонад 

ба ташаккул ва рушди падидаи товони зарар аз ҷиноят мусоидат намояд.  

Ҳамзамон як қатор пешниҳоду таклифҳои илмии диссертатсияи мазкурро 

метавон дар таълими фанҳои соҳавии ҳуқуқшиносии донишгоҳҳои ҷумҳурӣ 

мавриди истифода қарор дод.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот. Эътимоднокии натиҷаҳои 

таҳқиқот ба таҳлили асоснок ва воқеъбинонаи паҳлуҳои назариявию амалии товони 

зарар аз ҷиноят, таҳлил намудани натиҷа ва хулосаҳо, мафҳумҳо, ақидаҳо ва 

пешниҳодҳои назариявию амалии муаллиф, ба роҳ мондани дурнамои падидаи 

мазкур бо мақсади коркард ва дарѐфти механизми муосири товони зарар аз ҷиноят 

асос меѐбанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва мазмуни 

таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; 

таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мутобиқ 

мебошад.   

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз он иборат аст, ки 

таҳқиқоти илмии ӯ, аз ҷумла таҳлилҳои назариявӣ, амалӣ, нуктаҳои илмии 

пешниҳоднамуда ва хулосаҳо дастоварди муаллиф буда, асосноккунӣ ва мубрамии 

онҳо тасдиқи худро ѐфтаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсиония. Натиҷаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
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факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима ва тасдиқ 

гардида, дастовардҳои илмии муаллиф вобаста ба мавзуъ дар конференсияҳои 

байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии ҳарсолаи факултети ҳуқуқшиносӣ ва дигар 

муассисаҳои илмӣ, аз ҷумла дар: 

– Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи 

қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар мавзуи «Њуќуќи инсон: мушкилот, роњи 

њал ва дурнамо», мавзуи маърўза: «Танзими ҳуқуқии товони зараре, ки дар натиҷаи 

содир шудани ҷиноят расонида шудааст» (Душанбе, соли 2019);  

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии њайати устодону кормандони 

ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва њунарњои мардумӣ (солњои 2019-

2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ», мавзуи маърўза: «Љавобгарии 

њуќуќии позитивӣ (мусбӣ, перспективӣ)» (Душанбе, соли 2019);  

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Масъалаҳои назариявии 

амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», мавзуи маърўза: «Сиѐсати 

ҳуқуқӣ-ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти товони зарар аз ҷиноят 

расонидашуда» (Душанбе, соли 2020);  

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Ҳуқуқи инсон дар раванди 

ҷаҳонишавӣ», мавзуи маърўза: «Товони зарар аз ҷиноят дар замони давлатдории 

Сомониѐн» (Душанбе, соли 2021);  

–  Конференсияи байналмилалии илмӣ – амалӣ бахшида ба Рӯзи ҳуқуқи инсон 

ва Рӯзи байналмилалии муқовимат бо коррупсия зери унвони «Њуќуќи инсон дар 

љањони муосир: консепсияњо, воќеият ва дурнамо», мавзуи маърўза: «Инкишофи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахсони аз 

ҷиноят зарардида дар замони соҳибистиқлолии давлатӣ» (Душанбе, соли 2021);  

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида ба рӯзи ҳуқуқи инсон 

«Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ», мавзуи маърўза: «Товони зарар аз ҷиноят 

дар замони давлатдории Сомониѐн» (Душанбе, соли 2021); 

–  Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ вобаста ба «Асосҳои таҳкими 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои 



 

 

19 

иттилоотӣ» мавзуи маърўза: «Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» 

(Душанбе, соли 2022) мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуъ ва моҳияти 

диссертатсия унвонҷӯ 14 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 7 адади онҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ба табъ 

расонидааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз муқаддима, се 

боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо, рӯйхати адабиѐти истифодашуда ва рӯйхати 

интишороти илмии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ иборат мебошад. Ҳаҷми 

диссертатсия 207 саҳифаро ташкил медиҳад.   
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Боби 1. Товони зарар њамчун функсияи љавобгарии њуќуќї 
 

1.1. Мафҳум, намудњо ва функсияњои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

Љавобгарї дар њаѐти ҷомеа ањамияти бузург дорад ва бештари камбудињои мо 

маҳз аз бемасъулиятӣ бармеояд28. Тавре В.А. Ойгензихт бамаврид қайд намудааст: 

«Ҷавобгарӣ – ин як категорияи муҳимтарине мебошад, ки бе вуҷуди он ташкили 

ҳаѐти ҷамъият бемаъно аст»29. Аммо, бо вуљуди ањамияти бузург доштани 

масъулият олимон то њол ба як мафњуми умумии он наомадаанд. Ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ низ ин як намуди масъулият мебошад30. Аќидањо доир ба ин масъала он 

ќадар мухталифанд, ки то њол мафњум ѐ консепсияи ягона љой надорад.  

Мафҳумҳои мухталифи олимони замони шуравиро С.Н. Братус хулоса 

намуда, қайд карда буд, ки «ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин уҳдадории ҷавоб додани шахс ба 

амали худ; уҳдадории мубтало гаштани шахс ба маҳрумиятҳои муайян; уҳдадории 

на аз ҳуқуқвайронкунӣ, балки аз санади татбиқи ҳуқуқ ҳосилшуда; амалӣ намудани 

чораҳои таъсиротии маҷбурсозии давлатӣ; амалӣ намудани санксия; қобилияти 

шахс дар бахши ҷавоб додан барои амалҳои зиддиҳуқуқии худ ва адо намудани 

чораҳои таъсироти маҷбурӣ мебошанд»31. 

Р.Ш. Шарофзода қайд менамояд, ки «ҷавобгарии ҳуқуқӣ – намуди ҷавобгарии 

иҷтимоӣ мебошад, ки барои ҳуқуқвайронкунӣ ва бо истифодаи чораҳои ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ аз ҷониби субъектони босалоҳият татбиқ мешавад». Дар идома муҳаққиқ 

ҷавобгарии ҳуқуқиро, пеш аз ҳама, як навъи ҷавобгарӣ ѐ масъулияти иҷтимоӣ 

меномад, ки он дар масъулияти шахс дар назди ҷомеа, оила, иттиҳодияҳо ва 

коллективҳо ифода меѐбад32.  

В.С. Нерсесянс «ҷавобгарии ҳуқуқиро чораи маҷбурсозии ҳуқуқӣ барои 

ҳуқуқвайронкунӣ медонад, ки бо санксияи меъѐри вайроншуда пешбинӣ шуда, 

нисбати ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ѐ шахси 

мансабдори давлатӣ бо тартиби мурофиавӣ–ҳуқуқӣ татбиқ мешавад»33.  

                                                 
28 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Саратов, 1973. – С. 4. 
29 Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах. Учебное пособие. – Душанбе, 1980. – С. 6.  
30 Исмоилов Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. – Душанбе, 2008. – С. 258. 
31 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.,1976. – 216 с. 
32 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсӣ барои муассисањои тањсилоти олии касбӣ. – Душанбе: 
«Сино», 2018. – С. 680-684. 
33 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. 
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С.А. Камаров ва А.В. Малко низ ҷавобгарии ҳуқуқиро бо зарурияти татбиқи 

чораҳои маҷбурсозии давлатӣ вобаста месозанд34. 

Э.С. Насриддинзода бошад зери мафҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ гирифтор 

шудани шахс ба чораҳои маҷбуркунии давлатӣ барои ҳуқуқвайронкунии 

содиркардаашро мефаҳмонад. Муҳаққиқ ин чораҳоро ба характери шахсидошта 

(ба ҳаѐт ва озодии шахс дахл дорад), амволидошта (ба ҳолати молумулкии шахс 

таъсир мерасонад) ва ташкилидошта (дигар ҳуқуқи шахсро маҳдуд мекунад) ҷудо 

мекунад35. 

Зарурати тањќиќи љавобгарии њуќуќї бо он наќш ифода меѐбад, ки тавассути 

он фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати таъмини ќонуният, тартиботи 

њуќуќї ва барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолгашта амалӣ карда мешавад. Чи 

хеле М.И. Байтин дуруст ќайд мекунад, «љавобгарии њуќуќї воситаи самараноки 

мубориза бо љинояткорї ва дигар њуќуќвайронкунињо бо роњи, аз як тараф, 

пешгирї ва барќароркунии њуќуќи вайроншуда, маљбурсозии њуќуќвайронкунанда 

ба иљрои уҳдадориҳо, аз дигар тараф, пешгирии умумї ва махсуси 

њуќуќвайронкунињо, азнавтарбиякунии ҳуқуқвайронкунанда ва таъсири тарбиявию 

пешгирї ба дигар аъзоѐни ҷомеа дар роњи эњтиром ва иљрои њатмии ќонун 

мебошад»36. 

Дар адабиѐти њуќуќї љавобгарии ҳуқуқӣ бо ду мафњум истифода мешавад: 

мафҳуми аввал љавобгарї оид ба иљрои уњдадорињо ва мафҳуми дигар љавобгарии 

ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии содиршуда. Аз ин лиҳоз, ду љанбаи љавобгарї 

људо карда мешавад: проспективӣ (мусбї) ва ретроспективӣ (манфї)37.  

И.А. Илин љавобгарии проспективӣ ва ретроспективиро њамчун ҷавобгарии 

«пешакї» ва «минбаъда» номбар мекунад. «Љавобгарии пешакї њиссиѐти зиндаи 

интизорї ва даъват, љањду талошњо ба мукаммалгардї мебошад. Яъне инсон ягон 

кирдори ғайриқонунӣ содир накарда, аллакай дар бораи љавобгарии ояндаи худ 

                                                                                                                                                                       
ред. В.С. Нерсесянца. – 2-e изд., пересмотр. – Москва, 2018. – С. 522.  
34 Камаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. – М.,1999. – С. 254.   
35 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2019. – С. 149. 
36 Байтин М.И. Сущность права. (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Монография. – 
Саратов, 2001. – С. 197.  
37 Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. (китоби дарсӣ.) Ҷилди 2. – Душанбе, 2010. – С. 632-634.  
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бохабар аст»38. Ба ақидаи Р.Ш. Шарофзода мумкин аст, ки ин намуди ҷавобгарӣ 

бо истилоҳи тоҷикӣ «масъулият» низ номида шавад39. 

Зери мафњуми љавобгарии њуќуќии ретроспективӣ љавобгарї бо мафњуми 

«маъмулї»–и он њачмун љавобгарї барои ҳуқуқвайронкунӣ фањмида мешавад40. 

Зери мафњуми љавобгарї бо мазмуни проспективӣ њолати муайяни дохилии фард 

(индивид), муносибати ў бо ҷомеа, давлат, коллектив, ба рафтори худ (дар њозира ва 

оянда), њисси худинтизомї ва идрок фањмида мешавад41. Љавобгарии проспективӣ 

њолати тулонї мебошад ва њамон ваќт ба амал меояд, ки инсон ба иљрои 

уњдадорињои худ оѓоз мекунад, на замоне, ки ў онњоро иљро намекунад. 

Бояд қайд кард, ки мафњуми љавобгарии проспективӣ низ гуногун аст42. Бо 

вуљуди ин њамаи љонибдорони љавобгарии проспективӣ ба як аќидаанд, ки он 

новобаста аз вайрон кардани меъѐрњои њуќуќӣ љой дорад. 

Љавобгарии њуќуќии ретроспективӣ метавонад танњо дар доираи 

муносибатњои њуќуќї љой дошта бошад. Мављудияти муносибатњои ҳуқуқӣ–

ҷиноятӣ заминаи љавобгарии ҳуқуқӣ–ҷиноятӣ мебошад. Вобаста аз хусусият ва 

мазмуну моҳияти муносибатњои њуќуќї, љавобгарї низ хусусиятњои гуногунро касб 

менамояд43. 

Љонибдорони љавобгарии ретроспективӣ қайд мекунанд, ки љавобгарии 

њуќуќї ягона аст, шаклњои гуногуни татбиқи он бошад, дар муборизаи доимї 

ќарор доранд. Ҳуқуқвайронкунӣ аз он сабаб вуљуд дорад, ки рафторњои њуќуќї 

вуљуд доранд, шакли маљбурии татбиќи љавобгарии њуќуќї бошад, танњо аз он 

сабаб љой дорад, ки шакли ихтиѐрии татбиќи љавобгарии њуќуќї љой дорад.  

М.Н. Марченко фаҳмиши васеи ҷавобгарии ҳуқуқиро ба проспективӣ ва 

ретроспективиро қабул надошта, ҷонибдори нуқтаи назари анъанавии ҷавобгарии 

ҳуқуқист ва онро ба маънои истифодаи чораҳои маҷбурсозии давлатӣ, санксияҳои 

                                                 
38 Ильин И.А. Путь к очевидности. – М., 1993. – С. 305.  
39 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 617-618. 
40 Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. – М., 1992. – С. 57.  
41 Матузов Н.И. Социалистическая демократия как единство прав, обязанностей и ответственности личности // 
Советское государство и право. – 1977. – № 11. – С. 143.  
42 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 1981. – С. 227-232.; Недбайло П.Е. Система 
юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение. – 1971. – №3. – С. 50-52.; Хачатуров Р.Л., 
Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. – Тольятти, 1995. – С. 52.; Кузнецов Н.В. Меры гражданско-правовой 
ответственности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 5. 
43 Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Душанбе, 2010. – С. 632.  
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меъѐрҳои ҳуқуқ, муносибати байни давлат ва ҳуқуқвайронкунанда шарҳ медиҳад. 

Ба андешаи ӯ, нуқтаи назари ҷавобгарии мусбӣ дар заминаи омезиши ақидаҳои 

сотсиологӣ ва фалсафӣ бо падидаҳои ҳуқуқӣ ба миѐн омада, хислатҳои хоси 

ҷавобгарии ҳуқуқиро ба инобат намегирад44. 

О.С. Иоффе чунин мешуморад, ки љавобгарї наметавонад дар доираи њамон 

уњдадорињое љой дошта бошад, ки шахси масъул бидуни ба љавобгарї кашидан 

онро бояд иљро намояд45. Н.С. Малеин низ њамин мавќеъро љонибдор буда, чунин 

мешуморад, ки агар ҳуқуқ ва уњдадорињои љойдошта, ки мазмуни муносибатњои 

њуќуќиро ташкил медињанд, риоя карда шаванд, пас љавобгарї оѓоз нагардида, 

муносибатњои њуќуќї ќатъ мегарданд (ѐ ин ки давом меѐбанд, таѓйир меѐбанд). Дар 

акси њол, яъне њангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба яке аз 

субъектони муносибати ҳуқуқӣ, љавобгарии нави иловагӣ – муносибати њуќуќї ва 

нисбати шахси ҳуқуқвайронкунанда љавобгарии нави иловагие ба миѐн меояд, ки аз 

тарафи ќонун дар шакли товони зарари расонидашуда ситонидани љарима ва ғ. 

пешбинї шудааст46. 

Ба андешаи мо, мафњуми љавобгарии ҳуқуқӣ бояд якҷониба бошад, яъне барои 

ҳуқуқвайронкуии содиршуда ба миѐн ояд ва дар худ бояд «чора барои 

ҳуқуқвайронкуние, ки ба шахси чунин кирдорро содиркарда оқибатҳои манфиро 

дар шакли мањрум шудан аз ҳуқуқи субъективї, ѐ ин ки гузоштани уњдадорњои 

навро ба миѐн меорад» дар бар гирад. 

Р.Ш. Шарофзода мафҳуми ҷавобгарии ҳуқуқиро тавсиф намуда, чунин 

аломатҳои онро қайд мекунад: «1) ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои ҳуқуқвайронкунии 

содиршуда татбиқ мешавад; 2) ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин муқаррароти дар қонунгузорӣ 

пешбинишуда мебошад; 3) бо шакл, тартиб ва расмиѐти махсус татбиқ карда 

мешавад; 4) аз ҷониби субъектони махсуси босалоҳияти давлатӣ татбиқ карда 

мешавад; 5) татбиқнамоии ҷавобгарии ҳуқуқӣ хусусияти императивӣ дорад; 6) ба 

шахс маҳрумиятҳои муайяни бо қонун муқарраршударо фароҳам меорад; 7) 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ шакли амалӣ гардидани санксияҳои меъѐрҳои ҳуқуқ маҳсуб 

                                                 
44 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М., 2015. – С. 710-711.  
45 Иоффе О.С. Советское гражданское право. – М.: Юрид. лит., 1967. – С. 436.  
46 Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М., 1968. – С. 39. 
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мешавад; 8) вазъи ҳуқуқии ҳуқуқвайронкунандаро тағйир медиҳад»47. Э.С. 

Насриддинзода бошад, ба аломатҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо маҷбурсозии давлатӣ 

таъмин шудан ва дар шакли мурофиавӣ татбиқ шудани онро илова менамояд48. 

Њамин тавр, љавобгарии њуќуќї барои ҳуқуқвайронкунӣ бо нишонањои зерин 

тавсиф дода мешавад: бо меъѐри ҳуқуқӣ муқаррар шудан; оќибатњои номатлубро 

пеш овардан; уҳдадориҳои иловагиро вогузоштан; аз ҷониби мақомоти махсуси 

давлатӣ татбиқ шудан; бо расмиѐти махсус татбиқ шудан; дучори мањдудияти 

хусусияти моддї, њуќуќї ѐ шахсидошта гаштани шахси ҳуқуқвайронкунанда; бо 

маљбурсозии давлатї таъмин гаштан ва хусусияти императивӣ доштан. 

Дар асоси таҳлили ақидаҳои олимони соҳа метавон чунин мафҳуми 

љавобгарии њуќуќиро пешниҳод намуд. Љавобгарии њуќуќї чораи маҷбурсозии 

давлатӣ мебошад, ки дар асоси ҳуқуқвайронкунии содиршуда аз ҷониби мақомоти 

босалоҳияти давлатӣ бо тартиби махсус татбиқ гардида, ба ҳуқуқвайронкунанда 

маҳрумият ва маҳдудиятҳои шахсӣ, молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро пеш 

меорад.  

Љавобгарии њуќуќї институти мураккаб ва бисѐрфунксионалии њуќуќ буда, як 

ќисми низоми њуќуќӣ мебошад. Љавобгарии њуќуќї ҳамчун низом аз зерсохторҳои 

худ иборат аст, ки дар алоҳидагӣ онҳо намуд ѐ шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

мебошанд.  

Асосҳои гуногуни таснифи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавҷуданд. Баъзе олимон бо 

нуқтаи назаре, ки мансубияти соњавии љавобгарии њуќуќї маҳаки ягонаи таснифи 

он мебошад норозианд. Масалан, О.Э. Лейст менависад: «Вазифаи аввалиндараљаи 

таснифи намудҳои љавобгарии ҳуқуқӣ – таснифи  васеи љавобгарист»49, мувофиќан 

ў љавобгарии ҳуқуқии њуќуќбарќароркунанда ва љазодињандаро људо мекунад. Агар 

тибќи ақидаи муаллиф дарк намоем, «љавобгарии њуќуќбарќароркунанда ва 

љазодињанда» – ин навъњои љавобгарӣ мебошанд. Дар дигар тањќиќотњояш О.Э. 

Лейст навиштааст: «Шаклњои асосии љавобгарии њуќуќї бо мазмуни санксияе 

муайян карда мешаванд, ки барои ҳуқуқвайронкунӣ истифода мешавад. Санксияҳо 

                                                 
47 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, «Империал груп», 2014. – С. 617-618. 
48 Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2019. – С. 149-150  
49 Лейст О.Э. Основные виды юридической ответственности за правонарушение // Правоведение. – 1977. – № 3. – С. 28. 
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мувофиќи усулњое, ки онњо бањри њифзи тартиботи њуќуќї хизмат мекунанд, ба ду 

шаклњои асосї људо карда мешаванд: санксияҳои њуќуќбарќароркунанда барои 

бартарафкунии зарари бевоситае равона карда мешавад, ки бо ҳуқуқвайронкунӣ ба 

тартиботи њуќуќї расонида шудааст ва санксияҳои љазодињї ѐ ҷаримавӣ – таъсир ба 

ҳуқуқвайронкунанда бо маќсади пешгирии умумї ва хусусї»50. Дар асоси чунин 

тасниф на хусусияти таркибии санксияҳо, балки хусусияти функсионалии онњо љой 

дорад, яъне њамон функсияҳое, ки љавобгарии њуќуќиро амалї мегардонанд. 

Масалан, В.А. Кислухин бевосита қайд мекунад, ки дар асоси хусусияти 

функсионалї таснифи љавобгарии ҳуқуқӣ ба њуќуќбарќароркунанда ва љазодињанда 

љой дорад51.  

Ҷавобгарии њуќуќї на танњо функсияи љазодињї ва барқароркунӣ, инчунин 

пешгирикунї ва тарбиявиро низ дорад  (ва ин аз љониби њељ кас мавриди бањс қарор 

дода нашудааст), аз рўи мантиќ дар ин ҳолат дар бораи шаклњои пешгирикунанда 

ва тарбиявии љавобгарии њуќуќї низ сухан гуфтан зарур аст. Аксари олимон 

баробари функсияи љазодиҳї ва барќароркунї функсияи тарбиявї ва пешгириро 

низ људо мекунанд52.  

Таснифи љавобгарии њуќуќї ба њуќуќбарќароркунанда ва ҷазодиҳанда ҳамон 

вақт мувофиқи мақсад мебуд, агар муайян карда мешуд, ки кадом шаклњои 

љавобгарии њуќуќї ба љазодињанда ва кадоме аз онҳо ба ҳуқуқбарќароркунанда 

дахл дорад. В.А. Кислухин кӯшиши ҳалли ҳамин масъаларо намуда, ба гурӯҳи 

ҷавобгарии ҳуқуқии љазодињанда љавобгарии конститутсионї, ҷиноятӣ, молиявї ва 

маъмуриро мутаалиқ медонад. Илова бар ин, ӯ қайд мекунад, ки: «... дар соњањои 

конститутсионї, ҷиноятӣ, маъмурї, молиявї, андоз, мурофиавї ва дигар соњањои 

њуќуќ дар ќатори љавобгарии њуќуќии љазодињанда љавобгарии њуќуќии 

барќароркунанда низ истифода бурда мешавад»53.  

Хусусияти бисѐрфунксионалии љавобгарии њуќуќї, људокунии  функсияҳои 

гуногун, таъсиррасонӣ ва ҳамбастагии яке аз функсияҳо ба дигар имкон намедињад, 

                                                 
50 Лейст О.Э. Виды юридической ответственности / Общая теория государства и права. Академический курс: в 2–х т. T. 2. 
– М., 1998. – С. 602. 
51 Кислухин В.А. Виды юридической ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 10.  
52 Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Душанбе, 2010. – С. 636-637.; 
Липинский Д.А. Юридическая ответственность. Монография. – Тольятти, 2002. – С. 100-111.  
53 Кислухин В.А. Виды юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 21. 
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то функсияро њамчун маҳаки таснифи љавобгарии њуќуќї шуморем. Гуфтаҳои 

зикршуда ба мо имкон медињанд, ки номутобиқатии асоси функсионалиро барои 

тасниф намудани љавобгарии њуќуќӣ эътироф намоем.  

Дар сарчашмаҳо андешаҳо оид ба дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ 

мавҷуданд. Масалан, А.Н. Чураков ва И.Н. Баршитс ҷавобгарии меҳнатиро 

намуди алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ медонанд. Он дар мавриди вайрон кардани 

муқаррароти қонунҳо дар соҳаи меҳнат ба вуҷуд меояд. Муаллифони зикршуда 

ҷавобгарии интизомиро низ ба ин намуд дохил менамоянд54. 

В.С. Нерсесянс ҷавобгарии моддиро намуди махсуси ҷавобгарии гражданӣ 

мешуморад, ки дар заминаи қарордоди байни коргар ва корфармо сурат мегирад55. 

Ақидаи мазкурро В.В. Лазерев низ дастгирӣ намудааст56. 

Қисми дигари олимон ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷавобгарии 

конститутсионӣ (истеъфои парламент, истеъфои ҳукумат, истеъфои мансабдор ва 

м.и.), ҷавобгарии мурофиавӣ (уҳдадории ба суд ҳозир шудан, ҷаримаи судӣ ва м.и.) 

ва ҷавобгарии молиявиро (ҷавобгарии саркашӣ кардан аз супоридани андоз ва м.и.) 

ҷудо менамоянд57. 

Меъѐрҳои муайянкунанда дар таснифи низоми љавобгарии њуќуќї ба намудҳо 

хусусиятњои хос ва усули танзими њуќуќї мебошанд, ки онҳо имкон медињанд 

низоми љавобгарии њуќуќї, алоќаи он бо низоми њуќуќ, мансубияти соњавии 

намуди муайяни љавобгарии њуќуќї ва  бањамворидшавии намудњои гуногуни 

љавобгарии њуќуќї муайян карда шаванд. Маҳаки маъмули таснифкунандаи 

љавобгарии њуќуќї  мансубияти соњавї баромад мекунад ва чи хеле маълум аст, 

аксари олимон ба људокунии соњањои њуќуќ дар асоси фан ва усули танзими њуќуќї 

фикрҳои худро баѐн кардаанд58.  

                                                 
54 Чураков А.Н. Принципы юридической ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – С. 13-
16; Борциц И.Н. Федеративная ответственность. Конституционно-правовые аспекты. – М., 1999. – 160 с. 
55 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права РАН / Под 
общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-e изд., пересмотр. – Москва, 2018. – С. 526. 
56 Лазерев В.В. Правонарушения и юридическая ответственность // Проблемы общей теории права и государства / Под 
ред. В.С.Нерсесянца. – С. 489-494. 
57 Теория государства и права // под ред. А.С. Пиголкина и Ю.А. Дмитриева. – С. 540-541.; Дар ин хусус инчунин ниг: 
Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. (китоби дарсӣ.) Ҷ.2. – Душанбе, 2010. – С. 640-641. 
58 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – С. 625-626.; Петров Д.Е. Отрасль права: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 10.; Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. – Казань: Изд-во 
казан, ун-та, 1987. – С. 188-189.; Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – M.: 
Юрист, 2000. – С. 196.  
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Меъѐри соњавї имкон медињад ќонунияти умумии рушди ин ѐ он шакли 

љавобгарии њуќуќї ошкор шуда, табиати њуќуќии он вобаста аз соњањои њуќуќ 

муайян карда шавад. Чи гунае, ки Р.Л. Хачатуров қайд менамояд: «таснифи 

љавобгарї вобаста аз мансубияти соњавї барои такмили ќонунгузорињо ва 

фаъолияти њуќуќї ањамияти бузург дорад. ... вай барои шањрвандон дастрас 

мебошад ва ба сатњи дарки њуќуќї ва фарњанги њуќуќї мусоидат мекунад»59.  

Вале таснифи соњавии љавобгарии њуќуќї аз љониби њама олимон љонибдорї 

карда намешавад. Чунончи, О.Э. Лейст менависад: «Одатан намудҳои љавобгарї 

вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқ људо карда мешаванд. Аммо чунин тасниф бо сохтори 

соњавии њуќуќ, пеш аз ҳама, бо он сабабе, ки намудҳои љавобгарї назар ба соњањои 

њуќуќ камтаранд, мувофиќат намекунад, илова бар ин барои вайрон намудани 

меъѐрњои њуќуќи соњањои гуногун мумкин аст љавобгарии њамон як намуд истифода 

шавад. Таснифи соњавї инчунин фањмонда наметавонад, ки барои чї дар њудуди як 

соњаи њуќуќ метавонад шаклњои гуногуни љавобгарї  (интизомї ва моддї – дар 

њуќуќи мењнатӣ) вуљуд дошта бошанд»60. 

Ба масъалаи таснифи соҳавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд аҳамияти ҷиддӣ дод, 

чунки мањз њамин раванд имкон медињад, то табиати баъзе шаклњои  љавобгарии 

њуќуќї пурра ошкор карда шавад.  

Ба туфайли таѓйиротњои муҳимми муносибатњои љамъиятї ва рушди 

ќонунгузорињо шаклњои комилан нави мустақили љавобгарии ҳуқуқии  

конститутсионї61, молиявї, моддӣ-ҷиноятӣ, мурофиавї-ҷиноятӣ, мурофиавї-

гражданӣ ба миѐн омадаанд. Раванди  такмил ва љавобгарии ҳуқуқӣ-оилавӣ низ 

мушоњида карда мешавад62. 

Дар асоси таснифи ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқ дар адабиѐти 

њуќуќї маъмулан љавобгарии ҳуқуқии гражданӣ, ҷиноятӣ, маъмурї, моддї ва 

интизомиро људо мекунанд63.  

                                                 
59 Хачатуров Р.Л. Понятие системы юридической ответственности // Вестн. Волж. Ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. 
Юриспруденция. – 1998. – Вып. 1. – С. 40.  
60 Лейст О.Э. Основные виды юридической ответственности за правонарушение // Правоведение. – 1977. – № 3. – С. 29. 
61 Шеров Ш. Конституционно – правовая ответственность – самостоятельный вид юридической  ответственности // 
Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – 2015. – №2. – С. 93-97.   
62 Власов В.И. Теория государства и права. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 407.  
63 Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. (китоби дарсӣ.) Ҷилди 2. – Душанбе, 2010. – С. 640.; 

Исмоилов Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. – Душанбе, 2008. – С. 259.; Насриддинзода Э.С. Назарияи 
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Вобаста аз рушди ќонунгузорї ва зарурати танзими њуќуќии њифзи муњити 

атроф дар адабиѐти њуќуќї масъала дар бораи мустақилияти љавобгарии экологї 

гузошта шудааст. Баъзе муаллифон  њамчун шакли мустақил на танњо љавобгарии 

экологї64, балки њуќуќи обӣ ва ҳуқуқи заминро эътироф карданд65. 

Њамин тавр, бо назардошти соњаи ҳуқуқ намудҳои зерини љавобгарии 

њуќуќиро пешниҳод кардан мумкин аст: конститутсионї, ҷиноятӣ, маъмурї, 

гражданӣ, мењнатї, интизомӣ, мурофиавӣ-ҷиноятӣ ва мурофиавӣ-гражданӣ. 

Дар адабиѐти њуќуќї нисбат ба мафњум ва намудҳои функсияҳои љавобгарии 

њуќуќї низ ақидаи ягона љой надорад. Тибќи аќидаи М.П. Трофимова: «Функсияи 

љавобгарии њуќуќї – самтњои асосии таъсири меъѐрњои љавобгарии њуќуќї ба 

муносибатњои ҷамъиятӣ мебошад, ки тавассути онњо њадафњои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

ба даст меоянд ва таъиноти онҳо амалӣ мегардад»66. Функсияи љавобгарии њуќуќї 

ба рафтори одамон, дарки њуќуќии онњо, ахлоќ ва фарњанги ҳуқуқӣ таъсир 

мерасонад.  

Дар назарияи љавобгарии њуќуќї масъалаи таснифи функсияҳо гуногунандешӣ 

ҷой дорад. С.С. Алексеев, А.И. Петелин, П.А. Варул ва А.А. Собчак функсияҳои 

љавобгарии њуќуќиро ба љазодињанда (љаримавї) ва њуќуќбарќароркунанда тасниф 

мекунанд67. Н.С. Малеин қайд мекунад, ки ба љавобгарии ҳуқуқӣ функсияҳои 

пешгирикунанда (пешгирикунанда – тарбиякунанда), љазодињанда (таъќиботї), 

барќароркунанда (љубронкунанда) ва огоњкунанда хос аст68. Тибќи аќидаи Б.Т. 

Базилев, љавобгарии њуќуќї дорои функсияҳои зерин мебошад: љазодињанда, 

пешгирии умумии ҳуқуқвайронкуниҳо, ислоњкунї ва азнавтарбиядињї69.  

                                                                                                                                                                       
давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2019. – С. 152-153.; Базылев Б.Т. Юридическая ответственность. – С. 31-47.; 
Сенякин И.Н. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Теория государства и права / Под ред. Н.И. 
Матузова и А.В. Малько. – Саратов, 1995. – С. 544-546.  
64 Гогин А.А. К вопросу об экологической ответственности по российскому законодательству // Вестник ВУиТ. Сер. 
«Юриспруденция». – Вып. 23. – Тольятти, 2002. – С. 108-109.  
65 Петров В.В. Экологическое право России. Учебник. – М., 1996. – С. 263.  
66 Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 6.  
67 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М., 1966. – С. 151.; Петелин А.И. 
Проблемы правовой ответственности в социалистическом обществе. – Омск, 1976. – С. 55.; Варул П.А. Методологические 
проблемы исследования гражданско–правовой ответственности. Монография. – Таллин, 1986. – С. 29-30.; Собчак А.А. О 
некоторых спорных вопросах теории правовой ответственности // Правоведение. – 1968. – №1. – С. 50.  
68 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М., 1985. – С. 145. 
69 Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности // Вопросы теории права и государственного 
строительства. – Томск, 1978. – С. 33. 
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Ба аќидаи М.П. Трофимова, функсияи љавобгарии њуќуќиро метавон ба ду 

гурӯњ људо намуд. Ба гурӯњи якум функсияи љазодињанда, танзимкунанда, 

пешгирикунанда, њуќуќбарќароркунанда, ба гурӯњи дуюм бошад, функсияи 

тарбиявї дохил мешавад. Функсияи тарбиявї вазифаи умумииљтимоии љавобгарии 

њуќуќї мебошад70.  

Р.Ш. Шарофзода функсияњои љазодињї; њуќуќбарќароркунї; огоњсозї; 

тарбиявї; муњофизавї ва функсияи танзимии љавобгарии хукуќиро пешнињод 

мекунад71. 

Ба андешаи мо, ба њама намудҳои љавобгарии њуќуќї функсияҳои якхела, яъне 

љазодињанда, њуќуќбарќароркунанда, тарбиявї, пешгирикунанда ва танзимкунанда 

хос мебошанд. Ба таври дигар, дар намудҳои гуногуни љавобгарии њуќуќї 

функсияҳо метавонанд ба таври гуногун зоњир гарданд ва махсусияти љазодињї, 

барќароркунї, тарбиявї, пешгирикунанда ва танзимкунонӣ дошта бошанд. 

Тамоми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо ҳам алоқаманд мебошанд ва иҷро 

нашудани як функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки мақсади 

асосии ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда намешавад. Дар ҷараѐни амалишавии 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамкории наздик байни функсияҳои ҷазодиҳанда ва 

њуќуќбарќароркунанда мушоҳида мегардад72. 

Дар тањлили масъалаи функсияи љавобгарии њуќуќї мо бештар ба функсияи 

њуќуќбарќароркунии љавобгарии њуќуќї диққат равона мекунем. Ин функсияи 

ҷавобгарии ҳуқуқиро қисми зиѐди олимон ба сифати функсияи асосии ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ медонанд. 

Масалан, Д.А. Липинский таъкид медорад, ки љавобгарии њуќуќї дар қатори 

функсияҳои танзимкунанда, пешгирикунанда, љазодињанда ва тарбиякунанда 

функсияи њуќуќбарќароркуниро иљро мекунад73.  

Аксаран љонибдорони функсияи њуќуќбарќароркунии љавобгарии њуќуќї 

мавќеи худро бо  тавзењ дар бораи он, ки вай бештар ба љавобгарии гражданӣ–

                                                 
70 Трофимова М.П. Функции юридической ответственности:  дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 46. 
71 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ. – Душанбе, 2014. – С. 624. 
72 Куканов А.З. Мафњум ва таснифи функсияњои љавобгарии њуќуќї // Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3. – С. 46.  
73 Липинский Д.А. Соотношение функции права и функции юридической ответственности // Правоведение. – 2004. – № 3. 
– С. 146. 
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ҳуқуқӣ хос аст, шарњ медињанд. Ҳангоми таҳлили функсияи ҳуқуқбарқароркунии 

љавобгарии њуќуќї, ба мисли дигар муаллифон, Н.М. Чистяков ба мазмуни 

љавобгарии ҳуқуқӣ–гражданӣ таваљљуњ зоњир карда, чунин мешуморад, ки он 

«…тадбирњо оид ба товони зараре, ки бо вайрон кардани ҳуқуқи молумулкї ва 

ғайримолумулкии инсон ва шањрванд расонидашударо дар бар мегирад. Инҳо 

љарима, товони зарарњо, баргардонидани ашѐњо, љуброни зарари маънавии 

расонидашуда, барќарор намудани номи нек, узрпўрсї ва ѓайра мебошад»74. Л.П. 

Рассказов  муайян мекунад, ки функсияи   «њуќуќбарќароркунанда (љубронї) дар 

товони ҳуқуқи молумулкии љонибњои љабрдида зоњир мегардад. Ин функсия 

маќсади љуброн намудани зарари моддї ва маънавии расонидашуда, ба њолати 

пешина барќарор намудани молу мулк ва ҳуқуқи шањрвандонро дорад»75. Н.А. 

Пянова функсияҳои љубронкунї ва њуќуќбарќароркуниро људо карда, њамчунин 

ќайд мекунад, ки функсияи њуќуќбарќароркунии љавобгарии њуќуќї дар он зоњир 

мешавад, ки ба барќароркунии ҳуқуқи субъективии бо кирдорњои ѓайриќонунї 

поймолшудаи љабрдидагон мусоидат мекунад. Вазифаи љубронкунї бошад, бо 

товони зарари моддї ѐ маънавие, ки бо кирдорњои ѓайриќонунї расонида шудааст, 

алоќаманд мебошад76.  

Тавре қайд карда шуд, барои ба даст овардани мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

бояд ҳамаи функсияҳои он дар якҷоягӣ амал намоянд. Иҷро нашудани яке аз онҳо 

маънои амалӣ нагаштани ҳадафи ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар давлати ҳуқуқбунѐд 

мебошад. Қайд менамоем, ки функсияи њуќуќбарќароркунандаи љавобгарии њуќуќї 

дар соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ институти товони зарарро дар бар мегирад ва амалӣ 

нашудани ин функсия, дар маҷмуъ, ҷавобгарии ҳуқуқии соҳаи алоҳидаро нопурра 

мегардонад. Ба мақсадҳои гузоштаи товони зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ метавон барќарор намудани ҳуқуқи молумулкї, ѓайрмолумулкии ва дигар 

ҳуқуқу манфиати поймолгардидаи шахс, ҷамъият ва давлатро номбар намуд. 

 Дар асоси таҳлили  адабиѐти илмӣ ва ақидаҳои олимони соҳа ба хулосаҳои 

зерин омадан мумкин аст: 

                                                 
74 Чистяков Н.М. Теория государства и права: учебное пособие. – М., 2010. – С. 226.  
75  Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленныи  курс: Учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – С. 474. 
76 Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: учеб. пособие.  – Иркутск, 2010. – С. 491-499. 
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1.  Љавобгарии њуќуќї чораи маҷбурсозии давлатӣ мебошад, ки барои 

ҳуқуқвайронкунии содиршуда аз ҷониби мақомоти босалоҳияти давлатӣ бо 

тартиби махсус татбиқ гардида, ба ҳуқуқвайронкунанда маҳрумият ва 

маҳдудиятҳои шахсӣ, молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро пеш меорад. 

2. Ҷавобгарии њуќуќї аз чунин нишонањо иборат мебошад: бо меъѐри 

ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад; ба ҳуқуқвайронкунанда оќибатњои номатлубро 

пеш меорад; уҳдадориҳои иловагиро вомегузорад; аз ҷониби мақомоти махсуси 

давлатӣ татбиқ карда мешавад; бо тариқи расмиѐти махсус татбиқ карда мешавад; 

ҳуқуқвайронкунанда дучори мањдудияти хусусияти моддї, њуќуќї ѐ шахсидошта 

мегардад; бо маљбурсозии давлатї таъмин мегардад; ба тариқи императивӣ амалӣ 

мегардад. 

3. Бо назардошти соњаи ҳуқуқ љавобгарии њуќуќї  ба намудҳои зерин 

тасниф карда мешавад: конститутсионї, ҷиноятӣ, маъмурї, гражданӣ, мењнатї, 

интизомӣ, мурофиавӣ-ҷиноятӣ ва мурофиавӣ-гражданӣ. 

4. Ба њама намудҳои љавобгарии њуќуќї функсияҳои якхела: љазодињанда, 

њуќуќбарќароркунанда, тарбиявї, пешгирикунанда ва танзимкунанда хос аст. Дар 

намудҳои гуногуни љавобгарии њуќуќї функсияҳо метавонанд ба таври гуногун 

зоњир гарданд ва махсусияти љазодињї, барќароркунї, тарбиявї, пешгирикунӣ ва 

танзимкунӣ дошта бошанд. 

5. Функсияи барќароркунандаи љавобгарии њуќуќї дар соҳаҳои алоҳидаи 

ҳуқуқ институти товони зарарро дар бар мегирад ва амалӣ нашудани ин функсия 

дар маҷмуъ ҷавобгарии ҳуқуқии соҳаи алоҳидаро нопурра мегардонад. Ба 

мақсадҳои гузоштаи товони зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавон 

барќарор намудани ҳуқуқи молумулкї, ѓайримолумулкӣ ва дигар ҳуқуқи 

поймолгардидаи  шахс, ҷамъият ва давлатро номбар намуд. 
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1.2. Товони зарар аз ҷиноят дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ 

 Мазмун ѐ мафњуми «товон» дар адабиѐти њуќуќї бо мафњуми худи зарар 

муайян карда мешавад. Агар мафњуми зарар поймол кардани ягон намуд ҳуқуқу 

манфиатњо бошад, пас њадафи товони зарар барќарор намудани онҳо мебошад77. 

Ба мављудияти тулонии институти «товони зарар» нигоњ накарда, то ҳол 

масъалаи мансубияти соњавии институти товони зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидашуда баҳснок боқӣ мондааст. Сивилистҳо товони зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашударо ба соњаи њуќуќи гражданӣ ва криминалистҳо бошанд, 

албатта, онро ба соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, мурофиавӣ–ҷиноятӣ ва иҷрои ҷазои 

ҷиноятӣ дохил мекунанд. Як ќатор олимони дигар онро институти байнисоњавї 

мешуморанд.  

Аммо, ќонунгузор то њол ин масъаларо дар сатњи ќонунї то ба охир ба низом 

надаровардааст, аз ин лињоз масъалањои товони зараре, ки тавассути љиноят 

расонида шудааст, танҳо дар таљрибаи судї њалли худро меѐбад. 

Бо маќсади тањќиќи минбаъдаи масъала дар бораи мавќеи товони зарари бо 

кирдори љиноятӣ расонидашуда дар низоми муносибатњои њуќуќї хусусияти ду 

категорияи њуќуќӣ «љазо» ва «товони зарар»–ро муќоиса менамоем, зеро дар 

адабиѐти њуќуќии солњои охир оид ба дубора ба низоми љазои ҷиноятӣ ворид 

намудани ҷазо дар намуди «вогузор намудани уҳдадорӣ оид ба товон намудани 

зарари расонидашуда» ақидаҳои зиѐд гуфта шудаанд78. 

Тибќи мазмуни ќонун, љазо бо расонидани мањрумиятњои муайян ѐ мањдуд 

намудани њуќуќ ва озодии мањкумшуда алоќаманд аст. Гузоштани уҳдадории 

товони зарари расонидашуда на њамеша дорои чунин нишонањо мебошад. 

Масалан, товони зарар бо маблаѓњои пулї аз маблаѓњои ашхоси гунањкор, ҳуқуқи 

молумулкии ӯро мањдуд намесозад. Шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда ба 

љабрдида он чизеро бармегардонад, ки аз рўи қонун ба ӯ тааллуқ надошт. Илова 

бар ин, агар молу мулки дуздидашуда аз рўи парванда далели шайъї эътироф шуда 

                                                 
77 Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М., 1965. – С. 15. 
78 Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность: дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань, 
1998. – С. 43.; Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: 
проблемы теории и практики. – Саратов, 2003. – С. 300.; Краснопеев С.В. Последствия преступления в уголовном праве: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Кисловодск, 2003. – 197 с. 
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бошад, пас мувофиќи ќонунгузории мурофиавӣ–ҷиноятӣ он бояд ба љабрдида 

баргардонида шавад. Ин шакли товони зарарро дар ҳуқуқи ҷиноятӣ реститутсия 

меноманд, ки љазо ба ҳисоб намеравад79. 

Н.С. Тагантсев ба алоқамандии ҷазо ва товони зарар аз ҷиноят таваҷҷуҳ карда, 

чунин навиштааст: «Гурӯҳи ба ҷазо наздиктаринро оқибати ҷиноят ташкил 

медиҳад, ки манфиати ҷабрдида поймол мегардад, зеро онҳо аксаран бо ҷазо аз рӯи 

мақсад мувофиқат мекунанд, аз ҷониби ҳамон мақомоте татбиқ мешаванд, ки 

вазифаи онҳо пешгирии кирдорҳои  ҷиноятӣ мебошад, ҳатто дар бештари ҳолатҳо 

ба вазифаи ҷазодиҳӣ ҳамчун унсур дохил мешавад ... уҳдадории ҷуброни зарар 

муносибати гражданӣ байни ҷабрдида ва гунаҳкор мебошад»80. 

Ба ҳамин монанд нуқтаи назарро И.Я. Фойнитский ҷонибдорӣ карда, ќайд 

намудааст: «Ҷуброни зарари аз ҷиноят расонидашуда, чораи ҳуқуқи гражданӣ 

мебошад, ки бо тартиби даъвои гражданӣ амалӣ карда мешавад. Аммо аҳамияти 

чораҳои ҳуқуқӣ–ҷиноятиро дар амалӣ намудани мақсади мазкур истисно кардан 

ғайриимкон аст»81.  

Фарќияти байни љазо ва товони зарар дар тањќиќотњои А.А. Жижиленко низ 

нишон дода мешавад. Ба аќидаи ў, љазо њамчун воситаи маљбурсозии њифзи њуќуќ 

мебошад, ки шакли хоси он дар таљовуз ба манфиатњои њуќуќии шахс анљом 

меѐбад. Мо наметавонем сатҳ ва дараҷаи ин таљовуз ва зарарро истисно намоем, 

чунки агар дараҷаи зарарро муайян накунем, наметавонем дар бораи љазо сухан 

кунем. Товони зарар таъсир ба шахсияти њуќуќвайронкунандаро дар бар 

нагирифта, танњо воситаи барќарор намудани тартиботи њуќуќии вайроншуда 

мебошад82. Ба хулосае омадан мумкин аст, ки љазо ва товони зарар набояд ба 

њамдигар мухолиф бошанд, зеро яке аз ин мафњумњо дигареро пурра карда, як 

љузъи кулро ташкил медињанд ва дар ҳамбастагӣ барои расидан ба мақсадҳои ҷазо, 

аз ҷумла барқарор кардани адолати иҷтимоӣ хизмат менамоянд.  

                                                 
79 Батюкова B.C. Потерпевший в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 113.  
80 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. – Тула, 2001. – С.21-22. 
81 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М., 2000. – С. 175.  
82 Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. – Петроград, 1914. – С. 62, 
547.  
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Дар асрҳои XIX ва ибтидои асри XX дигар олимон кӯшиши омӯзиши ҷазои 

ҷиноятӣ ва товони зарари аз ҷиноят расонидашуда, ҳамзамон ҳалли масъалаи ба 

кадом соҳаи хуқуқ мансубият доштани товони ин намуди зарарро кардаанд83. 

Муќоисаи хусусиятҳои категорияи ҳуќуќии «ҷазо» ва «товони зарар аз ҷиноят» 

фарќияти аслии онҳоро нишон дод. 

Зимнан бояд масъалаи ба ҳуќуќи моддӣ ѐ мурофиавӣ дахл доштани товони 

зарар бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда муайян карда шавад. 

Вобаста ба ин  П.С. Яни ќайд мекунад, ки товони  зарар аз рӯи табиати 

ҳуќуќии худ, пеш аз ҳама, ҳуќуќи моддии ҷабрдида мебошад, на ҳуқуқи мурофиавии 

ӯ. Ҳуќуќҳои ҷабрдида ба товони зарар ба маънои мурофиавиаш аз ҳуќуќи моддии ӯ 

бармеояд84. Ҷанбаи ҳуқуқи мурофиавӣ будани товони зарар аз ҷиноят то ќадри 

имкон дар таҳќиќотҳои олимони соҳа дарҷ ѐфтааст85.  

Аксари олимони соҳаи ҳуќуќ институти товони зарарро ба доираи танзими 

соҳаи ҳуқуқӣ–гражданӣ мансуб медонанд. Масалан, ба ақидаи А.И. Санталов ва 

М.С. Строгович ҳангоми содир намудани ҷиноят шахси чунин кирдорро 

содиркарда меъѐрҳои ду соҳаи ҳуқуқро вайрон мекунад: ҳуқуқӣ – гражданӣ ва 

ҳуқуқӣ – ҷиноятӣ, ки барои ин кирдораш ҳам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҳам ба 

ҷавобгарии гражданӣ кашида мешавад. Аммо товон намудани зарари 

расонидашуда ба ҷавобгарии гражданӣ мансуб аст86. Мавќеи ин олимонро Б.Ч. 

Сторожкова ҷонибдорӣ намуда, чунин ќайд мекунад: «Ҳангоми содир намудани 

ҷиноят ду намуди ҳуќуќвайронкунӣ – ҷиноятӣ ва гражданӣ ба миѐн меояд. 

Муносибатҳои товони зарар аз ҷиноят табиати ҳуқуқӣ–гражданӣ доранд, зеро дар 

ҳуќуќи гражданӣ принсипи манъ будани расонидани зарар амал мекунад, ки аз ин 

сабаб шаҳрвандон ва шахсони ҳуќуќӣ уҳдадоранд, то аз расонидани зарар ба 

ҳуќуќҳои мутлаќи субъективӣ худдорӣ намоянд. Дар ҳолати расонидани зарар ба 

ин ҳуќуќҳо, новобаста аз он ки ҳуќуќвайронкуниҳо дар кадом шакл содир шудаанд 

                                                 
83 Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. Часть общая: Преступление и преступники. Наказание и наказуемые. – 
Санкт–Петербург, 1898. – С. 351-352. 
84 Яни П.С. Законодательное определение потерпевшего от преступления // Российская юстиция. – М., 1995. – № 4. – С. 40.  
85 Понарин В.Я. Защита неимущественных прав личности в уголовном процессе РФ: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – 
Воронеж, 1994. – 37 с.; Сенин Н.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – Томск, 2004. – 25 с. 
86 Строгович М.С. Вопросы теории правоотношений //Советское государство и право. – 1964. – № 6. – С. 56.; Санталов 
А.И.Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л., 1982. – С. 40.  
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муносибатҳои гражданӣ–ҳуќуќӣ ба миѐн меоянд»87. Бо ақидаи зикршуда розї 

шудан душвор аст, зеро на танњо дар ҳуқуқи гражданӣ принсипи норавоии 

расонидани зарар амал мекунад, балки меъѐрҳои қонуни ҷиноятӣ низ бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидани зарар ба ин ѐ он объекти муҳофизаткунандаи меъѐрҳои қонуни 

ҷиноятиро бо таҳдиди татбиқи ҷазо  манъ кардаанд. 

Е.А. Флейшитс чунин мешуморад: «Њуќуќи љиноятї барои 

ҳуќуќвайронкуниҳо ҷазо медиҳад. Њуќуќи гражданӣ вазъеро барќарор мекунад, ки 

то њуќуќвайронкуниҳо љой дошт. Танзими муносибатњо дар соњаи товони зараре, 

ки тавассути љиноят ба шахси љабрдида расонида шудааст, ба ќонунгузории 

гражданӣ мансуб аст»88. Танзими муносибатњо дар соњаи товони зараре, ки аз 

љиноят ба шахси љабрдида расонида шудааст, ба ќонунгузории гражданӣ мансуб 

аст. Уҳдадорӣ ба шахси гунаҳгор доир ба товони зарар гузошташуда дар худ 

унсури маљбурсозиро дорост, ки он ба дилхоњ намуди љавобгарии њуќуќї хос аст. 

О.В. Фомичева ќайд мекунад: «Таъсири љазо метавонад дар санади товони зарар 

љой надошта бошад, зеро он ба мақсади барќароркунии њуќуќ қабул карда 

мешавад, на ин ки мањрум ѐ мањдуд намудани њуќуќҳои шахс»89.  

Ақидаҳои зикрѐфтаро қисман дастгирӣ намуда, қайд мекунем, ки уҳдадории 

товон намудани зарари моддию маънавӣ гарчанде аз кирдори ҷиноятӣ ба вуҷуд 

омада бошад ҳам, ин муносибати гражданӣ миѐни ҷабрдида ва ҷинояткор мебошад. 

Мутобиқи фаҳмиши қонун асоси бавуҷудоии ҳуқуқ ба ҷуброни зарари моддӣ ѐ 

маънавӣ ин ҳаракатест (ѐ беҳаракатӣ), ки ба манфиатҳои  моддию ғайримоддии 

шаҳрвандон таҷовуз мекунад. Яъне меъѐрҳои ҳуқуқи гражданӣ метавонанд дар 

ҳолатҳои расонидани зарар ва товони зарар дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ истифода 

шаванд, чунки онҳо хусусияти байнисоҳавӣ доранд90. 

Уҳдадориҳои зикршуда, дар муносибатњои мухталифи њуќуќи гражданӣ 

инъикос ѐфта, њуќуќ ва уҳдадории гражданиро дар бар мегиранд. А.С. Михлин 

                                                 
87 Сторожкова Е.Ч. Особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел, возникающих из уголовных 
правоотношений. Автореф дис.... к.ю.н. – Саратов, 2005. – С. 10.  
88 Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и капиталистических стран. Уч. Труды. ВИЮН. Вып. VI. – 
М., 1941.– С. 147-148. 
89 Фомичева О.В. Принцип полного возмещения убытков и его реализация в российском гражданском праве: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2001. – С.7.   
90 Азиззода У.А., Раљабзода С.А. Товони зарар аз ҷиноят дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ: таҳлили таърихӣ– ҳуқуқии 
муќоисавї // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – 2021. – №3. – С.19-29. 
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доир ба ин масъала ќайд мекунад, ки: «Дар бештари њолатњо  товони зарар аз 

кирдорҳои љиноятї на дар мурофиаи гражданӣ, балки дар рафти мурофиаи 

љиноятї бо роњи пешнињод намудани даъвои гражданӣ љой дорад, аммо ин даъвои 

гражданӣ –  дар асоси меъѐрҳои ҳуқуқи гражданӣ ба амал меояд»91.  

Аввалан товони зарар аз ҷиноят ин уҳдадориест, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии 

гражданӣ бармеояд. Ҳангоми содир шудани ҷиноят қисман уҳдадориҳое ба вуҷуд 

меоянд, ки риоя накардани онҳо иҷроиши маҷбурии уҳдадориҳоро ѐ ин ки 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ–гражданиро ба вуҷуд меорад. Иҷроиши маҷбурии уҳдадориҳо 

пеш аз ҳама бо мақсади ҷуброни зарар дар шакли асл мебошад. Агар чунин ҷуброн 

ғайриимкон бошад, баъдан зарар дар шакли пулӣ ҷуброн карда мешавад. 

Ҳамзамон назари дигари олимон доир ба масъалаи баррасишаванда мавҷуд 

аст. Онҳо ба ин назаранд, ки институти товони зарар аз ҷиноят ба ҳуқуқи ҷиноятӣ 

дахл дорад, зеро муносибатҳои заминавие, ки дар асоси онҳо товони зарар аз 

ҷиноят ба вуҷуд меояд, ба ҳуқуқи ҷиноятӣ рабт доранд. Аз ҷумла А.В. Сумачев 

менависад, ки: «Дар ҳаќиќат, ҳангоми содир намудани ҷиноят масъалаи товони 

зарар дар доираи мурофиаи ҷиноятӣ баррасӣ карда мешавад, танҳо дар ҳолатҳои 

истисноӣ он дар мурофиаи гражданӣ татбиќ карда мешавад. Аз ин рӯ, институти 

товони зарар аз ҷиноят аз рӯи моҳияти худ на хусусияти ҳуќуќӣ–гражданӣ, балки 

ҳуќуќӣ–ҷиноятӣ дорад»92. Њамин гуна нуќтаи назарро дигар муҳаққиқони 

њуќуќшинос ҷонибдорӣ мекунанд. Масалан, А.А. Гаджиева дар ин хусус чунин ќайд 

мекунад: «Асосе, ки имкон медињад дар бораи табиати њуќуќӣ–ҷиноятӣ доштани 

товони зарар аз ҷиноят хулоса намоем, алоќаи байни зарари расонидашуда њамчун 

нишонаи таркибии љиноят ва њуќуќи воқеан љойдоштаи љабрдида оид ба товони 

зарар мебошад. Ин имкон медињад, то дар бораи љустуљўи њолатњои имконпазир 

бар ивази даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ дар худи механизмњои њуќуќӣ–

ҷиноятӣ ҷиҳати товони зарар ба љабрдида сухан ронем»93.  

Тибќи аќидаи И.В. Бондаренко, «агар љиноят масъалаи њуќуќи љиноятї 

бошад, пас товони зарари аз љиноят расонидашуда бо назардошти он ки њар як 

                                                 
91 Михлин А.С. Последствия преступления. – М., 1969. – С. 65.  
92 Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. Монография. – М., 2003. – С. 209-210.  
93 Гаджиева А.А. Возмещение вреда жертвам преступных посягательств. Сборник трудов. Преступность в изменяющемся 
мире и проблемы оптимизации борьбы с ней. Под ред. А.И. Долговой. – М., 2006. – С. 394. 
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љиноят ба љабрдида зарар мерасонад, бояд мањз доираи муносибатҳои  њуќуќї–

љиноятї бошад». Ӯ ба он назар аст, ки товони зарар аз ҷиноят дар қонуни ҷиноятӣ 

бояд ҳамчун санксия ба ҷиноятҳои содиршудаи хусусияти молумулкидошта 

муқаррар карда шавад94. Г.В. Верина дар хусуси гузоштани уҳдадорӣ оид ба 

бартараф кардани зарари аз ҷиноят расонидашуда њамчун љазои иловагї чунин 

ќайд мекунад: «...маќсаднок мебуд, бартараф кардани зарари аз ҷиноят 

расонидашуда њамчун љазои иловагї нисбат ба љиноятњо ба муќобили моликият 

равонашуда ворид карда мешуд. Ин метавонад барои ба даст овардани њадафњои 

ҳуқуқбарќароркунӣ ва адолати иљтимої ва барќарор кардани ҳуқуқи молумулкии 

вайроншудаи љабрдида мусоидат намояд»95. 

Оид ба масъалаи мазкур назарияҳои дигар низ мавҷуд мебошанд. Гурӯҳи 

олимони ватанӣ, аз ҷумла Ш.М. Менглиев, М.А. Маҳмудзода, У.А. Азиззода, М. 

Ғозиев96 ва муҳаққиқони хориҷӣ, аз қабили  Н.В. Анисимкова, В. Сисоев, К.В. 

Храмтсов ва дигарон97 бар он ақидаанд, ки товони зарари аз ҷиноят расонидашуда 

институти байнисоҳавӣ ба ҳисоб меравад.   

Дар мавқеи мазкур диққати асосӣ ба гуногунҷабҳагии меъѐрҳои соҳаҳои 

мухталифи ҳуқуқ равона шудааст, ки онҳо танзими муносибатҳои ҳуқуқиро дар 

самти товони зарар аз ҷиноят дар бар мегиранд.  

Бояд қайд намуд, ки њангоми содир намудани љиноят на танҳо як намуди 

муносибати њуќуќї, балки низоми муносибатњои њуќуќии бо соњањои гуногуни 

њуќуќ ба танзим дароварандашаванда ба миѐн меояд. Масалан, вайронкунии 

ќоидањои њаракати роњ аз љониби шахси идоракунандаи автомобил, ки бо сабаби 

беэњтиѐтї ба марги одамон оварда мерасонад, муносибатњои маъмурї–њуќуќї, 

љиноятї–њуќуќї ва гражданӣ–њуќуќиро ба миѐн меорад98.  

                                                 
94 Бондаренко И.В. Уголовно – правовое понятие вреда, причиненного преступлением, и проблемы,его возмещения: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 1995. – С. 18-19. 
95 Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: проблемы теории и 
практики. – Саратов, 2003. – С. 300.  
96 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 5-18; Азиззода У.А., Раљабзода С.А. Товони 
зарар аз ҷиноят дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ: таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии муќоисавї // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. 
– 2021. – №3. – С.19-29.;  Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. – Душанбе, 2009 – С. 73.  
97 Анисимкова Н.В. Возмещение вреда, причиненного преступлением: уголовно–правовой и уголовно-исполнительный 
аспект проблемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2008. – С. 18.; Сысоев В., Храмцов К.В. Так ли уж 
неуместен гражданский иск в уголовном процессе? // Российская юстиция. – М., 2001, № 10. – С. 67-68. 
98 Азиззода У.А., Раљабзода С.А. Товони зарар аз ҷиноят дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ: таҳлили таърихӣ– ҳуқуқии 
муќоисавї // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – 2021. – №3. – С. 19-29. 
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Дар доираи институти товони зараре, ки тавассути љиноят расонида шудаст, 

дар баробари меъѐрҳои њуќуќи мурофиавӣ–ҷиноятӣ меъѐрњои дигар соњањои њуќуќ, 

пеш аз њама, ҷиноятӣ, мурофиавӣ–ҷиноятӣ, гражданӣ, мурофиавї–гражданӣ, 

инчунин маъмурї, мењнатї ва молиявї низ истифода мегарданд. Аз ин сабаб, 

ҷонибдорони ин ақида бо боварии том иброз медоранд, ки институти мазкур 

байнисоњавї мебошад.   

Вобаста ба табиати байнисоњавӣ доштани институти товони зарар аз љиноят, 

С.В. Юношев99 чунин савол мегузорад, ки меъѐрњои кадом соњаи њуќуќ бояд дар 

њолати номувофиқатӣ дар байни меъѐрњои соњањои гуногуни њуќуќ ѐ дар њолати 

нокомилии танзими њуќуќии ин ѐ он муносибатњо бо соҳаи алоҳидаи ҳуқуқ 

афзалият дошта бошанд? Албатта, меъѐрњои њуќуќи мурофиавӣ–ҷиноятӣ њалли 

пурраи масъалањои товони зарари бо љиноят расонидашударо танзим накардаанд, 

зеро аз нуқтаи назари техникаи қонунгузорӣ дар доираи қонунгузории мурофиавӣ–

ҷиноятӣ муқаррар кардани маҷмуи меъѐрҳое, ки ба танзими муносибатҳои 

молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ равона шудаанд, дуруст нест.  

Њамин тариќ, уҳдадории товони зарари аз ҷиноят расонидашуда бо 

ќонунгузории гражданӣ муайян шуда, њамзамон он дар як ќатор институтњои 

њуќуќи ҷиноятӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ низ танзим мешавад. Аз ин лињоз институти 

товони зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашударо метавон ба институти 

комплексии байнисоҳавии ҳуқуқ  дохил намуд. Тањќиќи гузаронидаи мо ҷиҳати 

муайян кардани мақоми товони зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда дар 

низоми муносибатњои њуќуќї имкон медињад, то хулосањои зеринро пешниҳод 

намоем: 

1. Муќоисаи хусусияти категорияњои њуќуќии «љазо» ва «товони зарар» 

фарќияти аслии онњоро нишон дод. Товони зарари расонидашуда ба нишонаҳои 

ҷазо мутобиқ набуда, ба шахси зараррасон маҳрумият ѐ маҳдудият намеорад, балки 

ҳуқуқҳои поймолгаштаро барқарор мекунад. Зараррасон молумулкеро 

бармегардонад, ки қонунан ба ӯ таалуқ надошт. Ҷазо ва товони зарар набояд ба 

њамдигар мухолиф бошанд, зеро яке аз ин мафњумњо дигарашро пурра карда, як 

                                                 
99 Юношев С.В. Отраслевая принадлежность института возмещения вреда, причиненного преступлением // Lex Russica. – 
2014. – № 8. – С. 925.  
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љузъи кулро ташкил медињанд ва дар ҳамбастагӣ барои расидан ба мақсадҳои ҷазо, 

аз ҷумла барқарор кардани адолати иҷтимоӣ хизмат менамоянд.  

2. Товони зарари аз љиноят расонидашуда масъалаи байнисоњавиест, ки њам 

соњаҳои њуќуќи моддї ва њам мурофиавиро дар бар мегирад. Дар меъѐрҳои моддии 

якчанд соҳаи ҳуқуқ манфиатҳои шахсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ зарардида 

муқаррар гардидаанд ва бо меъѐрҳои мурофиавии соҳаҳои ҳуқуқ дар ҳамбастагӣ 

амалӣ карда мешаванд.  

3. Ҳангоми содир намудани љиноят на танҳо як намуди муносибати њуќуќї, 

балки низоми муносибатњои њуќуќии бо соњањои гуногуни њуќуќ ба танзим 

дароварандашаванда ба миѐн меояд. Дар доираи институти товони зараре, ки 

тавассути љиноят расонида шудаст, дар баробари меъѐрҳои њуќуќи мурофиавӣ–

ҷиноятӣ, меъѐрњои дигар соњањои њуќуќ, пеш аз њама, ҷиноятӣ, мурофиавӣ–ҷиноятӣ, 

гражданӣ, мурофиавї–гражданӣ, инчунин маъмурї, мењнатї ва молиявї низ 

истифода мегарданд.  

4. Институти товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда институти 

комплексии байнисоҳавии ҳуқуқ эътироф карда мешавад, зеро танзим намудани 

муносибатҳои ҳуқуқӣ дар самти товон намудани ин зарар дар доираи як 

қонунгузорӣ ғайриимкон аст. Зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ба 

ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ зарар мерасонад ва тавре ба ҳамагон 

маълум аст, ин ҳуқуқҳо бо меъѐрҳои ҳуқуқи гражданӣ танзим меѐбанд. Гарчанде 

асоси бавуҷудоии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар самти товони зарар аз кирдори ҷиноятӣ 

бармеоянд, истифодаи қонунгузории гражданӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ  дар танзими 

ин муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳатмист. 
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Боби 2. Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар 

сарзамини таърихии тољикон 
 

2.1. Ташаккул ва инкишофи институти  товони зарар аз ҷиноят дар низоми 

њуќуќи зардуштї 

Омўзиши њамаљонибаи дилхоњ институтҳои њуќуќї бе мурољиат ба таърихи 

ташаккул ва рушди он наметавонад самаранок бошад. Товони зарар аз љиноят ва 

тарзу усулҳои амалишавии он ҳанӯз дар марњилаи ибтидоии рушди ҷомеаи инсонӣ 

ташаккул ѐфта буданд.  

Таърихи инкишофи њуќуќ ва институтњои он, аз ҷумла институти товони зарар 

аз љиноят дар ќаламрави Тољикистони таърихї ва муосир њазорсолањоро дар бар 

гирифта, аз ќадим то ба давраи муосир роҳи рушд ва шакливазкуниҳоро аз сар 

гузаронидааст. Омӯзишу таҳқиқи ташаккули институти товони зарар аз љиноят, 

пеш аз ҳама дар асоси даврабандии раванди таърихии давлат ва ҳуқуқи тоҷикон 

бояд анҷом дода шавад. Ѓайр аз ин, таҳқиқи илмӣ имкон медињад, ки хусусиятњои 

хоси институти мазкур дар доираи рушд ва тағйирѐбии навъњои низоми давлатї–

њуќуќии зардуштї, исломї, асримиѐнагӣ, шуравӣ ва муосир муайян карда шавад. 

Институтҳои ҳуқуқӣ вобаста ба давраҳои таърихи давлатдории тоҷикон 

инкишоф ѐфтаанд. Вобаста ба ҳар як давраи таърихӣ меъѐрҳои нави ҳуқуқӣ пайдо 

шуда, муносибатҳои нави ҷамъиятиро вобаста ба шарту шароитҳои хоси таърихӣ 

ба танзим медароварданд. Институти товони зарар аз ҷиноят низ дар баробари 

дигар падидаҳои ҳуқуқӣ рушд ѐфта, паҳлуҳои мухталифи он дар давраҳои 

ташаккулѐбии он ба таври гуногун танзим меѐфтанд. Барои дуруст ва пурра таҳқиқ 

намудани институти товони зарар аз ҷиноят лозим меояд, ки падидаи мазкур дар 

ҳар як давраи инкишофи таърихии он таҳлил карда шавад. Аз ҷониби муҳаққиқони 

ватанӣ таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ба давраҳои гуногун гуруҳбандӣ 

шудаанд100. Дуруст мешуморем, ки омӯзиши падидаи мазкур дар асоси 

даврабандии таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, ки ба давраи амали тамаддуни 

                                                 
100 Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. – Душанбе, 2002. – С. 8.; Буриев И.Б. Становление и  
развитие институтов государственности  на территории Таджикистана (досоветский период). – Душанбе: Ирфон, 2008. – 
294 с.; Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование. – Душанбе 2015. – 368 с. 
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ҳуқуқи зардуштӣ; давлат ва ҳуқуқи тоҷикон дар аҳди амали ҳуқуқи мусулмонӣ; 

давлат ва ҳуқуқи тоҷикон дар аҳди амали ҳуқуқи мусулмонӣ бо дигар низомҳои 

ҳуқуқию одатӣ; амали ҳуқуқи шуравӣ ва низоми ҳуқуқии Тоҷикистони 

соҳибистиқлол рост меояд, омӯхта шавад. 

 Институтҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ дар даврањои гуногуни таърихї дар доираи 

тафаккур, психология, љањонбинии хоси ҳамон замон дарк шуда, тавассути 

истилоњоти махсус ва дар доираи фањмишњои ќабулшуда ифода меѐфтанд. Аз ин 

нуќтаи назар институти товони зарар аз ҷиноят бо назардошти даврањои гуногуни 

таърихии тољикон, навъи низомњои њуќуќї, фањмиши динї–фарњангї, назариявї ва 

амалї–њуќуќї бояд таҳқиқ карда шавад.  

 Низоми њуќуќии зардуштӣ, ки дар ќаламрави Тољикистони таърихї таќрибан 

аз интињои асри II т.м. то асри VII м. амал кардааст, марњилаи ташаккулѐбии 

таърихии давлат ва њуќуќи тољикон мебошад101.   

Фалсафаи дини зардуштї дар дуализм, муборизаи ду неру – некї ва бадї 

асос ѐфтааст. Таљассуми оѓози некї Ањурамаздо, бадӣ бошад, Ањриман мебошад. 

Ањурамаздо њаѐт, гармї ва равшаниро офаридааст, дар љавоб Ањриман марг, 

хунукї ва торикиро. Аз ин лињоз, фарњанг (низом)–и њуќуќии давлати 

Ҳахоманишиҳоро зардуштї меномиданд102.  

 Сарчашмаи Авесто – китоби муќаддаси зардуштињо, сарчашмаи ҳуқуқии 

таърихи ќуҳани тољикон мебошад103. Авесто маҷмуи китобњои муќаддаси дини 

зардуштї мебошад, ки то асрњои миѐнаи дур дар Эрон, Афѓонистон, Осиѐи Миѐна, 

инчунин баъзе дигар минтақаҳо пањн шуда буд. Он сарчашмаи пайдоиш ва 

ташаккули анъана ва арзишњои фарњангї–њуќуќї мебошад. Мафњуми «Авесто» (аз 

форсии миѐна «apastak», минбаъд – «aβastav») асос ѐ пайдоиш, дастурамал, таърифу 

тавсиф ва ѓайраро мефањмонад104. Авесто сурудњо, шеърњои Зардушт ва ќисањои 

Ањурамаздо ва худои бадї Ањриманро дар бар мегирад105. 

                                                 
101 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко-правовое исследование. – Душанбе, 2015. – С. 13. 
102 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен до Х в.). – 
Душанбе, 2013. – С. 125-126. 
103 Рахмонов Э.Ш. Родина Заратуштры и явление пророка // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации 
народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 13. 
104 Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. – Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 53-60. 
105 Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права. Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. – С. 4. 
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора чунин қайд кардаанд: «Авесто 

қисмати њодиса ва афсонаи фарњанги таърихии ориѐињо мебошад. Њиндуаврупоињо 

таърихан адабиѐт ва санъат доштанд ва њанўз дар асрњои 60-40 т.м. халќи 

ташаккулѐфта дониста мешуданд. Авесто мањсули динии миллат буд, ки як ќисми 

миллати умумии њиндуаврупоињо онро парастиш мекарданд»106. Асосан, дар 

Авесто матнњои динии халќиятњои таърихии Суѓд, Бохтар, Хоразм, Помир, 

Хуросон, як ќисмати Қавқоз ва Эрони муосир љамъоварї шудаанд. Бештари 

муќаррароти Авесто сурудњо, шеърњои динї, таблиѓоти Зардушт ва ќиссањо дар 

бораи муборизаи Ањурамаздо – офарандаи некї бо таљассумгари бадї Ањриман 

мебошанд107. 

 Авестои ба мо расида аз 5 «китоб» ва якчанд ќисматњову љузъиѐтҳо иборат 

мебошад: 1. Ясно (паҳл. yasn, yazisn, авест. yasna – «таъзим» аз хабари yaz – «ибодат 

кардан», «амали нек кардан») – китоби нисбатан муҳим буда, матнест, ки 

мавъизањои ибодатии нимирўзии зардуштии «Ясно»–ро дар бар мегирад; 2. Яштҳо 

(паҳл. yast, авест. yesti – аз њамон хабари yaz – «ибодат кардан») –  22 суруде, ки ба 

Ањурамаздо бахшида шудаанд; 3. Виспарад (Виспрад, аз авест. vispe ratauuo «њамаи 

бобњо») – иловањо ба Ясно дар шакли ибодат ва мурољиат ба «готњо», бобњои 

намунавии эљодиѐт, ки аз 24 боб (karde < kardag) иборат мебошад; 4. Видэвдод 

(Вандидод, пањл. videvdad, авест. vi–daevo–data) «Ќонуни муҳофизат аз дэвњо» – 

мунтахабот аз 22 боб (fragard), ки пеш аз њама ба ќонунњои покї ва мубориза бо 

њаромкардашудањо бахшида шудааст; 5. Авестои хурд ѐ хурдавасто – маҷмуи 

ибодатњои њаррўза, ки њам муъбадон ва њам оммиѐн истифода бурда, мазмуни онњо 

то дараљае хулосањои дигар ќисматњои Авесто мебошад108. 

  Сарчашмањои њуќуќии низоми њуќуќи зардуштиро ба намудњои зерин људо 

мекунанд: 1) сирф табиати худоидошта, ки ба онњо Авесторо дохил мекунанд. Он 

меъѐрњои динї, этикї ва њуќуќиро дар бар мегирад; 2) сарчашмањои нимхудої, ки 

ба онњо Динкард («Амалњои эътиќод»), Бундахишн («Офаридани асосњо») ва 

                                                 
106 Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. / Китоби 1.: Аз Ориѐн то Сомониѐн. – Лондон, 1999. – С. 152. 
107 Юсуфшоњи Ёқубшоҳ. Давлати Каѐниѐн. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 268.  
108 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен до Х в.). – 
Душанбе, 2013. – С. 168-169.  



 

 

43 

«Ардавирофнома» («Китоб дар бораи Ардавироф») дохил мешаванд; 3) паѐмбарии 

њакимон, ѐ ин ки сарчашмањои оќилонаи динии њуќуќ, ки ба аќл ва адолат асос 

ѐфтаанд: «Дадестан–и меног–и храд» («Муњокимањои Руњи аќл»)», «Шайаст–на–

шайаст» («Њалол ва њаром»), Таълимоти Хусрав, писари Кавад, Таълимоти 

Одурбод, писари Махраспанд ва дигар таълимоту таълифоти њакимон; 4) 

қонунэҷодкунии паѐмбарии аркони давлат: «дод» – ќонун, «фармон» – фармон ва 

эъломияҳои ҳокимони давлат (Изњороти Куруши Кабир соли 539 то мелод, 

Фармони Дорои I дар бораи ислоњоти сохтори давлатї ва таќсимоти сулолаи 

Ҳахоманишиҳо ба 20 сатрап); 5) қарору њукмҳои судњо – мубадон, ки дар 

«Қонунномаи Сосониѐн» оварда шудааст109. 

Дар даврони зардуштї њанўз институтњои ҳуқуқӣ мураттабгашта ва 

ташаккулѐфта набуданд. Институти товони зарар дар фаҳмиши муосир вуљуд 

надошт. Љиноят кирдоре њисобида мешуд, ки бо ягон  тарз ба њамон арзишњое, ки 

ҷамъият онҳоро эътироф намудааст, таҷовуз мекард ва зарар мерасонд. Ҳамон 

замон ин арзишҳо барои рушди устувор ва њаѐти осоишта мардум муҳим њисобида 

мешуданд110. Дар Авесто ба њалли бањсњо, таъини љазо ва татбиќи адолат таваљљуњи 

зиѐд дода мешуд, ки он риояи ќонуният, баробарї, ростї ва њаќиќатро дар 

муносибати одамон, инчунин ҳуқуқи инсон мефањмонд111. 

Дар миѐнаи асри VI т.м.  сулолаи нахустини њукмрони форсизабонњо – давлати 

Ҳахоманишиҳо таъсис ѐфт. Таќрибан солњои 540–530 т.м. вилоятњои зиѐди Осиѐи 

Миѐна ба њайати ин сулола дохил шуданд. Подшоњи Ҳахоманишиҳо Куруш 

вилояти Эрони Шарќї, Хоразм, Бохтар, Суѓдиѐн, Марѓелон ва ќабилањои сакњоро 

дар Осиѐи Миѐна тобеъ кард, дар давраи њукмронии Дориюш (Дорои I) (солњои 

522–486 то милод) давлати Ҳахоманишиҳо аз водии Њинд то бањри Миѐназамин 

паҳн шуда буд112. Низоми њуќуќии Ҳахоманишиҳо зардуштї буд, гарчанде дар 

сарзамини Форс њамчунин ба худоњои ќадими табиат – Митра (худои Офтоб) ва 

Ардвисура Анахита (занхудои об ва серњосилї) ибодат мекарданд113. 

                                                 
109 Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. – Душанбе, 2002. – С. 33-35.   
110 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – С. 308. 
111 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе, 2014. – С. 60-61. 
112 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен до Х в.). – 
Душанбе, 2013. – С. 101.; Холиқов А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. – Душанбе, 2002. – С. 42.  
113 Ильин Г.Ф., Дьяконов И.М. Индия, Средняя Азия и Иран в первой половине I тысячелетия до новой эры / Под ред. 
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Ба рушди институтњои ҳуқуқӣ сиѐсати гуногуншакли эътиќод ва дин дар 

давраи њукуматдории Куруш таъсир расонид, зеро кирдори зиддиҳуқуқӣ бо номи 

њифзи арзишњои динї љазо дода мешуд. Масалан, дар Эъломияи худ Куруши Кабир 

эълон мекунад: «Ман эълон мекунам, ки њар як шахс дар интихоби дин озод аст. 

Одамон метавонанд дилхоњ дин ва оинеро аз рўи эътиќоди худ ибодат кунанд, 

инчунин ба худ касб интихоб намоянд, ба шарте, ки амали онњо ҳуқуқи дигар 

одамонро вайрон накунад»114. Дар даврони Ҳахоманишиҳо аллакай низоми 

њуќуќие вуљуд дошт, ки бо чунин сарчашма, мисли «дод» (Ќонуни подшоњ) асос 

ѐфта буд. Он дар Эъломияи Куруши Кабир оид ба ҳуқуқи инсон ба расмият 

дароварда шуда буд. Ин ќонун на танњо барои мардуми форсу тољик, балки барои 

мардуми тамоми сулолаи Ҳахоманишиҳо љорї шуда буд ва новобаста аз он, ки 

халќи он фарњанги гуногун ва дину оини мухталифро мепарастид, баробар паҳн 

мегардид115. Дар ин давра љиноят будани кирдор аз нуќтаи назари на танњо дин, 

балки аз нигоҳи ќонунгузории подшоҳ низ муайян мегардиданд. 

Зери мафњуми амали сазовори љазо, пеш аз њама, кирдорњое фањмида 

мешуданд, ки бар хилофи адолат буданд. Илова бар ин, адолат њамчун категорияи 

динию ахлоќї шарњ дода мешуд. Кирдори сазовори љазо аз рўи категорияњои зерин 

муайян карда мешуд: «њаќ – ноњаќ», «дуруст – нодуруст», «њаќиќат – дуруѓ», 

«њаќиќатгўї – дуруѓгўї». Нишонаи асосии кирдори сазовори љазо зарари 

расонидашуда буд116.   

Омўзиши сарчашмањои таърихї нишон медињад, ки подшоњони Ҳахоманишӣ 

пайравони ќатъии дини Ањурамаздо буданд. Онњо ањамияти халќи диндорро 

медонистанд ва онњоро барои устувор гардонидани пояњои давлат истифода 

мебурданд. Чунин муносибат дар даврањои минбаъда, масалан, дар давраи 

Сосониѐн низ давом ѐфт. Хиѐнат ба дин яке аз шаклњои асосии љиноят њисобида 

мешуд. Сарчашмаи асосии њуќуќии даврони Сосониѐн Авесто њисобида мешуд, ки 

тамоми њаѐти он ҷомеаро ба танзим медаровард. Сарчашмаи дигар маљмуаи 

                                                                                                                                                                       
И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1989. – С. 401. 
114 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен до Х в.). – 
Душанбе, 2013. – С. 126-127. 
115 Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Декларация Великого Кира, как исторический источник о правах, свободах человека // 
Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации: сб. ст. – Душанбе, 2002. – С. 113-114. 
116 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 55. 
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ќонунњои Сосониѐн – «Китоби њазор ќарорњои суд» («Matakdan–i hazar datastan») 

буд. Њангоми тартиб додани маљмуаи ќонунњо фармонњои зиѐди подшоњ истифода 

мешуданд буд. Масалан, фармонҳои подшоњон дар бораи ворид намудани муњрњои 

расмї (вазифавї) дар фаъолияти коњинон (магупатњо), мансабдорони молия–

андозѓундорон (амаркарњо) ва судяњо. Он меъѐрњои хусусияти маъмурї–

ташкилидоштаро доир ба таъсиси идорањои судї дар њар як маҳал (музофотњо) бо 

муќаррар намудани котибот аз чор нафар муншиѐн (котибњо) дар њар яке аз ин 

муассисањо, дар бораи муоинаи умумии ќарорњои суд ва ќоидањои мурофиањои 

судї дар бар мегирифт117. 

Институтҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ њамчун њодисаи иљтимої дар ин давраи рушди 

ҷомеа хусусиятњои хоси худро доштанд118. Аз ҷумла, ҷазо дар давраи зардуштї 

сараввал аксуламали ҷомеаро ба кирдорҳои зиддиҳуқуқие, ки ба ин ѐ он объекти 

ҷамъиятӣ зарари муайян мерасонд, мефаҳмонд, сипас пас аз пайдоиш ва ташаккули 

сохтори давлатї институт шакли њуќуќиро гирифт. Аз ин сабаб, љиноят ва љазо дар 

давлатњои ќадим бо урфу одатњо ва меъѐрњои динї вобаста буданд119. 

Њуќуќи зардуштї ва Авесто низ љиноятро њамчун кирдори барои ҷомеа 

хатарнок мењисобиданд, ки ба њаѐти инсон, њайвонот, фариштањо, дин тањдид 

карда, ба ифлосшавии муњити атроф оварда мерасонад. Онњо аз љониби Авесто ва 

дигар сарчашмањои њуќуќи зардуштї зери тањдиди љазо манъ шудаанд. Таваљљуњи 

асосии Авесто ба категорияњои гуноњ равона шудааст120. 

Дар даврони зардуштї таснифи сањењи намудҳои зараре, ки бо ҷиноят 

расонида мешуданд, љой надошт, зеро меъѐрњои динї-одатӣ, аз он љумла меъѐрҳое, 

ки кирдорњои сазовори љазобудаи онњоро ба танзим медароварданд, дар доираи 

санади алоҳида ба низом дароварда нашуда буданд. Намудҳои зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашуда аз намудҳои ҷиноят вобастагӣ дошт. Дар тањќиќотњои илмї 

бо маќсади ба даст овардани иттилооти њамаљониба ва боэътимод таснифи ҳуқуқии 

                                                 
117 Насурдинов Э.С., Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен до Х в.). – 
Душанбе, 2013. – С. 169. 
118 Бобоҷонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи моликии занон дар замони Зардуштия // Паëми Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши 
илмњои иљтимоӣ-ик тисодӣ ва љамъиятӣ) – 2018. – № 6. –  Қ. II – С. 203. 
119 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 60. 
120 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – С. 309. 
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љиноятњо дар давраи таҳлилшаванда гузаронида мешавад121.  

Олимон њуљљатњои таърихї ва нахустсарчашмањоро тањлил карда, љиноятњоро 

дар ҳуқуқи зардуштӣ ба тарзҳои гуногун тасниф намудаанд.  

Масалан И.Б. Буризода таснифи љиноятњоро тибќи Авесто чунин мешуморад: 

а) љиноятњо ба муќобили дин; б) љиноятњо ба муќобили шахсият; в) љиноятњо ба 

муќобили њайвонот; г) љиноятњо ба муќобили моликият; д) љиноятњо ба муќобили 

ахлоќ; е) љиноятњо ба муќобили ќувваи табиат122. Тибќи таснифоти мазкур њимояи 

њуќуќї–ҷиноятӣ дар ин давраи рушди давлат ва њуќуќ ба њимояи се љузъиѐти асосї – 

ҷомеа, дин ва ҳокимият, ѐ ин ки худи шоњ равона шуда буд. У.А. Азиззода 

таснифоти мазкурро ҷонибдорӣ намуда, қайд менамояд, ки њамаи меъѐрњо ва 

институтњои њуќуќ ба мисли низоми зардуштї хусусияти динї доштанд123. 

Вобаста аз объекти њифзшаванда дар ин давра љиноятњо ба се ќисм људо шуда 

буданд: а) љиноятњо ба муќобили тартиботи љамъиятї; б) љиноятњо ба муќобили 

дин ва арзишњои динї; в) љиноятњо ба муќобили ҳокимият124.  

Дар миѐни ақидаҳои олимон таснифоти якхелаи љиноят дар давраи зардуштї 

љой надорад. А.Г. Периханян ҷиноятҳоро ба тариқи зайл тасниф мекунад: I) 

љиноятњо ба муќобили шахсият; 2) љиноятњо нисбат ба ҳуқуқи моликият; 3) 

љиноятњои динї ва ахлоќї; 4) њуќуќвайронкунињое, ки бо созишномањои ќарзї 

алоќаманданд; 5) гуноњњои судї; 6) гуноњњои вазифавї125.  А.Ғ. Холиқзода љиноятро 

дар ҳуқуқи зардуштӣ ба гурӯњњои зерини асосї људо мекунад: 1) љиноятњо ба 

муќобили инсон: расонидани осеби љисмонї, зарар ба саломатї, куштор; 2) 

љиноятњо ба муќобили озодии шахс, номус ва шаъну шараф: ба ѓулом табдил 

додан, дуруѓ, фиреб ва туњмат; 3) љиноятњо ба муќобили дахлнопазирии љинсї: 

таљовуз ба номус, бачабозї; 4) љиноятњо ба муќобили моликият; 5) љиноятњо ба 

муќобили олами њайвонот ва муњити атроф; 6) љиноятњо ба муќобили дин126. 

                                                 
121 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015.– С. 66. 
122 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / отв. ред. акад. 
АН РТ Ф.Т. Тахиров. 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – С. 30. 
123 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 36. 
124 Талезари Али Аббас. Становление и развитие институтов преступления и наказания в истории права Ирана: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – С. 11. 
125 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983 – С. 247. 
126 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 322-358.  
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Аз таҳлили ақидаҳои олимони соҳа муайян карда мешавад, ки дараҷаи 

вазнинии ҷиноят ва ба гурӯҳи муайян дохил кардани онҳо аз оқибати онҳо, яъне 

дараҷаи вазнинии зарари расонидашуда вобаста буд. Ҳар қадар дараҷаи зарар 

вазнин мебуд, ҷиноят низ ба ҳамон ҳад вазнин ҳисобида мешуд. Ҷиноятҳои 

вазнинтаринро гурӯҳи ҷиноятҳои ба муқобили дин ва ҳокимият ташкил медоданд, 

зеро зарари ба ҳокимият ва дин расонида аз нигоҳи меъѐрҳои динии зардуштӣ хеле 

вазнин ҳисобида мешуд. Барои ҷиноятҳои содиршуда дар ҳуқуқи зардуштӣ ҷазо 

муқаррар шуда буд, ки бо мақсади барқарор намудани зарарҳои расонида ва 

ҳуқуқҳои поймолшуда татбиқ карда мешуд. 

Љазо њамчун институти њуќуќиест, ки дар даврањои гуногуни таърихї њамчун 

олоти асосии мубориза бо љинояткорӣ хизмат мекард.  Низоми љазо дар давлатњои 

даврони зардуштї доимо ташаккул меѐфт. Бештари шаклњои љазо дар даврони 

давлатдории Ҳахоманишиҳо ва давраҳои минбаъдаи рушди он аз љазоњои љисмонї 

иборат буданд, ки бераҳмона ва сахт буданд. 

Муњаќќиќон шаклњои љазоњоеро тасниф кардаанд, ки дар давраи таҳлилшуда 

истифода бурда мешуданд. А.Ғ. Холиќзода љазоњоро чунин људо мекунад: а) 

љазоњои љисмонї (зарбањо бо ќамчин, химча ва калтак (чубдаст)); б) љарима; в) 

корњои ислоњотї (љалб кардани љинояткор ба мубориза бо ќуввањои бадї, махлуќот 

ва дар хизмати корњои некї); г) мањдуд  намудани озодї (њабс кардан, ѓулом 

гардонидан ва амсоли инњо); д) мањрум намудани ҳуқуқи ишѓоли фаъолияти муайян 

(масалан, ҷодугарӣ, табибї); е) њукми ќатл – «маргарзон», «пешутану», 

«танафухр»127. А.Г. Периханян бошад, низоми љазоро дар ин давра ба чунин 

навъњои асосї људо мекунад: а) љазои љисмонї; б) кафорати гуноњ бо пардохти 

молї; в) корҳои ислоҳӣ ва маҷбурӣ (њукм кардан њамчун љазо ба корњои сањро, кор 

дар заминҳои ибодатхонаҳо)128. И.Б. Буризода шаклњои зерини љазоро номбар 

кардааст: љарима, љазои љисмонї, истинтоќ, кафорат ва њукми ќатл. Љазоњо вобаста 

аз њолатњои сабук  ва вазнин, вазъи иљтимої (озод ѐ ѓулом), љинс ва ѓайра истифода 

бурда мешуданд129. 

                                                 
127 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – С. 361-362. 
128 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в  Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 252. 
129 Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало ХХ вв.). – Душанбе, 
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Тавре А.Ғ. Холиќзода ќайд мекунад, љиноятњоеро, ки дар Авесто дида 

баромада мешаванд, њамчунин метавон мувофиќи сатҳ ва дараҷаи љазо дар зарари 

расонидашуда ва табиати он тасниф намуд: имконоти фидяи љазо ѐ ѓайриимкон 

будан, љиноятњое, ки авф карда мешаванд ва авф карда намешаванд ва ѓайра. 

Масалан, фаргарди 15, сатри як дар худ панљ шакли љиноятро дар бар мегирад, ки 

барои онњо авф вуљуд надошт. Шахсе, ки онњоро содир менамуд, пешутану мешуд 

ва ў авф карда намешуд: 

1. Инсоне, ки зардуштиро ба ибодати дигар дин даъват мекард; 

2. Шахсе, ки ба сагњо хўроки нињоят гарм ѐ устухони сахтро медод ва он 

ќадар мезад, ки ба марги саг оварда мерасонид; 

3. Шахсе, ки саги њомиларо азоб медод ва саг аз ин ҳолат ба чуќурї меафтид 

ва дар натиља аз бекумакї мемурд; 

4. Шахсе, ки бо занњои дар њайз буда ҳамхобагӣ ѐ муносибати мањрамона 

мекард; 

5. Шахсе, ки бо занњои њомиладор муносибати мањрамона ѐ ҳамхобагӣ 

мекард, дар натиља ба љанин зарар мерасид ѐ ҷанин ҳалок мешуд130.  

 Аз ҳолатҳои дар боло номбаршуда маълум мегардад, ки дар ҳуқуқи зардуштӣ 

зарарҳои бо кирдорҳои мазкур расонидашуда барқарорнашаванда мебошанд ва ин 

сабаб мегашт, ки нисбати содиркунандагони онҳо ҷазои сахттарин таъин гардад.  

Гузашта аз ин кирдорҳое љиноят эътироф мешуданд, ки барои онњо Авесто на 

танњо фидяпулӣ ѐ товони зарарро ба назар мегирифт, балки ба љинояткор имкон 

дода мешуд дар њолати пушаймон шудан (тавба кардан) ѐ ќабул кардани дини 

зардуштї аз љавобгарии ҷиноятӣ ва љазо озод гардад. Дар чунин њолатњо гуноњи 

љинояткор вобаста аз вазъият бахшида мешуд. Дар фаргарди 5, сатрњои 25-26-и 

Вандидод ќайд карда мешавад, ки гуноњи инсон дар натиљаи ибодат ва тавба 

кардани ў бахшида мешавад. Дар чунин њолат сухан дар бораи пушаймон шудан бо 

сабаби содир намудани гуноњ меравад. Худи Аҳурамаздо ва њам коњини бузург ва 

судя – Мубади Муъбадон њуќуќ доштанд, ки гуноҳи шахсро бубахшанд. Тибќи 

Вандидод, Мубади Муъбадон њуќуќи бахшидани сеяки гуноњи љинояткорро дошт, 

                                                                                                                                                                       
1999. – С. 31. 
130 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе : Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 318. 
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дар дигар њолатњо боша, худи Ањурамаздо мебахшид131. 

Гурӯњи дигари љазоњо, ки дар давраи авестої истифода бурда мешуданд, 

љазоњои љисмонї буданд. Тањлили меъѐрњои Авесто ва дигар сарчашмањои њуќуќии 

динї нишон медињанд, ки бештари љазоњои  истифодашаванда дар ин давра 

хусусияти љисмонї доштанд. Ин шаклњои љазоро мумкин буд бо љарима ва фидя 

иваз кард. Љазои камтарин барои расонидани зарар ба саломатии инсон дар шакли 

зарба бо калтак ва ќамчин, ки аз панљ зарба иборат буд, таъин карда мешуд132. 

Љазои камтарин дар шакли зарба бо калтак ва ќамчин барои содир намудани баъзе 

љиноятњои вазнин аз якчанд њазор зарба зиѐд буд. Масалан, барои куштани саги 

обї дар Вандидод љазо бо 10 њазор зарбаи ќамчин ва 10 њазор зарба бо калтак 

(чўбдаста), дар якљоягї – 20 њазор зарба пешбинї шуда буд133. Њамаи шаклњои 

љазои љисмонї бањри расонидани дард ва азияти љисмонї равона шуда буданд. 

Тибќи таҳлили мутахассисон, зиѐда аз 90% љазоҳоеро, ки дар Авесто пешбинї шуда 

буданд, зарбањо бо ќамчин ва калтак ташкил медоданд134. Азбаски якчанд 

категорияњои љиноят муайян шуда буд, пас табиист, ки вобаста аз хусусияти 

љисмонї, молумулкї ѐ дигар хусусият доштани онњо љазоњо низ фарќ мекарданд. 

Масалан, ваќте ки шахс љиноятро ба муќобили саломатии инсон содир мекард, љазо 

дар шакли зарба бо калтак ва ќамчин таъин шуда, аз 5 зарба оѓоз гашта, аз сабаби 

такроршавии кирдор то 200 зарба бо калтак ва ќамчин зиѐд мешуд135. 

Дуздї ва ѓоратгарї њамчун кирдори ҷиноятӣ–њуќуќї дар Вандидод нисбатан 

муфассалтар оварда шудаанд. Дар фаргарди 4, ќисми якум, сатри як чунин гуфта 

мешавад: «Инсоне, ки аз бозпас гардонидани моликият ба соњиби ќонуниаш 

саркашї мекунад, ба инсоне баробар карда мешавад, ки моли соњибмулкро 

дуздидааст. То он замоне, ки ў моли соњибмулкро бозпас намегардонад, њар 

маротиба ваќте ки вай даст ба амволи мазкур мерасонад, ӯ ашхосе њисоб меѐбад, ки 

дуздии такрорӣ содир кардааст». Њамин тариќ, ваќте ки љонибњои шартнома 

(шартномаи ќарз, иљора ва амсоли инњо) аз баргардонидани молумулк ба соњиби 

                                                 
131 Вандидод. – Фаргард 5, сархатҳои 25-26. 
132 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе : Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 215, 329.  
133 Авесто. Куҳантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 571. 
134 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе : Маориф ва фарханг, 2005. – С. 363. 
135 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 101. 



 

 

50 

аслиаш саркашї мекунанд, Авесто чунин кирдорро дуздї ва ѓоратгарї мењисобид. 

Њар ќадар, ки ашѐ ќиммат бошад, њамон ќадар љавобгарї нисбати он љиддитар 

мегашт. Барои вайрон кардани шартҳои шартнома ва ѓайриќонунї ба даст 

овардани моликияти бегона Авесто ду шакли љавобгарї – љарима ва љазои 

љисмониро муќаррар карда буд. Њуќуќи зардуштї эњтимол дуздї ва ѓоратгариро 

дар шакли њозира фарќ намекард. Хусусияти хоси ин кирдорњо амали ошкоро ѐ 

пинњонии вайронкунанда њисобида мешавад. Он замонњо њуќуќи зардуштї дилхоњ 

шакли ѓайниќонунї ба даст овардани моликияти бегонаро њамчун дуздї ва 

ѓоратгарї тасниф мекард, ки барои тамаддуни ќадим табиист. Он замон њамчун 

нишонаи таснифкунанда танњо њаљми ашѐи дуздидашуда ва амали субъект њамчун 

њолати вазнинкунанда ѐ сабуккунандаи кирдори мазкур њисоб меѐфт, ки комилан 

маќсаднок буд136. 

Дар он њолат, ваќте ки дузд гов ѐ гўсфандро медуздад ва илова бар ин ба ягон 

кас зарар мерасонад, аз рўи ќоидањои умумї, тибќи сатри 10–и муќарраршудаи 

Вандидод бояд њайвони дуздидаро баргардонад ва зарари расонидашударо ҷуброн 

намояд. Дар ин ҳолат ба вай љазои љисмонї татбиқ мешуд. Агар ба саге, ки подаро 

њифз мекард, зарар мерасид ва бо сабаби љароњати бардошта он амният ѐ њимояи 

молумулкро таъмин карда наметавонист, товони зарари моддии расонидашударо 

шахсе пардохт мекард, ки ба саг љароњат расонида буд137. Њамин тариќ, Авесто 

механизми мураккаби њимояи ҳуқуқи соњибмулкро аз дахолати ѓайриќонуни 

гунањкорони бевосита муќаррар мекард. Дар бештари ҳолатҳо зимни содир шудани 

ҷиноятҳои молумулкӣ ҳуқуқи зардуштӣ ҳангоми таъини ҷазо барқарор шудан ѐ 

нашудани зарари ба моликият расонидашударо ба назар мегирифт. 

Њамчун шакли махсуси љазо дар ҷомеаи авестої фидяи гуноњ љой дошт, ки ба 

мақсади ҷуброн намудани зарари расонидашуда низ истифода мешуд. Авесто 

имконияти иваз намудани љазои љисмониро ба фидя пешбинї карда буд ва дар 

асоси он бо пардохти мол ѐ маблағ шахс аз ҷазо озод мешуд. Доир ба ин масъала 

баррасии якҷояи ин љазо дар  Вандидод  ва истифодаю муайянкунии 

баробарарзишии зарбањои химча бо эквиваленти пул дар даврони Сосониѐн 
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шањодат медиҳад. Ин таносуб чунин буд: як зарбаи срауша-чарана ба фидяи се 

дирњам баробар њисобида мешуд; барои як гуноњи огерепт – фидя 16 сатер; барои як 

гуноњи авауиришт – фидя 25 сатер; барои як гуноњи аредуш – фидя 30 сатер; барои 

як гуноњи хвар – фидя 60 сатер; барои як гуноњи базай – фидя 90 сатер; барои як 

гуноњи йот – фидя 180 сатер; барои як гуноњи танафухр – фидя 300 сатер138. 

Барои дигар шаклњои љазоњои аксаран истифодашаванда љарима ва кафорати 

гуноњ истифода мешуд. Онњоро ќариб барои њамаи шаклњои ќонунвайронкунињо, 

аз он љумла љиноят, истифода мебурданд. Авесто њатто дар яке аз меъѐрњо баробар 

ба шаклњои љисмонии љазо ѐ дигар шаклњо љарима ва фидя аз гуноњро њамчун љазои 

асосї ѐ иловагї пешбинї кардааст. Дар баробари ин, истифодаи товони зарарро 

низ тавассути пардохти маблағи арзиши зарар пешбинӣ ва истифода менамуд. 

Масалан, дар ќисмати 3-и фаргарди 4, сатрњои 17-21-и Вандидод љавобгарї барои 

содир намудани љиноятњо ба муќобили саломатии инсон ҳамчун кирдорҳои 

категорияи огерепт пешбинї шудаанд. Дар сатрњои 20 ва 21 ќайдњои махсус доир ба 

пардохти љарима ҳамчун намуди ҷазо барои содир намудани категорияи мазкури 

љиноятњо пешбинї шудааст. Агар маротибаи њаштум инсон кирдори огерептро 

содир карда бошад ва фидя, товони зарар насупорида бошад, пас ўро бо 200 зарба 

бо ќамчини асп ва калтак (чубдаста) љазо медоданд. Њамин гуна, агар ягон шахс 

љинояти огерептро содир намояд ва аз пардохти љарима, фидя, ѐ товони зарар 

саркашї намояд, дар ин њолат ўро бо 200 зарба бо ќамчини асп ва калтак љазо 

медоданд139. А.Г. Периханян ќайд мекунад, ки барои содир намудани љиноятњои 

категорияи огерепт љарима ба андозаи 12–16 сатер, аредуш – 30 сатер, хвар – 60 

сатер, базай – 90 сатер, йот – 180 сатер ва танафухр – 300 сатер муќаррар шуда 

буд140. Бо њамин арзишњо фидя ѐ товони зарарро барои гуноњ пардохт мекарданд. 

Дар баъзе њолатњо барои њамон гурӯњи кирдорњо ба сифати воњиди пардохтӣ 

њайвонњоро истифода мебурданд. Њанўз дар даврони Сосониѐн новобаста аз он, ки 

меъѐрњои зиѐд љазои љисмониро пешбинї мекарданд, бештар љазоњое, ки истифода 

мешуданд, хусусияти љаримавї ѐ ситонидани товони зарарро доштанд. Дар кори 

расонидани зарар ба молумулк  ва оид ба суиќасд ба ҳуқуқи молумулкї  (дуздї, 

                                                 
138 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 363.  
139 Авесто. Куҳантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ. – Душанбе: Қонуният, 2001. – С. 486-487. 
140  Периханян А.Г. Общество и право Ирана в  Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 255-256. 
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ѓоратгарї, суиистеъмол ва амсоли инњо) суд њамеша гунањкорро барои пардохти 

товони зарар вазифадор мекард.   

 Бо рушди муносибатњои пулї дар даврањои минбаъда шакли махсус 

истифодашаванда љарима ва ҷуброни товони зарар буд, он ќариб барои њама 

намудҳои љиноят ҳамчун ҷазо истифода мешуданд. Маблаѓи љарима ва товони 

зарар аз вазнинии љинояти содиршуда ва муҳимияти объекти њифзшаванда вобаста 

буд. Масалан, 600 дирњам барои таљовузи ноболиѓ, 300 сатер барои зино кардан бо 

зани бегона ва амсоли инњо муќаррар шуда буд. Дар маҷмуи ќонунњои Сосониѐн 

маблаѓи љаримаи муќарраркардашуда барои содир намудани љиноят аз рўи ду ѐ 

зиѐда фактҳои ҷиноят љарима дар шакли маҷмуи ҷазо љамъ карда мешуданд. 

Масалан, барои дуздидани зани бегона љарима ва товони зарар чунин муќаррар 

шуда буд: љарима 500 дирњам «барои дуздидан» + 700 дирњам барои зинокорї141. 

Дар маҷмуъ, ин ҷазо товони зарари ба шахс расонидашударо низ ташкил медод. 

Дигар муќаррарот он буд, ки маблаѓи љарима барои як њукм на бояд аз 300 сатер, 

яъне 1200 дирњам зиѐд бошад. Љаримаи умумї барои содир намудани  якчанд 

кирдор низ аз меъѐри максималї – 300 сатер зиѐд набуд142. Баъзе ашѐњо объекти 

љазоњои љаримавї буда наметавонистанд. Чунончи, ашѐе, ки тибќи созишнома то 

содир намудани љиноят ба дигар шахс дода шудааст, ашѐе, ки то содир намудани 

љиноят ба рўйхати васиятнома ворид шудааст. Товони зарар барои содир намудани 

љиноят ба муќобили саломатии инсон хусусиятњои хоси худро дошт. Барои содир 

намудани латукӯб маблаѓи љарима аз миќдори зарбањои расонидашуда ва 

оќибатњои он вобаста буд143. 

Дар дигар сарчашмањо таносуби мушаххаси љазоњои љаримавї дар њолати 

иваз намудани љазо дар шакли зарбањои ќамчин ва калтак ба љаримаи пулї оварда 

шудааст, ки онҳо ба сифати товони зарар аз ҷиноят низ баромад мекунанд. А.Ғ. 

Холиќзода чунин ќайд мекунад: «Барои гуноњи танофухр ѐ маргарзан љарима ба 

андозаи 300 сатер муќаррар карда мешуд, ки ба 1200 дирњам баробар буд. Агар 

танафухр ѐ маргарзан њамчун љинояти категорияи пешутану бошанд, љиноятњое 

њисобида мешаванд, ки бо 200 зарба аспахе аштра ва 200 зарба срауша чарана љазо 

                                                 
141 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в  Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – С. 256. 
142 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в  Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983.– С. 256-257. 
143 Периханян А.Г. Общество и право Ирана в  Парфянский и Сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983.– С. 256-257. 
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дода мешуд, пас як зарбаи аспахе аштра ѐ срауша чарана ба 3 дирњам баробар 

карда мешуд»144. Чи хеле мебинем, маблаѓи љарима ба 30 сатер њамчун ченаки 

њисоб ба таври муътадил барои содир намудани љиноят меафзуд. Он дањяки 

љаримаи максималиеро ташкил медод, ки бар ивази њукми ќатл – 300 сатер 

ситонида мешуд.  Паҳлуи дигари ин шакли љазо он буд, ки ба кї љарима ва товони 

зарар пардохт карда мешуд. Баъзе олимон ќайд мекунанд, ки маблаѓи товони зарар 

ба љабрдида пардохт шуда, молумулки мусодирашуда ба хазинаи давлат дода 

мешуд. Ё ин ки маблаѓи љарима ду баробар ситонида шуда, нисфаш ба љабрдида 

мерасид ва нисфи дигараш ба хазинаи давлат ворид карда мешуд145. Ақидаи дигар 

низ мавҷуд аст, ки мутобиқи он вобаста аз шакли љинояти содиршуда љаримањои 

ситонидашуда ба манфиати маъбадњо, давлат ѐ шахси љабрдида ситонида 

мешуданд. Масалан, љарима барои баъзе љиноятњо дар даврони зардуштӣ ба 

манфиати маъбадњо ва ибодатгоњњои маъбадиѐн ситонида мешуд. Дертар, ваќте ки 

давлат пурзӯр гашт, ќисми зиѐди љарима ба хазинаи давлат ворид мешуд146. Агар 

кирдори содиршуда хусусияти шахсӣ медошт (зарари ҷисмонӣ, молумулкӣ ва м.и.) 

он гоҳ ҷуброни зарар ба шахси ҷабрдида пардохт мегардид. 

Амали ҳуқуқи зардуштиро дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ мавриди 

таҳқиқ қарор дода, чунин хулосаҳоро пешниҳод менамоем: 

1. Дар замони амали ҳуқуқи зардуштӣ дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ 

баробари дигар институтҳои ҳуқуқӣ падидаи товони зарар аз ҷиноят низ вуҷуд 

дошт ва он дар алоқамандӣ бо дигар институтҳои ҳуқуқӣ, махсусан институти ҷазо 

амалӣ карда мешуд. Дар ибтидои ташаккули низоми ҳуқуқи зардуштӣ ҷазо ва 

товони зарар аз ҳамдигар фарқ намекарданд, ҷазо бо мақсади барқарор кардани 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда таъин карда мешуд. Алоқамандии 

институти ҷиноят бо институти товони зарар аз ҷиноят низ ба назар мерасид. 

Вобаста ба дараҷаи вазнинии зарари расонидашуда ҷиноятҳо ба категорияҳо ҷудо 

карда мешуданд. Падидаи товони зарар аз ҷиноят гарчанде дар фаҳмиши ҳозира 

                                                 
144 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе : Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 367. 
145 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе : Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 256-267. 
146 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2005. – С. 367. 
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пурра вуҷуд надошт, вале дар умум аксар меъѐрҳои он дар ҳамин замон истифода 

мешуданд. 

2. Тибќи таҳлилҳои мутахассисони соҳа, зиѐда аз 90% љазоҳоро, ки дар Авесто 

пешбинї шуда буданд, зарбањо бо ќамчин ва калтак ташкил медоданд, яъне 

бештари онҳо хусусияти озори ҷисмониро доштанд. Бо роҳи азобу уқубати ҷисмонӣ 

дар ҳуқуқи зардуштӣ зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ҷуброн карда 

мешуд. Бо рушд ѐфтани ҷомеа давлат ва низоми ҳуқуқии зардуштӣ љазо ва шаклу 

усулњои истифодаи он низ тағйир ѐфтанд. Шаклњои ќадимаи љазо, ки хусусияти 

бераҳмона доштанд, кам истифода мешуданд. Бар ивази онњо љазоњое истифода 

мегардиданд, ки хусусияти моддї ва ҷубронкуниро доштанд. Ба ин гуруҳ ҷазоҳо 

љарима, пардохти товони зарар, фидяњо, ивази љазо бо фидяњои пулї ѐ корњои 

сањрої, корњои њатмӣ, ислоњї ва ѓайра дохил мешаванд. Њанўз дар оғози 

давлатдории Сосониѐн новобаста аз он, ки меъѐрњои зиѐд љазои љисмониро 

пешбинї мекарданд, бештар љазоњое татбиқ мешуданд, ки хусусияти љаримавї ѐ 

ҷубронкунии зарарро доштанд. Ҳангоми расонидани зарар ба молу мулк, суиќасд 

ба он ба мисли дуздї, ѓоратгарї ва амсоли инњо суд њамеша гунањгорро барои 

пардохти товони зарар вазифадор мекард. 

3. Дар даврањои минбаъда бо рушди муносибатњои ҷамъиятӣ шакли махсуси 

ҷазои истифодашаванда љарима ва ҷуброни зарар буд, ки он ќариб барои њама 

намудҳои љиноят ҳамчун ҷазои асосӣ таъин карда мешуд. Маблаѓи љарима ва 

товони зарар аз вазнинии љинояти содиршуда ва муҳимияти объекти њифзшаванда 

вобаста буд. Аз давраи Сосониѐн сар карда, муайянкунии баробарарзишии 

зарбањои химча бо эквиваленти пул оғоз гардид.  

4. Фидя (кафораи гуноҳ) ва љазоњои моддии љаримавї дар ќонунгузорињои 

давлатҳои даврони зардуштї васеъ истифода мешуданд. Фидя шакли аз њама 

маъмули товони зарар аз љиноят њисобида мешуд. Авесто имконоти иваз намудани 

љазои љисмониро ба фидя пешбинї карда буд ва дар асоси он бо пардохти мол ѐ 

маблағ, ки ба мақсади ҷуброн намудани зарари расонидашуда низ истифода мешуд, 

шахс аз ҷазо озод мегардид. Барои содир намудани кирдорњои гунаҳгорона ба 

муќобили њаѐт ва саломатии инсон, барои содир намудани љиноят ба муќобили 
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њайвонот ва муњити атроф, барои содир намудани љиноятњои динї дар аксари 

мавридҳо фидя дар шакли пардохти товони зарар таъин карда мешуданд. 

Меъѐрњои њуќуќии даврони зардуштї барои куштори њайвоноте, ки нек дониста 

мешуданд, фидя барои гуноњ, товони зарар ѐ љарима пешбинї мекард. Мањз чунин 

усулњо ва воситањои кафорати гуноњро фаргради 14-и Вандидод пешбинї мекунад, 

ки шумораи онњо зиѐда аз 12 шаклро ташкил медод. 

 

2.2. Товони зарар аз ҷиноят ва татбиќи он тибќи сарчашмањои њуќуќи 

мусулмонї 

Таърихи рушди давлат ва њуќуќи кишварњои Шарќи наздик ва Осиѐи миѐнаро 

бе њуќуќи мусулмонї тасаввур намудан душвор аст. Мањз хусусиятњои он њамчун 

низоми мустақил ба сифати танзимгари меъѐрї ва афкору аќидаҳои сиѐсию ҳуқуқии 

кишварњои љањон таъсири амиќ расонидааст. Омўзиши фарҳанг ва ҳуқуқи 

мусулмонї барои халќи тољик дар ин самт ањамияти хоса дорад, зеро зиѐда аз 90%–

и ањолии Тољикистонро пайравони ин дин ташкил медињанд147. Ислом ба рушди 

муносибатњои маънавї, динї, ахлоќї ва њуќуќии халќи тоҷик таъсири бузург 

расонидааст. Дар ќаламрави Тољикистони таърихӣ, хоса Мовароуннањр, шакли 

асосии низоми њуќуќї њуќуќи исломї буд, ки сарчашмањои он Ќуръон, Суннат, 

иљмо, ќиѐс ва фатво мебошанд148.  

Њуќуќи мусулмонї дар ќатори дигар низомҳои ҳуқуқии динї ба мисли 

њиндуию яњудї дар бисѐр давлатњои љањон ташаккул ѐфта, дар њама љумњурињои 

Осиѐи Миѐна дар даврањои тоинќилобї ҳамчун низоми ҳуқуқии асосӣ амал 

кардааст. Тавре, ки муҳаққиқон қайд мекунанд, «ислом бе асосњои њуќуќии он – 

њуќуќи мусулмонї нокомил аст. Мањз меъѐрњои њуќуќии он муносибатњои 

ҷамъиятиро дар ҷомеаи мусулмонї ба танзим медароранд»149.  

Дар ќаламрави Тољикистони таърихї пањншавии њуќуќи мусулмонї хеле суст 

ба амал омад ва дар асрњои IX–X ба анљом расид. Аммо маълумотњои таърихї 

                                                 
147 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 122. 
148 Рахманов А.Р. Исламское право: учебник для вузов. – Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2003. – 479 с.  
149 Кангезов  М.Р. Институт преступления и наказания, в мусульманском праве: дис. канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010. 
– С. 14-15. 
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тасдиќ мекунанд, ки ин раванд дар баъзе минтаќањо баъд аз асри X низ идома 

дошт150. 

Чи хеле академик Н.Н. Неъматов тасдиќ мекунад, њуќуќи мусулмонї дар 

ќаламрави Тољикистони таърихї дар даврони њукуматдории сулолаи Сомониѐн 

низоми асосии њуќуќии халқи тоҷик гаштааст151.  

Дар адабиѐт марњилањои рушди њуќуќи мусулмониро ба таври гуногун људо 

мекунанд. У.А. Азиззода пањншавии исломро ба панљ марњила, аз пайдоиши он сар 

карда то замони муосир људо мекунад: 1) давраи њаѐт ва фаъолияти паѐмбар 

Муњаммад ва њамсафони ў; 2) давраи ба миѐн омадани мазњабњо, мактабњои 

гунонун (мазњабњо), доктринањо, самтњо дар ислом ва њуќуќи мусулмонї; 3) давраи 

њукмронии анъанањо ва мањкамањо; 4) марњилаи таназзули њуќуќи мусулмонї 

њангоми пањншавии таъсири империяи аврупоињо дар асри XIX – нимаи аввали 

асри XX; 5) давраи муосири пайдоиши њуќуќи мусулмонї дар баъзе давлатњо152.  

В.Ю. Артемов марњилањои асосии рушди њуќуќи мусулмониро чунин људо 

мекунад: фаъолияти паѐмбарии Муњаммад ва њамсафони ў, марњилаи пайдоиш ва 

ташаккули мактабњои доктриналї, мазњабњо дар њуќуќи мусулмонї, марњилаи 

њукмронии мактабњои ташаккулѐфтаи доктриналї, марњилаи таназзули њуќуќи 

мусулмонї дар асри XIX — нимаи якуми асри XX ва марњилаи рушди муосири 

њуќуќи мусулмонї, ки бо тамоюли ба майдон омадани институтњои классикї 

тавсиф дода мешавад153.  

Барои омўзиши пурра ва ҳаматарафаи ягон навъи низоми њуќуќӣ 

сарчашмањои онро муайян кардан зарур аст. Дар низоми илми њуќуќшиносї яке аз 

самтњои асосї омўзиш ва муайянкунии наќши сарчашмањо дар ҳуқуқи мусулмонӣ 

мебошад. Аксари муҳаққиқони ҳуқуқи мусулмонӣ дар худи љањони ислом низ ду 

шакли асосии сарчашмањои њуќуќи мусулмониро људо мекунанд. Сарчашмањои 

асосии бањснопазири ҳуқуқи мусулмонӣ китоби муќаддаси Ќуръон ва Њадисњо  ва 

гурӯҳи дуюми сарчашмањои ҳуқуқи мусулмонӣ иљмо ва ќиѐс мебошанд.   

                                                 
150 Буриев И.Б. Действие мусульманского права на территории дореволюционного Таджикистана (УШ -начало ХХ вв.). 
– Душанбе, 1999. – С. 34. 
151 Неъматов Н.Н. Давлати Сомониѐн. – Душанбе, 1988. – С. 155.  
152 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 96. 
153 Артемов В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права: Автореферат дис. кан. ... юрид. наук.  – 
Москва, 2008. – С. 27. 
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Олими тољик М.М. Муллоев чунин мешуморад, ки сарчашмањои асосии 

ҳуқуқи мусулмонӣ Ќуръон, Њадисњо, фатво ва урфу одат мебошанд154.  

Э.С. Насриддинзода ва Д.С. Раҳмон сарчашмањои њуќуќи исломро ба гурӯҳњои 

зерин људо мекунанд: а) сарчашмањои асосии ҳуқуқи мусулмонӣ (Ќуръон ва суннат); 

б) сарчашмањои њосилшудаи ҳуқуқи мусулмонӣ (иљмо ва ќиѐс); в) сарчашмањои 

иловагии ҳуқуқи мусулмонӣ (фатво, урф ва одат); г) сарчашмањои хурди њуќуќи 

ислом, яъне бо санъати њуќуќии ислом (афзалияти њуќуќї, фарзияи њуќуќї, 

манфиати ҷомеа, зарурати мувофиќаи аќидањои њамсафон ва ѓайра) ифода 

меѐбанд155. 

А.Ғ. Холиќзода сарчашмањои њуќуќи исломро Ќуръон, ҳадисњо (суннат), иљмо, 

иљтињод, фатво ва урф меномад ва онњоро ба ду гурӯҳ–сарчашмањои асосї ва 

иловагї људо мекунад.  Ба шумори сарчашмањои асосї Ќуръон ва ҳадисњо, 

сарчашмањои боќимондаро бошад, ба сарчашмањои иловагї дохил мекунад156. 

У.А. Азиззода сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмониро ба Ќуръон, суннат, иљмо ва 

ќиѐс ҷудо мекунад157.  

Бояд қайд кард, ки Ќуръон ва ҳадисњо моњиятан маљмуаи њуљљатњои њуќуќї 

мебошанд. Дар зиѐда аз 6 њазор оятњои Ќуръон танњо аз 200 то 500 ќоидањои 

рафтор љой доранд, ки бояд аз љониби мусулмонон дар муносибатњои 

байнињамдигарї риоя карда шаванд. 

Суннат аз амалњои Муњаммад (саллалоњу алайњи вассалам), гуфтањо  ва 

тасвибњои ногуфтањои ў иборат аст. Суннат ба таври шифоҳї (аз дањон ба дањон) аз 

љониби њамсафони паѐмбар омада, дар шакли њадисњо ќайд шудааст. Суннат 

сарчашмаи дуюми њуќуќи мусулмонї мебошад. 

Ќуръон ва суннат заминаи асосии њуќуќи мусулмонї мебошанд, ки присипњои 

умумии онро дар бар мегиранд.   

То асри X дар байни суннињо чор мактабњои асосии њуќуќї – њанафия, 

моликия, шофеия ва њанбалия ба миѐн омад, ки тибќи таълимоти онњо то њанўз 

                                                 
154 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. Ч. 1. – Сталинабад, 1960. – С. 10. 
155 Насурдинов, Э.С., Сафаров, Д.С. История государства и права Таджикистана. Ч. 1 (от древнейших времен до X в.) под 
общ. ред. Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – С. 237-244. 
156 Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе, 2010. – С. 67-68. 
157 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 133. 
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аксари мусулмонони кишварњои Шарќи наздик ва миѐна зиндагї мекунанд. Ин 

мазњабњои њуќуќї номашонро аз номи асосгузорони худ гирифтаанд ва 

хусусиятњои хоси худро доранд. Бо вуљуди њамаи шабоњати низомномањои умумї 

дар таълимотњояшон фарќияти зиѐди мактабњои алоњида љой дорад. Аз миѐнаи 

асри XI «њуќуќи мусулмонї амалан њуќуќи ин ѐ он мактаб гашт»158. 

Яке аз соњањои асосии њуќуќи мусулмонї њуќуќи ҷиноятӣ мебошад, ки то њол 

диққати олимонро барои омӯзиши институтњои он љалб мекунад. Љиноят дар ислом 

– вайрон кардани ањкоми Қуръон, кирдори барои ҷомеа хатарнок мебошад, ки 

шуњрати исломро паст зада, бар зидди муқаррароти асосии ислом, ахлоќ, урфу одат 

равона шуда, мусулмони муъмин (боимон)-ро бероња карда, аз љониби Қуръон ва 

дигар сарчашмањои њуќуќи мусулмонї манъ шудааст. Ҳуқуқвайронкунї њамчун 

итоат накардан ба Аллоњ дида баромада мешавад. Дилхоњ рафтори ѓайриќонунї, 

тибќи аќидаи олимон-њуќуќшиносони мусулмон на танњо саркашї аз њукмњои 

њуќуќи мусулмонї мебошад, ки барои онњо љазои мувофиќ пешбинї шудааст, 

балки њамзамон њамчун гуноњи динї њисобида мешавад159. 

Ба ақидаи М. Тургумбаев, кирдори тибќи ҳуқуқи мусулмонї љиноятбуда њар 

гуна саркашї аз иљрои амалҳои динї ва вайрон кардани њар гуна 

манъкардашудаҳо мебошад, ки дар натиљаи он ба тамоми сохтори иљтимоии 

ҷомеаи мусулмонї ва таълимоти он зарар расонида мешавад. Танњо дар ин њолатњо 

ҳуқуқвайронкунандагон љазо дода мешаванд160. 

Муњаќқиќони ватанӣ мавќеи худро доир ба ин масъала ифода намуданд. 

Чунончи, Э.Б. Буризода ќайд мекунад: «Ҷавобгарии ҷиноятӣ тибќи њуќуќи 

мусулмонї уњдадории шахсест, ки љиноят содир намуда, барои ин кирдораш 

љавобгар аст»161. М.М. Муллоев љиноятро дар њуќуќи мусулмонї тавсифи классикї 

дода, онро њамчун њаракат ѐ бењаракатии мусулмон муайян мекунад, ки ќоидањои 

                                                 
158 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики / Отв. ред. В.А. Туманов. – М., 1986. – С. 182-183. 
159 Манна Аммар Абдул Карим. Понятие преступления и классификация уголовно–наказуемых деяний по 
мусульманскому уголовному праву // Вестник РУДН. сер. Юридические науки. – 2004. – № 1 – С. 107-116.  
160 Тургумбаев М.Е. Проблемы понятия и признаков преступления в мусульманском праве // журнал «Қазақстан 
Республикасы Зац шыгару институтыныц жаршысы». – 2014. –№ 1(33). – С. 3-6. 
161 Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало XX вв.). – С. 147. 
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рафтори аз љониби шариат муќарраршудаи ба манфиати давлати феодалї–

теократикї њидоятшударо вайрон мекунад162. 

Чун ҳуќуќи мусулмонї хусусияти динї дорад, пас институтҳои ҳуқуқи љиноятӣ, 

аз ҷумла товони зарари аз ҷиноят расонидашуда низ чунин хусусиятро соҳибанд. Аз 

ин лињоз, содир намудани дилхоњ кирдори манъшуда њамчун содир намудани 

гуноњи динї ва итоат накардан ба хостањои Худо бањо дода мешавад. 

Ҷиноят дар ҳуқуқи мусулмонӣ кирдори нисбатан вазнинест, ки ба ҷамъияти 

мусулмонӣ хатарноку зараровар дониста мешавад. 

Муњаќқиќи машњури њуќуќи исломї Р. Шарл дар тањќиќотњои худ меъѐрњои 

њуќуќӣ–ҷиноятиро ба се гурӯҳ тасниф кардааст: 1. Куштор ва расонидани љароњат 

ба инсон; 2. Љинояти категорияи њад; 3. Њамаи дигар љиноятњое, ки дар 

нахустсарчашмањо пешбинї шуданд163.  

М.И. Садагдар меъѐрњои њуќуќии ҷиноятии исломро тасниф карда, пешнињод 

кардааст, ки њамаи меъѐрњои њуќуќии ҷиноятии Ќуръонро метавон ба ду гурӯҳи 

мустақил тасниф намуд. Ба гурӯҳи якум вай љиноятњои зеринро дохил намудааст: 

зино, гунањкоркунии бардурӯѓ дар зинокорї, муртад (аздингашта), истеъмоли 

шароб, ѓасби моликияти бегона, љиноятњо бар зидди њоким ва роҳзанӣ. Ба гурӯҳи 

дуюм бошад, муаллиф се љиноятро дохил намудааст: куштор, расонидани зарар ба 

саломатї ва ѓасби таљовузонаи молу мулк164. 

М.С. Ҳайдарова меъѐрњои ҷиноятии њуќуќи исломро ба намудҳои зерин људо 

намудааст: 1. Љиноят ба муќобили њукумат ва дин  (ѓоратгарї роњзанї, тарки 

мазњаб ва нўшидани нўшокињои спиртї); 2. Љиноят ба муќобили моликият; 3. 

Љиноят ба муќобили шахсият (зинокорї, куштор ва расонидани зарар ба 

саломатї)165.  

                                                 
162 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. Ч. 1. – Сталинабад: Изд–во Тадж. гос. Ун-та, 1960. – С. 
11. 
163 Шарль Р. Мусульманское право / пер. с фр. С.И. Волка, под ред. и с предисл. ЕА. Беляева. – М., 1959. – С. 41-45. 
164 Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1968. – 153 с. 
165 Хайдарова М.С. Основные направления школы мусульманского права // Мусульманское право (структуры и 
основные институты). – М., 1984. – С. 48. 
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И.Д. Сафаров меъѐрњои њуќуќӣ–ҷиноятии исломро ба се гурӯҳ тасниф 

кардааст: «љиноят ба муќобили њаѐт ва саломатї, љиноятњое, ки дар Ќуръон 

пешбинї шудаанд ва љиноятњое, ки сохторњои њокимиятро муайян мекунанд»166.  

Профессор Т.Ш. Шарипов 4 шакли љиноятњоро дар ҳуқуқи мусулмонӣ људо 

мекунад: зинокорї, роњзанї, ѓоратгарї ва гунањкоркунии бардурӯѓ дар зинокорї. 

Муаллиф нишон медињад, ки дар Ќуръон танњо барои њамин љиноятњо љазои 

мушаххас љой дорад167. 

А.Қ. Назаров меъѐрњои њуќуќии Ќуръон ва ҳадисњоро тањќиќ карда, хиѐнат ба 

Худо, љиноятњоро ба муќобили њаѐт, саломатї, озодии љинсї ва дахлнопазирии 

љинсї, шаъну шараф ва номус, тартиботи љамъиятї, моликият ва ҷомеаи исломї 

тасниф мекунад168. 

Таснифоте, ки тибќи он њамаи ҳуқуқвайронкунињо ба се гурӯҳ људо карда 

мешаванд, хеле маъмул аст. Нахустини онњо љиноятњоеро дар бар мегирад, ки хатар 

ва зарари нисбатан зиѐдтар доранд. Онњо ба «ҳуқуқи Аллоњ», яъне манфиатњои 

њамаи ҷомеаи мусулмонї дахолат мекунанд ва бо љазои муайян–њад  љазо дода 

мешаванд. Гурӯҳи дуюм љиноятњоеро муттањид мекунад, ки онњо низ сабабгори 

љазои устувор–ќасос ѐ дийа гардида, ҳуқуқи ашхоси алоњидаро вайрон мекунанд ва 

билохира категорияи сеюмро њамаи дигар ќонунвайронкунињое ташкил медињанд, 

ки барои онњо љазо–тазир  на дар Ќуръон ва на дар суннат муќаррар карда 

нашудааст169. 

Њудуд дар њуќуќи мусулмонї низоми шаклњои мутлаќо муайян ва нисбатан 

муайяни љазоњои мусулмоние мебошанд, ки тибќи њуќуќи Худованд ҷазо дода 

мешаванд (њукми ќатл, буридани ќисмати муайяни бадани инсон, сангсор кардани 

гунањкор, љазои љисмонї)170. А.Ғ. Холиќзода чунин мешуморад, ки њад ва њудуд аз 

якдигар фарќ мекунанд. Ба андешаи ӯ, њудуд – ин сарњад (њудуд)–ест, ки Аллоњ 

                                                 
166 Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов // Государство и право. – Душанбе, 1997. – № 1. – С. 19-25. 
167 Шарипов Т.Ш. Манобеъи њуќуќии љазои љиноятии Ҷумҳурии исломии Эрон // Государство и право. – Душанбе, 1998. 
– № 4. – С. 32-41. 
168 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и Хадисов и их классификация по институтам уголовного права. – 
Душанбе, 2014. – С. 103-109. 
169 Манна Аммар Абдул Карим. Понятие преступления и классификация уголовно–наказуемых деяний по 
мусульманскому уголовному праву // Вестник РУДН. сер. Юридические науки, – 2004, – №1 –  С. 107-116.  
170 Елаян Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права: Учеб. пособие. – Махачкала, 2002. – С. 15. 
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муқаррар намудааст, њадд бошад, љазоест, ки барои љинояти категорияи њудуд 

пешбинї шудааст171. 

Ба гурӯҳи љиноятњои њудуд дар њуќуќи мусулмонї чунин кирдорњоеро дохил 

мекунанд, ки барои содир намудани онњо дар Ќуръон ѐ суннат љазои мутлаќо 

муайян пешбинї шудааст. Агар гуноњи инсон барои содир намудани чунин 

кирдорҳо исбот шуда бошад, пас суд њуќуќи таѓйир додани андозаи љазои 

пешбинишуда ѐ худи љазоро надорад. Барои содир намудани чунин кирдор ягон 

намуд бахшиш, авф, сабук намудани њукм ва оштии љонибњо иљозат дода 

намешуд172. Г.С. Азизќулова ба љиноятњои категорияи њудуд кирдорњоеро дохил 

мекунад, ки ба манфиатњои њамаи ҷомеаи мусулмонї зарар мерасонанд173. Т.Ш. 

Шарипов низ зери мафњуми њад «кирдорњоеро, ки ба манфиати ҷомеаи мусулмонї 

дахолат мекунанд», инчунин «љазоњоеро, ки барои гурӯҳи љиноятњои дар Ќуръон 

зикршуда таъин мешаванд» мефањмад 174. 

Аммо А.Қ. Назаров чунин мешуморад, ки «агар аз мафњуми ин категорияњо 

хулоса барорем, пас њад љинояти муайянест, ки барои он љавобгарии дар 

категорияи  «њудуд» пешнињодшуда муќаррар карда мешавад. Аз ин лињоз, њар як 

љинояти категорияи «њудуд»–ро метавон њадди алоњида шуморид, пас њад шумораи 

тоќ, њудуд бошад, љамъ мебошад»175. 

Ба љиноятњои категорияи «њудуд» љиноятњои зерин дохил мешаванд: дуздї, 

роњзанї, зинокорї, ошӯб, туњмат ба зино, тарки мазњаб ва нўшидани шароб. Ин 

мавќеъро аксари олимон љонибдорї мекунанд176. Ш. Абдуллозода љиноятњои 

категорияи њудудро тамоман дигар хел нишон медињад. Ў ба ин категория 

љиноятњои зеринро дохил мекунад: дуздї, зинокорї, роњзанї, ошўб, тарки мазњаб 

(аздингардї), фоњишагї, бачабозї ва нўшидани шароб177. Л.Р. Сюкияйнен ва А.Ғ. 

Холиќзода аз таснифи Бурњонуддин Марѓилонӣ хулоса бароварда, тасдиќ 

                                                 
171 Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе, 2010. – С. 126. 
172 Баишев Ж.Н. Общие принципы исламского права, теория доказательств и система наказаний. –  Алматы, 1996. – С. 18. 
173 Азизкулова Г.С. Понятие и виды преступлений по уголовному законодательству Афганистана // Государство и право. 
– Душанбе, 1997. –  № 1. – С. 126. 
174 Шарипов Т.Ш. Манобеъи ҳуқуқи ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии исломии Эрон // Давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 1998. – № 6. 
– С. 32-41.  
175 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и хадиса и их классификация по институтам уголовного права: дис. 
… канд. юрид. наук. – М., 2012. – 241 с. 
176 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики / Отв. ред. В.А. Туманов. – М., 1986. – С. 184; 
Шарль Р. Мусульманское право / пер. с фр. С.И. Волка, под ред. и с предисл. ЕА. Беляева. – М., 1959. – С. 45-50; 
177 Абдуллозода Шерзод. Асосҳои диншиносӣ. – Душанбе, 2002. – С. 225.   
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мекунанд, ки дар њаќиќат, ба љиноятњои категорияи «њудуд» љиноятњои дар боло 

зикршуда дохил мешаванд178.  

Қисмати олимон аз ин гурӯҳ ѐ ошўб, ѐ аздингардї ѐ њардуро истисно 

мекунанд179. Масалан, М.М. Муллоев, Г.С. Азизќулова ва И.Д. Сафаров ошўб ва 

аздингардї (тарки мазњаб)–ро ба ин гурӯҳ мансуб надонистаанд180.   

Љиноятњои категорияи «ќасос» чунин шакли љиноят мебошанд, ки дар 

сарчашмаҳои аввалиндараҷаи ҳуқуқи мусулмонӣ пешбинї шудаанд. Љиноятњои ин 

категория аз сарчашмањои ибтидоии ҳуқуқи мусулмонӣ – Ќуръон ва Њадисњо 

бармеоянд. Ин категорияи љиноятњо аз даврањои ќадим ибтидо мегиранд, замоне 

онњо љиноят њисобида мешуданд, ки барои онњо ќасоси хунин истифода мешуд. Дар 

адабиѐт чунин љиноятњоро «љиноятњои хунин» низ меноманд181. Барои ин 

категорияҳои ҷиноятҳо ба љабрдида њуќуќи ќасоси хунин дода шудааст.   

Ин гурӯҳи љиноятњо ба ҳуқуқу манфиатњои одамон зарар мерасонанд ва аз 

њамин лињоз хусусияти сирф шахсӣ дошта, ба худи љабрдида ѐ намояндаи ќонунии ӯ 

њуќуќ медињанд, то љазои мутобиқро муќаррар намоянд ѐ ин ки аз шахси гунањкор ѐ 

хешовандони ў маблаѓи муайянро ҳамчун товони зарар барои кирдори содиркарда 

талаб намоянд, инчунин метавонанд гуноҳи онњоро бахшанд182. Бо ташаккули 

ҳуқуқи мусулмонӣ дар даврањои минбаъда аксаран бар ивази принсипи ќасоси 

хунин товони зарар ѐ фидяро истифода мебурданд, ки дар њуќуќи мусулмонї  

«дийа», «дия», «дият» ва ѓайра номида мешавад.   

Мањз дар ин категорияи љиноятњо аксаран товони зарар ѐ фидя истифода 

бурда мешуд, ки ба пайдошавии институти товони зарар аз љиноят дар ҳуқуқи 

мусулмонӣ мусоидат намуд. Дар категорияи љиноятњои «ќасос» ба љониби 

љабрдида њуќуќи талаб намудан ѐ рад кардани таъини љазое, ки дар Ќуръон ва 

Њадисњо пешбинї шудааст, дода мешавад. Яъне, љониби љабрдида њуќуќ дорад 

                                                 
178 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики / отв. ред. В.А. Туманов. – М., 1986. – С. 184.;  
Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе, 2010. – С. 126. 
179 Елаян Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права: Учеб. пособие. – Махачкала, 2002. – С. 48-50. 
180 Азизкулова Г.С. Понятие и виды преступлений по уголовному законодательству Афганистана // Государство и право. 
– Душанбе, 1997. –  № 1. – С. 127.; Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов // Государство и право. – 
Душанбе, 1997. – № 1.  – С. 151, 402. 
181 Шарль Р. Мусульманское право / пер. с фр. С.И. Волка, под ред. и с предисл. ЕА. Беляева. – М., 1959. – С. 42. 
182 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015.  – С. 165. 
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(њамчун подош) таъин ва иљрои љазои мувофиќро талаб намояд, ѐ ин ки аз њуќуќи 

худ даст кашад.  

Дар Ќуръон якчанд оятњое љой доранд, ки љиноятњои категорияи ќасосро 

пешбинї мекунанд (сураи 2, ояти 178). «Эй касоне, ки имон овардаед, қасос дар 

куштагон барои шумо лозим карда шуд: озод дар  баробари озод; ва банда дар 

баробари банда; ва зан дар баробари зан аст»183. Бояд ќайд намуд, ки баъзе олимон 

чунин мешуморанд, ки дар ќатори категорияи ќасос дийа низ ба ин категория 

дохил мешавад, ѐ ин ки категорияи мазкурро метавон њамзамон категорияи ќасос 

ва дийа номид184. 

Ба категорияи љиноятњои тазир дар њуќуќи мусулмонї њамаи љиноятњои ба 

муќобили моликиятро, ѓайр аз дуздї ва роњзанї дохил мекунанд. Агар дар содир 

намудани љинояти категорияи ҳудуд ва қасос «шубња» љой дошта бошад, дар чунин 

њолат љиноятро њамчун љинояти категорияи тазир мешуморанд.  

Љиноятњои тазир тамоми ҳуқуқвайронкунињое шуморида мешаванд, ки ба 

категорияҳои љиноятњои «њад», «ќасос», ѐ кирдоре, ки барои он подоши динї 

«кафорат» муќаррар шудааст, дохил намешаванд. Дараљаи хатарнок ва сазовори 

љазо будани љинояти тазир бо назардошти кирдори содиршуда муќаррар карда 

мешавад185 . 

Тибќи аќидаи И.Д. Сафаров љазоњое, ки ба категорияи њад ва ќасос пешбинї 

нашудаанд, љазоњои тазир њисобида мешаванд. Њамин аќидаро Э.Б. Буризода низ 

љонибдорї мекунад 186. Т.Ш. Шарипов ќайд мекунад, ки мафњуми «тазир» аз 

калимаи «азара» гирифта шуда, «огоњї» ѐ     «сарзаниш»–ро мефањмонад. Ѓайр аз 

ин муаллиф нишон медињад, ки тазир метавонад пешгирии љиноятро њам 

фањмонад187. 

                                                 
183 Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 27.   
184 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 188. 
185 Шарипов Т.Ш. Манобеъи ҳуқуқи ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии исломии Эрон // Государство и право. – Душанбе, 1998. – 
№ 6. – С. 35-39. 
186 Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов // Государство и право. – Душанбе, 1997. – № 1. – С. 161.; 
Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. 
АН РТ Ф.Т. Тахиров. – 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – С. 159. 
187 Шарипов Т.Ш. Манобеъи ҳуқуқи ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии исломии Эрон // Государство и право. – Душанбе, 1998. – 
№ 6. – С. 33-40. 
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Њамчун љиноятњои категорияи тазир баъзе љиноятњое дида баромада шудаанд, 

ки љазои нисбати онҳо татбиқшаванда хусусияти моддї доштанд. Љазои аз њама 

асосї мусодираи молу мулк буд, ѐ ин ки дар баъзе њолатњо љазо дар шакли нест 

кардани молу мулк таъин карда мешуд. Љазоњои мазкур, асосан, барои шаклњои 

мувофиќи љиноятњо истифода бурда мешуданд, масалан, барои истифода ѐ фурўши 

молњои мамнуъ молу мулк нест карда мешуд. 

Аз љониби муҳаққиқон дар ҳуқуқи мусулмонї низоми љазо чунин муайян 

шудааст: «Маҷмуи тамоми намудҳои љазо, ки дар сарчашмањои њуќуќи ҷиноятии 

мусулмонї (Ќуръон, суннат, иљмо ва ќиѐс) пешбинї шудаанд, низоми љазоро дар 

њуќуќи ҷиноятии мусулмонї ташкил медињад»188. 

Бештари муњаќќиќони њуќуќи мусулмонӣ таснифи љазоро ба гурӯҳњои зерин 

љонибдорї мекунанд: 1) ҷазоҳои мутлақо муайяншуда – љазо дар Ќуръон ва суннат 

муқарраргардида, ки ба  категорияи «њудуд», «ќасос ва дийа» ва «кафорат» дохил 

мешаванд. Ба чунин љазоњо њукми ќатл, буридани як ќисми бадан, љазоњои 

љисмонї, бадарѓа, пардохти фидя ѐ ҷуброни зарари расонидашуда парњез, озод 

намудани ѓулом ѐ таом додани фуқаро ва монанди инҳо дохил мешаванд; 2) 

боќимонда љазоњои ҷиноятӣ, ки дар сарчашмањои зикршуда муќаррар карда 

нашудаанд ва бо салоњдиди қозӣ таъин карда мешаванд зиндонї кардан, 

сарзаниши љамъиятї, бадарѓа, љазои љисмонї дар шакли зарбањои ќамчин, њукми 

ќатл, ҷуброни зарари расонидашуда ва ѓайра мебошанд189. Чи гунае ки қайд 

гардид, ҷуброни товони зарар ҳамчун ҷазои асосӣ ва иловагӣ ҳам дар гурӯҳи 

ҷазоҳои мутлақо муайянгардида ва ҳам дар гурӯҳи ҷазоҳои ба ваколати қозӣ 

гузошташуда пешбинӣ гардидаанд. 

Тавре зикр гардид, товони зарар аз љиноят ѐ ин ки фидя яке аз институтњои 

асосии њуќуќи мусулмонї ба шумор меравад, ки ҳамчун ҷазо барои ҷиноятҳои 

содиршудаи категорияи қассос ѐ дийа ва тазир муқаррар шудааст. Дар хусуси 

                                                 
188 Халил Хикмат Хусейн. Система наказаний по мусульманскому уголовному праву: дис. … канд. юрид. наук. – 
Махачкала, 2008. – С. 16. 
189 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. –  С. 173. 
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шарту шароити таъин ва роњњои татбиќи институти товони зарар аз ҷиноят дар 

ҳуқуқи мусулмонӣ муњаќќиќон зиѐд гуфтаанд190. 

Ќаблан ишора намуда будем, ки дар њуќуќи мусулмонї мафњуми љиноят бо 

гуноњ њаммаъно дониста мешаванд ва содир намудани њуќуќвайронкунї содир 

кардани кирдори гунањгоронаро низ ифода менамояд. Аз ин рў, товони зарар дар 

њуќуќи мусулмонї вобаста ба объектњои њифзшавандаи њуќуќи мусулмонӣ ба роњ 

монда шудааст. Чун объекти њимояи њуќуќи мусулмонӣ њамчун низоми њуќуќи 

динї нисбатан васеъ ва дарбаргирандаи њуќуќи Аллоњ ва манфиатњои љамъияти 

мусулмонӣ мебошад, татбиќи љазои товони зарар низ махсусияти худро дорад.  

Аз љониби муњаќќиќон товони зарари ба кирдори ҷиноятӣ расонида њамчун 

намуди љазо дар баробари дигар институтҳои ҳуқуқи мусулмонӣ таснифу тањлил 

шудааст. Ин намуди љазо њамчун љазои асосї ва иловагї тайъин карда мешавад. Аз 

ҷумла, А.Қ. Назаров љазоњои дар Ќуръон пешбинишударо ба 9 шакл тасниф 

мекунад: 1) рўза доштан; 2) њабси хонагї; 3) озод кардани ѓулом њамчун кафорати 

гуноњ; 4) фидя барои хун (товони зарар ѐ дийа); 5) бадарѓа; 6) тозиѐна задан; 7) 

мувофиќан љароњат додан; 8) буридани узви бадан; 9) њукми ќатл191. Љазоњои дар 

ҳадисњо пешбинишударо бошад, муњаќќиќ ба намудњои зерин људо мекунад: 1) 

хунбањо; 2) тозиѐна задан; 3) бадарѓа кардан; 4) мувофиќан љароњат додан; 5) 

буридани узви бадан; 6) ќатл ва сангсор кардан192.  

Дар низоми зикргардидаи љазо яке аз намудњои асосї ва бештар 

татбиќшавандаро љазо дар намуди љуброни зарари расонидашуда ташкил медиҳад.  

Дар њуќуќи мусулмонӣ товони зарар аз љиноят дар шакли фидя ѐ дийа 

истифода бурда мешуд. Њамаи ин истилоњот агарчанде њаммаъно набошанд њам, ба 

њамдигар хеле наздикї доранд ва монанданд, чун дар аксари њолатњо маќсади 

љуброн намудани зарари аз кирдори ҷиноятӣ расонидашударо доштанд.  

Товони зарар вобаста аз намуди кирдор ва шакли гуноњи содиршуда инчунин 

њадди зарари расонидашуда муќаррар карда мешуд, ки дар сарчашмањои њуќуќи 

                                                 
190 Холиқов А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2010. – 476 с.; Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и 
хадисов и их классификация по институтам уголовного права. –  Душанбе: Дакики, 2014. – 207 с.; Муллаев М.М. История 
уголовного права Таджикской ССР. Ч. 1 – Сталинабад : Изд-во Тадж. гос. Ун-та, 1960. – 159 с.   
191 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. –  
Душанбе: Дакики, 2014. – С. 121-137.  
192 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. –  
Душанбе: Дакики, 2014. – С. 181-189. 
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мусулмонї муќаррар гардидааст. Тавре зикр гардид, яке аз категорияњои љиноят 

дар њуќуќи мусулмонї категорияи ќасос мебошад, ки товони зарар ѐ фидяи зарари 

аз љиноят расонидашуда дар таъини љазо нисбати онњо васеъ истифода мегардид. 

Истифодаи љазо дар намуди ќасос ва роњњои амалї намудани он боиси пайдоиш ва 

инкишофи љазо дар намуди рўѐнидани товони зарар аз ҷиноят гардид. Дар 

категорияи љиноятњои «ќасос» њуќуќи талаб кардан ѐ рад кардани таъини љазое, ки 

дар Ќуръон ва ҳадисњо пешбинї шудааст,  ба љониби љабрдида дода шудааст.  

Барои он ки институти товони зарар аз љиноят дар њуќуќи мусулмонї муайян 

карда шавад, мо баъзе љиноятњоро тањлил намуда, муќаррар намудем, ки гурӯҳе аз 

љиноятњо аслан ба манфиатҳои моддї ва маънавии одамон тањдид мекунанд. Аз 

њамин лињоз, онҳо моҳияти шахсї дошта, ба худи љабрдида ѐ намояндаи ќонунии ӯ 

њуќуќи талаби љазои моддї ва маънавиро медињанд. Њамзамон љабрдида ва 

намояндаи ќонунии ӯ дар аксари мавридњо њуќуќи муќаррар намудани дараља ва 

њудуди љазоро доштанд, яъне онњо аз шахси гунањгор ѐ хешовандони ў маблаѓи 

муайян ѐ молеро њамчун товони зарар барои кирдори содиркарда талаб 

менамуданд, ѐ ин ки гуноњи онњоро мебахшиданд. Бо рушди низоми њуќуќи 

мусулмонї дар даврањои минбаъда аксаран ба љои ќасоси хунин истифодаи товони 

зарар ѐ фидя васеъ истифода мегардид. Љазоњои категорияи «ќассос ва дийа» 

низоми љазоњоеро барои содир намудани кирдорњое дар бар мегирад, ки хусусияти 

азияти ҷисмонӣ ба шахси гунаҳгорро доранд. Асосан, онҳо барои содир намудани 

кирдори одамкушӣ (қатл) ва расонидани зарар ба саломатї истифода мешуданд. 

Љазоњои нисбати шахсони дар содир намудани кирдорњои категорияи мазкур 

гунаҳгор татбиќшавандаро ба 5 намуд људо мекунанд: 1) ќасос – подош; 2) дийа; 3) 

чорањои хусусияти ислоњидошта; 4) кафорат – шустани гуноњ; 5) мањрум кардан аз 

њуќуќ ба мерос ва васият193. 

Дийа чораи њуќуќие ба ҳисоб мерафт, ки меросбарони шахси кушташуда ѐ 

љабрдида аз амали љинояткоронаи шахси гунањкор пардохт намудани фидяи пулї ѐ 

молиро, ки ба муќобили њаѐт ва саломатї расонида шудааст, талаб мекунанд. 

Андозаи чунин љазо дар сарчашмањои њуќуќи мусулмонї муайян шудааст, ки он 

                                                 
193 Азиззода У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015. – С. 136-140.  
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хусусияти маљбуран ситонидани молумулки гунањкорро ба манфиати љабрдида 

дорад. Таъин намудани дийа дар баъзе њолатњо дарѐфти мувофиќкардашудаи 

товони моддї ѐ пулї барои содир намудани љиноятњои категорияи ќасос бо шарти 

бахшидани гуноњи љинояткор барои одамкушии қасдона ѐ расонидани зарар ба 

саломатї мебошад. Он дар асоси бастани созиш миѐни шахси љабрдида ва 

намояндагони ќонунии ӯ ва шахси дар содир намудани кирдори ҷиноятӣ гунањгор 

амалї карда мешуд. Љонибњо метавонистанд дар созишномаи худ андозаи дияро 

низ пешбинї намоянд. Чунин созиш мумкин буд дар шакли пулї ва ѐ дар шакли 

дилхоњ молу мулке, ки дар муомилоти љомеаи мусулмонї ва ѐ бо њолатњои дигар 

њамчун арзиши дийя ситониданаш манъ нагардидааст, муќаррар карда шавад. 

Баъзан барои содир намудани љиноятњое, ки хусусияти хеле вазнин доштанд, 

дар њуќуќи мусулмонї фидяи пурра пешбинї шуда буд, ки 100 шутурро ташкил 

медод. Њамарзиши пули як дияи пурра 1000 динори тиллоро ташкил медод. Барои 

мард дийаи пурра, барои зан бошад, нисфи маблаѓи таъиншударо пардохт 

мекарданд. Чунин намуди дийя барои буридани узвњои эњсосї ва ѐ ќисмњои бадан 

таъин карда мешуд, ки дар бадани одам якто њастанд ва татбиќи љазои ќасос 

метавонист шахсро аз њаѐт мањрум созад ва ӯ њамчун узви комили љамъияти 

мусулмонон маҳсуб намеѐфт. Њамчунин дийаи пурра дар њолате истифода бурда 

мешуд, ки агар љинояткор љабрдидаро аз љуфти узвњо ѐ ќисмњои бадан мањрум 

мекард, аммо дар њолати талаф додани як љуфти узв нисфи дийа ситонида мешуд. 

Андозаи дийаи ситонида низ аз андозаи зарари ба саломатї расонидашуда вобаста 

буд.  Масалан, барои як пой – панљоњ шутур, яъне нисфи дийа, барои талафи як 

ангўшт дањяки ќисми дийа, яъне дањ шутур, барои талафи як дандон аз бист як 

њиссаи фидяи пурра пардохт карда мешуд194. 

У.А. Азиззода ќайд мекунад, ки љазо дар шакли дийа дар њуќуќи мусулмонӣ 

вобаста аз оќибатњои амали ҷиноятӣ таъин карда мешуд. Дар њудуди Тољикистони 

таърихї њангоми содир намудани љиноят аз беэњтиѐтї дийаи сабук муќаррар карда 

мешуд ва нисбати кирдорњое, ки ќасдона содир мегардиданд, дийаи нисбатан 

                                                 
194 Артемов В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – 
Москва, 2008. – С. 154-155. 
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вазнин таъин карда мешуд195. Гуногуншаклии љазо нисбат ба мард ва зан низ 

пешбинї шуда буд, ки дар таълимоти мутафккирони мактабњои њуќуќи мусулмонӣ 

пешбинї шуда буд. Тибќи таълимоти Абуҳанифа, андозаи дийа барои одамкушии 

зан ба нисфи андозаи дийа барои одамкушии мард баробар аст. Яъне агар барои 

одамкушии мард дар њуќуќи классикии мусулмонӣ дийа сад шутурро ташкил дињад, 

пас андозаи дийа барои куштори зан мувофиќан нисф, яъне панљоњ шутурро 

ташкил медод. 

Дар сурате ки кирдори љинояткорона боиси исќоти њамл ѐ вафоти љанин 

мегардид, љуброни зарари ба саломатии модар расида њамчун дийаи пурра пардохт 

карда мешуд. Агар гунањкори исќоти њамл худи зан бошад, дар чунин њолат дийа ба 

дигар хешовандони кўдак – падар ѐ бобои ў пардохт карда мешуд. Дар њолати 

куштори зане, ки дар њолати њомиладорї ќарор дорад, андозаи дийа дучанд 

ситонида мешуд196. Муњаќќиќони њуќуќи мусулмонї њамаи шаклњои пардохтро 

барои расонидани зарар ба саломатї чунин тасниф кардаанд: 1) барои осеби як 

чашм – нисфи дийа, њарду чашм – дийаи пурра; 2) барои буридани гўш – нисфи 

дийа; 3) барои талафи шунавоии як гўш – нисфи дийа, барои пурра талаф ѐфтани 

шунавої –  дийаи пурра; 4) барои буридани забон, ки асоси пурра талаф ѐфтани 

нутќ гаштааст – дийаи пурра; 5) барои шикастани дандон – бистяки дийа; 6) барои 

буридани даст ѐ пой – нисфи дийа, барои буридани њарду (даст ѐ пой) – дийаи 

пурра; 7) барои буридани ангушт – дањяки дийа, барои буѓуми ангушт – сияки дийа, 

барои буридани буѓуми ангушти калон – бистяки дийа; 8) барои шикастани 

сутунмуњра –  дийаи пурра; 9) барои буридани ѓадуди шир – нисфи дийа, агар њарду 

бошад – пурра; 10) барои буридани узвњои таносули мард – дийаи пурра; 11) барои 

расонидани зараре, ки беморињои руњиро ба миѐн овардааст – дийаи пурра; 12) 

барои осебњое, ки ба талаф ѐфтани њисси бўй оварда расонидаанд – дийаи пурра197.  

Дар адабиѐти њуќуќї, таърихї ва динї оид ба муайян кардани андозаи товони 

зарар ва ситонидани дийа барои љиноятҳои муќобили саломатї миѐни муҳаққиқон 

аќидањои гуногун мављуд аст. Масалан, М.И. Садагдар иброз медорад, ки барои 

                                                 
195 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование: монография. – Душанбе, 2015.  –  413 с. 
196 Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 158. 
197 Артемов В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – 
Москва, 2008. – С. 156.; Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 157. 
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буридани њамаи ангуштони дастњо љазо дар шакли дийаи пурра (сад шутур), ѐ ин ки 

барои буридани ангуштони як даст љазо дар шакли нисфи он таъин карда 

мешавад198. Бо маќсади таъмини давомнокии таъмини иљтимоии шахси аз кирдори 

љиноятї зарардида, ҳуқуқи мусулмонӣ муњлати иљрои љазоро вобаста ба 

ситонидани товони зарар се сол муќаррар карда буд. Баъзе олимони њуќуќи 

мусулмонӣ чунин мешуморанд, ки агар дар муддати се сол шахси гунањгор товони 

зарари расонидаашро иљро карда натавонад, пас хешовандони ў бояд ба љойи ў 

њамон молу мулк ѐ мабалаѓеро, ки дар шакли љазои товони зарар таъин шуда буд, 

пардохт намоянд. 

Дар сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ пешбинї нашудааст, ки дийа ва товони 

зарарро бояд хешовандони мањкумшуда супоранд. Агар мањкумшуда баъд аз 

бахшида шудани гуноњи содирнамудааш дар шакли ќасос дийаро пардохт карда 

натавонад, пас вай уњдадор мешавад гуноњи худро дар шакли кафорат, ки тартиби 

он дар Ќуръон муайян шудааст, иљро намояд. Дар Ќуръон дар бораи истифодаи 

кафорат барои одамкушии беэњтиѐтона чунин гуфта шудааст (сураи 4, ояти 92): 

«…Ва ҳар ки муъминеро ба хато бикушад, пас, бар ӯст озод кардани бандаи 

муъмин ва расонидани хунбаҳо ба касони мақтул, магар он ки (аз он) даргузаранд. 

...ва ҳар ки наѐбад, пас, бар ӯст ду моњ пай дар пай рӯза доштан»199. Аз мазмуни 

ояти зикршуда маълум мегардад, ки кафорат њамчун љазои асосии ивазкунанда 

барои содир намудани одамкушии аз беэњтиѐтї содиршуда таъин карда мешавад. 

Ќуръон муќаррар мекунад, ки барои шустани гуноњ мумкин аст ѓуломи боимонро 

аз ѓуломї озод намуд ва ба ў озодї дод. Албатта, чунин амал бо пардохти маблаѓ ва 

моли муайян иљро карда мешуд. Агар шахси гунањкор чунин ѓуломро пайдо карда 

натавонад ва масъулияти мазкурро иљро накунад, ў вазифадор мешавад, ки бо 

маќсади нишон додани пушаймонї дар назди Худо ва љомеаи мусулмонӣ ду моњ 

бефосила рўза дорад.  

Дар ҳуќуќи мусулмонї аз ҳама љинояти вазнин ба муќобили шахсият  

одамкушӣ ба ҳисоб меравад. Барои содир намудани чунин ҷиноят меъѐрњои 

њуќуќии Ќуръон ба намояндагони ќонунии љабрдида њуќуќи интихоб кардани шакл 

                                                 
198 Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1968. – 153 с. 
199 Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 93. 
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ва дараљаи љазоро медињанд. Дар њуќуќи мусулмонї одамкушии қасдона, аз 

беэҳтиѐтӣ куштани одам ва одамкушии кўдаки навзод људо карда мешаванд200. 

М.И. Садагдар танњо одамкушии қасдона ва аз беэњтиѐтї содиршударо људо 

мекунад201.  

Одамкушӣ ва хунрезї дар дини мубини ислом ва њуќуќи мусулмонї гуноњи 

вазнинтарин њисобида мешавад. Доир ба мамнуият ва сазовори љазо будани 

одамкушӣ ҳадисњои бисѐре оварда шудаанд. Паѐмбари ислом (с) гуфтааст: «… Дар 

рўзи мањшар нахуст шуда кирдорњое дида мешаванд, ки бо хунрезї 

алоќаманданд»202. 

 А.Қ. Назаров ќайд мекунад, ки барои одамкушии қасдона содиршуда набояд 

фидя гирифт, аммо мактаби њуќуќии шофеия гирифтани фидяро дар ин њолат њам 

иљозат медиҳад203. 

Бояд ќайд намуд, ки дар њуќуќи классикии мусулмонӣ танњо бо интихоб ва 

розигии љониби љабрдида мумкин аст љинояткор љазо дода шавад. Дар меъѐрҳои 

муқарраркардаи Қуръон озод кардан аз њукми ќатл пешбинї шудааст. Аммо чунин 

њуќуќ танњо ба љониби љабрдида дода шудааст. Њангоми озодкунї аз њукми ќатл 

љинояткор бояд дигар шаклњои љазоро иљро намояд, масалан, зарарро ҷуброн 

намояд ѐ ин ки фидя барои хун дињад.  

Принсипи ќасоси хунин ѐ талион дар њуќуќи мусулмонӣ љой надорад ва подош 

ќасоси хунинро намефањмонад. Дар принсипи талион танҳо қасоси хунин вуҷуд 

дошт, яъне барои куштани одам ҳатман куштори маҳкумшуда таъин карда мешуд, 

аммо дар ҳуқуқи мусулмонӣ ҷиноятҳои категорияи қасос дар назди ҷабрдида 

интихоби ҷазоҳои дар сарчашмаи аввалиндараҷаи ҳуқуқи мусулмонӣ – Қуръон 

муқарраршударо мегузошт, ки мутобиқи он намояндагони ҷабрдида 

метавонистанд аз ҷинояткор товони зарар барои хуни марҳум талаб намоянд ѐ ин 

ки пурра шахси ҷинояткорро бахшанд. Ќасос њамчун категорияи љиноятњо аз 

муќаррароти Ќуръон сарчашма гирифта, фањмиши «подош» бошад, њамчун 

                                                 
200 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. – 
Душанбе: Дакики, 2014. – С. 63. 
201 Садагдар М.И. Основы мусульманского права. – М., 1968. – С. 118-119. 
202 Порохова В. Хадисы Пророка. – М., 2003. – С. 89.  
203 Назаров А.К. Уголовно–правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам уголовного права. –  
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принсип дар меъѐрњои Ќуръон пешбинї шудааст. Чунончи, дар оятњои Ќуръон 

гуфта шудааст (сураи 16, ояти 126): «Ва агар уқубат кунед, пас ба мисли он чи ба 

шумо муомила карда шуд, уқубат кунед; ва агар сабр кунед – ҳамоно он (сабр) 

барои собирон бењтар аст»204.  

Ќуръон ба љониби љабрдида имкон додааст, ки барои барќарор намудани 

адолат яке аз љазоњои дар муќаррароти њуќуќи мусулмонӣ пешбинишударо 

интихоб намуда, шахсро ќобили љазо донад ѐ гуноњи ўро бахшад. Усули нахустини 

ба даст овардани адолат њуќуќ ба подош, яъне њуќуќи аз њокимон, суд ва шахси 

дигари њуќуќтатбиќкунанда  талаби ќатл кардани љинояткор мебошад. Усули 

дуюми љоиз, ки њуќуќи мусулмонї пешбинї намудааст ба даст овардани адолат, 

барќарор намудан ва љуброни зарари моддию маънавии ба љабрдидаи љиноят 

расида мебошад, ки дар шакли фидя барои хун (дийа), товони зарар пардохт карда 

мешавад ва билохира сеюм усул њуќуќи бахшидани гуноњи шахси љинояткор аст. 

Дар асоси муќаррароти зикршуда гуфтан мумкин аст, ки хешовандони шахси 

кушташуда њуќуќ доранд яке аз намудҳои љазоро интихоб намоянд: 1) ќасос – 

подош – ќатл кардани шахси љинояткор; 2) бахшидани ќотил ва талаб кардани 

фидя барои хуни рехта; 3) ѐ ин ки умуман озод намудани шахси љинояткор аз љазо.  

Аз нигоҳи дигар оятҳои Ќуръон, ки хусусияти динию рӯҳони доранд ва 

инсонҳоро ба роҳи рост ҳидоят мекунанд, намояндагони шахси кушташударо, ки  

аз ќасоси хунин даст кашидаанд, даъват мекунад, то бо фидя барои хуни рехта 

ќаноат намоянд ва аз љониби дигар ба шахси ќотил имкон медињад, ки ихтиѐран 

љуброни хуни рехтаро пурра ва дар муњлати муќарраршуда пардохт намояд. 

Тибќи анъанаҳо, субъекти одамкушии қасдона бо њукми ќатл љазо дода  

мешуд, ба љуз њолате, ки меросхўрони наздики шахси кушташуда ўро бахшида, ба ў 

имкони фидя доданро дода бошанд. Аз рўи ҳуқуқи мусулмонӣ фидя барои хун ба 

андозаи 100 шутур ѐ арзиши онњо (як њазор динорњои тиллої ѐ 12 њазор динор бо 

пулњои коѓазї), барои зан бошад пардохти нисфи маблаѓи нишондодашуда 

пардохт карда мешуд205. 

                                                 
204 Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 27. 
205 Ливанцев К.Е. История средневекового государства и права. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 74.  
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Дар њолати одамкушии беэҳтиѐтона гунањкор ѓайр аз фидя (дийа), бояд 

кафорати динии гуноњро иҷро намояд (ба муњлати ду моњ  рўза гирад). Барои 

куштани шахси ѓайримусулмон фидя ба андозаи сеяк, барои куштани бутпараст 

понздањяк њисса ситонида мешуд.  

Агар шахси озод ѓуломи бегонаро кушад, пас ў бояд арзиши пурраи ѓуломро 

пардохт намояд. Аммо агар ѓулом шахси озодро кушад, пас вай ба меросбарони 

кушташуда дода мешуд. Доир ба осебњои љисмонї аз рўи шариат, асосан, талион 

пешбинї мешуд. Дар Ќуръон гуфта мешавад: «Ва дар Таврот барои яҳудиѐн лозим 

сохтем, ки шахс ба ивази шахс; ва чашм ба ивази чашм; ва бинӣ ба ивази бинӣ; ва 

гӯш ба ивази гӯш ва дандон ба ивази дандон ва захмҳоро қисос аст. Пас, ҳар ки он 

қисосро авф кунад, ин (авф) вайро каффорат аст. Ва касоне, ки ба он чи Худо фурӯ 

фиристодааст, ҳукм накунанд, ҳамоно гурӯҳе ситамгаронанд»206.  

Њуќуќи мусулмонї барои содир намудани баъзе љиноятњо ба муќобили 

саломатї њамеша фидя ва товони заррарро пешбинї менамуд. Чунончи, њангоми 

љароњат расонидани мард ба зан, шахси мусулмон ба ѓайримусулмон, ѐ ин ки дар 

њолати ѓайриимкон будани амалӣ намудани ќасос дар шакли дақиқи кирдор ва 

зарари ба љабрдида расонидашуда ба бадани шахсе, ки љиноят содир кардааст 

(масалан, расонидани осеби косахонаи сар, осеб дар соњаи ковокии шикам, 

устухонњо ва ѓайра) ҳамавақ товони зарар истифода мегардид.  

Зимни таҳлили меъѐрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ ва фикру ақидаҳои олимони соҳа 

оиди товони зарар аз ҷиноят дар ҳуқуқи мусулмонӣ метавон ба  хулосаҳои зерин 

омад: 

1. Дар фарқият аз низоми ҳуқуқи зардуштӣ падидаи товони зарар аз ҷиноят 

дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ бештар ва дар шакли комилтар амал мекард. Бо 

инкишоф ѐфтани меъѐрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ вобаста ба баъзе категорияҳои 

ҷиноятњои категорияи «ќасос» (онҳоро ҷиноятҳои хунин низ ном мебурданд ва 

чунин кирдорҳо ба манфиатњои одамон тањдид карда, хусусияти шахсӣ доштанд) ба 

худи љабрдида ва намояндагони ќонунии ӯ њуќуќ дода мешуд то љазоро барои 

шахси ҷиноятсодиркарда онҳо муқаррар намоянд. Ин тартиб имкон медод, ки 
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љабрдида ва намояндагони ќонунии ӯ аз шахси гунањкор ѐ хешовандони ў маблаѓи 

муайянро ҳамчун товони зарар барои кирдори содиркардааш талаб намоянд. Мањз 

дар ин категорияи љиноятњо аксаран товони зарар ѐ фидя истифода бурда мешуд, 

ки ба пайдоиш ва рушди институти товони зарар аз љиноят дар ҳуқуқи мусулмонӣ 

мусоидат намуд. 

2. Яке аз намудҳои ҷазо, ки дар ҳуқуқи мусулмонӣ истифода мешуд, дийа 

барои хун мебошад, ки бо рушди њуќуќи мусулмонї дар даврањои минбаъда 

аксаран ба љои ќасоси хунин истифодаи товони зарар ѐ фидя васеъ мегардад, ки дар 

њуќуќи мусулмонї «дийа», «дия», «диѐт» ва амсоли инњо номида мешавад. Њамаи 

ин истилоњот њаммаъноянд ва дар њуќуќи мусулмонї бештар њамчун фидя барои 

хун (дийа) муайян шудаанд.  

3. Дар ҳуқуқи мусулмонӣ аз ҳама бештар нисбат ба ҷиноятҳои категорияи 

қасос фидя ѐ дийа барои хун њамчун чораи љавобгарии њуќуќї истифода бурда 

мешуд, ки ба пайдошавии институти товони зарар аз љиноят дар њуќуќи мусулмонї 

мусоидат намуд. 

4.  Ҳадафи асосии љазо дар њуќуќи мусулмонї гирифтани подош барои содир 

намудани љиноят ҳамчун чораи пешгирикунанда барои содиршавии такрори 

љиноятњо аз љониби фард ѐ дигар кас ва барќарор намудани њуќуќу манфиатҳои 

ҷабрдида мебошад, ки он дар аксар мавридњо дар шакли товони зарар истифода 

бурда мешуд. Љазо дар шакли дийа дар њуќуќи мусулмонӣ хусусияти барқарор 

намудани зарари расонидашуда ва пешгирї намудани ќасоси хунин мебошад. 

Моњияти дийа дар он дида мешуд, ки љинояткор зарареро, ки барои содир 

намудани амали муайян ба ҷабрдида расонидааст, дар шакли пулӣ, молӣ ѐ дигар 

ашѐҳое, ки дар муомилоти ҷомеаи мусулмонӣ амал мекарданд, пардохт менамояд. 

Дийаро ҷинояткор на танњо ба ҷабрдида ҳангоми расонидани зарар ба ҳаѐт ва 

саломатї, балки ба хешовандони наздики ў дар њолати содир намудани одамкушӣ 

пардохт менамояд. Он дар асоси бастани созишнома миѐни шахси љабрдида ва 

намояндагони ќонунии он ва шахси дар содир намудани кирдор гунањгор амалї 

карда мешавад. Љонибњо метавонанд дар созишномаи худ андозаи дияро низ 

пешбинї намоянд. 
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5. Падидаи озод кардан аз љавобгарї ва љазо дар њуќуќи мусулмонї вуҷуд 

дошт ва товони зарар яке аз асосњои озод намудан аз љазо ҳисоб мешуд. Масалан, 

агар шахси ҷинояткор њамчун товони зарар молу мулки дуздидашударо ба пуррагї 

ба соҳибаш баргардонад ва соҳиби амвол ӯро бахшад, мумкин аст ҷинояткор аз 

ҷазо озод карда шавад. 

 

2.3. Татбиқи товони зарар аз ҷиноят дар замони амали  ҳуқуқи мусулмонӣ 

дар робита бо низомҳои дигари ҳуқуқию одатӣ 

 Баъд аз ҳуҷуми арабњо ба сарзамини таърихии тоҷикон, сар карда аз асрњои 

VII–VIII дар низоми ҳуқуқии тоҷикон дигаргунии куллӣ ба вуҷуд омад. Бинобар 

сабабе, ки сарчашмаҳои низоми ҳуқуқии мусулмонӣ, асосан, аз муқаддасоти дини 

ислом (Қуръон ва ҳадисҳо) маншаъ мегирифтанд, мусулмонон меъѐрҳои диниро 

ҳамчун меъѐрҳои рафтор эътироф мекарданд. Сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ 

ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медароварданд. Халқи тоҷик, ки то 

ҳуҷуми арабҳо тамаддун ва низоми ҳуқуқии чандинасраро доро буд, маљбур шуд, 

ки аз тамаддун ва одатҳои миллии худ даст кашанд. Намояндагони халифаҳои араб 

бо истифодаи қувва ба куллан тағйир додани меъѐрҳои рафтор ва тамаддуну 

одатҳои халқи Осиѐи Миѐна пофишорӣ мекарданд. 

Дар натиҷаи бархурди тамаддунҳо (тамаддуни мусулмонӣ бо тамаддуни 

зардуштӣ) дар сарзамини таърихии тоҷикон шуруъ аз асрњои VII–VIII низоми 

ҳуқуқи мусулмонӣ дар омехтагӣ бо меъѐрҳои ахлоқию одатии қадимаи халқи тоҷик 

амал кард. Дар ќаламрави Тољикистони таърихї пањншавии њуќуќи мусулмонї 

хеле суст љараѐн гирифт ва дар асрњои IX–X ба анљом расид. Аммо маълумотњои 

таърихї тасдиќ мекунанд, ки ин раванд дар баъзе минтаќањо баъд аз асри X низ 

давом дошт207.  

Пайдоиши дин ва давлатдории нав дар Арабистон бевосита ба таърихи ояндаи 

Осиѐи Марказї таъсир намуд. Ин раванд баррасии махсус ва исботро талаб 

намекунад, зеро оиди ин масъала тањќиќотњои зиѐде ба миѐн омадаанд208.  

                                                 
207 Буриев И.Б. Действие мусульманского права на территории дореволюционного Таджикистана (VIII – начало XX вв.). 
– Душанбе, 1999. –  С. 34. 
208 Муҳаммад Хайкал. Зиндагонии Муњаммад. – Душанбе, 1994. – 331 с.; Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в 
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Бо пањн шудани дини ислом ва њуќуќи мусулмонӣ дар ќаламрави Тољикистони 

таърихї, бахусус дар Мовароуннањр, шакли асосии низоми њуќуќї – њуќуќи 

мусулмонӣ ба ҳисоб мерафт, ки сарчашмањои он Ќуръон, суннат, иљмо, ќиѐс ва 

фатво буданд ва тадриљан мазњабњо ва равияњои мусулмонӣ пайдо шуданд209. Ба 

андешаи З.А. Саидов, таъсири ислом дар ќаламрави Осиѐи Миѐна на танњо дар 

низомњои динї, инчунин дар мероси њуќуќї, фарњангї ва ахлоќиву маънавии 

сокинони он пањн гардид210. 

Доир ба ин масъала академик Ф.Т. Тоњиров қайд мекунад, ки «дар 

Тољикистони тоинќилобї меъѐрњои њуќуќии мусулмонии мазњаби њанафия амал 

мекарданд. Сабаби ин он буд, ки ба Осиѐи Миѐна асосан арабњое њамла намуданд, 

ки самти суннї ва мазњаби Њанафияро пайравї мекарданд»211. Доктринаи ин 

мактаб нисбат ба дигар мактабњои динї тањаммулпазиртар буда, онро беистисно 

њама сулолањое, ки дар Осиѐи Миѐна то давраи иттиҳоди шуравӣ ҳукмронӣ 

мекарданд пайравї намуданд212. 

Миќдор ва дараљаи фаъолияти одату анъанањои њуќуќї дар Осиѐи Миѐна, аз 

љумла дар Тољикистони тоинќилобї, масъалаи хеле кам коркардшуда ва то охир 

омўхтанашуда мебошад. Мафњуми «одат» аз рўи мазмун назар ба мафњуми «њуќуќи 

одатӣ» хеле васеъ аст. Зери мафњуми «одат» умуман урфу одат фањмида мешавад, 

он замоне ки «њуќуќи одатӣ» маҷмуи меъѐрњое мефањмонад, ки аз љониби 

сохторњои њокимияти давлатї муќаррар карда намешаванд, балки дар тули ваќти 

дуру дароз дар ягон муњити љомеа пайдо мешаванд ва бо ин ѐ он усул аз љониби 

сохторњои њокимияти давлатие, ки бо ќувваи маљбурии худ риояи онњо таъмин 

менамоянд, ќонунї мегарданд. Дар шоҳасари «Тољикон» истилоњи «одат» бо 

мазмуни урфу одат ва анъана истифода шуда, байни одатњои њуќуќї ва 

ѓайрињуќуќї фарќият гузошта намешавад213. 

Академик Н.Н. Неъматов ќайд мекунад, ки ҳуқуқи мусулмонӣ њангоми 

давлатдории Сомониѐн низоми асосї ва ягонаи њуќуќї њисобида мешуд, ки тамоми 

                                                                                                                                                                       
ранее средневековье. – М., 1966. –  280 с. 
209 Рахманов А.Р. Исламское право: учебник для вузов. – Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2003. – 479 с. 
210 Саидов З.А. Исторические особенности действия норм шариата в Бухарском эмирате: дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2006. – 187 с. 
211 Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987. – С. 56 
212 Массэ А. Ислам: Очерк истории / пер. с фр. – 2-е изд. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963. – С. 92. 
213 Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав. – Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 7-12. 
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муносибатњои љамъиятиро, аз њуќуќи гражданӣ сар карда то њуќуќи ҷиноятӣ ба 

танзим медаровард214. Аќидаи мазкурро Э.Б. Буризода низ љонибдорї менамояд. 

Муҳаққиқ ќайд мекунад, ки дар баъзе соњањои њуќуќ меъѐрњои њуќуќи одатӣ, ба 

мисли меъѐрњои одат, анъана ѐ ин ки меъѐрњое кор фармуда мешуданд, ки аз 

љониби њокимон пешнињод мешуданд. Ѓайр аз ин, дар давлати Сомониѐн меъѐрњое 

низ амал мекарданд, ки аз љониби хилофати Араб ќабул шуда буданд215.  

Пањншавии зиѐди њуќуќи исломӣ, аз он љумла њуќуќи ҷиноятӣ дар замони 

давлатдории Сомониѐн ба амал омада буд. Дар замони њокимияти сулолаи 

Сомониѐн њуќуќи мусулмонї ҳамчун низоми њуќуќӣ њукмрон гашта буд, ки 

муносибатњоро дар соњаи њаѐти љамъиятї, оилавї ва давлатии ањолї ба танзим 

медаровард216. Дар баъзе соњањо меъѐрњои њуќуќ, ки дар маркази Хилофат амал 

мекарданд, дар мањалњо айнан истифода бурда мешуданд, аммо дар баъзе њолатњо 

дар дигар ќисматњои Хилофат амалкунанда ба таѓйиротњо дучор гаштанд ѐ умуман 

истифода бурда намешуданд.  

И.Д. Сафаров ќайд мекунад: «Њуќуќи љиноии давлати Сомониѐн нисбати 

дигар соњањо бо меъѐрњои бештар танзим меѐфт, ки азми давлати арабњоро дар бар 

мегирифт. Метавон хулоса намуд, ки онњо аз меъѐрњои њуќуќӣ–ҷиноятии шариати 

дар хилофати Араб мураттаб ва истифодашаванда хеле кам фарќ мекунанд»217. 

Чи хеле Ш. Азимов ќайд мекунад, њуќуќи ҷиноятӣ дар давлати Сомониѐн дар 

принсипњои њуќуќи феодалї – имтиѐзӣ сохта шудааст. Њамаи љиноятњо тибќи 

шариат ба 3 намуд људо карда мешаванд: 

1. Љиноятњое, ки объекти онњо саломатї, њаѐт ва шахсият (масалан, куштор, 

осеби љисмонї) мебошад; 

2. Љиноятњое, ки дар амалњои вайронкунандаи дастурњои Ќуръон ифода 

меѐбанд; 

3. Амалњое, ки дар мухолифат бо дастурњои њокимияти давлатї ќарор доранд. 

Ба ин гурӯҳ амалњое дохил мешаванд, ки суннат, фатво ва одатро вайрон 

                                                 
214 Неъматов Н.Н. Давлати Сомониѐн. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 155.  
215 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / отв. ред. акад. 
АН РТ Ф.Т. Тахиров. – 2–е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 224 с. 
216 Неъматов Н.Н. Давлати Сомониен. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 155 
217 Сафаров И. Преступление и наказание в государстве Саманидов // Государство и право. – 1997, – №1. – С. 19-24. 
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мекунанд218. 

Њар яке аз ин гурӯҳњои љиноят дар навбати худ ба зергурӯҳњо људо шудаанд, ки 

фаъолияти қозиҳо (судяњо)-ро дар њалли парвандањои ҷиноятӣ дар давлати 

Сомониѐн осон гардонид. Гурӯҳи якуми љиноятњо ду њайатро пешбинї менамуд: 1) 

куштор ва 2) осеби љисмонї. Дар ин њолатњо дар назди қозиҳо (судяњо) масъала оид 

ба мављудияти ќасд (амд) ѐ беэњтиѐтї (ғалатан) меистод. Њангоми баровардани 

њукм барои содир намудани љиноятњои гурӯҳи якум, агар гунањкор барќасдона 

рафтор карда бошад, шариат подоши баробар (ќасос)–ро талаб намуда, ивази онро 

ба фидя (парњез) иљозат медод219. 

Н.Н. Неъматов иброз менамояд, ки «азбаски дар замонњои давлати Сомониѐн 

низоми асосии њуќуќї њуќуќи мусулмонӣ буд, меъѐрњои њуќуќие, ки аз љониби 

Хилофат муќаррар шуда буданд, бахусус меъѐрњои њуќуќї дар соњањои њуќуќи 

ҷиноятӣ ва њуќуќи оилавї амал мекарданд»220. 

Дар рушди таърихии давлатњои Осиѐи Марказї урфу одат ва њуќуќи урфии 

халќњо сарчашмаи таѓйирнаѐбандаи њуќуќ буд221. Таъсири њуќуќи одатӣ ба танзими 

муносибатњои соњаи њуќуќи оилавї, њуќуќи меросї ва њуќуќи ҷиноятӣ дар 

Тољикистони таърихӣ хеле бузург дорад. Бе омўзиши меъѐрњои њуќуќи одатӣ ба 

муносибатњои ҷиноятӣ ва дигар муносибатњои њуќуќї бањои њаматарафа додан 

ѓайриимкон аст222.  

Исломшиноси машњури шуравӣ Е.А. Беляев дар сарсухан ба китоби Раймон 

Шарл «Њуќуќи мусулмонї» менависад, ки дараљаи таъсири меъѐрњои њуќуќи 

мусулмонї ба сатњи рушди љамъиятии ањолии мусулмон мувофиќат мекард – «мањз 

чи ќадаре ки ин савия пасттар буд, њамон ќадар зиѐдтар таъсири њуќуќи урфии 

мањаллї боќї мемонд. Он љое, ки раванди феодалишавї дар марњилаи оѓоз буд, 

урфу одат баъзан муддати тулонї боќї мемонд ва њатто метавонист назар ба 

нишондодњои њуќуќи мусулмонї ањамияти бузург дошта бошад, аксаран ин дар 

њаѐти бодиянишинон равшантар мушоњида карда мешуд. Аз дигар тараф, дар 

                                                 
218 Азимов Ш. Государство и право Саманидов. – Душанбе, 1999. – С. 116. 
219 Азимов Ш. Государство и право Саманидов. – Душанбе, 1999. – С. 116-117. 
220 Неъматов Н.Н. Давлати Сомониѐн. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 155. 
221 Тохиров Ф.Т. Инкишофи ҳукуқ дар Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1994. – С. 46-48. 
222 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. 
АН РТ Ф.Т. Тахиров. – 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – С. 49-50. 
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давлатњо ва шањрњое, ки он љо ањолии мусулмон дар шароити муносибатњои 

ташаккулѐфтаи феодалї зиндагї мекард, меъѐрњои њуќуќи мусулмонї якҷоя бо 

меъѐрҳои ҳуқуқи одатӣ амал мекарданд»223. 

Мактаби њанафї, ки аслан мазњаби тањаммулгарост, аз оѓози мураттаб 

сохтани меъѐрњои худ баъзе урфу одатњои мањаллиро дар худ муттањид намуд ва 

минбаъд он њангоми њалли масъалаҳо ба урфу одатњое, ки дар байни ањолї амал 

мекарданд, такя карданро манъ намекард. Бояд ќайд намуд, ки муносибати њуќуќи 

одатӣ бо ҳуқуқи мусулмонї дуљониба буд ва дар баъзе аз минтақаҳо њуќуќи одатӣ 

афзалият дошт. Албатта, на танњо њуќуќи мусулмонї меъѐрњои њуќуќи урфиро бой 

мегардонид, ҳамзамон бо таъсири ҳуқуқи урфӣ усулњои исботкунии гуноҳ, андозаи 

зарар, шаклњои љазо, андозаи љазо дар њуќуќи мусулмонӣ низ то андозае таѓйир 

ѐфтанд.  

Масалан, ин ҳолат ба меъѐрњои њуќуќи мусулмонї нисбат ба одамкушӣ ва 

шаклњои љазо барои он дахл дорад. Тибќи меъѐрњои њуќуќи мусулмонї, принсипи 

ќасос то як нафар (худи ќотил) мањдудият дошт. Сипас талаботе љорї карда шуд, ки 

тибќи он меросбарони љабрдида метавонистанд ќотилро бахшида, барои 

кушташуда подош гиранд, ки дийа ѐ хунбањо номида мешуд. Њангоми тањлили ин 

институт дар бодиянишинон (туркманњо ва ќирғизњо)–е, ки дар Аморати Бухоро ва 

хонигарии Ќўќанд зиндагї мекарданд, мушоњида кардан мумкин буд, ки ин љо 

меъѐрњои њуќуќи мусулмонї чи гуна таъсир расонида буданд. Ҳарчанд дар ин 

халќиятњо ситонидани хунбањо тибќи меъѐрњои ахлоќ љоиз набуд, бо вуљуди ин 

нишондодњои Ќуръон ва сарчашмањои дигари њуќуќи мусулмонӣ тадриљан дар 

байни ин халќиятњо паҳн шуд. Шахси љабрдида ѐ намояндагони ў баъд аз муњлати 

тулонї одатан ќотилро мебахшиданд ва ѐ оњиста–оњиста рў ба истифодаи дийа ѐ 

ситонидани товони зарар меоварданд. Аслан онҳо андозаи дийяро, ки дар 

меъѐрњои њуќуќи мусулмонї пешбинї шуда буд, риоя мекарданд224.  

Таъсири меъѐрњои њуќуќи мусулмонї на танњо натиљаи муттањидшавии ду 

низоми њуќуќӣ, балки рушди таърихї ва таѓйиротњои хусусияти иќтисодидошта, 

                                                 
223 Шарль Р. Мусульманское право. / Пер. с франц. под ред. и предислов. Е.А.Беляева. – М., 1959. – С. 6. 
224 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. 
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пайдошавии муносибатњои нисбатан мураккаб дар ҷомеа, мубодилаи молњо ва 

таъсисѐбии идорањои њокимияти давлатї ва сабабњои асосие низ буданд, ки бештар 

ба таѓйиротњо дар ҷомеа ва њуќуќи одатӣ мусоидат намуданд. Њуќуќи мусулмонї, 

њамин тариќ, ќадам ба ќадам мавќеи урфу одат ва њуќуќи одатиро мањдуд кардан 

гирифт225. Вале новобаста аз он меъѐрњои њуќуќи одатї аз љониби ашхоси 

мансабдор (оќсаќолон, пешвоѐн ва м.и.), судњо  истифода бурда мешуданд ва баъзе 

масъалањо тибќи урфу одатњо ѐ њуќуќи урфии мањаллї њал карда мешуданд.  

Дар аксарияти минтаќањо вобаста ба шароити иќтисодї, љуѓрофї, побарљо 

будани одатњои мањаллї ва ѓ. истифодаи меъѐрњо ва муќаррароти динї њатто ба 

љойи дуюм мерафт ва фаъолии меъѐрњои одатї эњсос мегардид. Масалан, дар 

њудуди Бадахшон, ки аз љињати љуѓрофї ва иќтисодию иљтимої фарќ мекард, 

меъѐрњои њуќуќї–одатӣ дар танзими баъзе муносибатњо дар шакли дигар истифода 

мешуданд. Онњо ба шакл ва тарзе муносибатњои љамъиятиро танзим менамуданд, 

ки дар меъѐрњо ва нишондодњои Ќуръон ва суннат муайян карда нашуда буданд. 

Масалан, тибќи меъѐрњои њуќуќи одатӣ њамчун хунбањо ва товони зарар 

пайвандони ќотил ба хешовандон ѐ меросбарони кушташуда замин ва ѐ мањсулоти 

дигари хољагї медоданд. Њатто таљрибаи муваќќатан ва муњлатнок барои истифода 

додани замин ва боѓњо мављуд буд. Онњо замин ва боѓњоро ба муддати 10 то 15 сол 

барои истифодаи муваќќатї дода, фоидаи аз ин замин бадастовардаро подоши 

хунбањо ва пардохт намудани арзиши товони зарар мењисобиданд226. 

Ин аз амали муштараки меъѐрњои њуќуќи мусулмонї бо њуќуќи одатӣ дар 

амалї намудани рўѐнидани товони зарари аз љиноят ба шахс расонидашуда дарак 

медињад. Аммо маводњои этнографие, ки дар Бухорои Шарќї ва Бадахшон 

љамъоварї шудаанд, дар таљрибаи истифодаи меъѐрњои њуќуќии њуќуќи мусулмонї 

баръакси њолро тасдиќ мекунанд227. 

Чи гунае ки ќайд гардид, дар ќаламрави Тољикистони таърихї дар баробари 

меъѐрњои њуќуќи мусулмонӣ меъѐрњои дигари њуќуќї, динї, одатї ва анъанавии 

                                                 
225 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. 
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226 Мухиддинов И. Особенности традиционного земледельческого хозяйства припамирских народностей в ХIХ–ХХ вв. – 
Душанбе: Дониш, 1984. – С. 34. 
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халќу миллатњои дигар васеъ истифода мегардиданд. Агарчанде меъѐрњои ҳуқуқи 

мусулмонӣ хусусияти мутлаќо муайян доштанд њам, вале вобаста ба устувор будани 

урфу одатњои мањаллї ва гуногуншаклии мактабу мазњабњои динии минтаќањо 

шаклњои гуногуни татбиќи ин меъѐрњо ба назар мерасиданд. Махсусан дар 

шаклњои татбиќ намудани меъѐрњои њуќуќи љиноятии мусулмонї, ки аслан 

хусусияти њатмиро дошт, истифодаи урфу одатњои халќӣ њангоми амалї намудани 

љазоњо ба назар мерасиданд. Бештар чунин иљозатдињӣ ба татбиќи љазоњои 

хусусияти моддидошта, ки амалї намудани он аз сатњи иќтисодии мардум вобаста 

буд, бештар ба назар мерасид. Бояд ќайд намуд, ки ба чунин њуќуќтатбиќсозї 

таѓйиротњо дар низоми њуќуќї ва пайдоиши меъѐрњои дигари њуќуќї дар 

ќаламрави Тољикистони таърихї мусоидат намуданд. Онњо аслан меъѐрњои њуќуќї, 

одату анъана ва муќаррарот буданд, ки ба принсипњои асосї ва фарњанги 

мусулмонӣ мухолифат намекарданд.  

Одату анъанањо ба фарњанги ќавму ќабилањо ва тарзи зисти ин мардум 

алоќамандї доштанд. Махсусан, пас аз истилои Осиѐи Миѐна аз љониби муѓулњо, 

ѓайр аз сарчашмањои ҳуқуқи мусулмонӣ боз сарчашмањои њуќуќию одатии муѓулњо 

– биликњо, ѐ ин ки баъд аз истилои Темур дар ќатори меъѐрњои ҳуқуқи мусулмонӣ 

меъѐрњои «Тузуки» ва ќонунњои Темур амал мекарданд. Меъѐрњои њуќуќи 

мусулмонӣ њангоми њокимияти сулолаи Ѓазнавиѐн, Ќарахониѐн, Ѓуриѐн, 

Салљуќиѐн, Хоразмшоњиѐн, Аморати Бухоро то Тољикистони шуравӣ аксаран 

бетаѓйирот татбиќ мегардиданд. 

Чи хеле ки Э.Б. Буризода ќайд мекунад, Осиѐи Миѐна аз замонњои ќадим 

борњо аз љониби ќавмњои бегона истило гардида буд, ки дар баробари пойдор 

намудани њокимияти худ, меъѐрњо ва ќоидањои нави рафторро љорї карданд. Бо 

мурури замон ин меъѐрњо мувофиќ ба талаботи замон бо низоми нави њуќуќ 

мубаддал шуданд, ѐ ин ки ба он ворид  нашуда, якҷоя муносибатњои љомеаро дар 

соњањои алоњида ба танзим медароварданд. Аз ин рў, њудуди Осиѐи Миѐнаро 

метавон озмоишгоње номид, ки дар он меъѐрњои низомњои гуногуни њуќуќ 

мушоњида мегардиданд. 

Њуљуми муѓулњо ва истилои Осиѐи Миѐна аз љониби онњо дар солњои 1219–

1221, љорї намудани урфу одатњо ва ќонунњои истилогарон сармашќи он 
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таѓйиротњое буданд, ки ба таъсиси институтњои њаѐтӣ–сиѐсї ва њуќуќии омехтаи 

љомеа мусоидат намуданд. Њуќуќи муѓул, дар илм бо номи Ясои Чингизхон, њамчун 

њодисаи нахустини њуќуќие машњур буд, ки дар Шарќ раќобати љидии меъѐрњои 

њуќуќи мусулмонии амалкунандаро ба миѐн овард. Дар адабиѐти њуќуќї 

масъалањое, ки ба њуќуќи муѓул дахл доштанд, сарчашмањои он ва њамтаъсирии ин 

њуќуќ бо дигар низомњои њуќуќї хеле кам тањќиќ шудааст.  

Сарчашмањои њуќуќи муѓул Ясо ва биликҳо буданд, ки ќоидањои њуќуќ ва 

ахлоќии рафторро миѐни ќавмњои муѓул муќаррар ва танзим мекарданд. Онњо 

аќидањои Чингизхонро доир ба ин ѐ он масъала дар бар мегирифтанд. Истилоњи  

Ясо, Ясак (муѓулї; туркӣ: – ќонун, фармон, амр) дар адабиѐте, ки ба масъалањои 

њуќуќї бахшида шудаанд, њуљљатњои меъѐрї–њуќуќии давлати муѓулњоро 

мефањмонад. Дар адабиѐт истилоњи билик (туркї: –“дониш“) вомехўрад, ки 

ќоидањо ва меъѐрњои рафторро дар якҷоягї ифода намуда, ин ѐ он муносибатњоро 

дар давлати муѓулњо ба танзим медаровард228. 

Сарчашмањои ҳуќуќии зикршуда муосибатњои њуќуќиеро низ танзим 

менамуданд, ки љиноят будани кирдор, андозаи зарари бо ҷиноят расонидашуда, 

љазо ва товон намудани зарари аз ҷиноят расонидашударо  муќаррар мекарданд. 

Дар Ясо ва биликњо љиноятњо ба се гурӯҳ тасниф шуда буданд: 1. Љиноятњо ба 

муќобили дин, ахлоќ ва урфу одатњои муќарраршуда; 2. Љиноятњо ба муќобили хон 

ва давлат; 3. Љиноятњо ба муќобили њаѐт ва манфиатњои ашхоси алоњида229.   

 Ба гурӯҳи якум содир намудани амалњои манъшуда бар муќобили калисо ва 

дин, дурӯѓ ва туњмат, тањќири хусусияти динидошта – њаром кардани об ва 

хокистар, куштани чорво бо вайрон кардани фармоишњои муќарраркардаи 

Чингизхон ва зинокорї дохил мешуданд.  Ба гурӯҳи дуюм суиистифодаи њокимият 

аз љониби њарбиѐн ва шањрвандони мансабдор, вайрон кардани њуќуќи дењќонон, 

вайрон кардани интизоми њарбї ва истифодаи муѓули озод њамчун ѓуломи зердаст 

дохил мешуданд. Ба гурӯҳи сеюм куштор, муфлисии секарата, дуздидан ѐ пинњон 

кардани ѓулом ѐ асири бегона, аспдуздї ва дуздидани чорво дохил мешуданд. 

                                                 
228 Вернадский Г.В. О составе Великой Ясы. – Брюссель, 1939. – С. 17. 
229 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. 
АН РТ Ф.Т. Тахиров. – 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – С. 69. 
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Тибќи маълумотҳо барои куштани мусулмон 40 тангаи тилло, барои куштани 

чинї бошад, нархи хар пешбинї шуда буд. Баъзе муњаќќиќон умуман мављудияти 

чунин меъѐрро дар Ясо дар асоси оне, ки Чингизхон мазњабпазир буд ва ин ба 

принсипњои баробарии динї ва њолат мухолиф буд, рад мекунанд. 

Дар баробари Ясо ва биликњо дар њудуди Тољикистони таърихї замони 

њукуматдории муѓулњо сарчашмањои ҳуқуқи мусулмонӣ амал мекарданд, аммо 

баъзан дар даврони муѓулњо барои љиноятњое, ки дар сарчашмањои њуќуќи 

мусулмонӣ пешбинї шуда буданд, дар баъзе минтаќањои Тољикистони таърихї 

намуди љазоњо таѓйир ѐфтанд.  

Аз гуфтањои зикршуда бармеояд, ки Ясои Чингизхон дар Тољикистони 

таърихї то давраи муайян њамчун сарчашмаи њуќуќї дар баробари њуќуќи 

мусулмонї ва меъѐрњои одатї–њуќуќї амал намудааст. Масалан, ҳамчун љазо барои 

содир намудани љиноятњое, ки дар Ясо пешбинї шуда буданд, њукми ќатл, бадарѓа, 

бо завлона њабс кардан, ѓулом гардонидан, љарима, мусодираи молу мулк ва 

љуброн намудани товони зарари расонидашуда истифода бурда мешуд. Ҳангоми 

њукмронии муѓулњо сарчашмањои њуќуќи мусулмонӣ аз ҷониби қозӣ дар минтақаҳо 

татбиқ карда мешуданд ва дар минтақаи марказӣ бошад худи муѓулњо 

љинояткоронро тибќи Ясо љазо медоданд230. Ин ҳолат дар омехтагӣ амал намудани 

меъѐрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ бо дигар меъѐрҳои ҳуқуқию одатиро дар сарзамини 

Тоҷикистони таърихӣ инъикос мекунад. 

Баъд аз муѓулњо Темур соли 1336 Осиѐи Миѐнаро забт намуд ва сулолаи 

бузургеро ташкил дода, меъѐрњои пешинаи њуќуќи исломро пурра барќарор кард. 

Њангоми њукмронии Темур амали соњаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ бемањдуд буда, 

баръакс тамоми меъѐрњои он, бахусус меъѐрњои њуќуќи ҷиноятӣ, ба таври васеъ 

амал мекарданд. Таъсири меъѐрњои њуќуќи мусулмонӣ дар шакли бетаѓйир дар 

даврањои минбаъдаи давлатдории туркон њангоми њукмронии Шайбониѐн ва 

Аштархониѐн дар хонигарии Бухоро ва Ќуќанд хеле бузург буд.  

Дар Тољикистони марказї ва ҷанубї, ки ба Аморати Бухоро дохил мешуд, пас 

аз њамроњшавї ва эътирофи худ њамчун тобеи Россияи подшоҳӣ сараввал дар 

                                                 
230 Великая Яса (положение) Чингисхана. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://greylib.align.ru/556/velikaya–yasa–

ulozheniya–chingisxana.html (санаи муроҷиат: 25.11.2021). 

http://greylib.align.ru/556/velikaya–yasa–ulozheniya–chingisxana.html
http://greylib.align.ru/556/velikaya–yasa–ulozheniya–chingisxana.html
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низоми њуќуќї ва таљрибаи њуќуќтатбиќсозї таѓйироти назаррас ворид нагардид. 

Дар њудуди он аслан меъѐрњои њуќуќи мусулмонӣ ба пуррагї амал менамуданд. 

Тибќи маълумотњои баъзе муњаќќиќон, низоми товони зарар аз ҷиноят дар аморати 

Бухоро, аз он љумла дар њудуди Тољикистони тоинқилобӣ дар баробари татбиқи 

ҷазоҳо амалӣ карда мешуд ва њамаи љазоњо бо пардохти љаримаи пулї ва љазоњои 

љисмонї якҷоя татбиқ карда мешуданд231. 

Аммо дар кишвари Туркистон, аз он љумла дар минтаќањои шимолии 

Тољикистони тоинқилобӣ, вазъият дигар буд. Меъѐрњои њуќуќи мусулмонї дар 

танзими ќисме аз муносибатњо, махсусан муносибатњои ҳуқуқи љиноятӣ ва рафъ 

намудани зарари бо ҷиноят расонидашуда пурра истифода намешуданд, зеро 

Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон ќабул шуда буд, ки танзими 

онњоро аз тобеияти суди мањаллї (қозӣ) берун карда буд. Тибќи маводњои 

бойгонишуда, дар суди халќї, асосан, кирдорњо ва љиноятњои якчанд шакл баррасї 

мешуданд. Аз љониби онњо парвандањо доир ба дуздї, майнўшї, тањкиркунї, 

ќимор, вайрон кардани тартиботи ҷомеа ва оромї, авбошї дида баромада мешуд. 

Кирдорњои ҷиноятие, ки барои содир намудани онњо дар кишвари Туркистон 

мувофиќи Низомнома дар бораи идоракунии кишвари Туркистон љазои молї, 

махсусан љуброни товони зарар таъин карда мешуданд, чунин буданд: дуздї, 

роњзанї, ќаллобї, расонидани зарари љисмонї, туњмату тањќир, иљро накардани 

уњдадорињои динї, вайрон кардани тартибот ва оромии љомеаи мусулмонї, ба 

монанди авбошї, бетартибї, љанљол дар љойњои љамъиятї, ќиморбозї, истеъмоли 

машрубот, зино, таљовуз ва суиќасд ба таљовуз ва м.и. 

 Ваколатњои судяњо дар баррасии парвандањои љиноятї васеъ буд. Инчунин 

онњо метавонистанд парвандањои дигарро низ аз истењсолоти ќозињо ва шахсони 

дигари мансабдори мањаллї ба истењсолоти худ бигиранд. Аслан, онњо ба таъин ва 

иљро намудани љазоњои хусусияти молидошта њавасманд буданд. Судяњои халќї на 

танњо парвандањоро нисбати њуќуќвайронкунињои хусусияти шахсидошта, балки 

љиноятњоеро, ки њуќуќи мусулмонї ба муносибатњои оммавї–њуќуќї дохил 

                                                 
231 Логофет Д.И. Бухарское ханство и его современное состояние. – Санкт-Петербург, 1909. – С. 62-63. 
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мекунад, мисли дуздї, вайрон кардани тартиботи љамъиятї, авбошї, таљовуз ва 

ѓайра баррасї мекарданд232. 

Хусусияти парвандањои ҷиноятии аз љониби судњои халќї баррасишаванда дар 

он буд, ки ба даъвои љабрдида аҳамият дода шуда, масъалаи барқарор намудани 

зарар баррасӣ мегардид, ки аксаран ба тариќи рўѐнидани товони зарар иљро карда 

мешуд. Дар мурофиањои ҷиноятӣ низ диќќати асосї ба таъмини талаботи љабрдида 

ва қонеъ гардонидани даъвои ў равона карда мешуд.   

Њамин тариќ, аз соли 1889 сар карда, амали ќонунгузорињои империяи Россия 

пурзӯр гашта, он боиси мањдуд гардидани меъѐрњои њуќуќи мусулмонӣ дар ќисмати 

шимолии Тољикистони таърихї мешавад. Дар њудуди ќисмати љанубии аморати 

Бухоро бошад, меъѐрњои њуќуќи мусулмонӣ, бахусус дар ќисмати институти љиноят 

ва институтҳои ба он алоқаманд, аз ҷумла товони зарар аз ҷиноят то давраи 

инќилоби сотсиалистї фаъол мемонанд.  

  

                                                 
232 Буриев И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. 
АН РТ Ф.Т. Тахиров. – 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – С. 169. 
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Боби 3. Инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тољикистони шуравӣ ва 

соњибистиќлол 
 

3.1. Инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тољикистони шуравӣ 

Дар ќаламрави Осиѐи Миѐна дар нимаи дуюми асри XIX, пас аз ба империяи 

Россия пайвастани генерал–губернатори Туркистон (с. 1867), хонигарии Хива ва 

аморати Бухоро ташкил гардид233.  

Тибќи Низомнома дар бораи идора кардани кишвари Туркистон аз соли 1867, 

ки принсипњои идоракунии њарбї–халќиро муќаррар карда буд, империяи Россия 

њокимияти худро дар њудуди генерал–губернатори Туркистон ва дар ќитъањои 

шимолии Тољикистон, ки ба њайати он дохил мешуданд, амалї мегардонд234. 

Идоракунии аморати Бухоро тибќи ањдномањои байни Бухоро ва Империяи Россия 

аз солњои 1869 ва 1873 амалї гардонида мешуд235.  

Вале барпо гардидани инќилоби Октябр ва таъсис ѐфтани давлати Шуравӣ ба 

ин тарзи идоракунї ва умуман ба мављудияти Империяи Россия ва нуфузи он дар 

њудуди Осиѐи Миѐна хотима гузошт. Таъсис ва рушди давлат ва њуќуќи шуравӣ дар 

Тољикистон хусусиятњои хоси худро дорад. Сохти нави давлатї дар њудуди 

Тољикистон замоне ба амал омад, ки халќи тољик дар шароити гуногуни таърихї ва 

иљтимоию иќтисодӣ умр ба сар мебурд. Минтаќањои шимоли Тољикистон ва 

ќисмати зиѐди Помир ба њайати ҶМШС Туркистон ва ноњияњои марказию љанубии 

Тољикистони муосир бошад, ба њайати Аморати Бухоро дохил мешуданд, ки сохти 

давлати куњнаи феодалї–теократиро доштанд. 

Санаи 1-уми ноябри соли 1917 инќилоби сотсиалистї дар бузургтарин маркази 

маъмурї–сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии кишвари Туркистон – Тошканд ѓалаба 

кард, ки оѓози ѓалабаи њокимияти Шуравӣ дар Осиѐи Миѐна гашт. Ѓалабаи 

инќилоби сотсиалистї дар кишвари Туркистон идомаи бевоситаи инќилоби 

                                                 
233 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половины XIX и начале XX вв. – Душанбе: Дониш, 1983. – С. 
17-18. 
234 Положения об управлении Туркестанским краем // Свод законов Российской империи. Кн. 1. Т. 2. – М., 1910. – С. 437-
469. 
235 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. – Сталинабад: 
Таджикгосиздат, 1960. – 214 с. 
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Октябр, ќисмати асосии раванди умумироссиягии инќилоб буд, ки ояндаи таърихии 

ин кишварро бо роњи сотсиализм муайян менамуд236.  

Ѓалабаи инќилоби сотсиалистї дар Туркистон, бахусус дар пойтахти он, 

гузариши њукуматро ба шуроњо дар мањаллањо, аз он љумла дар ноњияњои шимолии 

Тољикистони њозира  суръат бахшид. Ин љо моњи ноябри соли 1917 бо ѐрии 

пролетариати рус, тањти роњбарии њизби коммунистї низоми куњнаи истисморгарї 

шикаст дода шуда, њокимияти аслии халќї барќарор карда шуд. Ноњияњои љанубии 

Тољикистон, ки дар онњо он замонњо њокимияти аморат вуљуд дошт, танњо моњи 

сентябри соли 1920 сарнагун карда шуданд237.    

Дар давраи баргузор гардидани инќилоби сотсиалистии Октябр дар 

Тољикистон низоми њуќуќи шуравӣ бањри бартараф кардани тањкурсї ва тартиботи 

куњнашуда, ки ҳаѐти ҷамъиятӣ дар он асос меѐфт, фаъолона амал мекард. Бояд ќайд 

намуд, ки ташаккули низоми њуќуќии нав дар Тољикистон аз рўзњои нахустини 

ѓалабаи инќилоби Октябр оѓоз шуд. 

Њуљљатњои ќонунгузории ЉШФСР, ки аз рўзњои аввали њокимияти Шуравӣ 

нашр шуда буданд, аз ҷумла Конститутсияи нахустини давлати Шуравӣ, 

сарчашмањои асосии њуќуќ дар ҶМШС Туркистон буда, рушди њуќуќии ин 

давлатро муайян карда, њамчун воситаи табаддулоти иќтисодї ва азнавсозии 

тамоми соҳаҳои њаѐти љамъиятї дар ибтидои сохтмони давлати сотсиалистї хизмат 

намуданд. Конститутсия ЉШФСР, сипас Конститутсияи ҶМШС Туркистон соли 

1920 бунѐди њаѐти њуќуќии Туркистони шуравӣ, аз он љумла Тољикистони шуравӣ 

гашт238.  

Ташкили ҶМШС Туркистон ва Љумњурии Халќии Шуравии Бухоро барои 

коркарди ќонунгузорињои нави шуравӣ асос гузошт. Бо таъсиси њокимияти 

Шуравӣ низоми њуќуќи кишвари мо, мисли њамаи ҳуқуқи шуравӣ зери таъсири 

гузариши синфї, ки тибќи афзалият дар таъмини њифзи њуќуќ ба намояндагони 

синфи коргар (пролетариат) ва дењќонон дода шуда буд, ташаккул ѐфт. Мањз аз 

њамин сабаб ин низоми њуќуќї мазмун ва моњияти синфиро касб намуда буд239.  

                                                 
236 Тахиров Ф.Т. Становление Советского права в Таджикистане. – Душанбе:  Дониш, 1987. – 192 с. 
237 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР, Ч.1. – Сталинабад, 1960. – С. 18-25.  
238 Тахиров Ф.Т. Становление Советского права в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987. – 192 с. 
239 Азизов У.А. Фаъолияти ќонунгузорї: пањлуњои назариявї ва амалї: Воситаи таълимї. – Душанбе: 2014. – С. 28-29. 
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Сиѐсати ҳуқуқии он замон љабњањои ташвиќотї–идеологї ва синфиеро соњиб 

гашта буд, ки мутобиқи онҳо њизби коммунистї бояд ба он кўшиш намояд, то 

низоми љазо ќатъиян ба низоми чорањои хусусияти тарбиявидошта иваз карда 

шаванд240. 

Чи хеле ки У.А. Азиззода ќайд менамояд, «... дар Тољикистон њуќуќи ҷиноятӣ 

аз њад зиѐд хусусияти сиѐсї гирифта буд. Дар марњилаи ташкили њуќуќи шуравӣ 

вазъи њарбї, љуѓрофї, иќтисодї ва миллию динии минтаќа ва муќовиматњои 

мардуми ин сарзамин барои нигоњ доштани њокимияти пешин барќароршавии 

давлатдории Шуравиро дар ин минтаќа талаб мекард. Бо маќсади пахш кардани 

«душманони синфї» аз љониби њукумати Шуравӣ, асосан, чорањои љазои ҷиноятӣ 

истифода бурда мешуданд». Вазифањои дигари институти љазо, аз ҷумла барқарор 

намудани адолати иҷтимоӣ ва ҷуброн намудани зарари аз ҷиноят расонидашуда 

хусусияти дуюмдараља гирифта буданд. Ќариб њамаи шаклњои љазое, ки нисбат ба 

намудњои дилхоњи љиноят истифода бурда мешуданд, мазмуни синфї-сиѐсї 

гирифтанд. Хусусияти хоси рушди институти љазо дар марњилаи мазкури 

ташаккули низоми њуќуќи Тољикистон дар он буд, ки мафњуми љазо њамчун воситаи 

њифзи идеология ва сохтори сиѐсї анљом меѐфт. Бо ин роҳ ҳокимияти навташкил бо 

истифода аз чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ нуфузи худро байни ҷомеа 

мустаҳкам мекард241. 

Муњаќќиќон марњилаи ибтидоии ташаккули ќонунгузории шуравиро дар 

њудуди Тољикистони таърихӣ ба ду давра људо мекунанд: 1) њодисањои инќилобї то 

ќабули ќонунњои кодификатсияшуда (соли 1922). Хусусияти ин марњила дар 

бенизомӣ ва гуногуншаклии меъѐрњои ҳуқуқ ифода меѐфт; 2) кодификатсиякунонии 

ќонунҳо дар сатњи умумииттифоќї ва љумњуриявї.  Дар ин марҳила вобаста ба 

муносибатҳои гуногуни ҳаѐти ҷамъиятӣ қонунҳо ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ 

қабул гардиданд242. 

                                                 
240 Уголовно исполнительное право. Курс лекций / Под ред. В.М. Анисимкова. – Саратов, 2001. – С. 109-110. 
241 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование. – Душанбе, 2015. – С. 227. 
242 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование. – Душанбе, 2015. – С. 189-190.; Муллаев М.М. История уголовного 
права Таджикской ССР. Ч.1. – Сталинабад, 1960. – С. 22.23.; Шарипов Т.Ш., Зокиров З.Х. Ташаккул ва инкишофи 
институти мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистони Шуравӣ // Маҷаллаи илмӣ–таҳлилии 

“Қонунгузорӣ” – Душанбе, 2018. – №3. – С. 70-73. 
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Дар ноњияњои шимолии Тољикистон дар давраи инќилоби Октябр њуљљатњои 

меъѐрӣ–ҳуқуқии ЉШФСР ва ҶМШС Туркистон амал мекарданд. Нахустин њуљљати 

меъѐрї–ҳуқуқӣ «Дастурњо оид ба њуќуќи ҷиноятии ЉШФСР» аз соли  соли 1919 

гашт, ки ќисмати умумии њуќуќи љиноятиро ифода мекард. Њуљчати мазкурро 

ќонун гуфтан мумкин нест, зеро он аз љониби Комиссариати Халќии адлия ќабул 

шуда, тавсияњоро дар самти танзими муносибатњои њуќуќї–љиноятї ва мурофиавї–

љиноятї дар бар мегирифт. Бо вуљуди ин ба рушди минбаъдаи ќонунгузории 

кишвар таъсири калон гузошт243.  

Дар солҳои бистуми асри XX марҳилаи дуюми инкишофи низоми ҳуқуқии 

шуравӣ оғоз гашт, ки мо онро давраи кодификатсиякунонии қонунҳои 

танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ном мебарем. Дар аввали солҳои бистуми 

асри XX дар ҶШФСР кодексҳои соҳавии танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

аз ҷумла Кодексҳои гражданӣ, чиноятӣ, мурофиаи гражданӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ 

қабул гардиданд. Дар фарқият аз дигар марҳилаҳои таърихӣ, ки дар боби 2 таҳлил 

карда гузаштем, ин марҳиларо ҳамчун оғози комплексикунонии институти товони 

зарар аз ҷиноят  шуморидан мумкин аст, зеро меъѐрҳои танзимкунандаи ин 

институт ҳам дар қонунгузории ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, гражданӣ ва 

мурофиаи гражданӣ, инчунин дар қонунгузории ислоҳӣ–меҳнатӣ низ мушоҳида 

мешуданд.  

Дар соњаи танзими њуќуќї–ҷиноятӣ сарчашмаи асосии њуќуќие, ки институти 

товони зарар аз љиноятро мустањкам намуд ва мувофиќан роњњои рушди ин 

институтро дида баромад, Кодекси нахустини љиноятии ЉШФСР буд, ки бо 

Ќарори сессияи II Кумитаи иҷроияи Марказии Умумииттифоқӣ даъвати X аз 24-

уми майи соли 1922 ќабул шуда буд244. Дар њудуди ҶМШС Туркистон ва Љумњурии 

Халќии Шуравии Бухоро ин Кодекс амали бевосита дошт. Бо Ќарори КИМ аз 21-

уми июни соли 1922 Кодекси љиноятии ЉШФСР соли 1922 бо таѓйиру иловањо дар 

њудуди Љумњурии Халќии Шуравии Бухоро дар амал татбиќ карда мешуд. Аз ин рӯ, 

сарчашмаи асосие, ки муносибатњои њуќуќӣ–ҷиноятиро ба танзим медаровард, КҶ 

ЉШФСР соли 1922 њисобида мешуд. Кодекси мазкур дар заминаи аќидањои 

                                                 
243 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. Ч.1. – Сталинабад, 1960. – С. 38. 
244 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–1952 гг. – М., 1953. – С. 116.  
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сотсиалистї дар бораи диктатураи пролетариат асос ѐфта, вазифаи њифзи давлати 

сотсиалистии коргарон ва дењќононро аз таљовузњои ҷиноятии душманони 

сотсиализм бар дўш дошт. Дар он низоми мукаммали меъѐрњои қисмати умумї ва 

махсуси Кодекси мазкур дода шудааст, ки истифодаи онњо дар амал ба устувории 

минбаъдаи ќонуниятњои сотсиалистї мусоидат  намуда буданд245.  

Моддаи 6-и Кодекси мазкур муќаррар намуда буд, ки «… њар як њаракат ѐ 

бењаракатии барои ҷомеа хавфноке, ки ба асосњои сохтори шуравӣ ва тартиботи 

њуќуќї, њокимияти барпошудаи коргарону дењќонон дар давраи гузариш ба 

сохтори коммунистї тањдид мекунад, љиноят мебошад»246. Ин мафњуми  љиноят 

хусусияти моддї дошт ва дар он ишора ба кирдори зиддињуќуќии ба «ҷомеа 

хавфнок» шуда буд, ки тавсифи моддї ва синфии онро мефањмонд.  

Нахустин шуда дар Кодекси мазкур дар моддаи 32 њамчун ҷазо мафњумњои 

зерин пешбинї шуда буданд: бадарѓа аз њудуди ЉШФСР ба муњлати муайян ѐ 

бемуњлат, аз озодї мањрум кардан бо ќатъиян људо кардан аз љамъият ѐ бе он, 

корњои маљбурї бе нигоњ доштан дар мањбас, шартан мањрум сохтан аз озодї, 

пурра ѐ ќисман мусодираи молу мулк, љарима, мањрум кардан аз ҳуқуқҳо, аз вазифа 

озод кардан, сарзаниши ҷомеа ва вогузор намудани уњдадорї доир ба товони 

зарар247.  

Аввалин маротиба соли 1922 институти товони зарар аз ҷиноят бо меъѐрҳои 

қонунгузории гражданӣ танзим ѐфт. То ин давраи таърихӣ илми ҳуқуқ дар 

сарзамини Тоҷикистони таърихӣ ба соҳаҳои ҳуқуқ ҷудо нашуда буд ва ҳама 

муносибатҳое, ки аз ҷиноят бармеомаданд, ҳамчун оқибати кирдори ҷиноятӣ 

шуморида шуда, бо меъѐрҳои кирдори ҷиноятиро танзимкунанда ҳаллу фасл 

мегардиданд. Аз ҷумла институти товони зарар аз ҷиноят бо институти ҷазо 

ҳаммаъно буда, баъзан вақт товони зарари расонидашуда ҳамчун ҷазо ҳисобида 

мешуд ва баръакс дар баъзе ҳолатҳо ҷазо додани шахсро ҳамчун ҷуброни зарари 

расонида меҳисобиданд.   

                                                 
245 Азизов У.А. Становление и развитие уголовного законодательства на начальном этапе строительства советского 
государства в Таджикистане // Паѐми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. – 2017. – № 2/3. – С. 188-193. 
246 История государства и права России. Источники права: юридические памятники XI–XX вв. – М.: Манускрипт, 1995. – 
С. 208. 
247 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006  (санаи муроҷиат: 18.01.2022). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006
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Дар аввалин КГ ҶШФСР, ки 31-уми октябри соли 1922 қабул гардид, 

меъѐрҳои танзимкунандаи институти рӯѐнидани зарар муқаррар шуда буданд. 

Фасли XIII Кодекси мазкур ба танзими уҳдадориҳои дар натиҷаи ба дигар шахс 

расонидани зарари бамиѐномада бахшида шуда буд. Аввалин  меъѐрҳои вобаста ба 

рӯѐнидани зарари расонидашуда, ки ба инкишофи минбаъдаи қонунгузории 

граждании ҷумҳуриҳои ИҶШС замина гузошт, маҳз дар ҳамин кодекс муқаррар 

шуда буданд. Аз қабили муқарарроти меъѐрӣ оид ба уҳдадории шахс ҷиҳати 

ҷуброни зарари расонида; уҳдадории ҷуброни зарари бо кирдори шахси нотавон 

(дорои қобилияти маҳдуди амалкунӣ, номукаллафӣ ва ғ.) расонидашуда аз ҷониби 

шахсоне, ки барои нигоҳубини онҳо муваззафанд; уҳдадории ҷуброни зарар дар 

натиҷаи фавти саробон, ки дар Кодекси мазкур дарҷ гардида буданд, минбаъд бо 

тағйиру иловаҳои ночиз ба кодексҳои граждании ҷумҳуриҳои ИҶШС ворид 

шуданд248. Дар моддаи 403-и Кодекси мазкур чунин муқаррарот пешбинӣ шуда буд: 

«Шахсе, ки ба шахсият ва моликияти шахси дигар зарар расонидааст, уҳдадор аст, 

зарари расонидаашро барқарор намояд»249. Албатта, ин муқаррарот тамоми 

интизориҳои ҷабрдидаро дар самти рӯѐнидани зарар амалӣ намекард, аммо он ба 

сифати меъѐри заминавӣ барои минбаъд инкишоф ѐфтани институти мазкур 

баромад мекард. 

Дар ин радиф бо Қарори Кумитаи Марказии Иҷроияи Умумироссиягӣ 15-уми 

феврали соли 1923 КМҶ ҶШФСР қабул карда шуд, ки он мафҳуми ҷабрдида ва 

даъвои граждании дар мурофиаи ҷиноятӣ арзшавандаро дар як модда250 ва дар 

шакли зерин пешбинӣ карда буд: «Ҷабрдидае, ки аз кирдори ҷиноятӣ зарар ва зиѐн 

дидааст, ҳуқуқ дорад нисбат ба айбдоршаванда ва шахсоне, ки барои зарар ва зиѐни 

расонидашуда масъуланд, даъвои гражданӣ пешниҳод намояд, ки он якҷоя бо 

парвандаи ҷиноятӣ баррасӣ карда мешавад»251. 

                                                 
248 Гражданский кодекс РСФСР. – Москва: Юридическое издательство Наркомюста РСФСР, 1926. – С.80–81. [Захираи 
электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://www.prlib.ru/item/330235 (санаи муроҷиат: 01.02.2022).  
249 Гражданский кодекс РСФСР. Ст. 403. – Москва: Юридическое издательство Наркомюста РСФСР, 1926. – С. 80. 
[Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://www.prlib.ru/item/330235 (санаи муроҷиат: 01.02.2022). 
250 Сафаров А.И. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 

ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2013, – № 3(03), – С. 83-84.  
251 Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР. Ст. 14. от 15.02.1923. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

https://pravo.by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf (санаи муроҷиат: 01.02.2022). 

http://www.prlib.ru/item/330235
http://www.prlib.ru/item/330235
https://pravo.by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf
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Ҳамчунин муқаррар шуда буд, ки даъвои гражданӣ метавонад ҳам дар оғози 

парвандаи ҷиноятӣ ва ҳам ҳангоми тафтиши пешакӣ ва  ѐ то оғози тафтиши судӣ 

пешниҳод карда шавад. Ҷабрдидае, ки дар рафти баррасии парвандаи ҷиноятӣ 

даъвои гражданиро то баровардани қарори ниҳоӣ пешниҳод накардааст, дар 

ҳолати фавти айбдоршаванда ҳуқуқ дорад бо тартиби умумӣ (мурофиаи гражданӣ) 

даъвои гражданӣ пешниҳод кунад. Даъвои граждание, ки дар рафти пешбурди 

парвандаи ҷиноятӣ пешниҳод шудааст, аз пардохти боҷ озод карда мешавад. Рад 

кардани даъвои гражданӣ, ки дар рафти пешбурди парвандаи ҷиноятӣ арз шудааст, 

ҷабрдидаро аз ҳуқуқи дар оянда пешниҳод кардани ҳамон даъво маҳрум месозад; ба 

ҳамин тариқ, рад кардани даъво ба тариқи мурофиаи гражданӣ ҷабрдидаро аз 

ҳуқуқи аз нав пешниҳод кардани ҳамон даъво дар суд дар рафти баррасии 

парвандаи чиноятӣ маҳрум месозад (моддаҳои 15-18)252. 

КМҶ мазкур мафҳуми ҷабрдидаро надода буд, инчунин муқаррар нашуда буд, 

ки ҷабрдида аз ҷиноят кадом намуди зарар ѐ зиѐнро мебинад. Ҳамзамон, дар хусуси 

бо кадом меъѐрҳо баррасӣ шудани даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ низ 

ягон муқаррарот пешбинӣ нашуда буд. Аммо муқаррар кардани меъѐрҳои мазкур 

аввалин ҳуҷҷатгузорие буд, ки дар асоси он институти комплексии товони зарар аз 

ҷиноят дар як шакли муайян минбаъд инкишоф ѐфт. Яъне, дар танзими институти 

мазкур дар давраи таҳлилшаванда меъѐрҳои қонунгузории ҷиноятӣ, гражданӣ ва 

мурофиаи ҷиноятӣ дар якҷоягӣ амал мекарданд. 

Дар натиљаи њудудмуайянкунии миллї–давлатї дар њудуди ҶМШС 

Туркистон, Ҷумњурии Халќии Шуравии Бухоро ва Хоразм, љумњурињои 

Туркменистон ва Шуравӣ Сотсиалистии Ӯзбекистон, инчунин дар ҳудуди охирон 

ҶМШС Тољикистон ва вилоятњои мухтори Ќирѓизистон ва Ќараќалпоќистон 

таъсис дода шуданд253. Баъд аз ташкил ѐфтани ИЉШС 31-уми январи соли 1924 

Қонуни асоси (Конститутсия)–и он ќабул карда шуд254. Дар асоси ин санади 

меъѐрӣ–ҳуқуқӣ самти фаъолияти ќонунгузории минбаъдаи ҷумҳуриҳои иттифоқ 

муайян ва муќаррар гардид.  
                                                 
252 Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР от 15.02.1923. Ст. 15–18. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
https://pravo.by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf (санаи муроҷиат: 01.02.2022). 
253 Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917–1929гг.). – Т.2, ч. 1. – Душанбе, 2001. – С. 202-332 
254 Тахиров Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917–1994 гг.). – Душанбе, 2019. – С. 79-94.  
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Дар асоси шартнома дар бораи ташкили ИЉШС ва Конститутсияи ИЉШС 

соли 1922 ќонунгузорињои умумииттифоќии ҷиноятӣ дар салоњияти сохторњои 

ќонунгузор мураттаб ва тасдиќ шуданд. Мувофиќ ба ин 31-уми октябри соли 1924 

«Асосҳои ибтидоии қонунгузории ҷиноятии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои Иттиҳодӣ» 

ќабул карда шуд, ки ба рушди ќонунњои љиноятии љумњурињо таъсири бунѐдї 

расониданд255.  Мањз дар асоси ин њуљљати меъѐрї-њуќуќї 16-уми июни соли 1926 

дар сессияи 4-уми КИМ Шуроњои даъвати якуми ҶШС Ӯзбекистон Кодекси 

ҷиноятии ҶШС Ӯзбекистон ќабул карда шуд. Кодекси мазкур бо ќарори 

Президиуми КИМ Шурои ҶШС Ӯзбекистон аз 16-уми июни соли 1926 дар њудуди 

ҶМШС Тољикистон низ татбиќ карда мешуд256.  

Муаллифони лоињаи Асосњои ибтидоии қонунгузории ҷиноятии ИҶШС 

якдилона дар он аќида буданд, ки њуљљати мазкур бояд пурра мувофиќ ба талаботи 

замони нав коркард шавад ва заминаи инкишофи дурусти ќонунгузории соњавї 

гардад. Махсусан, институтњои асосии он «љиноят», «љазо», «низоми љазо» ва м.и. 

мафњумњо ва иборањои асосии њуќуќї ба монанди хусусиятњои љазо, принсипњои 

љавобгарии њуќуќї, маќсади љазо,  «подош», «љазодињанда» ва мафњумњои монанди 

ин мувофиќ ба шароити нав ва сиѐсату идеологияи давлати Шуравӣ мувофиќ 

бошанд. Масалан, онҳо ба он хулоса омаданд, ки бояд бар ивази «љазо» ибораи 

«чорањои њифзи иљтимої» истифода гардад. Дар миѐни чунин чорањо «вогузор 

намудани уњдадорї оид ба ҷуброни зарари расонидашуда» низ муқаррар шуда 

буд257.  

Кодекси љиноятии ҶШС Ӯзбекистон соли 1926 муќаррароти ќонунгузорињои 

пешинро дар хусуси васеъ намудани чорањои њифзи иљтимої дар низоми љазоњои 

љиноятї идома дода, вогузор намудани уњдадорӣ оид ба барќарор намудани зарари 

аз љиноят расонидашударо њамчун яке аз намудҳои чорањои њифзи иљтимої 

муқаррар кард. Чораи мазкур дар он њолат татбиқ мегардид, ки агар суд ба худи 

мањкумшуда вогузор намудани бартарафкунии оќибатњои зарари ба љабрдида 

расонидашударо маќсаднок мешуморид. Бо ташаккули минбаъдаи ќонунгузорӣ ва 

                                                 
255 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. – М., 1953. – С. 207. 
256 Хамракулов Р. Вопросы теории и практики кодификации уголовного законодательства союзной республики. – 
Душанбе, 1962. – С. 33. 
257 Бытко Ю.И. Лекции по уголовному праву России. – Саратов, 2003. – С. 66-67. 
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амалияи њуќуќтатбиќсозї бар ивази истилоњи «љазо» истифода бурдани ибораи 

«чорањои њифзи иљтимої» ғайримақсаднок ҳисобида шуда, минбаъд аз истифодаи 

васеи ин намуди чорањои њуќуќї худдорї карда шуд. Истифодаи чорањои мазкур на 

танњо аз нигоҳи истилоњот ва назарияи њуќуќэљодкунї мувофиқ набуданд, балки 

самаранокии сатњи зарурии њуќуќиро дар баробари истифодаи љазои ҷиноятӣ ба 

миѐн наоварданд»258.  

Сабаби дигари дар ИЉШС мањдуд намудани истифодаи чорањои хусусияти 

њуќуќї–љиноятидошта ба миѐн омадани сиѐсати нави ислоњотї–мењнатї буд, ки 

маќсади дар њар зина ва њолат истифодаи мењнати маљбуриро бањри ислоњ ва 

ташаккули шахс пешбинї менамуд. Ин сиѐсат аз љониби В.И. Ленин мураттаб 

сохта шуда, пешбинї менамуд, ки мењнати маљбурї на танњо метавонад, балки бояд 

шарти зарурии ислоњи ашхосе бошад, ки бо чунин љазои љиноятї дар намуди 

бадарға мањкум шудаанд. Маќсад аз ин тағйирот ислоњ намудани шахсони 

ҷиноятсодиркарда ва таъсир расонидан ба шуури њуќуќию сиѐсии аъзоѐни дигари 

љамъиятӣ буд. Иљро кардани ин намуди чораи њуќуќї бо љалб намудани 

мањкумшуда ба мењнати барои ҷомеа фоидаовар алоќаманд буд259. 

Ин тағйиротҳо ба институти рӯѐнидани товони зарари аз ҷиноят 

расонидашуда низ тааллуқ дошт. Бо қабули Кодекси ислоњї–мењнатии ҶШФСР 

дар санаи 6-уми октябри соли 1924 ба низоми муассисањои ислоњї таѓйирот ворид 

гардид. Мањбасњои аз замонњои пешин боќимондаро ба хонањои мењнатї, хољагии 

халќ, колонияњои касбї ва фабрикавї ва ислоњотї–мењнатї иваз карданд260. Дар 

ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон таъсиси муассисаҳои ислоҳӣ–меҳнатӣ ба мисли 

намунаи муқарраршудаи умумииттифоқӣ давра ба давра инкишоф ѐфт.  Чунин 

муассисаҳо ба ҷои зиндонҳои давлатдории пешин сохта мешуданд ѐ ҳамон 

зиндонҳоро ба муассисаҳои ислоҳӣ–меҳнатӣ табдил медоданд261.  

                                                 
258 Анисимкова Н. В. Возмещение вреда, причиненного преступлением: уголовно–правовой и уголовно–исполнительный 
аспекты проблемы: дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2008. – 187 с. 
259 Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. – Саратов, 1970. – С. 
54-55. 
260 Исправительно–трудовой Кодекс РСФСР от 16.10.1924 г. ст. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues–doc/1009071 (санаи муроҷиат: 01.02.2022).  
261 Хусайнова Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных органов Таджикистана в 1924-1937 гг.: 
Автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 19-20. 

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071


 

 

94 

Мувофиќи муќаррароти Кодекси мазкур љалби мањбусон ба мењнат асоси 

ислоњнамої ва азнавтарбиясозии онҳоро ташкил медод. Ба мењнат љалб намудани 

њама мањбусони ќобилияти коридошта њатмї буд262. 

Тартиби рўѐнидани товони зарар ба љабрдидагони кирдорњои љиноятї аз рўи 

вараќањои иҷро аз љониби КМГ ЉШФСР, ки 10-уми июли соли 1923 ќабул гардида 

буд, муайян карда мешуданд263. КМГ ҶШФСР аз 10-уми июли соли 1923 дар 

ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон низ бевосита амал мекард264. Масалан, дар моддаи 266 

КМГ ЉШФСР аз 10-уми июли соли 1923 муќаррар шуда буд, ки дар њолати барои 

ќонеъ кардани њамаи варақаҳои иҷроишӣ нокифоягии маблаѓҳои ба судиљрочӣ 

супоридашуда ва рӯѐнидан аз шахси маҳкумшуда бо тартиби зерин муқаррар шуда 

буд: пеш аз њама муроҷиатҳо оид ба алимент пурра пардохт мешуд; сипас 

шикоятњои муассисањои давлатї ќонеъ карда мешуданд; маблаѓи боќимонда 

баробар ба њама ҷабрдидагон ва ќарздорон таќсим карда мешуданд. Яъне, 

љабрдидаи кирдори ҷиноятӣ дар шумори охирини рӯѐниш қарор гирифта буд. Аз 

маблаѓи музди меҳнати маҳкумшуда на зиѐдтар аз 50% барои таъмини аъзоѐни 

оила ва на бештар аз 20% барои дигар шаклњои рӯѐниш ситонида мешуд265. 

Албатта, муқаррарот оид ба тартиби рӯѐнидани товони зарар аз ҷиноят аз 

маҳкумшудаҳо дар қонунгузорӣ дарҷ гардида буд, аммо, чи тавре аз таҳлили 

адабиѐти илмӣ мушоҳида кардем, дар амалияи ҶМШС Тоҷикистон на танҳо 

шахсони аз ҷиноят зарардида, балки дар умум шаҳрвандон ҷиҳати ҳифзи 

ҳуқуқҳояшон ба мақомотҳо, аз ҷумла судҳои халқӣ кам муроҷиат мекардаанд ва дар 

баъзе минтақаҳое, ки ҷанги шаҳрвандӣ давом дошт, умуман муроҷиат 

намекарданд266. 

                                                 
262 Исправительно–трудовой Кодекс РСФСР от 16.10.1924 г. ст. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues–doc/1009071 (санаи муроҷиат: 01.02.2022). 
263 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года.  [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http//:www.libussr.ru 

(санаи муроҷиат: 15.02.2022).  
264 Фозилов Н.Н. Некоторые аспекты правового положения лиц, участвующих в деле для защиты прав и интересов 
других лиц, в гражданском процессе Таджикской АССР. / Маҷаллаи илмӣ–таҳлилии “Қонунгузорӣ”. – Душанбе. – 2020. – 
№1. – С. 6.  
265 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года.  ст. 266, 289. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
http//:www.libussr.ru (санаи муроҷиат: 15.02.2022). 
266 Фозилов Н.Н. К вопросу об особенностях правового положения сторон, как основных лиц, участвующих в деле, в 
гражданском процессе Таджикской АССР // Маҷаллаи илмӣ–таҳлилии “Қонунгузорӣ”. – Душанбе. – 2019. – № 4. – С. 14.  
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Қонунгузории ислоҳӣ–меҳнатии ҶМШС Тоҷикистон бо Кодекси ислоҳӣ–

меҳнатии ҶШФСР соли 1924 ва баъд аз дар ҶШС Ӯзбекистон соли 1926 Кодекси 

ислоҳӣ–меҳнатӣ қабул гардидан бо Кодекси охирин танзим меѐфт267, ки он дар 

ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон низ амал мекард. Кодекси мазкур аз Кодекси ислоҳӣ–

меҳнатии ҶШФСР соли 1924 фарқият надошт. Дар давраи таҳлилшаванда ба соҳаи 

қонунгузорие, ки дар миқѐси ИҶШС Асосҳои умумииттифоқӣ қабул нагардида 

буданд, қонунгузории ҶШФСР ҳамчун сарчашма барои қонунгузории дигар 

давлатҳои ИҶШС ба шумор мерафт.   

Кодекси минбаъдаи ислоњї–мењнатии ЉШФСР, ки 1-уми августи соли 1933 ва 

Кодекси ислоҳӣ–меҳнатии ҶШС Ӯзбекистон соли 1935 ќабул шуданд, сиѐсати 

давлатиро дар соњаи муносибатњои ислоњотї–мењнатї мураттаб сохта, ба танзим 

медароварданд268. Ш.М. Хусайнова қайд мекунад, ки Кодексҳои мазкур 

муносибатҳои ислоҳӣ–меҳнатиро дар ҳудуди ҶШС Тоҷикистон то охирҳои соли 

1930 ба танзим медароварданд269. 

Дар муќоиса бо Кодекси ислоњї–мењнатии ЉШФСР соли 1924 Кодекси нав 

меъѐрњоеро дар бар мегирифт, ки ба њуқуқи ашхоси љабрдида дахл дошт, аммо он 

муносибатњоро танњо дар байни љабрдида ва мањкумшуда доир ба корњои ислоњї–

мењнатї ба танзим медаровард. Бояд ќайд кард, ки дар миѐнаи солњои 30–юм аз 

сабаби васеъ гардидани татбиќи љазоњои оммавї вайронкунии принсипи ќонуният 

ва љавобгарии шахсї дар низоми љавобгарии ҷиноятӣ ва татбиќи он боло рафт. 

Њамин тариќ, ќонуни ислоњї–мењнатие, ки дар раванди таљрибаи иљрои љазо ќабул 

шуда буд, аз рўи мазуни худ бевосита амал намекард270. Дар алоқаманди ба 

Кодекси ислоҳотӣ–меҳнатии ҶШФСР соли 1933 дар ҶШС Ӯзбекистон соли 1935 

Кодекси ислоҳӣ–меҳнатӣ дар таҳрири нав қабул гардида, он бо Қарори Президиуми 

давлатии ҶШС Тоҷикистон дар қаламрави ҶШС Тоҷикистон амал мекард271.  

                                                 
267 Хусайнова Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных органов Таджикистана в 1924–1937 гг.: 
Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 20.  
268 Памятники российского права в 35 томах. Т. 32. Исправительно–трудовые кодексы РСФСР. Коллектив авторов / Под 
ред. Р.Л. Хачатурова, Ю.В. Оспенникова. – М., 2017. – С. 189.  
269 Хусайнова Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных органов Таджикистана в 1924–1937 гг.: 
Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 20.  
270 Уголовно–исполнительное право: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. В.М. Анисимкова, В.И. 
Селиверстова. – Краснодар, 2003 – С. 80-97.; Памятники российского права в 35 томах. Т. 32. Исправительно–трудовые 
кодексы РСФСР. Коллектив авторов / Под ред. Р.Л. Хачатурова, Ю.В. Оспенникова. – М., 2017. – С. 191-192. 
271 Раджабов С.Р. Развитие советского уголовно–процессуального законодательства в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 
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Бояд қайд намуд, ки ба рушди ќонунгузории ҶМШС Тољикистон Конситутсия 

(Қонуни асосї)–и дар съезди дуюми Шурои коргарон, дењќонон ва вакилони 

армияи сурхи ҶМШС Тољикистон  санаи 28-уми апрели соли 1929 ќабулшуда 

мусоидат намуд272. Аммо А. Имомов чунин мешуморад, ки Конститутсияи мазкур 

њукми ќонунї нагирифт ва амал накард273. Муаллифони дигар, аз он љумла С.А. 

Раљабов, Ф.Т. Тоњиров ва У.А. Азиззода чунин мешуморанд, ки новобаста аз оне, 

ки Конститутсияи ҶМШС Тољикистон соли 1929 тасдиќ нашуда буд, он дар њудуди 

Тољикистон амал намуд, зеро њаѐти давлатї дар асоси он амалї гашта, аз љониби 

КИМ Шурои Тољикистони Мухтор тасдиќ шуда буд, ки њангоми ќабули њуљљатњои 

њуќуќї ба ин Конститутсия якчанд маротиба ишора менамуданд274. 

Санаи 5-уми декабри соли 1929 дар сессияи дуюми КИМ ИЉШС қарор дар 

бораи аз њайати ҶШС Ӯзбекистон баромадани ҶМШС Тољикистон ва бевосита 

ҳамроҳшавии он ба њайати Иттифоқи Љумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ қабул 

карда шуд275. 

Бо Қарори КИМ ҶШС Тоҷикистон аз 19-уми декабри соли 1929, № 42 бинобар 

сабаби иваз шудани мақоми мухторияти Тоҷикистон ба ҶШС муқаррар карда шуд, 

ки ҳама қонунгузории ҶШС Ӯзбекистон то мураттаб сохтан ва мавриди 

баамалбарорӣ қарор додани қонунгузории ҶШС Тоҷикистон дар ҳудуди кишвар 

мавриди амал қарор гирад276. 

Баъд аз ба даст овардани мустақилият ҶШС Тоҷикистон ба таҳияи 

қонунгузории мустақил оғоз намуд. Конститутсия (Қонуни асосї)–и ҶШС 

Тоҷикистон, ки соли 1931 қабул гардида буд, ҳамчун сарчашмаи мураттаб сохтани 

қонунгузорӣ баромад мекард, зеро дар асоси он танҳо дар муддати як сол зиѐда аз 

                                                                                                                                                                       
1974. – С. 36-37.  
272 Тахиров Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917–1994 гг.). – Душанбе, 2019. – С. 290-
315.  
273 Имомов А. Разработка и принятие первой Конституции Таджикистана // Укрепление законности и правопорядка, 
совершенствование советского законодательства и социалистической государственности. – Душанбе, 1978. – Вып. 2. – С. 
47 
274 Раджабов С.А. Таджикская ССР – суверенное советское государство. – Сталинабад, 1957. – С. 184.; Тахиров Ф.Т 
Становление советского права в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987.– С. 158-159; Азизов У.А. Эволюция институтов 
преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко–правовое 
исследование. – Душанбе, 2015. – С. 229.  
275 Тахиров Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.). – Душанбе, 2019. – С. 350-
352.  
276 Раджабов С.Р. Развитие советского уголовно–процессуального законодательства в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 
1974. – С. 36.  
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80 қарорҳои якҷоя ва мустақили КИМ ва Шурои Комиссарони халқи ҶШС 

Тоҷикистон қабул гардиданд277.  

Коститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1931 дар заминаи Конститутсияи ИҶШС 

1924 қабул гардида, дар самти институти товони зарар аз ҷиноят тағйирот ворид 

накард.  

То мураттаб сохтани қонунгузории ҶШС Тољикистон соли 1935 дар кори 

мубориза бо љинояткорию таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин бартараф 

кардани оқибатҳои кирдорҳои ҷиноятӣ мавќеи махсусро Конститутсияи ҶШС 

Тоҷикистон соли 1931, ќонунгузории умумииттифоќӣ, ќонунгузории ЉШФСР ва 

ќонунгузории ҶШС Ӯзбекистон ишѓол мекарданд. Ќонунгузорињои зикршуда 

њамзамон дар ташкили ќонунгузории ҶШС Тољикистон  таъсири бунѐдї расонида, 

дар баробари ќонунгузории љумњурї дар мубориза бо љинояткорї ва бартараф 

кардани зарарҳои бо кирдорҳои ҷиноятӣ расонидашуда саҳми назаррас доштанд278. 

Аввалин КҶ ҶШС Тољикистон, ки бо Ќарори Президиуми КИМ Шурои ҶШС 

Тољикистон 9-уми майи соли 1935 ќабул шудааст279, дар кори мубориза бо 

љинояткорї наќши бузург бозид. Дар ин давра аллакай њуќуќи љиноятии ҶШС 

Тољикистон, ки њамчун соњаи мустақили њуќуќ ва ќонунгузорї дар асоси принсип 

ва механизмњои низоми њуќуќи шуравӣ, бахусус дар заминаи ќонунгузории њуќуќӣ–

ҷиноятии умумииттифоќї ташаккул меѐфт, ташкил шуд280.  

Кодекси мазкур меъѐрњои мустақилро доир ба тамоми масъалањое дар бар 

мегирифт, ки «Асосҳои ибтидоии қонунгузории ҷиноятии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои 

Иттиҳодӣ» аз соли 1924 пешбинї карда буданд. Ин Кодекс нахустин сарчашмаи 

њуќуќии Тоҷикистони сотсиалистӣ буд, ки уњдадор кардани ҷуброни зарари бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашударо њамчун як шакли љазо пешбинї менамуд281.  

Баъд аз КҶ дуюмин санади меъѐрӣ–ҳуқуқии кодификатсияшудаи кишвар КМҶ 

ҶШС Тоҷикистон мебошад, ки бо Қарори КИМ-и ҷумҳурӣ 15-уми августи соли 

                                                 
277 Азизов У.А. Фаъолияти қонунгузорӣ: паҳлӯҳои назариявӣ ва амалӣ (васоити таълимӣ). – Душанбе, 2015. – С. 18-19.  
278 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование. – Душанбе, 2015. – С. 234.  
279 Уголовный кодекс Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1935. – 81 
с. 
280 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного 
Таджикистана: историко–правовое исследование. – Душанбе 2015. – С. 275. 
281 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. – Сталинабад: Изд-во Тадж. гос. ун-та, 1960. – С. 122-123. 
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1935 қабул гардида, 25-уми августи ҳамон сол мавриди амал қарор гирифт. Бо 

ҳамин қарор КМҶ ҶШС Ӯзбекистон, ки дар ҶШС Тоҷикистон амал мекард, аз 

эътибор соқит дониста шуд282.  Дар КМҶ ҶШС Тоҷикистон як қатор ҳолатҳои 

муҳимми мурофиаи ҷиноятӣ сарфи назар шуда буданд. Асосан сарчашмаи КМҶ 

ҶШС Тоҷикистон соли 1935 КМҶ ҶШФСР соли 1923 ба шумор мерафт ва 

меъѐрҳои онҳо аз якдигар фарқияти ночиз доштанд. Дар самти танзими институти 

товони зарар аз ҷиноят фарқият вуҷуд надошт. КМҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1935 

мисли дигар кодексҳои мурофиавии ҷиноятии ИҶШС мафҳуми ҷабрдидаи 

ҷиноятро надода, ҷабрдида ва даъвогари гражданиро ҳамчун як институти 

мурофиаи ҷиноятӣ эътироф мекард283. Аммо дигар муқаррарот оид ба тартиби 

баррасии даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ, оқибатҳои пешниҳод накардани 

даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ва ғ. мисли муқаррароти КМҶ ҶШФСР 

соли 1923 дарҷ гардида буданд. Ба КМҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1935 то қабули 

кодекси нави мурофиавии ҷиноятӣ зиѐда аз 10 маротиба тағйиру иловаҳо ворид 

карда шуданд, аммо дар самти танзими институти товони зарар аз ҷиноят ягон 

тағйирот ворид нагардид284. 

Тавре зикр гардид, институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон дар 

замони шуравӣ рушд карда, ба институти комплексии байнисоҳавӣ табдил ѐфт. Аз 

ин лиҳоз, меъѐрҳои қонунгузории якчанд соҳаи ҳуқуқ институти мазкурро ба 

танзим медароварданд. Дар баробари бо меъѐрҳои қонунгузории ҷиноятӣ танзим 

шудани институти товони зарар аз ҷиноят, меъѐрҳои қонунгузории гражданӣ низ 

институти мазкурро ба танзим медароварданд. 

Бо Қарори КИМ ҶШС Тоҷикистон аз 21-уми апрели соли 1933, № 201 

муқаррар карда шуд, ки КГ ва КМГ ҶШС Ӯзбекистон дар ҳудуди ҶШС 

Тоҷикистон мавриди амал қарор дода шавад. Ин кодексҳоро дар ҳуҷҷатҳои давлатӣ 

ҳамчун  «КГ ҶШС Ӯзбекистон, ки дар ҶШС Тоҷикистон амал мекунад» ва «КМГ 

ҶШС Ӯзбекистон, ки дар ҶШС Тоҷикистон амал мекунад» ном мебурданд ва соли 
                                                 
282 Раджабов С.Р. Развитие советского уголовно–процессуального законодательства в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 
1974. – С. 30-49.  
283 Сафаров А.И. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ. // Ҳаѐти 
ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2013. – № 3 (03). – С. 83-84.  
284 Сборник законов Таджикской ССР и Указов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1938-1968). – 
Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 616-622.  
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1941 онҳо ҳамчун «КГ ҶШС Тоҷикистон» ва «КМГ ҶШС Тоҷикистон» номгузорӣ 

шуданд285. Дар муқаррароти кодексҳои мазкур дар самти товони зарар аз КГ 

ҶШФСР соли 1922 ва КМГ ҶШФСР соли 1923 фарқият вуҷуд надошт. Тартиби 

рӯѐнидани товони зарарро тибқи КГ ва КМГ ҶШФСР дар боло гуфта гузаштем. 

Гарчанде бо қарорҳои КИМ ҶШС Тоҷикистон ба Кодексҳои мазкур зиѐда аз 10 

маротиба тағйиру иловаҳо (ба ҳар кадоми он) ворид шуданд, аммо онҳо ба 

институти товони зарар таалуқ надоштанд286.  

Баъд аз Ҷанги Бузурги Ватанї дар њаѐти сиѐсии ИҶШС  таѓйиротњои зиѐде ба 

вуқуъ пайвастанд, аз ин сабаб зарурати аз нав мураттабсозӣ, ташкил ва ислоњ 

намудани санадҳои меъѐрӣ–њуќуќӣ ба миѐн омад, ки њолати нави муносибатњои 

ҷомеаро бояд инъикос мекарданд. Аз ин лињоз, кодификатсиякунонии њуќуќ, ки 

солњои 50–60–уми асри ХХ ба амал омада буд, комилан дуруст ва саривақтӣ буд287. 

Ќонунгузории ИҶШС дар соњаи њифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд як 

ќатор ќадамњои муҳим гузошт ва сатҳи хусусияти сиѐсӣ доштани санадҳои меъѐрӣ–

ҳуқуқӣ камтар гашта, ин тағйиротҳо ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдидагони кирдорҳои 

ҷиноятӣ низ дахл доштанд.  

Бо Қарори Шурои Олии ИҶШС санаи 25-уми декабри соли 1958 Асосҳои 

қонунгузории ҷиноятӣ ва Асосҳои мурофиаи судию ҷиноятии Иттиҳоди Шуравӣ ва 

ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ қабул гардида, ҷумҳуриҳои ИҶШС бо ин қарор муваззаф 

шуданд, то қонунгузориҳои дохилидавлатии худро бо ин Асосҳо мутобиқ 

гардонанд288. 

Асосҳои қонунгузории ҷиноятии Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ 

соли 1958 назар ба Асосҳои соли 1924 қабулшуда пурра шуда, баъзе аз хатогиҳои 

Асосҳои қаблиро ислоҳ карда буд. Аз ҷумла, ба ҷои «чорањои њифзи иљтимої» 

институти ҷазо ворид шуда, инчунин мақсадҳои институти ҷазо тағйир ѐфта буданд. 

Дар ин Асосҳо меъѐри танзимкунандаи институти товони зарар аз ҷиноят дар 

                                                 
285 Сборник законов Таджикской ССР и Указов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1938–1968). – 
Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 623-630.  
286 Маҷмӯаи Қонунҳои РСС Тоҷикистон ва Указҳои Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон барои солҳои 1938–1952. 
/ Сборник Законов Таджикской ССР и Указов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР за 1938-1952 г.г. – 
Сталинабад, 1954. – С. 136-184.  
287 История государства и права России (советский период): Учебник / Под 
ред. Ю.М. Понихидина, И.В. Архипова. – Саратов, 1996. – С. 99-100. 
288 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938–1967 гг. Том 2. – М., 1968. – С. 427, 551. 
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моддаи 33 муқаррар шуда буд, ки мутобиқи он ихтиѐран рафъ намудани оқибатҳои 

ҷиноят ва барқарор кардани зарари расонидашуда ҳамчун ҳолати сабуккунандаи 

кирдори ҷиноятӣ дониста мешуданд289. 

Асосҳои мурофиаи судию ҷиноятии Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷумҳуриҳои 

иттиҳодӣ аз 25-уми декабри соли 1958 бошад, дар миқѐси ИҶШС маротибаи аввал 

қабул гардида, меъѐрҳои танзимкунандаи муносибатҳо дар самти ошкор намудани 

кирдори ҷиноятӣ, таҳқиқ, тафтиш ва баррасӣ намудани парвандаи ҷиноятӣ дар 

судро муқаррар карда буд.  Ин аввалин Асосҳои умумииттиҳодӣ буд, ки меъѐрҳои 

танзимкунандаи институти товони зарар аз ҷиноят дар асоси он инкишоф ѐфтанд. 

Аз ҷумла, институти ҷабрдида аз даъвогари гражданӣ ҷудо карда шуд, намудҳои 

зарар дарҷ гардида, муайян кардани зарари аз ҷиноят расонидашуда ҳамчун ҳолате 

муайян гардид, ки бояд исбот карда шавад, инчунин институти ҷавобгари гражданӣ 

низ муқаррар карда шуд290.  

Дар ин давра қонунгузории ҷиноятии ҶШС Точикистон дар асоси принсипҳо 

ва механизмҳои низоми ҳуқуқии Шуравӣ, махсусан дар заминаи Асосҳои 

қонунгузории ҷиноятии Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ соли 1958 ва 

Асосҳои мурофиаи судию ҷиноятии Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ аз 

25-уми декабри соли 1958 ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ ва қонунгузорӣ ташаккул 

ѐфт291. Ҳамин тариқ, дар ҶШС Тоҷикистон 17-уми августи соли 1961 КҶ ҶШС 

Тоҷикистон ва КМҶ ҶШС Тоҷикистон қабул гардиданд.  

Дар миѐни меъѐрҳои КҶ ҶШС Тоҷикистон дар самти товони зарари бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашуда «вогузоштани уҳдадории ҷуброни зарари 

расонидашуда» ҳамчун намуди ҷазо мавқеи хосаро соҳиб буд, ки дар моддаи 21-и 

Кодекси мазкур ҳамчун намуди алоҳидаи ҷазо муқаррар шуда буд. Ин меъѐр 

ҷазоҳои аз ҷиҳати моҳият ба ҳам монандро пешбинӣ мекард: 1) уҳдадории ҷуброни 

зарари дар натиҷаи ҷиноят расонидашуда ва 2) узр пурсидан дар назди омма аз 

ҷабрдида ѐ аъзоѐни коллективи ӯ.  

                                                 
289 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938-1967 гг. Том 2. – М., 1968. – С. 433, 438.  
290 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938-1967 гг. Том 2. – М., 1968. – С. 551-571.  
291 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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 Ҷазои якум аз бевосита бо қувваи худ бартараф намудани зарари 

расондашуда ѐ бо воситаҳои молиявии худ товон намудани зарари моддӣ иборат 

буд . Бевосита бо қувваи худ бартараф намудани зарари расонидашуда дар сурате 

таъин карда мешуд, ки агар суд бо назардошти хусусияти зарари расонидашуда 

боварӣ ҳосил намояд, ки маҳкумшуда метавонад онро бевосита бо роҳи 

нишондодашуда, яъне бо қувваи худаш бартараф намояд. Товони зарари моддӣ бо 

воситахои молиявии шахсии худ замоне таъин карда мешуд, ки агар маблағи 

зарари расонидашуда аз миқдори муайян зиѐд набошад (маблағи онро қонунгузор 

тағйир дода буд — аз 100 рубл то 500 рубл). Агар зарари моддї ба маблаѓи зиѐдтар 

аз миқдори муайяншуда расонида шуда бошад, товони зарари ба љабрдида 

расонидашуда бо тартиби мурофиаи судии гражданӣ рўѐнида мешуд. Яъне, 

њангоми таъини љазо имконияти моддии шахси гунањкор ба инобат гирифта шуда, 

воќеияти татбиќ намудану самаранокии истифодаи чунин намуди љавобгарї шарти 

асосї дониста мешуд. 

 Ҷазои дуюм дар шакли узрпурсӣ зоҳир мегашт, ки тартиби онро суд муайян 

мекард. Гузоштани уҳдадории дар назди омма узр пурсидан дар сурате таъин карда 

мешуд, ки агар дар сурати содир шудани ҷиноят дахлнопазирӣ ва шаъну эътибори 

шахс поймол шудааст ѐ ин ки қоидаҳои истиқоматии сотсиалистӣ риоя нашудаанд 

ва дар натиҷаи кирдори зиддиҳуқуқӣ зарари моддӣ нарасида бошад.  

 Қисми 5-и моддаи 30-и КҶ ҶШС Тоҷикистон аз соли 1961 барои саркашӣ 

кардан аз адои ҷазои мазкур оқибатҳои ногуворро пешбинӣ карда буд: суд 

метавонист онро бо дигар намуди ҷазо — корҳои ислоҳӣ, ҷарима ѐ аз вазифа озод 

кардан иваз кунад292.  

 Бояд қайд кард, ки мувофиқи моддаи 21-и КҶ ҶШС Тоҷикистон аз соли 1961 

вогузоштани уҳдадории ҷуброни зарари расонидашуда ҳамчун ҷазои асосӣ ва ҳам 

ҷазои иловагӣ таъин карда мешуд293. 

 Ин ҷазо яке аз сабуктарин намудҳои ҷазо буд. Ҳамчун ҷазои асосӣ танҳо дар 

баъзе ҳолатҳо пешбинӣ шуда, ҳамчун ҷазои иловагӣ бошад, метавонист аз ҷониби 

суд дар ҳама ҳолатҳое таъин карда шавад, ки бо кирдори ҷиноятӣ ба ҷабрдида 
                                                 
292 Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 13-14.  
293 Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 26.  



 

 

102 

зарар расонида шуда бошад ва онро шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда 

бартараф карда метавонист. Ин намуди ҷазоро аз даъвои гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ фарқ кардан лозим аст, зеро он характери ҷазодиҳӣ дошта, дар баробари 

бартараф кардани оқибатҳои кирдори ҷиноятӣ, инчунин ба ислоҳ ва аз нав тарбия 

намудани ҷинояткор равона шуда буд. Гузоштани уҳдадории ҷуброни зарари 

расонидашуда хусусияти шахсӣ дошт, зеро зарарро гунаҳкор бояд мустақилона 

ҷуброн мекард. Ҳангоми таъини ҷазои зикршуда судҳо шахсияти гунаҳкор, вазъи 

молумулкии оилавӣ, вазъи саломатӣ ва ғайраро ба назар мегирифтанд. 

  Дар баробари ин, дар назарияи илми ҳуқуқ нисбат ба ин намуди ҷазо 

фикрҳои мухталиф вуҷуд доштанд. Бо истинод ба духура будани моҳияти ҳуқуқии 

ин намуди ҷазо, инчунин кам татбиқ шудани он дар амалия, бисѐре аз олимон дар 

бораи хориҷ кардани он аз низоми ҷазои ҷиноятӣ фикрҳои худро баѐн кардаанд294. 

Аз љумла, А.Г. Мазалов навишта буд, ки: «Қоидаҳои мурофиаи ҷиноятӣ аслан ба 

суд монеъ намегарданд, ки чазо дар шакли вогузоштани уҳдадории ҷуброни зарари 

расонидашуда таъин карда шавад, ҳамзамон ҷавоби аниқ намедиҳанд, ки дар 

сурати таъин намудани ин намуди ҷазо бо кадом асос даъвои гражданиро дар ин 

парвандаи ҷиноятӣ бояд рад кард»295. Аммо новобаста аз ин, ин намуди ҷазо то 

пош хӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ дар қонунгузориҳои ҷиноятии миқѐси ИҶШС боқӣ 

монд. 

Дар баробари ин якчанд муқаррароти КҶ ҶШС Тоҷикистон ба институти 

товони зарар аз ҷиноят бахшида шуда буданд. Аз ҷумла, тибқи талаботи қисми 1-и 

моддаи 37-и КҶ ҶШС Тоҷикистон аз ҷониби гунаҳгор ихтиѐран ҷуброн намудани 

зарари бо ҷиноят расонидашуда ѐ ин ки бартараф намудани зарари расонидашуда 

ҳамчун ҳолати сабуккунандаи кирдори ҷиноятӣ эътироф мешуд. Инчунин қисми 2-

и моддаи 44-и Кодекси мазкур муқаррар карда буд, ки ҳангоми мавқуф гузоштани 

иҷрои ҳукм суд метавонад ба маҳкумшуда уҳдадории дар муддати муайян ҷуброн 

намудани зарари расонидаашро вогузорад296.  

                                                 
294 Уголовно–исполнительное право России: учеб / Под ред. А.И. Зубкова. – М., 1997. – С. 310.  
295 Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. – М.: Юрид. литература, 1977. – С. 19-20.  
296 Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 31, 37. 
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КМҶ ҶШС Тоҷикистон аз 17-и августи соли 1961 дар самти танзими институти 

товони зарар аз ҷиноят мавқеи муҳимро ишғол карда, меъѐрҳои он дар ин самт 

назар ба КМҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1935 инкишоф ѐфта буданд. Аз ҷумла, 

институти ҷабрдида аз даъвогари гражданӣ ҷудо шуданд.  

Ҷабрдида шахсе эътироф гардид, ки ба ӯ бо кирдори ҷиноятӣ зарари маънавӣ, 

ҷисмонӣ ва моддӣ расонида шудааст. Мутобиқи Қарори ПСО ИЉШС аз 1-уми 

ноябри соли 1985 «Оид ба таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузории 

танзимкунандаи иштироки ҷабрдида дар мурофиаи ҷиноятӣ» шахси ҳуқуқӣ ҳамчун 

ҷабрдида эътироф намегардид ва агар ба амволи шахси ҳуқуқӣ зарар расонида 

мешуд, он ҳамчун даъвогари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ иштирок карда 

метавонист297. Даъвогари гражданӣ бошад, шаҳрванд, ташкилот ва муассисае ба 

ҳисоб мерафт, ки аз ҷиноят зарари молумулкӣ дидааст ва барои  қонеъ намудани 

талаботаш даъво пешниҳод кардааст. Дар Кодекси мазкур муқаррар шудани 

институти ҷавобгари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ як навгоние дар таърихи 

илми мурофиавӣ–граждании кишвар ба ҳисоб мерафт ва мутобиқи муқаррароти 

Кодекс ба сифати ҷавобгари гражданӣ волидайн, васиѐн, парасторон ва дигар 

шахсон, инчунин ташкилоту муассисаҳое баромад мекарданд, ки барои зарари бо 

кирдори гунаҳгор расонидашуда масъулияти молӣ доштанд298.  

Меъѐрҳои КМҶ ҶШС Тоҷикистон аз 17-уми августи соли 1961 доир ба 

масъалаи даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ назар ба КМҶ-и қаблӣ муфассал 

дарҷ гардида буданд. Институти даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ чунин 

муқаррар шуда буд: шахсе, ки аз кирдори ҷиноятӣ зарар дидааст, ҳуқуқ дорад бо 

даъвои гражданӣ муроҷиат намояд ва ин даъвои гражданӣ якҷоя бо парвандаи 

ҷиноятӣ ҳаллу фасл карда мешавад; даъвогари гражданӣ аз пардохти боҷи давлатӣ 

озод карда мешавад; рад шудани даъво дар мурофиаи гражданӣ шахсро аз 

пешниҳоди даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ бо ҳамон асосҳо маҳрум 

месозад; агар дар парванда даъвои гражданӣ пешниҳод нашуда бошад, суд ҳуқуқ 

                                                 
297 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. № 16 «О практике применения судами 
законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: www.libussr.ru (санаи муроҷиат: 10.11.2021). 
298 Уголовно–процессуальный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1989. – С. 35-37.  

http://www.libussr.ru/
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дорад бо ташаббуси худ масъалаи ҷуброни зарари бо ҷиноят расонидашударо ҳал 

намояд; уҳдадории исботи даъвои гражданӣ, ки дар мурофиаи ҷиноятӣ арз 

шудааст, тибқи муқаррароти Кодекси мазкур сурат мегирад, яъне уҳдадории исбот 

ба зиммаи мақомоти пешбурди тафтиши пешакӣ буд; муайян намудани хусусият ва 

андозаи зараре, ки бо ҷиноят расонида шудааст, ҳамчун ҳолате муқаррар шуда буд, 

ки бояд исбот карда шавад. Тибқи муқаррароти Кодекси мазкур ҳабси молумулк бо 

мақсади таъмини даъвои гражданӣ, эҳтимолияти мусодираи молумулк ва дигар 

уҳдадориҳои амволии гунаҳгор сурат мегирифт. Инчунин мутобиқи тағйиротҳо аз 

28-уми феврали соли 1987 ба сифати ҳолатҳое, ки ҳангоми супоридани парванда ба 

суд аз ҷониби судя бояд муқаррар карда шаванд, «андешидани чораҳо аз ҷониби 

мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ҷиҳати таъмини ҷуброни зарари моддии бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашуда» ба Кодекс ворид карда шуд. Дар сурати наандешидани 

чунин чораҳо, суд мақомоти пешбарандаи тафтиши пешакиро уҳдадор мекард, ки 

чунин чораҳоро андешанд. Қонеъ кардан ѐ накардани даъвои гражданӣ, агар 

даъвои гражданӣ арз нашуда бошад, рӯѐнидан ѐ нарӯѐнидани зарари моддии бо 

ҷиноят расонидашуда яке аз масъалаҳое буд, ки бояд дар қарори ниҳоии суд ҳаллу 

фасл карда шавад. Ҳангоми душвор будани ҳисоби аниқи даъвои гражданӣ ва 

номумкин будани баррасии он якҷоя бо парвандаи ҷиноятӣ суд ба даъвогар 

мефаҳмонд, ки даъвои гражданӣ бояд бо тартиби мурофиаи гражданӣ ҳаллу фасл 

гардад ва онро бебаррасӣ мегузошт299.  

Њангоми қонеъ кардани талабот оид ба товони зарари моддї суд тибќи м. 7-и 

Қарори ПСО ИЉШС аз 23-юми марти соли 1979  «Оид ба таљрибаи истифодаи 

ќонунгузорї аз љониби судњо оид ба товони зарари моддие, ки аз љиноят расонида 

шудааст» бояд дар қисми хулосавии њукм шарњ дињад, ки дар асоси кадом ќонун (бо 

ишора намудани он) даъвои гражданӣ қонеъ шудааст300. 

Њангоми  иљрои ќарори суд, ки ѓайр аз мусодираи молу мулк, њамчунин аз 

маҳкумшуда пардохти маблаѓро оид ба товони зарари аз љиноят расонидашуда 

                                                 
299 Уголовно–процессуальный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: «Ирфон», 1989. – С. 36, 37, 39, 78, 95, 121, 126, 157, 
160-161. 
300 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г., №1 «О практике применения судами 
законодательства о возмещении материального    ущерба,    причиненного    преступлением». [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/ (санаи муроҷиат: 20.11.2021).  

http://www.consultant.ru/


 

 

105 

пешбинї менамуд, пеш аз њама, маблаѓ барои товони зарар ситонида мешуд. 

Мусодираи амвол бошад, ба ќисмати дигари молу мулки шахси љавобгар 

нигаронида мешуд, агар мусодираи ин молу мулк тибќи ќонун манъ нагардида 

бошад301. 

Инкишофи минбаъдаи институти товони зарар аз ҷиноят дар доираи 

қонунгузории гражданӣ аз Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС ва 

ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ ва Асосҳои мурофиаи судии граждании ИҶШС ва  

ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ, ки бо Қарори Шурои Олии ИҶШС аз 8-уми декабри соли 

1961 қабул гардидаанд, маншаъ гирифтааст302. Бо дастрасии Асосҳои қонунгузории 

граждании ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ ва Асосҳои мурофиаи судии граждании 

ИҶШС ва  ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ дар кишвар КГ ҶШС Тоҷикистон ва КМГ ҶШС 

Тоҷикистон аз 28-уми декабри соли 1963 қабул гардида, онҳо аз 1-уми январи соли 

1965 мавриди амал қарор дода шуданд303. 

 Дар асоси тавзеҳоти Қарори ПСО ИҶШС аз 23-юми марти соли 1979 «Оид ба 

таљрибаи истифодаи ќонунгузорї аз љониби судњо оид ба товони зарари моддие, ки 

аз љиноят расонида шудааст» зарари моддие, ки бо љиноят расонида шудааст, тибќи 

моддаи 88-и Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС ва љумњурињои иттиҳодӣ аз 

8-уми декабри соли 1961304 ва моддаи 440-и Кодекси граждании ҶШС Тољикистон 

аз 28-уми декабри соли 1963305, бояд пурра ҷуброн карда мешуд. Љуброни зарар дар 

њаљми пуррааш чунин маъно дошт, ки ҳам зарари моддӣ ва њам даромадњои 

аздастрафта бояд товон карда мешуданд. Аммо бо назардошти њолатњои 

мушаххаси парвандањо, дараљаи гуноњ, вазъи моддии маҳкумшуда ва рафтори ў суд 

њуќуќ дошт андозаи зарари барќароршавандаро кам намояд306. Њамзамон њангоми 

содир намудани кирдори қасдонаи барои ҷомеа хавфнок, тибќи шарњу эзоњи дар 

                                                 
301 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 
года № 7. «О судебной практике по применению конфискации имущества» // 
Судебная практика по уголовным делам в 2–х частях. Часть 1. Сборник 
постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской 
Федерации / Сост: С.А. Подзоров. – М., 2001. – С. 51-56. 
302 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938–1967 гг. Том 2. – М., 1968. – С. 353, 526.  
303 Гражданский кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 3.; Гражданский процессуальный кодекс 
Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 3. 
304 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938–1967 гг. Том 2. – М., 1968. – С. 387.  
305 Гражданский кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 160. 
306 Раупова М.Т. Гражданско–правовое регулирование за вред, причиненный источником повышенной опасности по 
законодательству Республики Таджикистан. дисс.....доктора юридических наук. – Бишкек, 2019. – С. 21-30.  
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банди 11-и Қарори зикргардидаи ПСО ИЉШС овардашуда, суд њуќуќ дошт вазъи 

вазнини моддии маҳкумшударо њангоми паст кардани андозаи товони зарар ба 

эътибор нагирад307. 

Масалан, моддаи 454-и КГ ЉШС Тоҷикистон ба масъалаи тартиби  рўѐнидани 

товони зараре, ки ба њаѐт ва саломатии шахс аз кирдори љиноятї расонида шудааст, 

бахшида шуда буд. Дар меъѐри мазкур пешбинї шуда буд, ки дар њолати маюб 

кардан ѐ расонидани дигар осебњо ба саломатии шањрванд, љавобгар барои љуброн 

намудани зарар уњдадор аст ба љабрдида маблаѓи моњонаеро, ки дар натиљаи аз 

даст додани ќобилияти мењнатї аз даст додааст ѐ камшавии он, инчунин 

харољотеро, ки бо сабаби осеби саломатї ба миѐн омадааст ҷуброн намояд. 

Масъалаи товони маблаѓњое, ки барои муолиљаи шањрвандони аз амалњои ҷиноятӣ 

зарардида сарф шудаанд, аз љониби судњо бо истифодаи меъѐрњои Ќарори 

Президиуми Шурои Олии ИЉШС аз 25-уми июни соли 1973 њал карда мешуданд. 

Санади мазкур танҳо љавобгарӣ барои зарари ба саломатии љабрдидаро, ки 

тавассути кирдорњои қасдонаи ҷиноятӣ расонида шудааст, муќаррар мекард308. 

Дар њолате ки зарари моддї аз љиноят дар натиљаи марги љабрдида ба миѐн 

меомад, даъвои гражданиро оид ба товони зарар метавонист шахсе пешнињод 

намояд, ки  тибќи моддањои 91 ва 92-и Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС ва 

љумњурињои Иттиҳодї ва моддањои 455-456-и КГ ЉШС Тоҷикистон њуќуќ ба 

товони зарар бо сабаби фавти саробонро дошт (шахсони ќобилияти маҳдуди 

мењнатидошта, ки дар таъминоти фавтида ќарор доштанд ѐ то рўзи фавт њуќуќ ба 

гирифтани таъминотро доштанд, фарзанди шахси фавтида, ки баъд аз марги ў 

таваллуд шудааст, ноболиѓон, маъюбон, њамсарон ѐ волидони фавтида новобаста 

аз синну сол, наберагон, бародарон, хоњарони фавтида, ки то синни ҳаштсолагї 

нарасидаанд, инчунин шахсоне, ки барои дафни ҷабрдида харљ кардаанд)309.  

                                                 
307 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г., № 1 «О практике применения судами 
законодательства о возмещении материального    ущерба,    причиненного    преступлением». [Захираи электронӣ]. – 
Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/ (санаи муроҷиат: 20.11.2021). 
308 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О 
возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от 
преступных действий» // Ведомости Верховного Совета СССР. ст. 348. – 1973. – № 27. – С. 413-414. 
309 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938-1967 гг. Том 2. – М., 1968. – С. 388.; 
Гражданский кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 164–165. 

http://www.consultant.ru/
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Гарчанде дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятии давраи таҳлилшаванда 

зарари ба ҷабрдидаи ҷиноят расонидашударо ба 3 намуд: моддӣ, ҷисмонӣ ва 

маънавӣ ҷудо карда бошанд ҳам, дар Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС ва 

ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ соли 1961 ва КГ ЉШС Тоҷикистон соли 1963 меъѐрњо дар 

бораи љуброни зарари маънавї љой надоштанд310. Аз ин лиҳоз, дар амалияи судӣ 

аслан зарари моддӣ ва зарари ҷисмонии ба ҷабрдида расонидашуда ҷуброн карда 

мешуданд311.  

Қайд кардан зарур аст, ки дар давраи таҳлилшаванда аҳамияти хоса ба 

суѓуртаи иљтимої дода мешуд, ки тавассути он њимояи манфиатњои љабрдида то 

андозае таъмин карда мешуданд312. Њангоми мавҷудияти шартномаи суғуртавӣ ва 

расидани зарар ба шаҳрванд њолати суѓуртавї оѓоз шуда, давлат нафаќа ва 

кумакњои пулї пардохт мекард, шахси гунањкор бошад, бояд ба љабрдида танњо 

њамон ќисми зарарро товон мекард, ки аз маблаѓи кумакпулї ѐ нафаќаи таъиншуда 

зиѐдтар бошад (моддаҳои 91-92-и Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС ва 

љумњурињои иттиҳодӣ ва моддаи 456-и КГ ЉШС Тоҷикистон)313. Ѓайр аз ин 

маҳкумшуда уњдадор буд, ки бо тартиби регрессӣ маблағи суғуртавии ѐрдампулӣ ва 

нафакаҳоро ба мақомоти давлатии иҷтимоӣ ѐ таъминоти иҷтимоӣ баргардонад.  

Дар солњои 60-70-и асри XX cиѐсати ислоњотї–мењнатї, ки яке аз соҳаҳои 

танзимкунандаи институти товони зарар аз ҷиноят ба шумор мерафт, кам таѓйир 

ѐфта, њамзамон мењнати мањкумшудагон бањри бартараф намудани зарари аз 

кирдорашон ба шахс ва давлат расонидашуда васеъ истифода бурда мешуд.  

Санаи 11-уми июли соли 1969 аз ҷониби Шурои Олии ИҶШС Асосҳои 

қонунгузории ислоҳӣ–меҳнатии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ қабул гардида, 

дар асоси ин санади меъѐрӣ–ҳуқуқӣ 26-уми июли соли 1970 дар ҳудуди ҶШС 

Тоҷикистон Кодекси ислоҳӣ–меҳнатӣ қабул гардид314. Мутобиқи Кодекси мазкур 

шахсоне, ки дар муассисањои ислоњї–мењнатї ва мањбасњо адои љазо мекунанд, аз 

                                                 
310 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 21-22.; Менглиев Ш.М. Избраные труды по 
гражданскому праву. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – С. 527-530.  
311 Раупова М.Т. Гражданско–правовое регулирование за вред, причиненный источником повышенной опасности по 
законодательству Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Бишкек, 2019. – С. 35.  
312 Менглиев Ш.М. Избраные труды по гражданскому праву. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – С. 410-415.  
313 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938-1967 гг. Том 2. – Москва, 1968. – С. 388.; 
Гражданский кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: «Ирфон», 1964. – С. 165. 
314 Исправительно–трудовой Кодекс Таждикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1971. – С. 3-4.  
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њисоби музди мењнати онњо сараввал арзиши ѓизо, сару либос ва пойафзол таъмин 

карда мешуд, ба истиснои либосҳои хизматӣ. Баъд аз пурра кардани ин харољотҳо 

аз њисоби музди мењнат тибќи вараќањои  иљроишӣ ва дигар њуљљатњо маблаѓњо 

ситонида мешуданд (моддаи 52-и Кодекси ислоҳӣ–меҳнатии ҶШС Тоҷикистон аз 

26-уми июни соли 1970315). Навбати иљроиш тибќи вараќањои иљро мувофиќи КМГ 

ЉШС Тоҷикистон аз 28-уми декабри соли 1963 муќаррар карда мешуд. Дар навбати 

аввал талабот оид ба ситонидани алимент қонеъ карда мешуд, баъдан талаботи 

шахсоне, ки аз муносибатњои мењнатї бармеомад, сипас талабот оид ба њуќуќи 

муаллифӣ, талабот оид ба товони зараре, ки ба саломатї, инчунин марги парастор 

расонида шудааст, қонеъ карда мешуданд. Баъд аз пурра қонеъ кардани талаботи 

мазкур, талаботњо доир ба суѓуртаи иљтимої ќонеъ карда мешуданд. Бо ҳамин 

тартиб дигар талаботҳое, ки маҳкумшуда уҳдадор буд пардохт намояд, аз ҳисоби 

музди меҳнаташ ситонида мешуданд (моддањои 439-443-и КМГ ЉШС Тоҷикистон 

соли 1963)316. 

 Аслан сиѐсати ислоњї–мењнатї дар давраи тањќиќшаванда њадафњои 

азнавтарбиянамоии мањкумшударо дошт, ки дар ќатори дигар роњу усулњои 

маъмули њуќуќї–љиноятї воситаи ба мењнат љалб кардани ўро њангоми њалли 

масъалањои товони зарар аз љиноят пешбинї менамуд. Аксари шахсоне, ки дар 

муассисањои ислоњї ќарор доштанд, ба мењнат љалб шуда буданд. Илова бар ин, 

меъѐрњои ќонунгузории ислоњї–мењнатї амалан қонеъ намудани талаботи шахси аз 

љиноят љабрдида ва љуброни зарари расонидашударо мувофиќ ба талаботи њамон 

замон танзим менамуданд. 

Њамин тариќ, дар нимаи дуюми асри XX масъалаи товони зарар аз љиноят бо 

ќонунгузорињои дахлдори соњавї ба танзим дароварда мешуд. Илова бар ин, 

вобаста ба инкишофи муносибатњои љамъиятӣ рушди қонунгузорӣ ва амалияи 

таѓйирѐбии меъѐрњои њуќуќ, ки танзимкунандаи ин инстититути њуќуќї буданд, ба 

назар мерасид. Масалан, меъѐрҳои њуќуќие, ки ба масъалаи гузоштани љавобгарї 

оид ба љуброни зарари аз љиноят расонидашуда равона шуда буданд, аслан табиати 

                                                 
315 Исправительно–трудовой Кодекс Таждикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1971. – С. 43-44.  
316 Гражданский процессуалный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С.162-163. 
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гражданӣ–ҳуқуқӣ доштанд, аммо дар ќонунгузории ҷиноятӣ низ танзими худро 

ѐфта буданд.  

Дар баробари дастоварду таљрибаи ѓании њуќуќэљодкунию њуќуќтатбиќсозї 

оид ба ин давраи инкишофи давлат ва њуќуќ дар самти татбиќи меъѐрњо оид ба 

рўѐнидани товони зарар аз љониби олимони њуќуќшинос камбудию норасогињои 

зиѐде ошкор гардидаанд, ки омўзиши онњо низ хеле бамаврид аст. Масалан, С.Е. 

Донсов ва В.В. Глянсев дар тањќиќоти худ ба ќадри кофї коркард нагардидани 

ќонунгузорї дар самти низоми усулњои љойдоштаи њифзи ҳуқуқи љабрдидаи 

љиноят; набудани фондњои љамъиятї; паст будани самаранокии тадбирњои 

мурофиавӣ–ҷиноятӣ, ки шахси мансабдори маќомоти њифзи њуќуќро вазифадор 

менамуданд, то барои ситонидани товони зарар аз ҷиноят чораҳо андешад ва дигар 

камбудиҳои танзими институти товони зарар аз ҷиноятро дар замони амали 

ИҶШС номбар кардаанд317.  

Проффессор Ш.М. Менглиев набудани меъѐрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи 

товони зарари маънавиро ҳамчун норасогии қонунгузории ИҶШС номбар 

мекунад. Гарчанде ин камбудӣ дар соли 1991 бо қабул гардидани Асосҳои 

қонунгузории гражданӣ то дараҷае танзими ҳуқуқии худро ѐфта буд, аммо санади 

меъѐрӣ–ҳуқуқии мазкур бинобар пош хӯрдани ИҶШС ҳамчун ҳуҷҷати қувваи 

қонунидошта амал накард318. 

Дар охири солњои 80–ум вазъи сиѐсї дар ИҶШС таѓйир меѐбад, ки дарњол ба 

таѓйиротњои ќонунгузорї мусоидат мекунад. Соли 1991 Асосњои ќонунгузории 

ҷиноятӣ ва граждании ИЉШС ва љумњурињои иттифоќ ќабул шуданд, ки бо сабаби 

пошхўрии ИҶШС амал накарданд319.  

Таърихи институти товони зарар аз ҷиноятро дар Тоҷикистони шуравӣ таҳлил 

намуда, метавон ба чунин хулоса омад: 

1. Ҳолати љабрдидаи кирдори ҷиноятӣ дар тули рушди давлатдории 

Тоҷикистони шуравӣ ду марҳилаи асосиро дар бар мегирад: а) замони таъсисѐбии 

ИҶШС ва кодификатсиякунонии аввалини қонунгузорӣ; б) давраи баъд аз солҳои 

                                                 
317 Донцов С.Е., Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому 
законодательству. – М., 1990. – С. 132. 
318 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 19-29.  
319 Бытко Ю.И. Лекции по уголовному праву России. – Саратов, 2003. – С. 89. 
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50–уми асри XX, ки дар ин марҳила маротибаи дуюм кодификатсиякунонии 

қонунгузории ИҶШС ба амал омада, меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои 

ҷабрдидаи кирдори ҷиноятӣ такмил ѐфтанд. Ин марҳилаи таърихиро ҳамчун 

давраи заминавии инкишофи товони зарар аз ҷиноят ба сифати институти ҳуқуқӣ 

номидан мумкин аст, зеро маҳз дар ин замон институти мазкур бо қонунгузории 

соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ танзим ѐфта, ба як падидаи комплексии байнисоҳавӣ 

табдил ѐфт.  

2. Маҳз дар ҳамин марҳилаи таърихӣ дар сатҳи қонунгузорӣ меъѐрҳои ҳуқуқии 

мушаххас ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои шахсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ зикргардида 

муқаррар гардиданд. Аз ҷумла, мафҳумҳои ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ва 

ҷавобгари гражданӣ муқаррар гардида, инчунин механизми мутобиқ ба ҳамон 

замони ҷуброни зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда муайян шуда буд.  

3. Сар карда аз оғози таъсисѐбии ИҶШС дар ҳудуди он сиѐсати ислоҳотӣ–

меҳнатӣ дар асоси принсипҳои идеологӣ бунѐд гашта, дар инкишофи институти 

товони зарар аз ҷиноят саҳми боризро гузошт. Сиѐсати мазкур дар њар зина ва 

њолате истифодаи мењнати маљбурӣ бањри ислоњ ва ташаккули шахс, ҳамзамон бо 

меҳнати худи маҳкумшуда барқарор намудани зарари расонидаашро пешбинї 

менамуд. Ин таљрибаи мусбии њокимияти Шуравиро зимни такмили қонунгузории 

кишвар бояд ба назар гирифт. Масалан, аксари мањкумшудагон зимни мањрум 

шудан аз озодї дар муассисањои ислоњї ба кор таъмин буданд, бо онњо ба таври 

даврї корњои тарбиявї доир ба товони зарари бо љиноят расонидашуда гузаронида 

мешуданд. Дар баробари ин, институти суғуртаи иҷтимоии аҳолӣ фаъол буд ва 

қисми муайяни зарари дар натиҷаи кирдори ҷиноятӣ расонидашуда аз ҳисоби он 

пардохт карда мешуд. Маҳкумшуда танҳо қисмати боқимондаи зарарро, ки бо 

суғуртаи иҷтимоӣ ҷуброн нашудааст, товон мекард. 
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3.2. Инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тољикистони 

соњибистиќлол 

Марњилаи нави рушди ќонунгузорї дар Тољикистони соњибистиќлол аз 

Эъломия дар бораи Истиќлолияти ҶТ оғоз мегардад, ки 24-уми августи соли 1990 

дар сессияи дуюми Шурои Олї даъвати дувоздањум ќабул гардида буд320. Эъломия 

њуҷљати нахустине буд, ки роњро ба мустақилияти бевоситаи кишвар пешбинї 

мекард. Раванди мустақилгардии љумњурињои иттифоќ ба њама кишварњои 

пасошуравӣ хос буд. Дар натиља 9-уми сентябри соли 1991 Шурои Олии ҶТ дар 

сессияи худ Қарорро «Дар бораи Истиқлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» 

ќабул намуд321, ки нишон аз комилан мустаќил ва соҳибихтиѐр гардидани 

Тољикистон дар миқѐси байналмилалӣ гардид. 

Мустақилиятро ба даст оварда, Тољикистон наметавонист дар муддати 

кӯтоњтарин ќонунгузории нави миллиро барои танзими муносибатњои љамъиятї, 

ки дар шароити гузариш ва даврањои минбаъда ба миѐн омадаанд, коркард ва 

ќабул намояд. Тибқи Ќарори Шурои Олии ЉТ то ќабули ќонунгузории нав њамаи 

ќонунњои собиќ ИЉШС ва ҶШС Тоҷикистон, ки ба Конститутсияи ЉТ ва дигар 

ќонунњо мухолифат намекарданд, амали худро дар њудуди љумњурї нигоњ 

доштанд322.   

Ќарори мазкур барои тамоми низоми њуќуќии љумњурї њуљљати муҳимми 

заминавї ҷиҳати истифодаи минбаъдаи қонунгузории замони шуравӣ гардид323.  

Рушди институти товони зарар аз љиноят дар Тољикистони муосир аз 

Конститутсияи ҶШС Тољикистон соли 1978 ибтидо мегирад, ки то соли 1994 амал 

мекард. Ба илова ва таѓйиротњои воридгардида, ки номи онро ба «Конститутсияи 

Љумҳурии Тоҷикистон» таѓйир дод ва ба як ќатор таѓйиротњои дигар нигоњ 

накарда, меъѐрњое (ќисми 3 моддаи 56), ки ба товони зарар бахшида шуда буданд, 

мисли пешина бетаѓйир боќї монданд324.  

                                                 
320 Декларация о суверенитете Республики Таджикистан от 24 августа 1990 г. // Ведомости Верховного Совета Тадж. ССР.  
– 1990. – № 15.  – С. 236. 
321 Ведомости Верховного  Совета Тадж ССР. – 1991. – № 18. – С. 237. 
322 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. – 1991. – № 18. – С. 240. 
323 Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан. Монография, – Душанбе, 2006. – С. 13. 
324 Маҷмӯаи конститутсияҳои Тоҷикистон. / Зери таҳрири Шамолов А.А. – Душанбе, 2015. – С. 423. 
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Дар радифи дигар давлатҳои пасошуравӣ санаи 6-уми ноябри соли 1994 

Конститутсияи нави ҶТ ќабул карда шуд, ки меъѐрҳои байналмилалии 

умумиэътирофшударо дар худ таҷассум намуда, ба њуќуќ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд афзалият дода, онҳоро арзиши олӣ эътироф намуда, риоя ва њифзи 

онњоро ҳамчун вазифаи аввалиндараҷаи давлат кафолат дод325. Тағйир додани 

мақоми давлат нисбат ба мавқеи инсон дар низоми давлатдорӣ, аз ҷумла дар 

мақоми аввал ҷой додани қадру манзалати инсон ва шаҳрванд ва ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои ӯ яке аз навгонии бесобиқа буд, ки дар конститутсияҳои қаблан дар 

ҳудуди ҶШС Тоҷикистон қабулшуда дида намешуд. Аз ин ҷост, ки аз ҷониби 

муҳаққиқон Конститутсияи ҶТ ҳамчун «Конститутсияи ҳуқуқҳои инсон», 

«Конститутсияи кафолати ҳуқуқҳои инсон» ва монанди инҳо баҳо дода шудааст326 . 

Баъд аз узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ гаштани Тоҷикистон ва ба СММ 

пайвастан, қонунгузории кишвар, аз ҷумла Конститутсияи ҶТ бо назардошти 

стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон таҳия ва қабул гардид327. Зери 

мафҳуми стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон муҳаққиқон фикру 

мулоҳизаҳои гуногунро баѐн кардаанд328. Ақидаҳои мазкурро таҳлил намуда, чунин 

ҳисобидан мумкин аст, ки стандартҳои байналмилалӣ маҷмуи муқарраротҳои 

меъѐрии умумиэътирофшудаанд, ки хусусияти тавсиявӣ ва ҳатмигиро дошта, 

давлатҳои аъзо бояд онҳоро дар қонунгузории худ инъикос намуда, баҳри иҷрои 

онҳо масъулият ва уҳдадориро бар дӯш дошта бошанд.   

Дар маҷмуъ, стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон механизми 

байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи инсонро муайян мекунанд329. Яке аз чунин 

                                                 
325 Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014 – С. 
4.; Диноршоев А.М., Сафарзода Б.А. Государственно–правовая политика в области прав человека: проблемы 
формирования и основные направления в Республике Таджикистан  // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2016. – 
№3(03). – С. 8-13. 
326 Саъдизода Дж. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан // Давлатшиносӣ ва 

ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2016. – № 3(03). – С. 94-95.  
327 Маҳмудзода М. Сиѐсати њуќуќї ва давлати демократї. (маҷмуи маќолаю маърўзањо). – Душанбе, 2017. – С. 375-376.  
328 Диноршоев А.М. Влияние международных стандартов на формирование института прав и свобод человека и 
гражданина в Конституции Республики Таджикистан // Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2015. – №4. – С. 57-65.; Сафарзода Б.А. 
Международные стандарты в области прав человека: История и современность / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. 
– С. 17.; Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 20-21.; Азиззода У.А., Езидяр М.А. Таърихи инкишофи стандартњои байналмилалї 
оид ба њимояи њуќуќи ќурбониѐни љиноят // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, 2019. – № 3 (15). – С. 55–65. 
329 Диноршоев А.М. Влияние международных стандартов на формирование института прав и свобод человека и 
гражданина в Конституции Республики Таджикистан // Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2015. – №4. – С. 57-65. 
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механизмҳои байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи инсон ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

қурбониѐни ҷиноят мебошад. Аввалин маротиба ба масъалаи мазкур дар сатҳи 

байналмилалӣ дар Эъломияи умумии њуќуќи инсон (бо Ќатъномаи Ассамблеяи 

Генералии СММ 10-уми декабри соли 1948 ќабул гардидааст) таваҷҷуҳ зоҳир карда 

шуд. Дар Эъломия баробари муқаррар кардани ҳуқуқу озодиҳои фитрӣ ва бунѐдии 

инсон, инчунин муқаррар карда шуд, ки дар сурати поймол гардидани ҳуқуқҳои 

асосии бо Конститутсия ва қонунҳо пешбинигардидаи инсон, ӯ барои пурра 

барқарор кардани ҳуқуқҳояш аз ҷониби судҳои босалоҳияти миллӣ ҳақ дорад 

(моддаи 8)330. Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар давоми амал намудан ба як 

ҳуҷҷати ҳуқуқие табдил ѐфтааст, ки инъикос намудани меъѐрҳои он дар 

қонунгузории миллӣ аз сатҳи эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон дар давлати алоҳида 

шаҳодат медиҳад331.  

Санади дигари байналмилалии дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои қурбониѐни ҷиноят 

саҳми назаррасдошта Эъломияи принсипњои асосии адолати судї барои 

ќурбониѐни љиноят ва сӯистифодаи њокимият мебошад, ки бо Ќатъномаи 40/34-и 

Ассамблеяи Генералии СММ 29-уми ноябри соли 1985 ќабул гардидааст332. 

Эъломия дар коркарди механизми байналмилалии ҳифзи қурбониѐни ҷиноят саҳми 

беназир гузошт333. Дар он аввалин маротиба дар сатҳи байналмилалӣ мафҳуми 

қурбонии ҷиноят ва намудҳои зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашаванда, 

инчунин тавсияҳо ҷиҳати ҷуброн намудани ин зарарҳо, ҳифзи қурбониѐни ҷиноят 

ва расонидани дигар кӯмакпулиҳо пешбинӣ гардиданд334.  

 Меъѐрҳои ҳуқуқии байналмилалии зикргардида гарчанде хусусияти тавсиявӣ 

дошта бошанд ҳам, аз ҷониби Тоҷикистон дар сатҳи конститутсионӣ инъикоси 

худро ѐфтаанд. Аз ҷумла, дар асоси моддаи 21-и Конститутсияи ҶТ ҳуқуқи ҷабрдида 

                                                 
330 Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон аз 10 декабри соли 1948.  [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://mmk.tj/legislation/ (санаи муроҷиат: 18.01.2022). 
331 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 20-21.  
332 Эъломияи принсипњои асосии адолати судї барои ќурбониѐни љиноят ва сӯистифодаи њокимият, ки бо Ќатъномаи 
40/34 Ассамблеяи Генералии СММ 29 ноябри соли 1985 ќабул гардидааст. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml (санаи муроҷиат: 22.02.2022). 
333 Азиззода У.А., Езидяр М.А. Таърихи инкишофи стандартњои байналмилалї оид ба њимояи њуќуќи ќурбониѐни 
љиноят // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, 2019. – № 3 (15). – С. 62-63.  
334 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 22.  
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таҳти ҳифзи қонун қарор гирифта, давлат ҳифзи судӣ ва ҷуброни зарарро барои 

ҷабрдида кафолат додааст335. Муфассирони Конститутсияи ҶТ ба моддаи мазкур 

(моддаи 21) таваҷҷуҳ намуда, қайд кардаанд, ки дар ин муқаррароти 

конститутсионӣ се ҳуқуқи ҳаѐтан муҳимми ҷабрдида пешбинӣ гардидааст, яъне дар 

асоси қонун ҳифз намудани ҳуқуқи ҷабрдида, кафолати ҳифзи судии ҷабрдида ва 

кафолати ҷуброни зарари ба ӯ расонидашуда. Ҳифз намудани ҳуқуқҳои ҷабрдида ва 

товон намудани зарари ба ӯ расонидашуда аз моҳияти ҳуқуқбунѐдии давлат 

шаҳодат медиҳад, ки ҶТ баҳри расидан ба ин мақсад саъю талош менамояд336. Аз 

муқаррароти конститутсионӣ бармеояд, ки ҶТ ҷиҳати ҳифзи судии ҳуқуқҳои 

ҷабрдида ва ҷуброн намудани зарари ба ӯ расонидашуда, чӣ зарари моддӣ ва чӣ 

зарари маънавӣ, уҳдадориро ба зимма гирифтааст ва барои иҷрои уҳдадории 

мазкур бояд дар қонунгузории кишвар муқаррароти ҷавобгӯ ба талаботи 

ҷабрдидаро муқаррар намояд337. 

Дар заминаи Конститутсия дигар ќонунњои танзимкунандаи муносибатњои 

соњавї ба масъалаи танзими муносибатњои љамъиятї оид ба њифзи њуќуќи 

љабрдидагони њуќуќвайронкунї, аз љумла љуброни зарари ба љабрдидаи љиноят 

расида коркард ва ќабул гардиданд338.  

Баъд аз қабул гардидани Конститутсияи кишвар дар солњои аввали ба даст 

овардани Истиќлолияти давлатї зарурияти ќабули ќонунњои нави мувофиќ ба 

замони гузариш ва мутобиќгардонии ќонунгузории амалкунандаи замони пешин 

ба миѐн омад. Ҷиҳати мутобиќ намудани меъѐрњои ќонунгузорӣ ба Конститутсияи 

кишвар ва шароити замони муосир ба кодексу қонунҳои замони шуравии 

Тољикистон, ки то ќабул намудани ќонунгузории нав амал намуданд, таѓйиру 

иловањои зиѐд ворид шуданд339. 

                                                 
335 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душабе: Нашриѐти Ганҷ, 2016. – С. 14.  
336 Тафсири илмї–оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. / Зери тањрири академики Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – С. 272-275.  
337 Сафаров А.И. Оид ба баъзе пањлуњои  мафҳуми ҷабрдида  дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 
ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2013. – №3.  – С. 83. 
338 Тафсири илмї–оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон / Зери тањрири академики Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – С. 274.  
339 Азизов У.А. Фаъолияти қонунгузорӣ: паҳлуҳои назариявӣ ва амалӣ / Зери таҳрири академики Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҳиров Ф.Т. (Васоити таълимӣ) – Душанбе, 2014. – С. 65-80.  



 

 

115 

Дар он давраи таърихӣ бо ба даст овардани Истиќлолияти давлатии 

Тољикистон вобаста ба нобасомонињои сиѐсї ва ба вуќуъ пайвастани љанги 

шањрвандї сатњи љинояткорї баланд рафта, барои ҷомеаи мо вазнинии дигари 

иљтимої беамнии миллию давлатиро пеш овард340.  

Бо маќсади пурзӯр гардонидани мубориза бо љинояткорї ва ба эътидол 

овардани вазъ дар љумњурї Маљлиси Олии ҶТ 4-уми ноябри соли 1995 Барномаи 

давлатиро доир ба пурзӯр гардонидани мубориза бо љинояткорї дар солњои 1996-

1997 ќабул намуд341. Дар баробари чорањои гуногуни хусусияти сиѐсї, иљтимої ва 

иќтисодидошта дар заминаи барномаи мазкур ва бо маќсади иљро намудани 

нишондодњои он як ќатор таѓйиру иловањо ба КҶ Тољикистон соли 1961 ва 

ќонунгузорињои дигари соњавї ворид шуданд342. Љараѐни мутобиқгардонии 

ќонунгузории пешин ба низоми њуќуќии давраи Истиќлолият, ки ба 

гуногунандешии сиѐсї, гуногуншаклии моликият ва озодии фаъолияти иќтисодию 

соњибкорї, пайдо шудани шаклњои нави зоњиршавии љиноят, хусусияти 

муташаккилона ва байналмилалї касб намудани љинояткорї ва дигар њолатњои 

монанд муддати муайян давом намуд, амалӣ гардид. Дар натиља бо назардошти 

њолатњои зикршуда 21-уми майи соли 1998 КҶ ҶТ ќабул карда шуд ва аз 1-уми 

сентябри соли 1998 амал намуд343.  

Дар солњои Истиқлолият сиѐсати љиноятии Тољикистон ислоњоти љиддиро аз 

сар гузаронид. Чунончи, ҳангоми таҳия ва қабули қонунгузории ҷиноятии кишвар, 

пеш аз ҳама, ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аҳамияти аввалиндараҷа 

дода мешуд344. Њам аз рўи шакл ва њам аз рўи мазмун Кодекси ҷиноятии ЉТ соли 

1998 аз ќонунгузории ҷиноятии давраи пешин фарќияти зиѐд дошта, аз бисѐр љињат 

афзалият дошт345. 

Оид ба масъалаи рўѐнидани љуброни зарари бо кирдори љиноятї 

расонидашуда дар ќонунгузории нави љиноятї як ќатор меъѐрҳои ҳуқуқӣ муқаррар 
                                                 
340 Бободжонзода, И.Х. Правовая система Республики Таджикистан в годы государственной независимости // Правовая 
жизнь. – 2019. – №3 (27). – С. 21-23. 
341 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1995. №23/24. – С. 360. 
342 Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан. Монография. – Душанбе, 2006. – С. 55-
57. 
343 Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, №9, мод. 68, мод. 69. 
344 Права человека: история, теория, практика // Под ред., д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 
2016. – С. 480-482.  
345 Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан. Монография. – Душанбе, 2006. – С. 108. 
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карда шуданд. Мувофиќи меъѐрҳои КҶ љуброн намудани зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашуда рафтори ихтиѐрии баъд азҷиноятӣ мебошад346. Вобаста ба 

институти товони зарар аз ҷиноят  якчанд муқаррароти Кодекси ҷиноятии ҶТ тарзу 

шароити барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолгардидаи шахсони аз ҷиноят 

зарардидаро пешбинӣ кардааст. Аз ҷумла, моддаи 61-и Кодекси мазкур институти 

товони зарар аз ҷиноятро њамчун њолати сабуккунандаи љазо донистааст. Дар ин 

њолат ќонунгузории ҷиноятӣ омили хоси њуќуќиро мустањкам намуда, 

зараррасонро дар интихоби варианти афзалтари рафтор кумак мекунад, ки аз онњо 

ќонун инњоро људо мекунад: товони ихтиѐрии зарари молумулкї ва маънавие, ки 

дар натиљаи љиноят расонида шудааст; расонидани кумаки тиббї ва дигар кумакњо 

ба љабрдида бевосита баъд аз содир намудани љиноят ѐ дигар амалњое, ки бањри 

ислоњи зарари аз љиноят расонидашуда равона шудаанд347. Рафторҳои 

зикргардидаи шахси зараррасон, ки баъд аз содир намудани кирдори ҷиноятӣ амал 

мекунад, аз пушаймон будани ӯ шаҳодат дода, оқибати хавфнокии кирдори 

содиркардаашро кам мегардонад. Аз ин рӯ, бо ҳар роҳу усул бартараф кардани 

оқибатҳои бо кирдори ҷиноятӣ пешомада асоси сабуккунандаи кирдори ҷиноятӣ 

мегардад ва ба инобат гирифтани он аз ҷониби суд ҳангоми таъин намудани ҷазои 

ҷиноятӣ ҳатмӣ мебошад348. 

Аз љониби мањкумшуда ҷуброн намудани зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидааш бо санади судӣ зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (ќ. 5 м. 71 КЉ ЉТ) 

ва шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод кардани ӯ мумкин аст њамчун уҳдадории 

иловагӣ вогузошта шавад (ќ. 2 м. 76 КЉ ЉТ)349. Ин муқаррарот дар Кодекси 

ҷиноятӣ ҳамчун ҳуқуқи суд, судя пешбинӣ гардидааст ва мақоми салоҳиятдор 

метавонад бидуни муқаррар кардани уҳдадории товон намудани зарари бо 

                                                 
346 Сафаров А.И. Оид ба баъзе пањлуњои  мафҳуми ҷабрдида  дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ / Ҳаѐти 

ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2013. – № 3. – С. 89. 
347 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 
муроҷиат: 12.02.2022).  
348 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ. Шарипов. –Душанбе, 2006. – С. 145-
146.  
349 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 

муроҷиат: 12.02.2022). 
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кирдори ҷиноятӣ расонидашуда нисбати маҳкумшуда институтҳои шартан маҳкум 

кардан ва шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод карданро татбиқ намояд350. 

 Тибќи КҶ амалкунандаи ҶТ товони зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидашуда барои озод намудани шахс аз љавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби 

пушаймонӣ аз кирдор (м. 72 КЉ ЉТ) ва бо сабаби оштї шудан  бо љабрдида (м. 73 

КЉ ЉТ) шарти зарурї дониста мешавад. Аммо на њама гунањгорон, њатто дар 

њолати товони пурраи зарари аз љиноят расонидашуда њуќуќи озод шудан аз 

ҷавобгарии ҷиноятӣ бо асосњои зикршударо доранд, зеро ин шарти ягона барои 

озод намудан аз љавобгарии љиноятї ва љазо нест. Меъѐрњои њавасмандкунандаи 

зикршуда нисбати шахсоне истифода бурда мешаванд, ки нахустин маротиба 

љинояти дараҷаи начандон вазнин ѐ миѐна содир кардаанд. Чи тавре қайд гардид, 

дар ҳарду институти зикргардидаи КҶ яке аз асосҳои ҳатмӣ ва қатъӣ бартараф 

намудани оқибати кирдори ҷиноятӣ бо роҳи барқарор кардани зарари ба ҷабрдида 

расонидашуда мебошад. Аммо қонунгузор шакли барасмиятдарории чунин товони 

зарар ба ҷабрдидаро ба танзим надаровардааст. Муфассирони КҶ аз ҷониби 

ҷабрдида пешниҳод намудани ариза «оиди барқарор шудани зарари расонидашуда 

ва қатъи таъқиби ҷиноятӣ нисбати шахси ҷиноятсодиркарда»–ро ҷиҳати ҷуброн 

шудани зарари бо кирдори расонидашуда кофӣ ҳисобидаанд351. Ба чунин фикр 

розӣ шудан душвор аст, зеро ҷабрдидаи ҷиноят мумкин аст, ки ба ваъдаю фиреби 

шахси ҷиноятсодиркарда бовар карда, ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ѐ суд аризаи 

дар боло дарҷгардидаро пешниҳод кунад ѐ чунин аризаро зери таҳдиду хатарҳои 

шахси ҷиноятсодиркарда пешниҳод намояд. Дар чунин ҳолат баъд аз татбиқи 

институтҳои озод намудани шахс аз љавобгарии ҷиноятӣ бо сабаби пушаймонӣ аз 

кирдор (м. 72 КЉ ЉТ) ва бо сабаби оштї шудан бо љабрдида (м. 73 КЉ ЉТ) ба миѐн 

омадани мушкилотҳои амалӣ аз эҳтимол дур нест. 

 Бо инкишоф ѐфтани қонунгузории ҷиноятӣ ва тағйиру иловаҳои ба КҶ ҶТ 

воридшуда352 дар њолати содир намудани љиноят дар соњаи фаъолияти иќтисодї, 

                                                 
350 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ. Шарипов. –Душанбе, 2006. – С. 166-
168.  
351 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ.Шарипов. –Душанбе, 2006. – С. 172-
173.  
352 Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010 № 617, аз 25.03.2011 № 694, аз 14.11.2016 № 1359, аз 24.02.2017 № 1379, аз 
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агар шахси ҷиноятсодиркарда то баровардани њукми суд зарари моддиро пурра 

барқарор карда бошад, нисбати ӯ љазо дар шакли љарима ѐ дигар љазое, ки бо 

маҳрум сохтан аз озодї алоќаманд нест, таъин карда мешавад. Инчунин, баъд аз 

баровардани њукми суд барқарор кардани зарари расонидашуда, љазои таъиншуда 

дар шакли маҳрум сохтан аз озодї аз љониби суде, ки ҳукм баровардааст, ѐ ин ки аз 

љониби суди мањалли иљроиши љазо ѐ суди болої ба љазо дар шакли љарима (ќ. 6, 7, 

8 м. 49 КЉ ЉТ ) ва ивази ќисмати адонашудаи љазо дар шакли нисбатан сабуктари 

љазо (ќ. 7 м. 77 КЉ ЉТ) иваз карда мешавад353. Тибқи банди 9-и Қарори ПСО ҶТ аз 

30-юми июни соли 2011, № 1 «Дар бораи пешбурд оид ба баррасӣ ва ҳалли 

масъалаҳои вобаста ба иҷрои ҳукм (бо тағйиру иловаҳои бо Қарори Пленум аз 23-

юми ноябри соли 2012, №31 воридгардида)» дар сурати ашаддӣ саркашӣ намудан ѐ 

имконнопазирии пардохти ҷарима аз ҷониби маҳкумшуда, ки бо тартиби 

пешбининамудаи қисмҳои 6,7 ва 8-и моддаи 49-и КҶ ҶТ таъин ѐ иваз шудааст, суд, 

судяҳо ҷазои ҷаримаро ѐ қисми напардохтаи онро танҳо ба ҷазои маҳрум сохтан аз 

озодӣ иваз менамоянд354. 

Меъѐрњои дар боло зикршудаи КҶ ҶТ, ки товони зарарро дар бар мегиранд, 

дар асоси табиати ҳуқуқии худ ба рафтори мусбии баъд азҷиноятии шахсони 

ҷиноятсодиркарда равона шудаанд, яъне аз хоҳишу иродаи шахси 

ҷиноятсодиркарда ҷиҳати товон кардан ѐ накардани зарари расонидааш вобастагӣ 

дорад355.  

Баъд аз қабули КҶ 30-юми июни соли 1999 ќисми якум ва 11-уми декабри соли 

1999 қисми дуюми КГ ҶТ ќабул шуданд. Товони зарар аз нуќтаи назари 

ќонунгузории гражданӣ дар боби 2-и моддаи 15-и қисми 1-и КГ ҶТ чунин муқаррар 

шудааст: шахсе, ки ҳуқуқаш вайрон гардидааст, агар дар қонун ѐ шартнома 

рӯѐнидани зиѐн ба андозаи камтар пешбинӣ нашуда бошад, метавонад ҷуброни 

пурраи зиѐни ба ӯ расонидашударо талаб намояд356. Муҳаққиқон зиѐни дар 

                                                                                                                                                                       
2.01.2018 № 1472. 
353 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 
муроҷиат: 12.02.2022). 
354 Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002–2019). – Душанбе, 2019. – С. 149-150.  
355 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ. Шарипов. – Душанбе, 2006. – С. 212-
215.  
356 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум. Аз 30 июни соли 1999 [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
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қонунгузорӣ дарҷшударо ҳамчун оқибатҳои манфии молумулкӣ, ки дар натиҷаи 

вайрон кардани ҳуқуқи шахсии ғайримолумулкӣ ѐ молумулкӣ ба миѐн омадааст, 

шарҳ додаанд. Муқаррароти мазкур дар шакли умумӣ дарҷ гардидааст ва ҳолатҳои 

мушаххасе, ки дар асоси онҳо ҳуқуқи шахс ба талаб намудани рӯѐнидани зиѐнро ба 

даст меорад, дар боб ва моддаҳои алоҳидаи КГ муқарррар шудаанд357. 

Муҳаққиқони дигар зиѐни дар моддаи мазкур муқарраргардидаро танҳо ба ҳуқуқи 

молумулкӣ рабт додаанд ва миѐни рӯѐнидани зиѐну ҷуброни зарар фарқият 

гузошта, қайд кардаанд, ки руѐнидани зиѐн дар фарқият аз ҷуброни зарар дар 

шакли пулӣ товон карда мешавад358. Аммо дар Кодекси амалкунандаи граждании 

ҶТ мафҳумҳои «зиѐн» ва «зарар» шарҳ дода нашуда, аз рӯи муқаррарот ҳарду ба як 

маъно истифода мешаванд.  

 Дар ќисми дуюми КГ ҶТ боби 55 ба уҳдадориҳо вобаста ба расонидани зарар 

бахшида шудааст. Қисмати аввали боб аз муқаррароти умумӣ иборат буда, ба 

масъулияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва мақомоти давлатӣ барои расонидани 

зарар равона шудааст. Аз ҷумла, тибқи моддаи 1079-и КГ ҶТ зараре, ки бо амал 

(беамали)–и ғайриқонунӣ ба шахс ѐ амволи шаҳрванд, инчунин ба шахси ҳуқуқӣ ва 

давлат расонида шудааст, бояд дар ҳаҷми пурра аз ҷониби шахсе, ки зарар 

расонидааст, ҷуброн карда шавад359. Қонунгузор амали ғайриқонунӣ гуфта 

ҳуқуқвайронкуниро дар назар дорад. Дар навбати худ ҳуқуқвайронкунӣ ба ҷиноятӣ, 

маъмурӣ, гражданӣ ва интизомӣ ҷудо карда мешавад. Яъне, зимни содир кардани 

кирдори ҷиноятӣ, ки ба шаҳрванд, шахси ҳуқуқӣ ва давлат зарар расонида шудааст, 

шахси чунин кирдорро содиркарда дар асоси моддаи 1079 бояд зарари 

расонидаашро дар ҳаҷми пурра барқарор намояд. 

Барқарор намудани зарар ҳам дар мурофиаи ҷиноятӣ бо роҳи пешниҳод 

намудани даъвои гражданӣ ва ҳам тибқи тартиби мурофиавии гражданӣ сурат 

мегирад. Дар қисмати аввали боби 55-и КГ ҶТ инчунин масъулияти шахси ҳуқуқӣ, 

мақомоти давлатӣ (мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) барои зараре, ки кормандони онҳо 
                                                                                                                                                                       
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
357 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе, «Эр–граф», 2010. – С. 59-61.  
358 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Таджикистан. Части первой (постатейный) с использованием 
судебной практики. – Душанбе, 2004. – С. 44-45. 
359 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум. Аз 30 июни соли 1999 [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 10.02.2022). 
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расонидаанд; ҳамзамон масъулияти волидайн, васиѐн, парасторон ва дигар 

ташкилотҳо барои зараре, ки аз ҷониби шахсони ноболиғ, ғайри қобили амал 

эътирофгардида, қобилияти маҳдуди амал эътирофгардида расонида шудааст; 

масъулияти шахси ҳуқуқӣ ѐ шаҳрванд, ки манбаи хатари калонро соҳибӣ менамояд, 

барои зараре, ки аз манбаи хатари калондошта расонида шудааст, муқаррар 

гардидаанд. Агар дар мурофиаи ҷиноятӣ даъвои гражданӣ вобаста ба зарарҳои 

зикршуда арз карда шавад, шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва мақомоти давлати 

(мақомоти ҳифзи ҳуқуқ)–и зикргардида ҳамчун ҷавобгари гражданӣ тибқи моддаи 

54-и КМҶ ҶТ ҷалб карда мешаванд360. Дар сурати чӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ва ѐ чӣ 

бо тартиби мурофиаи гражданӣ қонеъ гардидани даъвои гражданӣ оид ба ҷуброни 

зарари расонидашуда дар асоси моддаи 1096-и КГ ҶТ субъектони номбурда ҳуқуқи 

пешниҳоди даъвои мутақобила (регрессӣ)–ро нисбат ба шахси зараррасон пайдо 

мекунанд361. Аммо қонунгузор оид ба даъвои мутақобила маҳдудият гузошта, аз 

ноболиғон ва шаҳрвандони ғайриқобили амал эътирофгардида талаби даъвои 

мутақобила(регрессӣ)–ро манъ кардааст (қисми 5-и моддаи 1096-и КГ ҶТ). 

Бахши дигари боби 55-и КГ ҶТ ҷуброни зараре, ки ба ҳаѐт ва саломатии 

шаҳрванд расонида шудааст, ҷуброни зарар ба ворисон, ки натиҷаи зарар ба марги 

шаҳрванд оварда расонидааст ва ҷуброни хароҷот барои дафнро муқаррар 

кардааст. Тибқи муқаррароти моддаи 1101-и Кодекси мазкур ҳангоми осеб 

расонидан ба шаҳрванд ѐ дигар зарар ба саломатии ӯ бояд музди меҳнат (даромад)–

е, ки ӯ дошт ѐ баръало гирифта метавонист, инчунин хароҷоти вобаста ба осеб 

дидани саломатӣ (барои муолиҷа, хӯроки иловагӣ, истеъмоли доруворӣ, 

протезкунонӣ, нигоҳубини шахси дигар, муолиҷаи санитарию курортӣ, ба даст 

овардани воситаҳои махсуси нақлиѐт, омодагӣ ба омӯхтани касби нав ва ғайра), 

агар эътироф гардида бошад, ки ҷабрдида ба чунин навъи кумак ва нигоҳубин 

                                                 
360 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
361 Зухурзода Д.Ш. Проблемы регрессного требования государства к должностным лицам государственных органов – 
непосредственным причинителям вреда // Паѐми  Донишгоњи миллии Тољикистон. (Бахши илмњои иљтимої–иќтисодї 
љамъиятї). – Душанбе, 2018. – № 2. – С. 195. 
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муҳтоҷ аст ва барои гирифтани кӯмаки ройгон ҳуқуқ надорад, ҷуброн карда 

мешавад362.  

Яке аз навгонии КГ ҶТ, ки дар КГ ҶШС Тоҷикистон соли 1963 мавҷуд набуда, 

бо таклифу пешниҳоди олимони ҳуқуқшиноси ватанӣ363 зимни таҳияи КГ ҶТ ворид 

карда шуд, ҷуброни зарари маънавии ба шахс расонидашуда мебошад, ки дар яке аз 

қисматҳои боби 55-и Кодекси мазкур муқаррар шудааст. Ворид кардани институти 

ҷуброни зарари маънавӣ лозим ва саривақтӣ буд, зеро кафолати конститутсионии 

ҷуброни пурраи зарар ба ҷабрдида, ки дар моддаи 21-и Конститутсияи ҶТ 

муқаррар шудааст, на танҳо ҷуброни зарари моддиро дар бар мегирад, балки 

ҷуброни зарари маънавӣ низ ба он шомил мебошад364. Тибқи моддаи 1115-и КГ ҶТ 

зарари маънавӣ дар сурати мавҷуд будан гуноҳи зараррасон аз ҷониби зараррасон 

ҷуброн карда мешавад. Дар муқаррароти моддаи мазкур истисное мавҷуд аст, ки 

агар зарари маънавии бо зарари ба ҳаѐт ва саломатии шаҳрванд алоқамандбуда, ки 

аз манбаи хатари калон расида бошад; агар зарари маънавӣ ба шаҳрванд дар 

натиҷаи ғайриқонунӣ маҳкум кардан, ғайриқонунӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашидан, ба сифати чораҳои эҳтиѐтӣ ғайриқонунӣ истифода бурдани баҳабсгирӣ ѐ 

забонхат барои ба ҷое нарафтан, ғайриқонунӣ андешидани ҷазои маъмурӣ дар 

шакли ҳабс ѐ корҳои ислоҳи меҳнатӣ расонида шуда бошад; агар зарари маънавӣ 

дар натиҷаи паҳн кардани маълумоте, ки шаъну эътибор ва обрӯи кориро паст 

мезанад, расонида шуда бошад, инчунин дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи 

қoнун бе мавҷудияти гуноҳи зараррасон зарари маънавӣ рӯѐнида мешавад365. 

Муњаќќиќон зарари маънавии бо кирдори ҷиноятӣ расонидашударо ченнашаванда 

њисобидаанд366. Оид ба мафҳуми зарари маънавии бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашаванда дар қисмати поѐнии параграф қайд мекунем. Тибқи тавзеҳоти 

Қарори ПСО ҶТ «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба татбиқи қонунгузорие, ки 

иштироки ҷабрдидаро дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ба танзим медарорад» суд, судя 

                                                 
362 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми дуюм аз 11 декабри соли 1999. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
363 Менглиев Ш.М. Избранные труды по гражданскому праву. – Душанбе, «Истеъдод», 2011. – С. 527-542.  
364 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 28. 
365 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми дуюм аз 11 декабри соли 1999. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
366 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиќзода Ш.Л., Зокирзода З.Х., Зиѐбоева М.Н. Њуќуќи љиноятї: 
ќисми умумї. Китоби дарсї. – Душанбе, 2020. – С. 87. 
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масъалаи рӯѐнидани андозаи зарари маънавиро (дар мурофиаи ҷиноятӣ), ки ба 

ҷабрдида расонида шудааст, бояд бо назардошти муқаррароти КГ ҶТ баррасӣ 

намояд. Хусусияти хоси азобу шиканҷаи ҷисмонию маънавӣ аз ҷониби суд бо 

назардошти ҳолатҳои воқеие, ки ҳангоми онҳо зарари маънавӣ расонида шудааст, 

рафтори судшаванда бевосита пас аз содир намудани ҷиноят (масалан, 

нарасонидани кумак ба ҷабрдида), хусусияти хоси фардии ҷабрдида (синну сол, 

вазъи саломатӣ, рафтори ӯ дар лаҳзаи содир шудани ҷиноят ва ғайра), инчунин 

дигар ҳолатҳо муайян  карда мешавад367.   

Товони зарар аз ҷиноят аз нигоҳи қонунгузории мурофиавӣ–ҷиноятӣ бо 

меъѐрҳои КМҶ ҶТ танзим гардидааст. КМҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1961 то 1-уми 

апрели соли 2010 бо ворид кардани тағйиру иловаҳои зиѐд амал кард. Кодекси 

мурофиавии љиноятии нави ҶТ 14-уми октябри соли 2009 ќабул шуда, аз 1-уми 

апрели соли 2010 мавриди амал қарор дода шуд. Дар миқѐси ИДМ Тоҷикистон 

охирин давлате буд, ки КМҶ-ро қабул кард ва ин ҳолат ба худдорӣ намудан аз 

такрори иштибоҳоти дигар давлатҳо зимни таҳия ва қабули кодексҳои мурофиавии 

ҷиноятии хеш мусоидат намуд368. Кодекси мазкур муносибатњои мурофиавии судии 

љиноятиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он љумла тадбир ва усулњои товони зарар 

аз љиноятро ба танзим медарорад. Кодекси нави мурофиавии љиноятї, ки дар 

замони Истиқлолияти давлатии ҶТ ќабул шудааст, дар баробари ќабул намудани 

бисѐр нишондодњои ќонунгузории пешин ва истифодаи васеи таљрибаи 

ҳуқуқэҷодкунию њуќуќтатбиќсозии он аз бисѐр љињат аз КМҶ пешин афзалияту 

дастовардњои замони муосирро доро мебошад. Қабл аз ҳама дар моддаи 2-и 

сархати 3-и Кодекси мазкур ҳимояи манфиати ҷамъият, давлат ва ташкилотҳо, ки 

аз ҷиноят зарар дидаанд, ҳамчун вазифаи пешбурди мурофиаи судии ҷиноятӣ эълон 

гардид. Дастоварди бузурги онро масъалаи баррасишаванда, њифзи њуќуќи 

љабрдида ва товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ташкил медиҳад, ки 

                                                 
367 Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002–2019). – Душанбе, 2019. – С. 165.  
368 Искандаров З.Ҳ. Мурофиаи ҷиноятӣ: мафҳум, моҳият ва мақсади он // Пайѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(Бахши илмҳои иҷтимоӣ–иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ) – Душанбе, 2016. – №2/11. – С. 143.  
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дар боби алоҳида – боби 15-и КМҶ ҶТ «даъвои гражданӣ дар мурофиаи љиноятї» 

танзими худро ѐфтааст369.  

Мафҳуми ҷабрдидаи ҷиноят дар моддаи 42-и КМҶ ҶТ дарҷ гардидааст, ки 

мутобиқи он ҷабрдида шахсест, ки сарфи назар аз синну сол, ҳолати рӯҳӣ ва 

ҷисмонӣ ба ӯ аз ҷиноят зарари ҷисмонӣ, моддӣ ва маънавӣ расонида шудааст, 

инчунин шахсе мебошад, ки ҳуқуқу манфиатҳои ӯ зери таҳдиди бевоситаи сӯиқасд 

ба ҷиноят қарор гирифтааст. Инчунин ҷабрдида шахси ҳуқуқие низ эътироф шуда 

метавонад, ки дар натиҷаи содир гардидани ҷиноят ба ӯ зарари моддӣ ѐ маънавӣ 

расидааст. Тибқи муқаррароти ин модда шахс танҳо ҳамон вақт ҷабрдида эътироф 

мешавад, ки нисбати ӯ аз ҷониби мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ва суд қарор (таъинот) 

дар бораи эътироф намудани ҷабрдида бароварда шуда бошад370. Ин ҳолат аз 

ҷониби муҳаққиқон зери назари танқидӣ қарор гирифта, онҳо чунин мешуморанд, 

ки ҳолати ҳуқуқии шахси аз ҷиноят зарардида набояд аз иродаи шахсони 

мансабдори давлатӣ вобаста бошад, балки дар баробари содир шудани ҷиноят 

мавқеи шахсе, ки аз ҷиноят зарар дидааст, ба ҷабрдида табдил меѐбад371. ПСО ҶТ 

бо Қарори худ «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба татбиқи қонунгузорие, ки 

иштироки ҷабрдидаро дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ба танзим медарорад» тавзеҳ 

додааст, ки зарар ба ҷабрдида ҳам бо ҷиноят, ҳам бо кирдори бо қонуни ҷиноятӣ 

манъкардашуда, ки шахс дар ҳолати номукаллафӣ содир намудааст, расонида 

мешавад372.  

Аз мафҳуми пешниҳоднамудаи қонунгузорӣ дида мешавад, ки аз ҷиноят ба 

шахс 3 намуд зарар расонида мешавад: 1) ҷисмонӣ; 2) моддӣ ва 3) маънавӣ.  

Мафҳуми зарарҳои бо ҷиноят расонидашударо қонунгузории мурофиавии 

ҷиноятӣ надодааст. Аммо агар мо комплексӣ будани институти товони зарари бо 

ҷиноят расонидашударо ба инобат гирем, пас дар қонунгузории гражданӣ мафҳуми 

                                                 
369 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
370 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
371 Сафаров А.И. Оид ба баъзе пањлуњои  мафҳуми ҷабрдида  дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 

ҳуқуқӣ.– Душанбе, 2013. – №3. – С. 87.; Каримӣ Ҳ.Ҳ. Таъмини даъвои гражданї њамчун кафолати њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои љабрдида дар мурофиаи судии љиноятї / Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – 2019. – № 4(44). – 
С. 167.  
372 Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002–2019). – Душанбе, 2019. – С. 160.  

http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation


 

 

124 

зарари ҷисмонӣ дар шакли расонидани осеб ба шаҳрванд ѐ дигар намуди зарар ба 

саломатии ӯ муайян шудааст (моддаи 1101-и Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон)373. 

Муҳаққиқони ватанию хориҷӣ оид ба фаҳмиши зарари ҷисмонӣ ақидаҳои 

мухталифро пешниҳод кардаанд. Як гуруҳ зарари ҷисмониро ҳама намуди зарари 

ба саломатии инсон расонидашуда, аз ҷумла осеби ҷисмонӣ, ҷароҳат, захм ва дигар 

намуди зарар медонанд374. Дигар гурӯҳи олимон зарари ҷисмониро як намуди 

зарари моддӣ дониста, онро ба қасдан расонидашуда ва аз беэҳтиѐтӣ расонидашуда 

ҷудо мекунанд375. Ба ақидаи мо, чунин таснифоти зарари ҷисмонӣ ба мафҳуми он 

аҳамият надорад. Қонунгузории ҷиноятии кишвар гарчанде мафҳуми зарари 

ҷисмониро надода бошад ҳам, онро ба сабук, миѐна ва вазнин ҷудо кардааст (м.м. 

110-112-и КҶ ҶТ)376. Ба фикри мо, ин шакли ҷудокунӣ дуруст аст, зеро зарари 

ҷисмонӣ ҳама гуна зарар ба саломатии инсон мебошад, ки дар натиҷа ба қобилияти 

меҳнатии ӯ монеа эҷод мекунад ва қобилияти меҳнатиашро маҳдуд ѐ маҳрум 

месозад. 

Зарари моддӣ маънои бо кирдори ҷиноятӣ ба молумулк ва неъматҳои моддии 

шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат расонидани ҳамагуна зарарро дар назар 

дорад. Расонидани зарари моддӣ дар шакли несту нобуд кардан, тасарруф намудан, 

ба соҳибияти каси дигар супоридан ва ғ. зоҳир меѐбад. Қонунгузории ҷиноятӣ 

зарари моддиро ба зарари ҷиддӣ, калон ва махсусан калон гуруҳбандӣ кардааст377. 

Баъзе муҳаққиқон бар он назаранд, ки дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ хуб 

мешуд истилоҳи «зарари моддӣ» ба истилоҳи «зарари молумулкӣ» иваз карда 

                                                 
373 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми дуюм аз 11 декабри соли 1999. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
374 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 36.  
375 Садов А.Ю. Уголовно–процессуальный механизм восстановления нарушенных имущественных и неимущественных 
прав лиц, потерпевших от преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2008. – С. 189.; Голиков О.В. 
Совершенствование российского законодательсва в сфере защиты потерпевшего в уголовном процессе: дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2003. – С. 133.  
376 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
377 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ. Шарипов. –Душанбе, 2006. – С. 166-
168.  
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шавад, чунки зарари моддӣ дар худ инчунин зарари ҷисмониро низ дар бар 

мегирад378. 

Зарари маънавӣ намуди зарарест, ки ба ҳолати руҳию равонии инсон таъсир 

мерасонад. Қонунгузории гражданӣ зери мафҳуми зарари маънавӣ ранҷу азоби 

ҷисмонӣ ва маънавиро мефаҳмонад (м. 1116-и КГ ҶТ)379. Тафсиргарон бошанд, 

зарари маънавиро ҳамчун азобу шиканҷаи ҷисмонӣ ѐ рӯҳии шахс маънидод карда, 

зарари ҷисмонии ба шахс расонидашавандаро ба зарари маънавӣ алоқаманд 

мекунанд380. 

П.Х.  Алиева зери мафҳуми зарари маънавӣ маҷмуи дигаргуниҳои дар ҳаѐти 

руҳию равонии шахс бавуҷудомадаро қайд мекунад381. 

Профессор Ш.М. Менглиев зери мафҳуми зарари маънавӣ ҳолати шадиди 

руҳии ба шахсияти шаҳрванд алоқамандбудаеро мефаҳмонад, ки дар натиҷаи 

ҳуқуқвайронкунӣ пайдо шуда, дар шакли азияти равонии шаҳрванд зоҳир 

мегардад382. Мафҳуми пешниҳодшуда пурра буда, қобили дастгирӣ мебошад, чунки 

ҷиноят низ як намуд ҳуқуқвайронкунӣ мебошад ва дар баробари расонидани зарар 

ба неъматҳои моддӣ, инчунин ба неъматҳои ғайримоддӣ низ зарар мерасонад.   

Дар маҷмуъ муайян кардани намуд ва андозаи зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ зарур ва ҳатмӣ 

мебошад. Бо назардошти ин, КМҶ ҶТ дар моддаи 85 яке аз ҳолатҳоеро, ки оид ба 

парвандаи ҷиноятӣ бояд исботи худро ѐбанд «ҳолатҳое, ки хусусият ва андозаи 

зарари аз ҷинояти содиршуда расидаро муайян мекунанд» муқаррар кардааст383. 

Муайян кардани хусусият ва андозаи зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда 

дар бандубасти кирдор, таъин намудани ҷазо, таъмини манфиатҳои ҷабрдида ва 

андешидани чораҳо баҳри барқарор кардани зарари расонидашуда аҳамияти 

                                                 
378 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 37-38. 
379 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми дуюм аз 11 декабри соли 1999. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
380 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе, 2010. – С. 454-456.  
381 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 37-38. 
382 Менглиев Ш. Понятие морального вреда // Законность – основа правового государства. – Душанбе, 1995. – С. 32-33. 
383 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 

http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation


 

 

126 

аввалиндараҷа дорад384. Аммо қонунгузории ҷиноятию мурофиавии ҷиноятии 

кишварро бояд такмил дод, то пеш аз ҷазо додани шахси гунаҳгор масъалаи товони 

зарари расонидашуда ҳал карда шавад. Тибқи ақидаи А.И. Сафаров, «таҳлили 

қонунгузории ҷиноятии кишвар нишон медиҳад, ки он барои танзими фаъолияти 

ҷинояткор равона шуда, ҳифзи манфиатҳои ҳуқуқии ҷабрдида қариб ба назар 

намерасад. Ҳол он, ки  ҷабрдида дар баробари ҷинояткор ва давлат субъекти 

мустақили муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад»385. 

Мафҳуми даъвогари гражданӣ дар моддаи 43-и КМҶ ба тариқи зайл муқаррар 

гардидааст: даъвогари гражданӣ шахси воқеӣ ѐ шахси ҳуқуқие эътироф карда 

мешавад, ки ба ӯ дар натиҷаи содир шудани ҷиноят зарари молумулкӣ расонида 

шуда, оид ба рӯѐнидани он даъво пешниҳод кардааст. Даъвогари гражданӣ оид ба 

рӯѐнидани товони зарари маънавӣ низ метавонад даъвои гражданӣ пешниҳод 

намояд. Дар муқоиса бо КМҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1961 Кодекси амалкунанда 

дар институти даъвогари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ, ҳуқуқ ба даъвои 

гражданӣ ҷиҳати рӯѐнидани зарари маънавиро низ пешбинӣ кардааст, ки ин як 

қадами ниҳоят муҳим ҷиҳати инкишофи ҳифзи ҳуқуқҳои шахсони аз кирдори 

ҷиноятӣ зарардида ба ҳисоб меравад.  

Ҳамзамон, КМҶ амалкунанда ҷавобгарони гражданиро, ки бо даъвои 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ба парванда ҷалб мешаванд, шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқиеро номбар кардааст, ки тибқи қонун барои зарари расонидашуда 

масъулияти молӣ доранд (м. 54-и КМҶ ҶТ)386. Ин меъѐри ҳуқуқии ҳаволакунанда 

мебошад ва шахсони воқеию ҳуқуқие, ки ба зарари расонидашуда масъулияти молӣ 

доранд дар боби 55-и КГ ҶТ номбар шудаанд387. 

Ба танзими ҳуқуқии институти товони зарар аз ҷиноят меъѐрҳои дигар кодексу 

қонунҳо бахшида шудаанд. Аз ҷумла, КИҶҶ ҶТ (моддаи 111) тартиби ба меҳнат 

ҷалб намудани маҳкумшудаҳо ва нигоҳ доштани маблағҳо аз музди меҳнати онҳоро 

                                                 
384 Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. – Душанбе, «Деваштич», 2009. – С. 77. 
385 Сафаров А.И. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 
ҳуқуқӣ. – 2013.  – №3. – С. 82. 
386 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
387 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми дуюм аз 11 декабри соли 1999. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
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тибқи тартиби муқаррарнамудаи КМГ ҶТ барои қонеъ кардани манфиати 

ҷабрдидаҳо пешбинӣ намудааст. Варақаҳои иҷроиявии аз ҷониби судҳо вобаста ба 

ҳукм, қарор, таъинот ва ҳалнома додашаванда ба сифати ҳуҷҷате баромад 

мекунанд, ки дар асоси онҳо рӯѐниш аз ҳисоби музди меҳнати маҳкумшуда 

нигаронида мешавад388. ҚҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» низ дар танзими 

институти товони зарар аз ҷиноят саҳми назаррас дошта, тартиби рӯѐниши зарари 

расонидашударо аз рӯи иҷроварақаҳои пешниҳодшуда муқаррар менамояд.  

Чи гунае ки дар боби якуми диссертатсия ќайд кардем, меъѐрњо оид ба 

рўѐнидани товони зарари аз кирдори ҷиноятӣ расонидашуда дар соњањои гуногуни 

њуќуќ, ба монанди њуќуќи ҷиноятӣ, њуќуќи мурофиавї–љиноятӣ, ҳуқуқи гражданӣ, 

ҳуқуқи мурофиавї–гражданї ва ѓ. љой доранд. Бо ин сабабњо мо товони зарари аз 

љиноят расонидашударо институти комплексии байнисоњавии њуќуќ донистем. 

Таҳлили механизми амалкунандаи товони зарар аз ҷиноят дар ҶТ нишон дод, 

ки мањз аз мавќеи фаъоли љабрдида дар бисѐр ҳолатҳо натиљаи фаъолият доир ба 

товони зарари ба ў расонида вобаста аст. Дар ҶТ товони зарари ба љабрдида бо 

кирдори љиноятӣ расонидашуда бар души давлат набуда, балки ин масъулият бар 

души шахси љинояткор ѐ ба шахсе гузошта шудааст, ки барои дуруст ба роњ 

мондани рафтори ў масъул мебошад. Давлат танњо механизми ќонунии ситонидани 

товони зарари бо љиноят расонидашударо танзим мекунад. Љуброни зарар аз 

њисоби давлат танҳо ба шахсоне кафолат дода мешавад, ки дар натиљаи амалњои 

террористї зарар дидаанд (м. 22-и ҚҶТ«Дар бораи мубориза бо терроризм»)389 ѐ 

дар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо 

ба шахс зарар расонида шудааст (м. 32-и Конститутсияи ҶТ ва м. 1086-и КГ ҶТ). 

Дар чунин ҳолат маблағи аз буҷети давлат ба ҷабрдида ҳамчун товони зарар 

пардохтшуда, ба тариқи даъвои регресӣ аз шахси зараррасон талаб карда 

мешавад390.  

                                                 
388 Тафсир ба Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ / З.А. Камолов, А.И. Сафарзода, Ш.Л. Холиқов, Т.Ш. Шарипов, Ф.И. 
Ғаниев, П.Н. Наврузова. – Душанбе, 2018. – С. 387-389.  
389 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо терроризм». [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
https://www.mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.11.2021). 
390 Зухурзода Д.Ш. Проблемы регрессного требования государства к должностным лицам государственных органов – 
непосредственным причинителям вреда // Паѐми  Донишгоњи миллии Тољикистон (Бахши илмњои иљтимої–иќтисодї ва 
љамъиятї). – Душанбе, 2018. – №2. – С. 195.  
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Иштироки љабрдида дар мурофиаи судии љиноятии ҶТ хусусияти фаъол 

дошта, аз хоњиши ў, яъне амалҳои пешнињоди даъвои гражданӣ, ќабули молумулк 

(маблаѓњои пулї, дигар молумулк, бахшиш ва ѓайра) дар њолати товони ихтиѐрии 

зарар аз ҷониби шахси ҷиноятсодиркарда ва дигар амалњои муҳим вобаста аст. 

Љабрдида ва даъвогари гражданӣ дар сурати аз љониби гунањгор анҷом додани 

амалњои ислоњи зарари расонида, њуќуќи кам кардани талаботњои даъвогї ѐ 

умуман даст кашидан аз онњоро дорад. Дар мурофиаи љиноятӣ тартиби гузоштани 

уҳдадории товон намудани зарари аз љиноят расонидашуда аз њолатњои мушаххаси 

ҷиноятӣ вобаста аст. 

Чи тавре ки амалияи њуќуќтатбиќкунї нишон медињад, шакли аз њама содда ва 

муносиби њолати бамиѐнмеомада, ки дар он истифодаи њама механизми рўѐнидани 

товони зарар имконпазир аст, њолатест, ки агар  шахси љиноят содиркарда пурра 

муайян шуда бошад, ќобилияти љавобгарї дошта бошад ва иќтидори молии 

пардохт кардани товони зарарро доро бошад. Онро метавон варианти «беҳтарин»–

и рушди муносибатњои њуќуќї доир ба рўѐнидани товони зараре, ки аз љиноят 

расонида шудааст, номид. Аммо ҳолатҳои зикршуда барои њар як љинояти 

содиршуда имконпазир нестанд. Дар њолатњое, ки шахси љиноят содиркарда 

муайян карда нашудааст, ѐ ин ки чунин шахс имконияти ҷуброни зарарро надошта 

бошад, дар марҳилаи кунунии инкишофи қонунгузории кишвар талаботи љабрдида 

ҷиҳати товони зарари ба ӯ расонидашуда бе ќаноат мемонад.  

Тавре аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, танҳо дар соли 2021 дар ҷумҳурӣ 

24 118 (бисту чор ҳазору яксаду ҳаждаҳ)  ҷиноят  содир гардида, аз ин шумора 15 563 

(понздаҳ ҳазору панҷсаду шасту се) адади он ошкор шудааст391. Амалан дар замони 

муосир қонеъ гардидани талаботи љабрдида аз њолатњои зерин вобастагї дорад: 1) 

муваффақ шудан ѐ нашудани мақомоти њифзи њуќуќ дар ошкор намудани љиноят;  

2) қобилияти ҷубронкунӣ доштани вазъи молумулкии шахси љиноят содирнамуда.  

Њолатњои зикршуда зарурати љустуљўи роњњои муносиби беҳтар намудани 

механизми амалкунандаи товони зарар аз љиноятро пеш меоранд.  

                                                                                                                                                                       
 
391 Нишасти матбуотии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти хизматии кормандони 

милитсия дар соли 2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://www.vkd.tj/ (санаи муроҷиат: 10.03.2022).  
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 Институти товони зарар аз љиноятро дар Тољикистони муосир дар асосњои 

санадњои гуногуни ќонунгузорї ва тањќиќи адабиѐти васеи илмї бо назардошти 

аќидањои олимон тањлил намуда, метавон механизми зерини татбиќи онро муайян 

ва пешнињод намуд.      

Ќонунгузории амалкунандаи ЉТ панҷ усули товони зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашударо пешбинї мекунад:  

1) товони ихтиѐрии зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда;  

2) баргардонидан (реститутсия)–и мурофиавӣ–љиноятї;  

3) даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ; 

4) аз ҷониби суд бо ҳукми судӣ барқарор кардани зарари молумулкии бо 

ҷиноят расонидашуда; 

5) товони зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда бо тартиби мурофиаи 

судии гражданӣ. 

 Барои тањќиќи воќеии институти товони зарар аз љиноят дар Тољикистон 

тањлилу баррасии њар як усули зикршударо мувофиќи маќсад мешуморем.  

Аввалан, ба шахси зараррасон тибќи ќонунгузории ҷиноятӣ имконият дода 

шудааст, ки ба таври ихтиѐрї зарари ба љабрдидаи љиноят расонидаашро ҷуброн 

намояд. Амали мазкур ба фаъолнокии  бевоситаи шахси гунањгор вобастагї дорад, 

ки онро дар илми њуќуќшиносї «амали мусбии баъд азҷиноятӣ» низ меноманд392. 

Он бањри бартарафсозии оќибатњои зараровари аз кирдори љиноятї расонида 

равона шуда, аслан дар доираи институтњои пушаймонї аз кирдор ва оштӣ шудан 

бо ҷабрдида ба амал бароварда мешаванд. Тартиби ҷуброни ихтиѐрии товони 

зарар аз љиноят њамчун усули мустақилонаи барќарор намудани товони зарар аз 

ҷониби ќонунгузор дар КМҶ ҶТ пешбинї нашуда, он њамчун шарти њатмӣ зимни 

ќатъ кардани парвандаи љиноятї аз рўи пушаймонї аз кирдор ва оштӣ шудан бо 

ҷабрдида ва яке аз ҳолатҳои сабуккунандаи кирдори ҷиноятӣ дониста мешавад393. 

Чи хеле Д.М. Берова дуруст ќайд мекунад, масъалаи танзими товон намудани 

зарари бо ҷиноят расонидашуда аз ҷониби шахси гунаҳкор ба таври ихтиѐрӣ берун 

                                                 
392 Сафаров А.И. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 
ҳуқуқӣ.  – Душанбе, 2013. – № 3(03). – С. 89. 
393 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ. Шарипов. –Душанбе, 2006. – С. 144-
145,170-173.  
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аз доираи мурофиаи љиноятї ќарор дорад394. Миқдор ва усули ҷуброни зарари бо 

ҷиноят расонидашуда дар чунин шакли барқароркунӣ байни ҷабрдида ва шахси 

кирдори ҷиноятиро содиркарда мустақилона муайян карда мешавад, дар њолати ба 

созиш омадани онњо  на њамеша чунин шакли созиш дар қабати маводњои парванди 

ҷиноятӣ ҷой дода мешавад395.  

Тавре қайд гардид, шакли товони ихтиѐрии зарар ба љабрдида тибќи ќонун 

муайян карда нашудааст. Аз ин рў, дилхоњ шакле, ки ба талаботи ќонун ѐ дигар 

санади меъѐрї–њуќуќӣ мухолиф нест, ќобили ќабул дониста мешавад. Масалан, 

пешнињоди ашѐи њамон навъ ва сифат, бевосита бартараф намудани зарари аз 

кирдорњои гунаҳгор расонида, ки бо бартараф намудани осеби љисмонї 

алоќаманданд, љуброни зарари расонида дар шакли пулї, расонидани кумак ба 

љабрдида (масалан, пардохти муолиља, барќарор кардани вазъи моддии љабрдида 

бо роњи ба ў баргардонидани арзиши моддии ашѐ ѐ амволи гумшуда ва дигар 

усулњо)396.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ бо сабаби 

пушаймони аз кирдор (агар шахс бори аввал ҷиноят содир карда бошад) ва оштӣ 

шудан бо ҷабрдида, ки яке аз талаботи ҳатмии он аз ҷониби гунаҳгор ихтиѐран 

ҷуброн намудани зарари расонидашуда мебошад, танҳо нисбати шахсони ҷиноятӣ 

дараҷаи начандон вазнин ѐ дараҷаи миѐна содиркарда татбиқ мешавад (м.м. 72-73-и 

КҶ ҶТ). Дар дигар ҳолатҳо бевосита пас аз содир намудани ҷиноят расонидани 

ѐрии тиббӣ ѐ кумаки дигар ба ҷабрдида, ихтиѐран талофӣ кардан ѐ рафъ сохтани 

зарари моддӣ ва маънавии дар натиҷаи ҷиноят расонидашуда, анҷом додани 

амалҳои дигаре, ки ба ислоҳи зарари ба ҷабрдида расонидашуда равона 

гардидаанд, ҳамчун ҳолати сабуккунандаи кирдор ба инобат гирифта мешавад (қ. 

1-и м. 61-и КҶ ҶТ) 397. 

                                                 
394 Берова Д.М. Возмещение вреда, как условие прекращения уголовного преследования (дела) в порядке, 
предусмотренном ст. 25 УПК РФ // Рос. следователь. – 2005. – № 6. – С. 32. 
395 Чунин нуқтаи назар дар ақидаҳои А.С. Герасименко низ ба назар мерасад. Ниг: Герасименко А.С. Добровольное 
возмещение вреда в уголовном судопроизводстве // Закон и право. – 2008. – № 8. – С. 71. 
396 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон / Муњаррири   масъул  Њ.Њ. Шарипов. –Душанбе, 2006. – С. 144-
145.  
397 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 

http://mmk.tj/legislation
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Дар хулосаи баррасии масъалаи љуброни ихтиѐрии товони зарар аз љиноят 

доир ба он њолатњое қайд кардан зарур аст, ки љабрдида ва шахси 

ҷиноятсодиркарда (гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда) дар бораи дар 

оянда товон намудани зарари расонидашуда, яъне баъд аз ќатъ намудани 

парвандаи ҷиноятӣ (таъқиби ҷиноятӣ) созиш менамоянд. Аќидаи дурусте љой 

дорад, ки дар њолати мазкур ќатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ нодуруст аст, зеро 

шахси ҷиноятсодиркарда (гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда) танњо 

ваъдаи ислоњи зарари аз љониби ў расонидаро медињад ва воқеан зарари 

расонидашуда бидуни ҷуброн боқӣ мемонад398. Албатта, аксаран љабрдидагон ба 

даст овардани маблаѓњои пулиро аз шахси ҷиноятсодиркарда (гумонбаршуда, 

айбдоршаванда, судшаванда), бигузор њатто дар оянда њам бошад, назар ба татбиќ 

намудани љазои ҷиноятӣ аз љониби суд нисбати зараррасон афзалтар мешуморанд. 

Дар ин ҳолат ҷабрдидаи ҷиноят «таваккал» намуда, ба мақомоти пешбарандаи 

таъқиби ҷиноятӣ ѐ суд ариза дар бораи пурра ҷуброн гардидани зарари 

расонидашуда ва даст кашидан аз даъво пешниҳод мекунад. Аммо дар оянда, баъд 

аз қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ (таъқиби ҷиноятӣ) ҷуброн нашудани зарари 

расонидашуда мушкилотҳои амалиро пеш меорад.  

Аз ин рў, чи гунае ки В.Н. Курченко дуруст ќайд мекунад, қонунгузор бояд 

меъѐрҳоеро муқаррар намояд, ки мутобиқ ба он шахсони пешбарандаи мурофиаи 

ҷиноятӣ ҷиҳати воқеан ҷуброн шудани зарари расонидашуда аз ҷониби шахси 

ҷиноятсодиркарда боварӣ ҳосил намоянд399. Мо низ мавќеи Т.И. Ширяева ва 

дигаронро оид ба он ки оштии љабрдида ва шахси ҷиноятсодиркарда 

(гумонбаршуда, айбдоршаванда, мањкумшуда) бояд бо њуљљати алоњида ба ќайд 

гирифта шавад, љонибдорї мекунем400. Аз ҷониби қонунгузор танзим намудани 

ҳолати мазкур бо ворид кардани меъѐр дар бораи «созиши оштї», ки дар он бояд 

моњияти созиши бадастомада, муҳлати иљроиши он, инчунин љавобгарї барои 

                                                 
398 Карпиков А.С., Каплан М.И., Жупанов А.Н. Возмещение органами предварительного расследования причиненного 
преступлением имущественного вреда. – Брянск, 2004. – С. 84.; Чувилев А., Ерохина Н. Надзор за законностью 
прекращения уголовных дел в связи с деятельным раскаянием // Законность. – 1999. – № 8. – С. 22. 
399 Курченко В.Н. Примирение сторон и деятельное раскаяние как основание прекращения уголовного дела // Уголовный 
процесс. – 2005. – № 9. – С. 41. 
400 Ширяева Т.И. Юридическое лицо как потерпевший и особенности его участия в уголовном судопроизводстве: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2008. – С. 22. 
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иљро накардани он ва њолатњои дигари ба ин монанд ба ќайд гирифта шаванд, аз 

манфиат холӣ нест. Ин ба њар як субъекти мурофиаи љиноятї имкони таъмини 

ќонунии созиши бадастомада ва шаффофияти шакли оштии байни љабрдидаи 

љиноят ва шахси гунањгорро кафолат медињад. Ба ақидаи Т.И. Ширяева, ҳадди ақал 

созиш миѐни љабрдида ва шахси ҷиноятсодиркарда (гумонбаршуда, 

айбдоршаванда, мањкумшуда) басташуда бояд дар баробари аризаи љабрдида ба 

суд, инчунин муфатиш, шахси тањќиќбаранда ва прокурор  пешнињод карда шавад 

ва он бояд ба маводњои парвандаи ҷиноятӣ замима карда шавад401.  

Баргардонидан (реститутсия)–и мурофиавӣ–ҷиноятӣ ҳамчун усули ҷуброни 

зарари расонидашуда бо КМҶ ҶТ танзими худро ѐфтааст. Дар м.м. 79, 80-и КМҶ 

далелњои шайъї ва тартиби нигоњдории онњо муқаррар шудааст ва дар ҳолатҳои 

зарурӣ баргардонидани онҳо ба соњиби ќонуниаш, ки аз охирин ашѐ ба таври 

ѓайриќонунї ситонида шудааст, пешбинӣ гардидааст. Баргардонидан шакли 

нисбатан муносиби товони зарар аз љиноят мебошад, зеро љабрдида аз як ќатор 

оќибатњои номатлуб, ба монанди муфлисшавї, норасої ва ѓайра раҳо меѐбад. 

Зимни баргардонидан  назар ба дигар шаклҳои ҷуброни зарари расонидашуда 

вазъи молумулкии љабрдида, ки бо љиноят вайрон шудааст, нисбатан зудтар 

барќарор  карда мешавад402. 

Барои самаранокии усули баргардондани мурофиавӣ–ҷиноятӣ тадбирњо доир 

ба љустуљў ва ҳабс кардани амволи рабудашуда дар њолате ки онњо сари ваќт дар 

марњилаи оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ ѐ ин ки баъд аз он, вале на дертар аз 

ирсол намудани парванда ба суд чораљўї шудаанд, бахусус муҳим мебошанд. Сари 

ваќт андешидани чунин тадбирҳо калиди муайянкунии амволи рабудашуда, ҳабс ва 

баъдан ба соњиби ќонуниаш баргардонидани он мебошад.  

КМҶ ҶТ дар хусуси институти реститутсияи мурофиавӣ–ҷиноятӣ чунин 

муқаррар кардааст: дар сурати аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ва прокурор 

наандешидани чорае, ки рӯѐнидани товони зарари бо ҷиноят расонидашуда, иҷрои 

ҷазо дар намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва эҳтимоли 

                                                 
401 Ширяева Т.И. Юридическое лицо как потерпевший и особенности его участия в уголовном судопроизводстве: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2008. – С. 23. 
402 Иванов Д.А. Значение разработки механизма возмещения вреда, причиненного преступлением в досудебном 
производстве по уголовному делу // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2014. – № 4. – С. 20. 
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мусодираи молу мулкро таъмин менамояд, судя бо қарори худ мақомоти 

тафтишотро вазифадор мекунад, ки чораҳои зарурии таъминотӣ андешанд (м. 267 

КМҶ ҶТ)403. Бо мақсади таъмини даъвои гражданї аз ҷониби таҳқиқбаранда, 

муфаттиш ва прокуррор бояд як ќатор амалњои тафтишии саривақтӣ, аз ҷумла 

њабси молу мулк, кофтуков, ѐфта гирифтан, азназаргузаронї ва ғайраҳо гузаронида 

шаванд404.  

Андешидани чунин чораҳо ҳамчун ваколати муфаттиш дар марҳилаи тафтиши 

пешакӣ ва ҳамчун ҳолате, ки прокурор нисбати парвандаи ҷиноятии бо фикри 

айбдоркунӣ воридшуда бояд мавриди санҷиш қарор диҳад дар Кодекси мазкур 

муқаррар гардидааст (м. 67 ва 247-и КМҶ ҶТ). Аммо дар хусуси ҳамчун уҳдадорӣ 

вогузоштани андешидани чораҳои зикргардида аз ҷониби таҳқиқбаранда зимни 

анҷом додани амалҳои таҳқиқӣ ва прокурор дар самти назорати иҷрои қонунҳо 

ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакии парвандаи  ҷиноятӣ аз ҷониби қонунгузор 

сарфи назар шудааст. Чи тавре ки И.Т. Маҳмудов бамаврид қайд мекунад, 

назорати прокурорӣ дар самти иҷрои дақиқ ва якхелаи қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва 

тафтиши пешакӣ яке аз усулҳои муҳимми ҳифзи ҳуқуқҳои конститутсионии инсону 

шаҳрванд ва таъмини баробарии тарафҳо дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ба шумор 

меравад, зеро дар ҷараѐни гузаронидани амалҳои алоҳидаи таҳқиқию тафтишӣ 

эҳтимолияти дахолат кардан ба ҳуқуқњои конститутсионии шахс ҷой доранд405. Аз 

ҷониби шахсони мансабдор, аз ҷумла прокурор андешидани роҳҳои ҷуброни 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда дар мурофиаи ҷиноятӣ, маънои таъмини 

ҳуқуқҳои конститутсионии ҷабрдидаи кирдори ҷиноятиро дорад. Ҳамзамон, 

муқаррар кардани уҳдадории андешидани ҷораҳои таъминотӣ ҳамчун меъѐри 

ҳуқуқӣ аз талаботи м. 267-и КМҶ ҶТ бармеояд. 

Аз ин лиҳоз, барои боз ҳам самаранок гардонидани фаъолияти мақомоти 

таъқиби ҷиноятӣ дар самти андешидани чораҳо баҳри таъмини товони зарар аз 

љиноят чунин меҳисобем, ки ба қ. 4-и м. 41-и КМҶ ҶТ, ки ба вазифаҳои 
                                                 
403 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
404 Каримӣ Ҳ.Ҳ. Таъмини даъвои гражданї њамчун кафолати њимояи њуќуќ ва манфиатњои љабрдида дар мурофиаи 
судии љиноятї // Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – 2019. – № 4. – С. 168.  
405 Мањмудов И.Т. Функсияњои прокурор дар давраи тафтишоти пешакї аз рўйи парвандањои љиноятї // Паѐми  
Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимої,иќтисодї ва љамъиятї) – 2020 – №9 – С. 334-339.  
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таҳқиқбаранда бахшида шудааст, сархати нав бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

« – барои таъмини даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо дар намуди ҷарима, ситонидани 

дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии мусодираи молу мулк чораҳои 

таъхирнопазир андешад;» ва ба қ. 1-и м. 168-и КМҶ ЉТ, ки дар он ваколати 

прокурор дар самти назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакии 

парвандаи  ҷиноятӣ муқаррар гардидааст, сархати нав бо мазмуни зерин илова 

карда шавад: « – дар њолати аз ҷониби таҳқиқбаранда ва муфаттиш наандешидани 

чораҳо барои таъмини даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо дар намуди ҷарима, 

ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии мусодираи молу мулк, 

ба таҳқиқбаранда ва муфаттиш барои саривақт андешидани чунин чораҳо супориш 

медиҳад;». 

Ҷустуљўи саривақтии молу мулки аз љабрдида рабудашуда ва баргардонидани 

он ба соњиби ќонуниаш на танҳо баҳри ҷуброни зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда манфиатовар аст, инчунин дар вақти зарурӣ андешидани чунин 

чораҳо «занљири ҷиноятӣ»–ро канда мекунад ва интиќоли молу мулки ѓайриќонунї 

ба даст овардаро ба шахси сеюм ѓайриимкон мегардонад, ин бошад, пањншавии 

онро дар муомилоти гражданӣ, ќонунигардонии молу мулки бо роњи љиноят ба 

даст омада пешгирї мекунад.  

Яке аз институтҳои марказии мурофиаи љиноятї оид ба рўѐнидани товони зарар 

аз љиноят даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад406. 

Танзими њуќуќии институти мазкур тибќи м.м.  44 (даъвогари гражданӣ), 54 

(ҷавобгари гражданӣ) ва боби 15 (даъвои гражданӣ дар парвандаи ҷиноятӣ)-и КМҶ 

ҶТ ба роњ монда шудааст407.  

Мафњуми ќонунии даъвои гражданӣ дар КМҶ ЉТ љой надорад, ќоидањои 

меъѐрии тартиб додани он низ  оварда нашудаанд. Дар адабиѐти илмӣ даъвои 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ њамчун талабот оид ба товони зарари молумулкӣ, 

инчунин оид ба љуброни зарари маънавие, ки бо љиноят расонида шудааст, 

                                                 
406 Иванов Д.А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при производстве предварительного 
расследования, в целях создания гарантий возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступлений // Библиотека 
криминалиста (Научный журнал). – 2016. – № 5 (28). – С. 230-236. 
407 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021).  
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фаҳмида мешавад408. Оид ба шакли пешниҳоди даъвои гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ қонунгузории мурофиавии ҷиноятии кишвар шакли хаттӣ ва шифоҳии 

онро муқаррар карда, доир ба муҳтавои аризаи даъвогии мазкур чизе пешбинӣ 

нашудааст. Муҳаққиқон бошанд ба муқаррароти ҳаволакунандаи КМҶ ҶТ (қ. 5 м. 

126) такя намуда, муҳтавои аризаи даъвогии гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ 

пешниҳодшавандаро ба мисли муқаррароти КМГ дар хусуси пешниҳоди аризаи 

даъвогӣ ба суд андешаронӣ кардаанд409. Олимони дигар бошанд ба ин ақида розӣ 

нашуда, қайд мекунанд, ки аризаи даъвогии гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ 

набояд ба талаботҳои КМГ пурра ҷавобгӯ бошад410. Мо ақидаи охиронро дастгирӣ 

карда, ба таҳлили аввала, пеш аз ҳама бо он розӣ шуда наметавонем, ки миѐни 

аризаи даъвогӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ва аризаи даъвогӣ дар мурофиаи гражданӣ 

фарқияти ҷиддӣ мавҷуд аст. Аввалан, аризаи даъвогӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ 

метавонад ҳам хаттӣ ва ҳам шифоҳӣ арз карда шавад, аммо дар мурофиаи 

гражданӣ аризаи шифоҳӣ вуҷуд надорад. Сониян, даъвогари гражданӣ дар 

мурофиаи ҷиноятӣ уҳдадор нест, ки талаботи даъвои худро исбот намояд, ин 

уҳдадорӣ ба зиммаи мақомоти таъқиби ҷиноятӣ вогузор аст, дар мурофиаи 

гражданӣ бошад ҳолати баръакс ҳукмфармост. Солисан аризаи даъвогӣ дар 

мурофиаи ҷиноятӣ метавонад бе нишон додани ҷавобгарони гражданӣ пешниҳод 

карда шавад.  

Бо ин асосҳо мувофиқи мақсад аст, ки шакл ва муҳтавои соддаи аризаи 

даъвогии гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ аз ҷониби қонунгузор муқаррар карда 

шавад. Мавҷудияти чунин муқаррарот ба манфиати таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои 

қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ буда, беасос рад шудани аризаҳои даъвогии 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятиро пешгирӣ менамояд. Инчунин, бо муқаррар 

кардани муҳтавои аризаи даъвогии гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ асосҳои 

                                                 
408 Искандаров З.Њ., Шоќулова С.И. Масоили мубрами тартиби пешнињод намудани даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї // Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – 2020. – № 3(47). – С. 26.; Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. – 
Душанбе: «Деваштич», 2009. – С. 68.   
409 Юлдошев Р.Р., Нозиров Н.А., Имомназаров Ф.С. Мурофиаи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ: курси лексияҳо // Зери таҳрири 
Р.Р. Юлдошев. – Душанбе, 2016. – С. 227-228.; Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. – Душанбе: «Деваштич», 2009. – С. 72-73. 
410 Искандаров З.Х., Шоқулова С.И. Масоили мубрами тартиби пешнињод намудани даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї // Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. – № 3(47) – С.  27-28. 
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эътирофи даъвогари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ мушаххастар гашта, 

монеаҳои амалиро пеш намеорад.  

Дар замони имрўза тибқи қонунгузории амалкунанда яке аз шаклҳои асосии 

товони зарари бо љиноят расонидашуда дар мурофиаи судии ҷиноятӣ – рўѐнидани 

он аз њисоби шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда бо тартиби пешниҳоди даъвои 

гражданӣ мебошад, ки аз љониби љабрдида њангоми баррасии парвандаи љиноятї 

изњор карда мешавад. Даъвои граждании љабрдида амалан усули ягонаи 

њаматарафаи товони зарар аз љиноят мебошад411. 

Ҳам дар назарияи ҳуқуқэҷодкунї ва њам дар амалияи њуќуќтатбиќсозї ба 

истифодаи институти даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ афзалият дода 

мешавад, ки он чунин асосњо дорад412: аввалан институти мазкур имкон медињад 

парвандаи ҷиноятӣ њамаљониба баррасї гардад, яъне, њолатеро дар бар мегирад, ки 

тавассути он хусусият, андозаи зарари бо љиноят расонидашуда исбот карда 

мешаванд ва ба шахси ҷиноятсодиркарда ҷазои мувофиқи кирдораш таъин карда 

мешавад; дуввум, истифодаи институти даъвои гражданї имкон медињад, ки шахс 

барои њифзи њуќуќњои худ ва барќарор намудани зарари ба ў бо амали љиноятї  

расонидашуда пешнињоди даъво кунад, њатто дар њолате, ки дар бораи шахси 

зараррасон маълумоти даќиќ набошад;  сеюм, истифодаи институти мазкур боиси 

сарфаи ваќт ва маблаѓњои буљети давлатї ва пешгирии такрорѐбии баррасии њамон 

њолати парвандаи љиноятї ба тартиби мурофиаи судии гражданӣ мегардад; чорум, 

истифодаи институти товони зарар аз љиноят тавассути даъвои гражданї асоси 

воқеӣ ба маќомоти таъқиби ҷиноятӣ ҷиҳати љустуљўи амволи дуздидашуда, 

инчунин молу мулке, ки онро бо маќсади таъмини даъво њабс кардан мумкин аст, 

мегардад; панљум, истифодаи институти мазкур боиси озод намудани ҷабрдида аз 

пардохт намудани бољи давлатї зимни баррасии даъвои гражданӣ якљоя бо 

парвандаи ҷиноятӣ мегардад. 

Доир ба мафҳуми даъвогари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ олимон фикру 

мулоҳизаҳои гуногунро пешниҳод кардаанд. Чунончи, З.Ҳ. Искандаров ва С.И. 

                                                 
411 Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. – Душанбе: «Деваштич», 2009. – С.68-69.; Анощенкова С.В. Уголовно–правовое учение 
о потерпевшем / Под ред. Н. А. Лопашенко. – М., 2006. – С. 124.  
412 Ғозиев М. Мурофиаи ҷиноятӣ. – Душанбе: «Деваштич», 2009. – С. 68-69. 
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Шоқулова чунин мафҳуми даъвогари гражданиро пешниҳод кардаанд: «Даъвогари 

гражданї дар мурофиаи љиноятї шахси воќеї ѐ њуќуќие мебошад, ки ба ў эњтимолї 

ѐ воќеан бо љиноят ѐ кирдори бо КЉ ЉТ манъгардидаи шахси номукаллаф зарари 

молумулкї ва ѐ маънавї расонидашуда, талабаш дар хусуси рўѐнидани товони 

онњо аз љониби маќомоти ваколатдор баррасї ва њал карда мешавад, њамзамон, 

маќомоти ваколатдор љињати ба ин њайс эътироф гардидани ў санади мувофиќ 

ќабул кардааст»413. Ҷои дигар муҳаққиқони мазкур дар мафҳуми даъвогари 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ танҳо шахси аз ҷиноят зарардидаро номбар 

кардаанд, яъне зарари расонидашударо ба молумулкӣ ва маънавӣ ҷудо 

накардаанд414. Ба мафҳуми мазкур ба истиснои қисмати намудҳои зарари ба 

даъвогари гражданӣ расонидашаванда дар дигар қисматҳояш розӣ шудан мумкин 

аст. Саволе ба миѐн меояд, ки чаро шахси воқеии аз ҷиноят зарари ҷисмонидидаро 

даъвогари гражданӣ эътироф кардан мумкин набошад? Ба ақидаи мо, новобаста аз 

намуди зараре, ки бо ҷиноят ба шахс расонида шудааст, ӯ метавонад дар парвандаи 

ҷиноятӣ ҳамчун даъвогари гражданӣ баромад намояд. Ақидаи мазкур бо он 

асоснок аст, ки дар бисѐр маврид зарари маънавӣ дар натиҷаи зарари ҷисмонии ба 

шахс расонидашуда ба миѐн меояд ва ин ду намуди зарар бо ҳам алоқаманданд415, 

аз ин лиҳоз, дар мафҳуми даъвогари гражданӣ ҷой додани зарари маънавӣ ва берун 

кардани зарари ҷисмонӣ аз он ба мақсад мувофиқ нест. 

Қонунгузории мурофиавӣ бошад, ду намуди мафҳуми даъвогари гражданиро 

муқаррар кардааст. Якум, дар қ. 1-и м. 44-и КМҶ ҶТ мебошад, ки мутобиқи он 

даъвогари гражданӣ шахси воқеӣ ѐ шахси ҳуқуқие эътироф карда мешавад, ки ба ӯ 

дар натиҷаи содир шудани ҷиноят зарари молумулкӣ расонида шуда, оид ба 

рӯѐнидани он даъво пешниҳод кардааст. Инчунин муқаррар шудааст, ки даъвогари 

гражданӣ оид ба рӯѐнидани товони зарари маънавӣ низ метавонад даъвои 

гражданӣ пешниҳод намояд.  Дар м. 127-и КМҶ ҶТ тарзи дигари мафҳуми даъвои 

гражданӣ пешбинӣ гардидааст, ки он чунин аст: Шахсе, ки аз ҷиноят ѐ кирдори бо 

                                                 
413 Искандаров З.Х., Шоқулова С.И. Оид ба нишонањои хос ва мафњуми даъвогари гражданї дар мурофиаи љиноятї // 
Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, №4 (12) 2018 – С. 52-59. 
414 Искандаров З.Х., Шоқулова С.И. Масоили мубрами тартиби пешнињод намудани даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї // Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. – № 3(47) – С. 22.  
415 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 123-124.; Тафсири Кодекси граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон(қисми якум). – Душанбе, 2010. – С. 454-456.  
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КҶ манъгардидаи шахси номукаллаф зарар дидааст, ѐ намояндаи ӯ ҳуқуқ доранд аз 

лаҳзаи оғози парвандаи ҷиноятӣ то оғози тафтиши судӣ даъвои гражданӣ арз 

кунад416. Шакли охирини мафҳуми пешниҳоднамудаи қонунгузорӣ дурусттар 

мебошад ва танҳо дар қисмати «шахс» онро бояд бо «шахси воқеӣ ва ҳуқуқие» 

пурра кард. Лозим мешуморем, ки мафҳумҳои даъвогари гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ, ки дар КМҶ ҶТ (қ. 1 м. 44 ва қ. 1 м. 127 ) муқаррар шудаанд, бозбинӣ шуда, 

онҳо дар як шакли умумӣ ва ба ҳам мувофиқ пешбинӣ карда шаванд. Чунки дар м. 

44-и Кодекси мазкур танҳо «зарари молумулкӣ ва маънавӣ» дарҷ шуда, дар м. 127 

бошад, танҳо «зарар» номбар шудааст. Инчунин, дар м. 127-и КМҶ ҶТ мақомоти 

прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия ҳамчун 

субъектҳои ба сифати даъвогари гражданӣ баромадкунанда пешбинӣ шудаанд, 

вале дар м. 44-и Кодекси мазкур, ки мафҳуми даъвогари гражданиро муқаррар 

кардааст, дар ин хусус чизе дарҷ нагардидааст. 

Қисмати дигари боби 15-и КМГ ҶТ мақомоти прокуратура ва мақомоти 

махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсияро ҳамчун даъвогари  гражданӣ 

пешбинӣ намудааст, ки он аз ҷониби муҳаққиқон мавриди баҳс қарор гирифтааст.  

Дар м. 126-и КМҶ ҶТ ҳуқуқи пешниҳоди даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ 

ба мақомоти прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо 

коррупсия дода шудааст. Қисми 5-и м. 127-и Кодекси мазкур бошад, дар мурофиаи 

ҷиноятӣ арз кардани даъвои граждании прокурорро ба манфиати давлат эълон 

доштааст, аммо ба манфиати кӣ пешниҳод шудани даъвои граждании мақомоти 

махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия дар мурофиаи ҷиноятӣ ҳалли 

дурусти худро наѐфтааст. Аз ин лиҳоз, мо бо ақидаи З.Х. Искандаров ва С.И. 

Шоқулова417 розӣ буда, бознигарӣ кардани масъалаи мазкурро ҷонибдорӣ мекунем. 

Истифодаи институти даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ дар амалияи 

ҳуқуқтатбиқкунӣ ба таври васеъ истифода намегардад. Зимни омӯзиши амалияи 

судӣ муайян карда шуд, ки даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ танҳо аз 

                                                 
416 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
417 Искандаров З.Х., Шоқулова С.И. Масоили мубрами тартиби пешнињод намудани даъвои гражданї дар мурофиаи 
љиноятї // Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. – № 3(47)– С. 22-35. 
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ҷониби мақомоти прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо 

коррупсия ҷиҳати барқарор кардани зарари ба буҷети давлат расонидашуда 

пешниҳод мегардад. Тибқи маълумотҳои оморӣ дар се соли охир (2019–2021) аз 

ҷониби судҳои ҷумҳурӣ 467 даъвои граждании мақомоти прокуратура ва мақомоти 

махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия якҷоя бо парвандаҳои ҷиноятӣ 

баррасӣ шудааст, ки аз онҳо 306 адад пурра қонеъ, 15 адад қисман қонеъ, 41 адад 

рад, 37 адад қатъ ва 68 адад бебаррасӣ гузошта шудааст418. Аммо аз ҷониби 

ҷабрдидаҳои ба истилоҳ «ғайридавлатӣ», яъне шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ даъвои 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ пешниҳод нагардидааст. Ин, пеш аз ҳама, аз 

дараҷаи маърифати ҳуқуқии ҷабрдидаҳои кирдорҳои ҷиноятӣ вобастагии зич 

дорад. Барои беҳтар кардани нишондодҳои мазкур зарур аст, то ба маълумоти 

ҷабрдидаҳои кирдорҳои ҷиноятӣ хусусиятҳои мусбии пешниҳоди даъвои гражданӣ 

дар мурофиаи ҷиноятӣ расонида шавад. Инчунин ба мақсад мувофиқ аст, ки ба 

шаклҳои маълумотҳои омории амалияи судӣ бланкаҳои махсуси қайди даъвои 

граждании шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ташкил карда шаванд, 

зеро зимни муроҷиат ба мақомоти дахлдор дарѐфт кардани чунин маълумотҳо 

бинобар мавҷуд набудани бланкаи дахлдори маълумоти оморӣ ғайриимкон аст.  

Аз ҷониби мо якчанд парвандаҳои ҷиноятие, ки зимни пешбурди онҳо даъвои 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ пешниҳод ва баррасӣ гардидааст, мавриди 

омӯзиш қарор дода шуд.  Масалан, бо парвандаи ҷиноятии №1–294/21 шаҳрванд 

З.А.Р. аз ҷониби суди ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе барои сохтмони худсарона 

дар қитъаи замини худсарона ишғолнамуда гунаҳгор дониста шуда, нисбати ӯ ҷазо 

дар намуди ҷарима таъин шудааст. Бо қарори муфаттиши прокуратураи ноҳияи И. 

Сомонии ш. Душанбе шаҳрванд Ҳ.С.С. бо парвандаи мазкур ҳамчун намояндаи 

ҷабрдида ва даъвогари гражданӣ – кумитаи идораи замини ш. Душанбе эътироф 

шуда, баъд аз ба итмом расонидани тафтиши парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби 

прокурори ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе ба суди ноҳияи И. Сомонии ш. 

Душанбе ба манфиати давлат – шуъбаи муҳити зисти ноҳияи И. Сомонии ш. 

                                                 
418 Маълумотҳои омории Раѐсати омори судӣ ва ҷамъбасти амалияи судии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (санаи 

муроҷиат: 15.03.2022 сол). 
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Душанбе аризаи даъвогӣ якҷоя бо парвандаи ҷиноятӣ пешниҳод шудааст. 

Мурофиаи судӣ бо парвандаи ҷиноятии мазкур тибқи тартиби соддакардашудаи 

тафтиши судӣ (м.310 КМҶ ҶТ) гузаронида шуда, аризаи даъвогии прокурори 

ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе бо ҳукм қонеъ шудааст ва зарари ба давлат – 

шуъбаи муҳити зисти ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе расонидашуда аз ҳисоби 

маҳкумшуда З.А.Р. рӯѐнида шудааст419. Тавре мушоҳида карда шуд, қарор дар 

бораи эътироф кардани намояндаи ҷабрдида ва даъвогари гражданӣ кумитаи 

идораи замини ш. Душанберо ҳамчун ҷабрдида эътироф кардааст, аммо даъвои 

гражданӣ аз ҷониби прокурор ба манфиати давлат – шуъбаи муҳити зисти ноҳияи 

И. Сомонӣ арз шудааст. Ҷониби дигари масъала ин аст, ки мурофиаи судӣ тибқи 

талаботи моддаи 310-и КМҶ ҶТ ба тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ 

баррасӣ шудааст. Гарчанде аз ҷониби қонунгузор баррасӣ кардани даъвои 

гражданӣ зимни ба тариқи соддакардашудаи тафтиши судӣ баррасӣ намудани 

парвандаи ҷиноятӣ маҳдудият нагузошта бошад ҳам, аммо талаботи м. 131-и КМҶ 

ҶТ пешбинӣ намудааст, ки ҳангоми баррасии даъвои гражданӣ, ки дар парвандаи 

ҷиноятӣ пешниҳод шудааст, асос, шарт, ҳаҷм ва тарзи рӯѐнидани зарар мутобиқи 

меъѐрҳои қонунгузории ҶТ, инчунин  тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 

Точикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешавад420. Аз ин лиҳоз, баҳри 

ҳаматарафа татбиқ намудани талаботи моддаи 131-и КМҶ ҶТ лозим мешуморем, 

ки ба муқаррароти қисми 3-и моддаи 310-и КМҶ ҶТ, ки ба маҳдудиятҳои истифода 

нагардидани институти «тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ» бахшида 

шудааст, мавҷудияти даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ низ ҳамчун 

маҳдудияти татбиқи институти мазкур ворид карда шавад. 

 Тањлили парвандаҳои омӯхташуда ва таљрибаи судї нишон дод, ки дар 

бештари њолатњо суд даъвои прокурор ва мақомоти махсусгардонидашудаи 

мубориза бо коррупсияро ба манфиати давлат оид ба рӯѐнидани зарари моддии аз 

љиноят расонидашударо пурра қонеъ мекунад.  

                                                 
419 Бойгонии суди ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе. Парвандаи ҷиноятии № 1–294/21 (санаи муроҷиат: 01.04.2022). 
420 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
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Шарти муҳимми татбиќи њуќуќи конститутсионии љабрдида доир ба товони 

зарар аз љиноят расонидашуда мавќеи фаъоли худи љабрдида, мақомоти 

пешбарандаи тафтиши парвандаи ҷиноятӣ, инчунин прокуроре мебошад, ки 

назорати прокурориро ҷиҳати иљрои ќонунњо аз болои фаъолияти маќомоти 

тањќиќу тафтиш мебаранд.  

Даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ, ки барои рўѐнидани товони зарари 

аз љиноят расонидашуда асос мегардад, аз як ќатор њолатњо шаҳодат медиҳад: 1) ба 

љабрдида дар натиљаи љиноят зарар расонида шудааст; 2) љабрдида хоњиши ба даст 

овардани товони зарари ба ў расонидашударо дорад; 3) љабрдида оид ба усулњои 

товони зарар дар мурофиаи ҷиноятӣ огоњ шудааст; 4) љабрдида дорои маърифати 

ҳуқуқии зарурӣ буда, ќарор кардааст, ки даъвои гражданӣ пешниҳод намояд. 

Дар амалї намудани њуќуќи шахс ба њифзи манфиатњои модию маънавии хеш 

сатњи шуури њуќуќї ва маърифати њуќуќии ў ањамияти баланд дорад. То сатҳи 

зарурӣ баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон яке аз ҳадафҳои асосӣ 

дар самти эъмори давлати ҳуқуқбунѐд ба ҳисоб меравад421. Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ пайваста 

саъю талош варзида, барномаҳои дарозмуддат ва миѐнамуҳлатро дар ин самт қабул 

ва роҳандозӣ менамояд422. Аз ҷумла Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми 

худ ба Маҷлиси Олии кишвар аз 26-уми декабри соли 2018 доир ба масъалаи мазкур 

чунин иброз доштанд: «Баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили 

асосии эъмори давлати ҳуқуқбунѐд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмин намудани 

волоияти қонун мебошад»423. Дар мавриди њифзи њуќуќи љабрдидаи љиноят ва 

љуброни зарари аз љиноят ба ў расида низ њолати мазкур дар амалияи 

њуќуќтатбиќсозї эњсос мегардад. Аксаран љабрдида дониши ҳуқуқии зарурие 

надорад, то ба таври одї оѓози фаъолиятро доир ба товони зарари аз љиноят ба ў 

                                                 
421 Права человека: история, теория практика // Под ред., д.ю.н. Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016. 
– С. 404-405. 
422 Сотиволдиев Р.Ш. Модернизация государственной политики Республики Таджикистан в сфере правового воспитания 
и образования в свете Послания Основателя Мира и Национального согласия – Лидера Нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года // 
Давлатшиносї ва њуќуќи инсон – Душанбе, 2018. – №4 (12). – С. 7-8.  
423 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018. [Захираи 

электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj/node/19088 (санаи муроҷиат: 15.12.2021). 
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расонидашударо бањо дињад ва товон намудани онро аз маќомоти давлатї талаб 

намояд424. Чи гунае ки Э.С. Насриддинзода дуруст қайд мекунад, ҳуқуқшиносон 

вазифадоранд барои беҳтар гаштани сатҳи маърифати ҳуқуқии дигар қишрҳои 

ҷомеа мусоидат намуда, дар сиѐсати тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон фаъолона 

ширкат варзанд425. Моддаи 12-и КМҶ ЉТ низ суд, прокурор, муфаттиш ва 

таҳқиқбарандаро уњдадор менамояд, ки њуќуќ, уњдадорї ва љавобгарии 

иштирокчиѐни мурофиаи судиро фаҳмонанд ва фароҳам овардани шароити 

татбиќи ин ҳуқуқро таъмин намоянд426.  Мутаассифона, на њамеша дар амалия ин 

њолат љой дорад ѐ дар шакли зарурї иљро карда мешавад.  Мавҷудияти ҳамин 

омилҳост, ки дар амалияи судӣ ҷабрдидаҳои ҷиноят (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ) оид 

ба ҳифзи ҳуқуқҳои худ дар самти товони зарар бо кирдори ҷиноятӣ ба онҳо 

расонидашуда бо аризаи даъвогӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ муроҷиат намекунанд.  

Дар сурати пешниҳод нагардидани даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии 

ҷиноятӣ бо ҳукми судӣ аз ҷониби суд, судя мустақилона рӯѐнидани зарари 

молумулкии бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда яке аз усулҳои дар таҷрибаи судӣ 

паҳнгаштаи товони зарар аз ҷиноят ба ҳисоб меравад. Чунин ҳуқуқи суд, судя бо м. 

335-и КМҶ ҶТ, ки ба масъалаҳои ҳангоми баровардани ҳукм аз ҷониби суд 

ҳалмекарда бахшида шудааст, танзими ҳуқуқии худро ѐфтааст427. Ҳамзамон дар 

алоқамандӣ бо моддаи мазкур банди 13-и Қарори ПСО ҶТ «Дар бораи баъзе 

масъалаҳои татбиқи қонунгузорӣ оид ба рӯѐнидани товони зарари моддии бо 

ҷиноят расонидашуда» аз 25-уми июни соли 2012 муқаррар кардааст, ки суд, судя 

дар хонаи машваратӣ ҳангоми баровардани ҳукм бояд масъалаҳои қобили 

қонеъгардонӣ будан ѐ набудани даъвои гражданӣ, ба манфиати кӣ арз шудани 

даъво, агар даъвои гражданӣ арз нашуда бошад, ситонидан ѐ наситонидани товони 

зарари молумулкиро ҳал намояд428. 

                                                 
424 Менглиев Ш. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 116.  
425 Насурдинов Э.С. Правовое воспитание и образование как факторы формирования правовой культуры в Республике 
Таджикистан: Монография. – Душанбе, 2014. – С. 135-136. 
426 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
427 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 2009. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
428 Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 198.  

http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation
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Дар шароити имрӯзаи амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ чунин тарзи ҳимояи ҳуқуқи 

молумулкии ҷабрдидаи кирдорҳои ҷиноятӣ амалан беҳтарин шакли рӯѐнидани 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ба шумор меравад. Чунки меъѐри мазкур 

аз ҷониби суд, судяҳо ба таври васеъ истифода бурда мешавад ва дар ҳама 

парвандаҳои ҷиноятие, ки даъвои гражданӣ арз карда нашудааст, бо ҳукми судӣ 

зарари молумулкӣ ба манфиати ҷабрдида пурра рӯѐнида мешавад.  

Таҳлили таҷрибаи судӣ нишон дод, ки зимни баррасии ҳама намуди 

парвандаҳои ҷиноятие, ки дар онҳо бо кирдори ҷиноятӣ ба ҷабрдида зарари 

молумулкӣ расонида шудааст, ин зарар аз ҷониби суд, судя бо ҳукми судӣ ба 

фоидаи ҷабрдидаи кирдори ҷиноятӣ рӯѐнида мешавад. Баъд аз бо ҳукми судӣ 

рӯѐнидани зарари молумулкӣ ва эътибори қонунӣ пайдо кардани санади судӣ, аз 

ҷониби судяҳо варақаҳои иҷро тартиб дода шуда, ба ҷабрдидаҳо супорида 

мешавад.  

Минбаъда рӯѐниш мувофиқи ҳукми судӣ аз ҷониби иҷрочиѐни Хадамоти 

иҷрои назди Ҳукумати ҶТ дар асоси ҚҶТ «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» сурат 

мегирад. Аммо то чӣ дараҷа амалӣ шудани санади судӣ аз қобилияти пардохтии 

маҳкумшуда вобаста мемонад, яъне гарчанде бо санади судӣ зарари бо ҷиноят 

расонидашуда рӯѐнида шуда бошад ҳам, лекин дарвоқеъ ҳуқуқҳои поймолгаштаи 

молумулкии ҷабрдида қонеъ нашуда боқӣ мемонанд. Тавре аз маълумотҳои омории 

Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати ҶТ бармеояд, дар соли 2021 – 5319 ҳуҷҷатҳои иҷро 

оид ба ҳукмҳои судӣ ба маблағи умумии 417 136 896 сомонӣ ба истеҳсолоти иҷро 

қабул шудаанд ва аз маблағи бо санади судӣ рӯѐнидашуда танҳо 114 376 057 сомонӣ 

ѐ ин кӣ 27.4%–и он воқеан рӯѐнида шудааст. Сабаби дар ин сатҳ воқеан рӯѐнида 

шудани ҳуҷҷатҳои иҷроро масъулин дар наандешидани чораҳои таъминотӣ аз 

ҷониби мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ва судӣ маънидод кардаанд429. 

Бо вуҷуди ин ҳама, зимни таҳлили қонунгузории мурофиавии ҷиноятии 

давлатҳои ИДМ муайян гашт, ки чунин муқаррароти қонунгузории мурофиавии 

ҷиноятии ҶТ (мустақилона аз ҷониби суд, судя рӯѐнидани зарари молумулкӣ) яке аз 

                                                 
429 Маълумотҳои омории Раѐсати ташкил ва назорати иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷрои Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати 

Ҷумҳумрии Тоҷикистон.  (санаи муроҷиат: 04.05.2022). 
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беҳтарин меъѐрҳо дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ миѐни 

кишварҳои пасошуравӣ ба ҳисоб меравад. Мутобиқи кодексҳои мурофиавии 

ҷиноятии Федератсияи Россия (м.299), Ҷумҳурии Қазоқистон (м.390) ва Ҷумҳурии 

Белорусия (м.352) суд, судя ҳангоми баровардани ҳукм, агар даъвои гражданӣ арз 

нашуда бошад, ҳуқуқи мустақилона ба фоидаи ҷабрдида товон намудани зарари 

расонидашударо надорад430. КМҶ Ҷумҳурии Ӯзбекистон (м.457) бошад, ба 

монанди кишвари мо ба суд, судя ҳуқуқи мустақилона рӯѐнидани зарари 

молумулкиро додааст, аммо дар КМҶ Қирғизистон (м.336) ба суд, судя зимни 

баровардани ҳукми судӣ ҳуқуқи мустақилона рӯѐнидани ҳам зарари моддӣ ва ҳам 

зарари маънавӣ дода шудааст431. Муқаррар кардани рӯѐниши мустақилонаи зарари 

маънавӣ аз ҷониби суд бе мавҷудияти даъвои гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ, ба 

ақидаи мо, зиѐдатист, зеро барои рӯѐнидани зарари маънавии бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда суд, судяро зарур аст, ки зимни баргузории мурофиаи судӣ масъалаи 

мазкурро зери таҳлили ҳамаҷониба қарор диҳад ва дар бисѐре аз ҳолатҳо аз хизмати 

коршинос ва мутахассис истифода кунад. Ҳамаи ин таҳлилу баррасӣ бе арзи даъво 

дар мурофиаи судӣ сурат хоҳад гирифт. Чунин таҳлилу баррасӣ ба тӯл кашидани 

мурофиаи судии ҷиноятӣ сабаб мешавад. Аз ин лиҳоз, амалӣ шудани меъѐри мазкур 

зери суол мемонад ва ин боиси ба догма табдил ѐфтани меъѐри мурофиавии 

ҷиноятӣ мегардад. 

 Шакли ниҳоии ҳифзи ҳуқуқи қурбониѐни ҷиноят, ки аз кирдорҳои ҷиноятӣ 

зарар дидаанд, дар мурофиаи судии гражданӣ бо пешниҳоди аризаи даъвогӣ сурат 

мегирад. Содир шудани як кирдори ҷиноятӣ меъѐрҳои якчанд соҳаи ҳуқуқро 

поймол карда, ба ҳуқуқи граждании шахс низ таъсири манфӣ, аз ҷумла зарар ва 

зиѐн мерасонад. Дар натиҷаи амалҳои ғайриқонунию ба ҷамъият хавфнок, ки бо 

онҳо ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зарар расонида шудааст, ҳуқуқу уҳдадориҳои 

                                                 
430 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Федератсияи Россия аз 18.12.2001 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (санаи муроҷиат: 17.11.2021) сол; Кодекси мурофиавии ҷиноятии 
Ҷумҳурии Қазоқистон аз 04.07.2014 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/ (санаи муроҷиат: 

17.11.2021).; Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Белорус аз 16.07.1999 сол. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
https://kodeksy–by.com/ (санаи муроҷиат:17.11.2021). 
431 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз санаи 01.04.1995 сол. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: https://lex.uz/docs/111463 (санаи муроҷиат: 17.11.2021).; Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон аз 
санаи 22.12.2016 сол. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ:  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru–ru/111530 (санаи 

муроҷиат: 17.11.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://online.zakon.kz/
https://kodeksy-by.com/
https://lex.uz/docs/111463
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530
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гражданӣ ба миѐн меояд432. Аз ҷумла, ҳуқуқи молумулкӣ ва шахсии 

ғайримолумулкии ӯро поймол мекунад. Танзими ҳуқуқии барқарор кардани ҳуқуқи 

граждании поймолгардида бо меъѐрҳои ин соҳаи ҳуқуқ ба танзим дароварда 

мешаванд433. Албатта, меъѐрҳои танзимкунандаи ҳуқуқҳои граждании шахс, яъне 

меъѐрҳои КГ ва КМГ ҶТ на танҳо дар мурофиаи гражданӣ, балки чи тавре дар 

боло қайд карда шуд, дар доираи мурофиаи ҷиноятӣ низ истифода мегарданд. 

Аммо агар ҳуқуқҳои поймолгардидаи молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар доираи мурофиаи ҷиноятӣ барқарор нашуда бошанд, 

зинаи охирине, ки дар он ҳама ҳуқуқҳои поймолгашта бояд барқарор ѐ ҷуброн 

карда шаванд, талаби ин ҳуқуқҳо дар доираи мурофиаи гражданӣ мебошад. Ба 

доираи муносибатҳои мурофиавии гражданӣ ирсол ѐфтани институти товони зарар 

аз ҷиноят ѐ бо сабаби аз ҷониби қурбониѐни ҷиноят истифода нагардидани 

ҳуқуқҳояшон оид ба ҷуброни зарар дар доираи мурофиаи ҷиноятӣ сурат мегирад ѐ 

ин ки онҳо чунин ҳуқуқи худро истифода кардаанд ва суд, судя бинобар душвор 

будани ҳалли масъалаи рӯѐнидани зарар дар мурофиаи ҷиноятӣ ба онҳо тавсия 

додааст, ки бо тартиби мурофиаи гражданӣ муроҷиат намоянд.  

 Дар асоси банди 21-и Қарори ПСО ҶТ «Дар бораи ҳукми судӣ» аз 24-уми 

декабри соли 2010 (бо тағйиру иловаҳое, ки бо Қарори Пленум аз 14-уми июни соли 

2018 ворид гардидаанд)  дар сурати мавқуф нагузоштани муҳокимаи парванда 

имконпазир будани  ҳисоббарорӣ аз рӯи даъво ва агар он ба қарори суд дар бораи 

бандубасти ҷиноят, андозаи ҷазо ва дигар масъалаҳое, ки ҳангоми баровардани 

ҳукм ба миѐн меоянд, таъсир нарасонад, суд метавонад ҳуқуқи даъвогари 

гражданиро оид ба қонеъ гардонидани даъвояш эътироф намуда, ба ӯ фаҳмонад, ки 

оид ба масъалаи роҷеъ ба андозаи он метавонад ба тариқи пешбурди суди гражданӣ 

ба суд муроҷиат намояд434. 

 Уҳдадориҳои гунаҳгорон вобаста ба зарари расонидаашон дар қонунгузории 

гражданӣ танзими пурраи худро дар боби 55-и КГ ҶТ ѐфтааст435. Дар доираи як 

                                                 
432 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе, 2010. – С. 29-33.  
433 Менглиев Ш.М. Избраные труды по гражданскому праву. – Душанбе, 2011. – С. 136-137.  
434 Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 143.  
435 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми дуюм аз 11 декабри соли 1999. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 

http://mmk.tj/legislation
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қисмати параграф ба таври васеъ таҳлил намудани уҳдадориҳои гражданӣ вобаста 

ба расонидани зарарро мавриди таҳлилу омӯзиш қарор додан ғайриимкон аст. Аз 

ин лиҳоз, мо ба таври мухтасар масъалаи мазкурро баррасӣ мекунем. Дар боби 

мазкур ду намуди уҳдадориҳо вобаста ба расонидани зарар танзим шудаанд: 

уҳдадориҳои шартномавӣ ва уҳдадориҳои ғайришартномавӣ.  

 Уҳдадориҳои шартномавӣ дар асоси муносибатҳои гражданӣ ба вуҷуд 

меоянд. Уҳдадориҳои ғайришартномавиро инчунин ҷавобгарии деликтӣ низ 

меноманд. Ҷавобгарии деликтӣ зимни содир шудани ҳуқуқвайронкунӣ ба вуҷуд 

меояд, ки боиси пайдо шудани уҳдадориҳои гражданӣ мегардад. Мавҷудияти зарар, 

бо рафтори зиддиҳуқуқӣ расонида шудани зарар, мавҷудияти гуноҳ ва алоқаи 

сабабӣ таркиби ҷавобгарии деликтиро ташкил медиҳад, ки ҷиноят низ бо ин роҳ ба 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зарар мерасонад436. Дар асоси тартиби умумӣ шахсе, ки ба 

ӯ зарар расонида шудааст, барои он ҳуқуқ пайдо карда, ба шахси зараррасон 

уҳдадории муайян ба миѐн меояд437.   

 Ба аќидаи А.М. Эрделевский, дар ҳуқуқи гражданӣ тањти мафњуми зарар 

таѓйиротњои номатлубро дар манфиатњои аз љониби ќонун њифзшавандаи шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ фањмидан мумкин аст, ки он њам молумулкї ва њам 

ѓайримолумулкї (ѓайримоддї) мебошад438. Олимони ватанӣ бошанд, зери мафҳуми 

зарар оқибати молумулкӣ ѐ ғайри молумулкиеро, ки дар натиҷаи расонидани осеб ѐ 

нобуд намудани молу мулк, инчунин дар мавриди осеб дидани саломатӣ ѐ ҳаѐти 

шаҳрванд ба миѐн меояд, мефаҳмонанд. Намудҳои зарареро, ки бо кирдори 

ҷиноятӣ расонида мешаванд, мо дар қисмати аввали параграф гуфта гузаштем. 

 Баъд аз анҷоми мурофиаи судии ҷиноятӣ даъвои гражданӣ доир ба зарари бо 

ҷиноят расонидашуда, ки нисбати шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда санади 

судӣ бароварда шудааст ва он санад эътибори қонунӣ дорад, тибќи мурофиаи суди 

гражданӣ пешнињод гардида, бо тартиби муќаррарнамудаи КМГ ҶТ баррасӣ 

мегардад. Аммо мутобиқи қ. 3-и м. 64-и КМГ ҶТ ҳукми эътибори қонунӣ 

                                                 
436 Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми II (ҳайати муаллифон) / Зери таҳрири профессор М.А. Маҳмудов. – Душанбе, 2007. – С. 439-
447.  
437 Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе, 2010. – С. 33. 
438 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – М.: БЕК, 2000. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: http://consultant.ru/ (санаи муроҷиат: 15.09.2021) 

http://consultant.ru/
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пайдокардаи суд оид ба парвандаи ҷиноятӣ барои суди баррасикунандаи парванда 

оид ба оқибатҳои гражданию ҳуқуқии амали шахсе, ки нисбати ӯ ҳукми судӣ дар 

хусуси оѐ чунин амалҳо ҷой доштанд ва ѐ онҳоро ҳамин шахс содир намудааст, 

бароварда шудааст, ҳатмӣ мебошад439. Яъне ҳолатҳое, ки бо ҳукми судии эътибори 

қонунидошта муқаррар шудаанд, дар мурофиаи гражданӣ мавриди баҳс қарор 

намегиранд ва аз доираи исбот берун мемонанд440.  Дар баробари ин, тибқи 

тавзеҳоти Қарори ПСО ҶТ аз 23-юми июни соли 2010 «Дар бораи њалномаи судї» 

(бо таѓйирот аз 14-уми июни соли 2018) аз рўи даъвое, ки аз парвандаи љиноятї 

бармеояд, суд гунањгории љавобгарро муњокима накарда, танњо масъалаи талаботи  

даъворо њал менамояд. Дар њалномаи судӣ ба ѓайр аз ишора ба њукм, инчунин 

далелњои дар парванда мављудбуда, ки талаботи даъво (масалан, андозаи маблаѓи 

рўѐнидашаванда, бањисбогирии вазъи молу мулкии љавобгар ѐ гуноњи љабрдида ва 

ѓайра) бо онњо асоснок шудаанд, бояд нишон дода шавад441. Ҳамзамон, Қарори 

ПСО ҶТ аз 25-и июни соли 2012 «Дар бораи баъзе масъалањои татбиќи 

ќонунгузорї оид  ба рўѐнидани товони зарари моддии бо љиноят расонидашуда» 

қарор кардааст, ки ҳангоми баррасї бо тартиби мурофиаи гражданї даъвое, ки аз 

парвандаи љиноятї бармеояд, суд бо назардошти далелњои дар парвандаи љиноятї 

мављудбуда, инчунин далелњои иловагии аз љониби тарафњо пешнињодшуда ва 

љамъовардашуда маблаѓи зарари ситонидашавандаро муайян мекунад. 

Тибқи маълумотҳои оморӣ дар судҳои марҳилаи якуми ҷумҳурӣ давоми соли 

2021 – 540 адад парвандаҳои гражданӣ оиди рӯѐнидани зарари моддӣ ва маънавӣ 

баррасӣ гардидаанд, ки 235 адади онҳо қонеъ шуда, 115 адад қатъ гардида, 97 адади 

боқимонда бебаррасӣ монда шудаанд442.  

Ин усули товони зарар умеди охирини қурбонии кирдори љиноятӣ ба товони 

зарари расонидашуда мебошад. Даъво дар мурофиаи судии гражданӣ оид ба 

товони зарар тарафњои мусбї низ дорад, зеро ин љо тамоми масъалањои 

                                                 
439 Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 январи соли 2008. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 
дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 07.12.2021). 
440 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Таджикистан / Под. ред. профессора Рахимова 
М.З. – Душанбе, 2012. – С. 114-115.  
441 Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2002-2019). – Душанбе, 2019. – С. 376.  
442 Маълумотҳои омории Раѐсати омори судӣ ва ҷамъбасти амалияи судии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (санаи 

муроҷиат: 15.03.2022). 

http://mmk.tj/legislation
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боќимондаи товони зарар аз кирдорњои ҷиноятӣ, аз он љумла зарар аз њаракатњои 

шахси ноболиѓ ѐ номукаллаф њал карда мешаванд, ки барои аз љониби онњо содир 

шудани кирдорњои ҷиноятӣ дигарон масъулияти молӣ доранд.   

Бањсњои гражданӣ–ҳуқуқӣ яке аз бањсњои мураккаб буда, аз судњо дониши 

амиқи меъѐрњои њуќуќии моддию мурофиавиро талаб мекунанд. Баъзан дар доираи 

мурофиаи ҷиноятӣ суд, судя на њамеша метавонад ба он сарфањм равад, ки молики 

њаќиќии молумулки муайян кӣ мебошад ва ба кї зарари воќеї расонида шудааст. 

Душворињои зиѐд низ њангоми муайян кардани маблаѓи зараре, ки бояд љуброн 

карда шавад, ба миѐн меоянд443.  

Ба ақидаи мо, ба қурбонии кирдори ҷиноятӣ пешниҳоди даъвои гражданӣ дар 

мурофиаи ҷиноятӣ назар ба мурофиаи гражданӣ осонтар аст, чунки дар мурофиаи 

ҷиноятӣ ба љойи ў мақомоти таъқиби ҷиноятӣ амалҳои зиѐдеро иљро мекунанд, аз 

қабили љамъоварии далелњо, муайянкунии андозаи зарар444, таъмини даъво ва 

ѓайра. Ҳамзамон даъвогари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ аз супоридани боҷи 

давлатӣ озод буда, оқибати арзи ӯ якҷоя бо ҳукми судӣ ҳалли худро меѐбад ва аз 

таҷрибаи судӣ дида мешавад, ки парвандаҳои ҷиноятӣ назар ба парвандаҳои 

гражданӣ дар муддати кӯтоҳтар баррасӣ мегарданд. Инчунин пешниҳод гардидани 

аризаи муқобили даъво ва ҷалби дигар шахсон дар мурофиаи гражданӣ  боиси тӯл 

кашидани баррасии даъвои қурбонии кирдори ҷиноятӣ мегардад, ки дар натиҷа 

шахси зарардида метавонад заҳмату ранҷи иловагии моддию маънавӣ бинад. 

 

3.3.  Дурнамои инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар Тољикистон 

Њуќуќи љабрдида ба товони зарари аз љиноят расонидашуда – њуќуќи 

људонашавандаи ў ва яке аз нишондињандањои муҳимми адолати судї мебошад445. 

Аз ин рў, товон намудани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда њам аз љониби 

олимони соҳа ва њам кормандони амалї муњокима карда мешавад, аммо њалли 

самараноки ин масъала на дар назария ва на дар амалия то охир коркард 

                                                 
443 Титова В.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением  // «Законность». – 2013. – № 12. – С. 26-30. 
444 Назаров А.К. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам // Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – 2014. – № 1 (05). – С. 
57-64. 
445 Киселев А.А. Защита права потерпевшего на воз мещение имущественного вреда, причиненного преступлением // 
Криминалисть. – 2013.  – №1 (12). – С. 43. 
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нашудааст. Тасдиќи гуфтањои боло мављудияти бањсњои доманадор доир ба 

тањќиќи мавзуи товони зарар, махсусан товони зарар аз љиноят мебошад.  

«Имконияти максималии қонеъ намудани манфиатњои љабрдида, ки бо кирдори 

љиноятї поймол шудаанд, яке аз роњњои муҳимми њимояи њуќуќ ва манфиатњои 

инсон ва шањрванд мебошад»446, зеро ташкили механизмҳое, ки ба њимоя, таъмини 

њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдида равона шудаанд, имкон медињанд «то 

ќадри имкон зараре, ки ба љабрдида расонида шудааст ва дар маҷмуъ адолати 

иҷтимоӣ барќарор карда шавад»447.   

Таърихи ташаккули институти товони зарар аз ҷиноят, усулњои рўѐнидани 

товони зарар дар давраҳои гуногуни таърихӣ ва муосир, роњњои ҷоннок намудани 

истифодаи чорањои муосири  ҷуброни зарар ва дигар њолатњо вобаста ба товони 

зарар аз љиноят дар Тољикистон дар тањќиќоти мо баррасї гардидаанд. Омилњои 

зиѐде дар назарияи ҳуқуқэҷодкунї ва амалияи њуќуќтатбиќсозї мављуданд, ки 

боиси паст гардидани сатњи самаранокии љуброни зарар њамчун функсияи 

љавобгарии њуќуќї мегарданд. Яке аз проблемањои мављуда дар ин самт сатњи 

пасти њаљми воқеии товони зарари бо љиноят расонидашуда мебошад. Дар соли 

2020  ҳаҷми воқеии рӯѐниши зарарҳо бо ҳукми судӣ ба фоидаи давлат, шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ 13% ва дар соли 2021 бошад, 27.4%–ро ташкил медиҳад448.   

Шахсе, ки нисбати ў љиноят содир шудааст, бояд ба он эътимод дошта бошад, 

ки њуќуќњои поймолгардидааш барќарор карда мешаванд, махсусан ба ў товони 

зарари расонидашуда пурра амалӣ гардонида мешавад. Дар акси ҳол шањрванд аз 

њифз гардидани манфиати худ аз љониби давлат ноумед гардида, ин ҳолат ба њадди 

нобоварӣ аз низоми давлатию њуќуќї ва ба нигилизми њуќуќї оварда мерасонад. Аз 

ин рў, давлат дар баробари таъмини бехатарї ва зиндагонии босуботи шахс дар 

љомеа, дар сурати рух додани њодисаи љиноятї ва аз он зарар дидани шахс 

масъулияти барќарор намудани њуќуќњои поймолгардида, инчунин зарари ба ў 

расонидашударо низ бар дӯш дорад. Дар њолати татбиќи љазо ба шахси дар содир 

                                                 
446 Хавчаев К.А. Право потерпевшего на возмещение вре да, причиненного преступлением и его регламентация в уголов 
ном законе // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 3. – С. 180. 
447 Карабанова Н., Парфенова М.В. Право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2014. – № 2 (40). – С. 92. 
448 Маълумотҳои омории Раѐсати ташкил ва назорати иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷрои Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати 

Ҷумҳумрии Тоҷикистон.  (санаи муроҷиат: 04.05.2022). 
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кардани ҷиноят гунањгор ва ѐ бе истифодаи он давлат дар масъалаи маљбурсозии 

шахси ҷиноятсодиркарда барои иљрои уњдадорињояш оид ба љуброн намудани 

зарари расонидашуда масъул мебошад. Ҳолати мазкур барои расидан ба мақсадҳои 

татбиқи ҷазои ҷиноятӣ, хусусан ба мақсади барқарор кардани адолати иҷтимоӣ 

мусоидат хоҳад кард. Барқарор кардани адолати иҷтимоӣ ҳамчун мақсади ҷазои 

ҷиноятӣ функсияи барқароркунии ҳуқуқҳои поймолгардидаи ҷабрдидаи ҷиноятро 

низ дар бар мегирад449.  

Њамчунин, давлат бояд товони чунин зарарро дар њолати муќаррар накардани 

шахсе, ки ҷиноят содир намудааст, таъмин намояд. Иљроиши чунин масъулият ба 

он вобаста аст, ки давлат уњдадорињояшро дар назди шањрванд иљро накарда, ўро 

њимоя накардааст, зеро яке аз нишонањои давлати њуќуќбунѐд, ки Тољикистон 

чунин кишвар эълон шудааст, љавобгарии дуљонибаи давлат ва шахсият мебошад. 

Њамин тариќ, дар њолати иљро накардани уњдадорињои худ дар назди шањрвандон 

давлат низ бояд масъул бошад.  

 Њангоми таъин ва иљро намудани чораи љуброни зарар аз љиноят ду 

масъалаи асосї бояд баррасї ва њал карда шавад. Аввал ин ки умуман имконияти 

таъин ва татбиќ намудани товони зарар мављуд аст ѐ не. Масъалаи дуюм бошад, аз 

кӣ ва чӣ гуна бояд зарар рўѐнида шавад, дар њолате, ки агар шахси гунањгор бо ин ѐ 

он сабабњо имконияти љуброн намудани товони зарарро надошта бошад.  

Баъзе олимон имконияти комилан љуброн намудани зарари аз љиноят 

расонидашударо қабул надоранд, чун њељ гуна љуброн наметавонад њолати баъд 

азљиноятиро то ба охир бартараф намояд. Ш.М. Менглиев бар он ақида аст, ки дар 

сурати бартараф намудани зарари моддии расонидашуда мумкин аст осори зарари 

маънавии он боќї монад450. Аќидаи мазкурро М.Д. Шаргородский низ љонибдорї 

намуда, ќайд мекунад, ки «... љазо њељ зарарро пурра љуброн намекунад, ин њадафро 

низ надорад ва аз рўи табиати худ њељ зарар наметавонад то ба охир љуброн карда 

шавад»451. О.Э. Лейст ва М.Н. Марченко аз таснифи љазоњои њуќуќї ба љаримавї ва 

њуќуќбарќароркунї хулоса намуда, чунин мешуморанд, ки барои љазоњои љаримавї 

                                                 
449 Зокиров З.Х.  Цель конфискации имущества // Вестник Таджикского национального Университета (серия социально-
экономических и общественных наук). – Душанбе, 2017. – № 2/10. – С. 224-227.  
450 Менглиев Ш. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 113-116.  
451 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., 1973. – С. 29. 
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танњо њадафи пешгирии њуќуќвайронкунї хос аст ва чунин ќайд мекунанд: «Бо 

аќидаи оне, ки бартарафкунии зарар … вазифаи њама намуди љазоњо, аз он љумла 

љазои ҷиноятӣ – њуќуќист, розї шудан дар гумон аст. Зарареро, ки бо кирдори 

љиноятї ба тартиботи њуќуќї расонида шудааст, ба пуррагї бартараф кардан 

номумкин аст»452. Метавон ба аќидаи олимони мазкур розї шуд, аммо танњо дар он 

асос, ки мавќеи мазкур ба таври объективї вазъи бамиѐномадаро дар ин соња шарњ 

медињад. Яъне ҳангоми ҳалли масъалаи ҷуброн кардани зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда, агар ба ҳолати аввала баргардонидани ҳуқуқи молумулкӣ ва шахсии 

ғайримолумулкӣ имконнопазир бошад, ҳадди ақал талаботи қурбониѐни кирдори 

ҷиноятӣ бояд аз ҷиҳати моддӣ қонеъ карда шаванд.  

Аз аќидаи куњнашуда дар хусуси он ки љазо танњо њамчун силоњи ќасос ва 

воситаи сазодињї мебошад, даст кашидан зарур аст. Вобаста ба ин, баъзе 

муҳаққиқон ќайд мекунанд, ки дар чунин њолат моњияти худи љазои ҷиноятӣ ва 

дигар воситањои њифзи њуќуќ дигаргун гардида, моњияти љазо нест мешавад ва дар 

натиља самаранокии чораи њуќуќӣ ба куллї паст меравад453. Самаранокии љазои 

њуќуќӣ, пеш аз њама, бо он муайян карда мешавад, ки то кадом андоза њадафњои дар 

назди он гузошташуда бо муваффаќият амалї мешаванд.  

Сиѐсати муосири њуќуќи ҷиноятӣ ба шахсияти љинояткор ва љавобгарии ў 

равона шудааст. Чунин «фањмиш» ба њељ ваљњ талаботи ҷомеа, аз ҷумла 

манфиатњои одамонеро, ки ќурбони кирдорҳои љиноятӣ гаштаанд, қонеъ 

намегардонад.  

Сабабњои ба амал омадани чунин њолатҳо бисѐранд ва барои кушодани 

моњияти масъалаи баррасишаванда баъзе аз онҳоро таҳлил менамоем. 

Пеш аз ҳама, қайд кардан зарур аст, ки дар марњилаи муосири рушди назарияи 

њуќуќ ва илми њуќуќи ҷиноятӣ «манфиатњои љабрдида, ки бо кирдори љиноятӣ 

поймол шудаанд», берун аз њудуди танзими ҳамаҷонибаи ќонуни ҷиноятӣ 

мондаанд. Оид ба ин масъала як ќатор муҳаққиқон чунин андеша доранд: «... дар 

замони муосир дар муносибатњои њуќуќи љиноятї, аз як тараф шахсе, ки љиноят 

                                                 
452 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 1981. – С. 63. 
453 Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. – Петроград, 1914. – С. 
21.; Пионтковский А.А. Общее учение о наказании // Курс советского уголовного права: В 6 т. Т. 3. – М., 1970. – С. 28.  
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содир кардааст, аз дигар тараф, давлат баромад мекунад»454. Яъне, дар танзими 

њуќуќии муносибатњои њуќуќи ҷиноятӣ моњиятан ҳуқуқу манфиатњои шахси 

љабрдида кам ба назар мерасад. Инкишофи њуќуќ ба он оварда расонидааст, ки 

љабрдида ва  ҳуқуқу манфиатњояш оњиста–оњиста дар таљрибаи њуќуќмуњофизатї, 

махсусан њуќуќи љиноятї мавќеи дуюмдараљаро касб кардааст455.  

Дуюм, меъѐрњои КЉ ҶТ (б. «к» ќ. 1 м. 61, м. 72, м. 73), ки ба товони зарар дахл 

доранд, аз рӯи табиати ҳуқуқии худ ба рафтори мусбии баъдазҷиноятии шахси 

зараррасон равона шудаанд. 

Сеюм, кафолати ҳифзи њуќуќи љабрдида ба товони зарари бо љиноят 

расонидашуда қисми људонашавандаи сиѐсати ҳифзи њуќуќу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд аз таҷовузи ҷиноятӣ мебошад. 

Чорум, нодида гирифтан ѐ нофањмии мураккабињои масъалаи њифзи њуќуќ ва 

манфиатњои ќонунии ќурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ дар илми ҳуқуқ ба њалли 

масъалаи мазкур дар амалия низ таъсир расонидаанд. Масалан, то айни замон дар 

амалияи судӣ қайдҳои омории мақомоти судӣ вобаста ба зарарҳои бо ҷиноят 

расонидашуда ва зарарҳои рӯѐнидашуда ҷой надоранд.  

Њамин тариќ, њифзи њуќуќи ќурбониѐни љиноят ва љуброни зарари бо кирдори 

љиноятї ба онҳо расонидашударо бояд ба доираи сиѐсати ҳуқуқӣ–ҷиноятӣ ва 

ќонунгузории ҷиноятӣ алоќаманд донем. Дар асоси гуфтаҳои боло мувофиқи 

мақсад аст, ки сиѐсати қонунгузории љиноятии Тољикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои ҷабрдида ва товони зарар аз љиноят каме таѓйир дода шавад.  

 Ба таври устувор амалӣ гардонидани сиѐсати њуќуќї–ҷиноятӣ, махсусан бо 

тақвият додани принсипњои он алоқаманд мебошад. Дар њамин асос КҶ ҶТ 

принсипњои њуќуќи љиноятиро дар якчанд моддањои худ муқаррар кардааст (м.м. 4–

11), ки дар онњо самтҳои асосии сиѐсати ҳуқуқӣ–ҷиноятӣ дар самти њифзи њуќуќу 

манфиатњои инсон ва шаҳрванд инъикос ѐфтаанд. 

                                                 
454 Анощенкова С.В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – 
Саратов, 2004. – С. 3.; Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. 
Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002. – С. 3.; Раргиев Н.А. Уголовно–правовое значение личности и поведения 
потерпевшего: Автореферат. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 8. 
455 Сафаров А.И. Оид ба баъзе пањлуњои  мафҳуми ҷабрдида  дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ // Ҳаѐти 

ҳуқуқӣ. – 2013. – №3. – С. 82-91.; Нигирнов А.Л. Потерпевший от преступления: уголовно–правовое исследование: 
Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 7. 
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Ақидаи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қурбониѐни ҷиноят бояд ифодаи худро, 

пеш аз ҳама, дар принсипи адолат ѐбад. Принсипи адолат дар КҶ (м. 8 КҶ ҶТ) 

чунин ифода ѐфтааст: «1. Ҷазо ва чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии ҷиноятӣ, 

ки нисбати шахси ҷиноят содирнамуда татбиқ мешавад, бояд одилона бошад, яъне 

ба хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷиноят, ҳолатҳои содир намудани он ва 

шахсияти гунаҳгор мувофиқ бошанд. 2. Ҳеҷ касро барои як ҷиноят ду маротиба ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан мумкин нест»456. 

Муқаррароти м. 8-и КҶ Љумҳурии Тоҷикистонро тањлил намуда, ба хулоса 

омадан мумкин аст, ки ќисми якуми моддаи мазкур танњо дар доираи истифодаи 

љазои одилона (чорањои дигари хусусияти ҷиноятӣ–њуќуќидошта) нисбат ба 

шахсоне, ки љиноят содир кардаанд, мањдуд мегардад. Ќисми дуюми моддаи мазкур 

ќоидањои асосиеро ифода мекунад, ки ба пуррагї ба принсипи адолат дахл 

надоранд. Њолати ќайдшуда муқаррароти моддаи 20-и Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистонро, ки мањкумкунии такрориро барои њамон як кирдор манъ мекунад, 

дар мазмуни меъѐрии моддаи 8-и КЉ ЉТ инъикос намуда, љавобгарии 

боадолатонаи шахсони гунаҳгорро ифода мекунад, на ин ки принсипи соњавии 

адолатро.  

«Принсипи адолат дар ќонунгузории ҷиноятӣ таљассуми пурраи худро 

наѐфтааст» – менависад В.В. Малсев457. Њамин нуқтаи назарро А.И. Сафарзода ва 

Ш.Т. Шарипов низ љонибдорї намуда, ќайд мекунанд, ки дар ќонунгузории 

муосири Тољикистон таваљљуњ ба ашхоси љиноят содиркарда дода шуда, ба њуќуќ 

ва манфиатњои љабрдида хеле кам таваљљуњ зоњир гардидааст. Принсипи адолат 

таъини љазоро шарњ дода, ќонунгузор тамоми диќќати худро ба шахси 

љиноятсодиркарда равона карда, љабрдидаро комилан фаромуш кардааст458. Чунин 

њолат ба меъѐрњои њуќуќи байналмиллалї ва ба муќаррароти ќисми дуюми моддаи 

1-и КЉ ЉТ, ки тибќи он КЉ ЉТ ба Конститутсияи ЉТ ва меъѐрњои њуќуќи 

байналмилалї асос меѐбад, мухолифат мекунад459.  

                                                 
456 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
457 Мальцев В.В. Принципы уголовного права. – Волгоград, 2001. – С. 184. 
458 Сафарзода А.И., Шарипов Т.Ш. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии 
ҷиноятӣ // Паѐми  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Бахши илмҳои иҷтимоӣ иҷтисодӣ ва ҷамъиятӣ) – 2019. – №6. – С. 196.  
459 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://mmk.tj/legislation
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Меъѐрњои  њуќуќи байналмилалї, аз љумла моддаи 8-и Эъломияи умумии 

ҳуқуқи инсон, ҳар як инсонро дар сурати поймол гардидани њуќуќњои асосии ў, ки 

бо Конститутсия ѐ ќонун пешбинї шудаанд, барои пурра барќарор намудани онњо 

аз тарафи судњои босалоњияти миллї ҳуқуқ додааст460.  

 Аз ин лињоз, дар ќонуни ҷиноятӣ, махсусан дар қисмати принсипҳо бояд оид 

ба масъалаи барќарор кардани ҳуқуқи љабрдидаи кирдори љиноятӣ ва љуброн 

намудани зарари ба ӯ расонидашуда меъѐрҳои ҳуқуқӣ вуҷуд дошта бошанд. Мо бо 

аќидаи Н.И. Коржанский, ки муқаррар кардани «товони зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашударо» њамчун принсипи њуќуќи ҷиноятӣ пешнињод мекунад, 

мувофиќ њастем461. 

Мавќеи манфиатњои љабрдида зимни таъини љазо ѐ дигар чорањои хусусияти 

ҳуқуқӣ–ҷиноятидошта нисбат ба шахси гунаҳгор, пеш аз њама, тибќи ќонун бо 

назардошти вазнинии кирдор ва оќибатњои он ифода меѐбад, ки бояд дар асоси 

принсипи адолат сурат гирад. Њангоми таъини љазо набояд чорањои љубронкуниро 

фаромӯш кард. Љазо ба шахсе, ки љиноят содир кардааст, њар ќадар одилона бошад 

њам, агар љабрдидаи кирдори ҷиноятӣ товони зарари моддӣ, харљи муолиља ва 

зарари маънавӣ нагирифта бошад, њисси барќароршавии адолати иљтимої дар ӯ 

пайдо намешавад. Дар тафаккури љабрдида адолати иљтимої њамеша бо 

барќароршавии чунин њолате, ки то содиршавии љиноят мављуд буд, ифода меѐбад. 

Њуќуќи љабрдида ба товони зарар аз љиноят – њуќуќи људонашавнадаи ўст ва чи 

тавре  Г.Ф. Хохряков дуруст ќайд мекунад, татбиќи ин њуќуќ «нишондињандаи 

муҳимми адолати судї» мебошад462. 

Аќидаи одилонаеро Г. Рамазанов пешниҳод мекунад, ки инсондўстии беандоза 

ба љинояткор — нисбат ба шахсоне, ки манфиатњояш объекти таҷовузи ҷиноятӣ 

гаштааст, љафокорист. Адолате, ки аз номи давлат иљро карда мешавад, бояд 

баробар ба ин масъала муносибат намояд. Сӯиистифодаи принсипи инсондўстӣ, 

зиѐдаравӣ нисбат ба љинояткор ва ба инобат нагирифтани манфиатњои љабрдида 

                                                                                                                                                                       
http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
460 Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон аз 10 декабри соли 1948.  [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
http://mmk.tj/legislation/ (санаи муроҷиат: 18.01.2022). 
461 Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. – Волгоград, 1992. – С.21. 
462 Хохряков Г.Ф. Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 2000. – С. 506. 
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адолатро таҷассум намекунанд463. Тавре А.И. Сафаров дуруст қайд мекунад, ҷазо ва 

дигар чорањои хусусияти ҷиноятӣ–њуќуќидошта бояд ба барќароркунии ҳуқуқӣ ва 

манфиатњои ќонунии љабрдида низ равона шуда бошанд464. Доир ба ҳифзи 

ҳуқуқҳои ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ А.Л. Смирнов чунин ибрози ақида 

намудааст: «Ҷабрдида ҳамчун қоида шаҳрванди тобеи қонун мебошад ва аз ин ҷо 

афзалияти ӯ нисбати шахси ҷиноятсодиркарда мушоҳида мегардад»465. 

Зарурати такмили қонунгузории ҷиноятиро қаблан низ олимони соҳа қайд 

карда, инчунин қабули Кодекси ҷиноятиро дар таҳрири нав дар асоси Консепсияи 

сиѐсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 6-и 

феврали соли 2018, №1005 тасдиқ шудааст, ҷонибдорӣ  намудаанд466. 

Дар асоси гуфтањои боло хулоса бароварда, чунин пешнињод менамоем, ки 

зимни таҳияи лоиҳаи КҶ ҶТ дар таҳрири нав барқарор кардани ҳуқуқҳои 

поймолгардидаи қурбониѐни ҷиноят ҳамчун ҷузъи принсипи адолат муқаррар 

карда шавад ѐ ин ки тағйирот ба моддаи 8-и Кодекси ҷиноятии амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ќисми сеюм дар таҳрири зерин ворид карда шавад: 

«3. Њуќуќ, озодӣ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар натиљаи содир 

намудани љиноят вайрон шудаанд, бояд барќарор ѐ љуброн карда шаванд». 

Њамин тариќ, сиѐсати ҷиноятӣ имрўзњо бањри мубориза бо љинояткорї, таъини 

љазои муносиб, њифзи њуќуќ ва манфиатњои мањкумшудагон равона шудааст. 

Манфиатњои љабрдидагон берун аз доираи танзими ҳуқуқӣ мондаанд. Њамзамон 

такмили минбаъдаи ќонунгузории ҷиноятӣ, ки бањри њалли масъалаи товони 

зарари аз ҷиноят расонидашуда равона шудааст, бе таѓйир додани сиѐсати ҷиноятӣ 

номумкин аст. Аз гуфтањои боло хулоса намуда, мо самти нави сиѐсати ҳуқуқӣ–

ҷиноятӣ – товони зарар ба қурбониѐни кирдорњои ҷиноятӣ ва ифодаи он дар 

                                                 
463 Рамазанов Г. Куда движется уголовное законодательство? // Российская юстиция. – 1999. – №1. – С. 25. 
464 Сафаров А.И. Оид ба баъзе пањлуњои  мафҳуми ҷабрдида  дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ./ Ҳаѐти 
ҳуқуқӣ. – 2013. – №3. – С. 82-91.; Фаргиев И.А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России: Автореферат дис. ... д-ра 
юрид. наук. – М., 2005. – С. 15. 
465 Смирнов А.Л. Потерпевший от преступления: уголовно–правовое исследование: Автореферат дис. ... канд. юрид. 
наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 7. 
466 Баҳриддинзода С.Э. Зарурияти модернизатсияи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷаллаи илмӣ–
таҳлилии «Қонунгузорӣ». – 2018. – № 2(31). – С. 68-72.; Баҳриддинзода С.Э. Оид ба баъзе дигаргунсозии Кодекси 

ҷиноятии  Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷаллаи илмӣ–таҳлилии «Қонунгузорӣ» – 2019. – № 4 (36). – С. 74-77. 
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сиѐсати давлатии мубориза бо љинояткорї дар Тољикистон, инчунин таҷдиди назар 

кардани принсипњои ќонунгузории ҷиноятиро тавсия медињем. 

Яке аз шаклњои маъмули дар амал татбиќ намудани љавобгарии ҷиноятӣ бо 

таъини ҷазо, аммо бе адо намудани он шартан татбиқ накардани ҷазо ба ҳисоб 

меравад, ки аз ҷониби олимон мавриди таҳлил қарор гирифтааст467. 

Фикру аќида оид ба шартан татбиқ накардани ҷазо њанўз дар ќонунгузорињои 

пешини бисѐр давлатњо ҳамчун маҳкумкунии шартӣ маълум буд, ки дар байни онњо 

Тољикистон истисно нест468.  

Тибқи қонунгузории амалкунанда агар суд, судя ба маҳкумшуда ҷазои корҳои 

ислоҳӣ, маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ, маҳдуд кардани озодӣ, нигоҳ доштан дар 

қисми ҳарбии интизомӣ ѐ маҳрум сохтан аз озодӣ таъин намуда, ба хулосае ояд, ки 

ислоҳ кардани маҳкумшуда бе адои ҷазо, вале дар шароити назорати рафтораш 

имконпазир аст, он гоҳ метавонад дар хусуси шартан татбиқ накардани ҷазо қарор 

қабул намояд (ќ. 1 м. 71 КЉ ЉТ)469.  

Моњияти шартї будани иљро нашудани ҷазои бо њукми судӣ  таъингардида аз 

як ҷиҳат баҳои ҳуқуқӣ додан ба рафтори мусбии шахси ҷиноятсодиркарда мебошад 

ва аз ҷиҳати дигар омили муҳимми расидан ба мақсадҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва 

дар умум институти ҷазои ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад470. Зимни баҳои ҳуқуқӣ додан 

ба рафтори шахси ҷиноятсодиркарда бояд аз ҷониби ӯ барқарор шудани зарари 

расонидааш низ ҳамчун рафтори мусбӣ ба инобат гирифта шавад. 

Таъини шартан татбиқ накардани ҷазо бояд ба њадафњои ҷазо, яъне барқарор 

кардани адолати иҷтимоӣ ва ислоњи мањкумшуда љавобгў бошад, ки бо ин сабаб 

мумкин аст ба ў иљрои уҳдадориҳои муайяне вогузор шавад (ќ. 5-и м. 71-и КЉ ЉТ). 

Яке аз чунин уҳдадориҳои вогузоршаванда «дар муҳлати муайян зарари 

                                                 
467 Шарипов Т.Ш. Институт условного осуждения в уголовном праве: развитие, юридическая природа, применение. 
Монография. – Душанбе, 1997. – 127 с.; Миралиев Э.Б. Мавќеи институти шартан татбиќ накардани љазо дар Кодекси 
љиноятии Ҷумњурии Тољикистон //  Паѐми  Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва 
љамъиятї). – 2020. – №6. – С. 260-265.; Миралиев Э.Б. Намудњои мусбї ва манфии бекор кардани шартан татбиќ 
накардани љазо // Паѐми  Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва љамъиятї). – 2021. – №8. 
– С. 203-212.  
468 Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 164 с. 
469 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 
http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022). 
470 Миралиев Э.Б. Таърихи пайдоиш ва инкишофи институти шартан татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятї 
// Паѐми  Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва љамъиятї). – 2019. – №3. – С. 216-220.  

http://mmk.tj/legislation
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расонидашударо барқарор намудан» мебошад. Аммо гузоштани уҳдадориҳои 

муайян дар институти шартан татбиқ накардани ҷазо ҳамчун ҳуқуқи судя муқаррар 

шудааст, ки ин ҳолат ба сӯиистифодаи ҳуқуқ аз ҷониби судяҳо оварда мерасонад ва 

дар натиҷа талаботи ҷабрдида ҷиҳати рӯѐнидани зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда қонеъ карда намешавад471. Аз ин лињоз, лозим мешуморем, ки ворид 

намудани таѓйирот дар ќ. 5-и м. 71-и КЉ ЉТ меъѐри гузоштани иљрои уҳдадории 

муайян, аз ҷумла «дар муҳлати муайян зарари расонидашударо барқарор намудан» 

ќатъї карда шавад. Инчунин зарур мешуморем, ки дар сурати қабули КҶ ҶТ дар 

таҳрири нав пешниҳоди мазкур зимни таҳияи институти шартан татбиқ накардани 

ҷазо ба инобат гирифта шавад. Таѓйироти мазкур дар њолати истифодаи институти 

шартан татбиқ накардани ҷазо аз љониби суд ба тариқи њатмӣ ба мањкумшуда 

гузоштани уҳдадории муайян, аз он љумла барқарор намудани зараре, ки бо 

кирдори љиноятӣ расонида шудааст, мусоидат мекунад. Ба таври ҳатмӣ муқаррар 

намудани уҳдадории аз ҷониби маҳкумшуда товон намудани зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашуда на танҳо дар институти шартан татбиқ накардани ҷазо, 

инчунин дар дигар институтҳои аз ҷазо озод намудани маҳкумшуда, ки дар боби 12-

и КҶ ҶТ муқаррар шудаанд, бояд ҷой дода шавад.   

Паҳлуи дигари масъалаи сиѐсати давлатии ҶТ дар самти ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ дар сатњи конститутсионї аз ҷониби 

давлат кафолат додани ҷуброни зарари ба љабрдида расонидашуда мебошад472. 

Дар ин самт мушкили дар он аст, ки бо истифода аз кадом воситаи ќонунан 

асоснок, пурра ва боэътимод манфиатњои моддию маънавии љабрдидагонро 

метавон њифз ва барќарор намуд. Масъалаи мазкур хеле барваќт ба миѐн омада, то 

андозае дар ќонунгузорињои замони пешин ва амалияи њуќуќтатбиќсозии замони 

шуравӣ њалли худро ѐфта буд473.  

Њар ќадаре ки давлат масъулияти худро дар самти кафолати устувории 

муносибатњои љамъиятии муќарраргардида, аз љумла муносибатњои молумулкӣ 

                                                 
471 Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и практики (по 
материалам Республики Таджикистан): Автореферат дис. .... д-ра юрид. наук. – Москва, 2008. – С. 27-38.  
472 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душабе: Нашриѐти Ганҷ, 2016. – 136 с. 
473 Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе: Ирфон, 2006. – С. 11-20.  
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дарк намояд, њамон ќадар зарурияти дарѐфти сарчашмањои бештари 

барќарорсозии ҳуқуқу манфиатњои вайроншуда пеш меояд.  

Нахустин маротиба дар таърихи илми њуќуќшиносии пешазшуравӣ аќида оид 

ба зарурати таъсис додани фондњои махсусгардонидашудаи њифзи ҳуқуқи 

вайроншудаи љабрдидагон, ки дар замони ИҶШС низ ҷонибдорон ва мухолифони 

худро дошта буд, дар тањќиќоти Э. Ферри «Сотсиологияи ҷиноятӣ» гуфта шудааст 

ва мувофиќи он бояд «фонди љаримавї» таъсис дода шуда, аз њисоби он давлат 

зарари ба љабрдидаи љиноят расонидашударо љуброн намояд474. 

Албатта, мухолифони аќидаи аз ҷониби давлат љуброн намудани зарари ба 

љабрдидагон расонидашуда дар муњити илмї каме ҳам бошанд, аммо љой доранд. 

Аз љумла, Н.И. Коржанский чунин мешуморад, ки зарари аз љиноят расонидашуда 

бояд танњо аз љониби худи љинояткор пурра љуброн карда шавад. Ў аќидаи аз 

љониби давлат љуброн намудани товони зарари аз љиноят расонидашударо ќатъиян 

нодуруст дониста, чунин ќайд мекунад: «... љуброн намудани зарари бо кирдори 

љиноятӣ расонидашуда аз њисоби буљети давлат ѐ аз њисоби дигарон – мењнати 

муаллимон, табибон, ... ва амсоли инњо дуруст аст? Боадолатона аст? Албатта 

не!»475. 

Аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ зарурати ташкили фондҳои махсус ҷиҳати 

қонеъ намудани талаботи қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ дар сурати қобилияти 

пардохтӣ надоштани шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда матраҳ гардидааст476. 

Аз ҷумла Ш.М. Менглиев менависад, ки замоне фаро расидааст, то баҳри барқарор 

кардани ҳуқуқҳои поймолшуда фондҳои махсус ташкил карда шаванд477. П.Х. 

Алиева чунин мешуморад, ки барои таъмини кафолати конститутсионии ҷуброни 

зарар ба ҷабрдида зарур аст фонди махсуси ѐрӣ ба қурбониѐни ҷиноят таъсис дода 

шавад478. 

                                                 
474 Ферри Э. Уголовная социология / Под ред. С.В. Познышева. – М., 1908. – С. 522. 
475 Коржанский Н.И. Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. – Волгоград, 1992. – С. 12. 
476 Менглиев Ш. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 112.; Алиева П.Х. Правовое положение 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. Монография. – Душанбе, 2016. – С. 95-100.; 
Азиззода У.А., Раҷабзода С.А. Танзими ҳуқуқии товони зараре, ки дар натиҷаи содир шудани ҷиноят расонида шудааст // 

Ҳуқуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо (маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба таҷлили 
рӯзи қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон) // Зери таҳрири Раҳмон Д.С. – Душанбе, 2019. – С. 215-224.  
477 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. – Душанбе, 1998. – С. 112. 
478 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 100.  
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Воқеан, дар назарияи ҳуқуқэҷодкунї ва амалияи њуќуќтатбиќсозї агар шахси 

кирдори ҷиноятиро содиркарда муайян нашуда бошад ѐ қобилияти пардохт 

надошта бошад, эътирофи сарчашмаи дигари муносиби товони зарар ба љуз аз 

ҷониби давлат вуљуд надорад. 

Ба маќсади муќаррар кардани асосњои њуќуќии масъулияти давлат ҷиҳати 

љуброн намудани зараре, ки ба шахс бо кирдори љиноятї расонида шудааст, чунин 

далелњоро овардан мумкин аст:   

1. Аввалан ташкили фондҳои махсуси давлатию ғайридавлатии миллӣ ҷиҳати 

барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолгардидаи қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ аз 

меъѐрҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки ҶТ онҳоро эътироф кардааст, бармеояд. Аз 

ҷумла, дар банди 12 ва 13-и Эъломияи принсипњои асосии адолати судї барои 

ќурбониѐни љиноят ва суистифодаи њокимият, ки бо Ќатъномаи 40/34-и Ассамблеяи 

Генералии СММ 29-уми ноябри соли 1985 ќабул шудааст479, муқаррар гардидааст, 

ки агар ҷуброни зарари расонидашуда аз ҳисоби ҳуқуқвайронкунанда ѐ дигар 

сарчашмаҳо ғайриимкон бошад, пас давлатҳо бояд ҷиҳати дастгирии молиявии 

қурбониѐн чораҳои дахлдорро андешида, барои ташкил, таҳким бахшидан ва 

инкишофи фондҳои миллии ҷубронкунии зарар ба қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ 

мусоидат намоянд. 

2. Давлат бояд љавобгариро оид ба товони зарари ба љабрдидагони љиноят 

расонидашуда бар дӯши худ гирад, зеро барои баланд рафтани сатҳи ҷинояткорӣ 

дар љамъият давлат масъул аст, чун нуќсон ва норасоии фаъолияти мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ барои расидан то ба он њад сабаб мегардад. Механизми давлатӣ ва фаъолияти 

самараноки он дар асоси маблаѓњои шањрвандон–андозсупорон ба роњ монда шуда, 

фаъолияташро дар соњаи њифзи тартиботи љамъиятї, адолати судї ва самтњои 

дигари муносибатњои идоракунию хољагї амалї месозад. Њамзамон давлат 

љавобгарии бевоситаро доир ба таъмини амнияти шањрвандонаш бар дўш дорад.  

3. Давлат ба шањрвандон баробарї ва кафолати њуќуќ ва озодињо, аз он љумла 

њуќуќи моликиятро пешнињод намуда, њамзамон таъмини татбиќи ин њуќуќу 

                                                 
479 Эъломияи принсипњои асосии адолати судї барои ќурбониѐни љиноят ва сӯистифодаи њокимият, ки бо Ќатъномаи 
40/34 Ассамблеяи Генералии СММ 29 ноябри соли 1985 ќабул гардидааст. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml (санаи муроҷиат: 22.02.2022). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml
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озодињо, њифзи онњоро аз дилхоњ дахолати ѓайриќонунї, љавобгарии њуќуќї барои 

халалдор намудани онњо, инчунин љустани тадбирњо оид ба барќарор намудани 

онњоро бар дўши худ гирифтааст480. Давлат ѓамхориро оид ба нигоњдории 

тартиботи њуќуќї ва таъмини амнияти љомеа ва њар як аъзои он ба уҳдаи худ 

гирифтааст, инчунин имконияти аз љониби љабрдида ќасоси шахсӣ гирифтанро, ки 

дар низомњои њуќуќии замони пешин мављуд буд, барњам дода, љустуљў, чораљўйї 

ва татбиќи љазои њуќуќиро нисбати шахси гунаҳгор њамчун вазифаи мутлаќи худ 

донистааст. Аз ин љо мантиќан чунин бармеояд, ки бартараф намудани оќибатњои 

кирдори љиноятии содиршуда, аз љумла љуброни зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидашуда низ вазифаи мутлаќи давлат дониста мешавад.  

4. Ба зиммаи давлат вогузор гардидани масъулияти љуброн намудани 

зараре, ки ба љабрдидагон бо кирдори љиноятї расонида шудааст, имконияти 

самаранокии институти товони зарарро хеле баланд мебардорад. Ин ҳолат бо он 

асоснок карда мешавад, ки имконияти молии давлат бо имконияти шахси алоњида 

(ҳуқуқвайронкунанда) ќиѐснашаванда аст. Ба шахсе, ки дар натиљаи содир 

гардидани љиноят ба саломатї, амвол ва дигар манфиатњои ӯ зарар расонида 

шудааст, аз оне, ки зарар бо њиссаи ночиз ва дар муддати тӯлонї аз љониби шахси 

гунањгор љуброн карда мешавад (агар шавад), бар души давлат вогузор гардидани 

ин масъулият самараноктар ва манфиатовар мебошад. Љабрдидаи љиноят ба фаврї 

љуброн шудани манфиатҳояш ниѐз дорад ва чунин тадбир дар бештари њолатњо 

барои ӯ њаѐтан муҳим мебошад. 

5. Аз љониби давлат ҷуброн намудани зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидашуда на танњо манфиатњои ќонунии љабрдидаро пурра ва сари ваќт ќонеъ 

мегардонад, балки барои амалӣ гардидани функсияи ҳуқуқмуҳофизавӣ ва 

ҳуқуқбарқароркунӣ мусоидат менамояд. Инчунин он метавонад ба шуури њуќуќии 

шањрвандон то он андозае таъсири мусбӣ расонад. 

6. Давлат соњиби маблаѓњоест, ки дар натиљаи љазои хусусияти 

молумулкидоштаи ба мањкушудагон таъиншуда, инчунин истифодаи мењнати 

мањбусон ворид мегарданд. Одилона мебуд, агар ин маблаѓхо ќисман бањри товони 

                                                 
480 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душабе: Нашриѐти Ганҷ, 2016. – 136 с. 
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зараре, ки дар натиљаи љиноят ба миѐн омадаанд, сарф мешуд. 

7. Маблаѓе, ки барои ҷуброн кардани зарари ба љабрдида бо кирдори љиноятӣ 

расонидашуда аз ҷониби давлат харҷ шудааст, ба буҷети давлатӣ дар оянда дар 

шакли моњона ѐ дигар даромадњои мањкумшудагон бармегардад. Аз ин лињоз, 

шахси зараррасон дар њар сурат зарари расонидаашро бармегардонад, дар ин њолат 

давлат танњо њамчун кафили барқарорсозии њуќуќу манфиатҳои љабрдида баромад 

мекунад. Танҳо дар ҳолате, ки зарар аз љониби љинояткори номаълум ѐ 

зараррасоне, ки бо сабабњои узрнок ќобилияти пардохт намуданро надорад (бо 

сабаби маъюбї, беморї, пиронсолї ва ѓайра) давлат даъвоӣ регресӣ пешниҳод 

карда наметавонад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар низоми њуќуќи миллии Тољикистон ҳолатҳое ҳастанд, 

ки зарари бо кирдори ҷинояти расонидашуда мустақиман аз ҷониби давлат ҷуброн 

карда мешавад. Масалан меъѐрњое љой доранд, ки  љавобгарии товони зарари дар 

натиљаи љиноятњои хусусияти террористї ба љабрдида расонидашударо ба уҳдаи 

давлат мегузоранд. Моддаи 22-и ҚЉТ «Дар бораи мубориза бо терроризм» далели 

он аст, ки љавобгариро доир ба љуброни зарари бо амали террористӣ расонидашуда 

давлат бар души худ мегирад, яъне ҷуброни зарар дар ин ҳолатҳо аз ҳисоби 

маблағҳои буҷетӣ анҷом дода шуда, баъдан ба тариқи регресӣ аз шахси зараррасон 

хароҷот талаб карда мешавад. Тибқи қонуни мазкур давлат ҳатто барқарорсозии 

иҷтимоии шахсони аз амалҳои террористӣ зарардидаро ба уҳда худ гирифтааст. 

Барқарорсозии иҷтимоии шахсони зарардида дар худ ба њаѐти муътадил 

баргардондан бо роҳи ѐрии њуќуќї, психологї, тиббї, барќарорсозии касбї, дар 

њолатњои зарурї ба кор барќарор кардан, ба онњо додани манзилро низ дар бар 

мегирад481. Инчунин агар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ ва 

шахсони мансабдори онҳо ба шахс зарар расонида шуда бошад (м. 32-и 

Конститутсияи ҶТ ва моддаи 1086-и КГ ҶТ) зарар аз ҳисоби маблағҳои буҷети 

давлатӣ ба ҷабрдида ҷуброн карда мешавад. 

Яке аз далелҳои асосии мухолифини аќидаи аз ҷониби давлат љуброн 

намудани зарари бо кирдори љиноятї расонидашуда дар он аст, ки муќаррар 

                                                 
481 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо терроризм». [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

https://www.mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.11.2021).  

https://www.mmk.tj/legislation
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кардани љавобгарии давлат доир ба товони зарар ба низоми тадбирњои сиѐсати 

ҷиноятӣ номутобиқ аст, яъне ба ақидаи онҳо, агар давлат зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашударо барқарор намояд, дар шахси содиркардаи ин кирдори 

ҷиноятӣ ҳиссиѐти бемасъулияти нисбати кирдорҳои худ пайдо мегардад482.  

Ҷонибдорони ақидаи аз ҷониби давлат ҷуброн намудани зарари бо кирдори 

ҷиноятӣ расонидашуда низ бар он нестанд, ки давлат зарарро ба ҷабрдида 

барқарор намуда, онро аз шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда наситонад. Дар ин 

маврид сухан дар бораи озод намудани шахси ҷиноятсодиркарда аз љавобгарї 

ҷиҳати љуброн кардани зарари расонидааш намеравад, балки оид ба ивази субъекте 

меравад, ки њуќуќи аз шахси ҷиноятсодиркарда талаб намудани товони зарарро 

дорад. Бар ивази љабрдида давлат ҷуброни зарарро талаб мекунад. Агар чунин 

ивазкунии субъекти талабкунандаи зарар тавонад ба њиссиѐти љавобгарии шахсии 

гунаҳгор таъсир расонад, пас танњо ба самти самаранокии он таъсир мерасонад. Ба 

њамагон, аз он љумла ба ҳуқуқвайронкунанда маълум аст, ки давлат (ба ҳайси 

љубронкунандаи зарари љабрдида) метавонад тадбирњои самаранокеро истифода 

барад, то ин ки зараррасонро барои иљро кардани масъулияти «қарздорӣ» маљбур 

созад483. 

Ѓайр аз ин, љавобгарии молумулкии давлат танњо њамчун ҳолати  ѐрирасон 

баромад мекунад, яъне рӯѐниши зарар, пеш аз њама, ба моликият ва маоши худи 

мањкумшуда равона карда мешавад. Танњо дар њолатњое, ки чунин вазъ љой 

надорад ѐ моликияти зараррасон барои товони пурраи зарар нокифояанд, қисми 

боқимондаи зарарро давлат ҷуброн карда, бо даъвои регресӣ аз зараррасон 

хароҷотро талаб мекунад. Давлат бояд дар марњилаи исбот шудани далели бо 

љиноят расонида шудани зарар, новобаста аз он, ки оѐ гунаҳгор ба љавобгарї 

кашида шудааст ѐ не, зарари ба љабрдида расонидашударо товон намояд.  

Таҳлили таљрибаи кишварњои хориљї нишон медиҳад, ки институти аз ҷониби 

давлат товон намудани зарар ба љабрдидагони кирдори љиноятӣ  дар ќонунгузории 

бисѐре аз кишварҳо (Фаронса, Олмон, Испания, ИМА, Британияи Кабир, 

                                                 
482 Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. – Волгоград, 1992. – С. 10-37. 
483 Азиззода У.А., Раҷабзода С.А. Танзими ҳуқуқии товони зараре, ки дар натиҷаи содир шудани ҷиноят расонида 
шудааст // Ҳуқуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо (маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида 

ба таҷлили рӯзи қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон) / Зери таҳрири Раҳмон Д.С. – Душанбе, 2019. – С. 215-224.  
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Зеландияи нав ва ғ.) амал мекунад. Усулњои аз ҷониби давлат товон намудани зарар 

ба љабрдидагони кирдори љиноятӣ дар ҳар кишвар ба тарзҳои мухталиф ба роҳ 

монда шудаанд. Дар баъзе аз онҳо  пардохт њангоми расонидани дилхоњ осеби 

љисмонї иљро карда мешавад, дар дигар њолатњо  танњо дар шароите, ки љабрдида 

дар њолати вазнин ќарор дорад. Субъектњое, ки пардохтро иљро мекунанд, мумкин 

аст идорањои маъмурї, ширкатњо ѐ агентињои суѓуртавї, муассисањои давлатӣ, 

инчунин комиссияњое бошанд, ки дар назди судњо таъсис дода шуда, ба таъмини 

товони зарар аз зараррасон машѓуланд, ѐ ин ки фондҳои кафолатӣ, ки вазифаи 

асосии онҳо њимояи љабрдидагони кирдорҳои ҷиноятӣ мебошанд484.  Дар буљети 

ИМА моддаи алоҳида ҷиҳати харољоти иљтимоӣ пешбинї шуда буд, ки баъдтар 

дар асоси он Фонди кумак ба қурбониѐни кидорҳои ҷиноятӣ таъсис дода шуд485. 

Њатто дар кишварњои на он ќадар рушдѐфта, ба мисли Украина, дар баъзе њолатњо  

товони зарар аз љиноят аз љониби давлат љуброн карда мешавад. Тибќи м. 1177-и 

КГ Украина, зарари моддие, ки бо љиноят ба шахси воқеӣ расонида шудааст, дар 

ҳоле ки шахси љиноятсодиркарда муайян карда нашудааст,  ҷуброни чунин зарар аз 

љониби давлат анҷом дода мешавад. Илова бар ин, асосњои аз љониби давлат товон 

намудани зараре, ки ба љабрдида бо кирдори љиноятӣ расонида шудааст, инњоянд: 

муќаррар намудани далели њодисаи љиноят, исботи оне, ки зарар ба љабрдида мањз 

бо кирдори љиноятӣ расонида шудааст ва муайян нашудани шахсоне, ки љиноят 

содир кардаанд486.  

Дар Федератсияи Россия низ олимони ҳуқуқшинос ҷиҳати таъсис додани 

фонди махсуси дастгирии қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ таҳқиқот ва 

пешниҳодҳои зиѐд намудаанд, аммо бо вуҷуди ин дар ин кишвар то ба ҳол чунин 

фонд вуҷуд надорад487. 

                                                 
484 Меньших А.А. О возмещении ущерба жертвам преступлений во Франции // Журнал Российского права. – 1999. – № 
3/4. – С. 158-159.  
485 Акрамходжаев Б.Т. Обеспечение прав и законных интересов потерпевших от преступлений (обзор практики США) // 
Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. – 1991. – № 3. – С. 93-98. 
486 Кодекси граждании Ҷумҳурии Украина [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://meget.kiev.ua/ (санаи муроҷиат: 
18.01.2022).  
487 Малков В.П. Кумулятивные санкции в советском уголовном праве. // В сборнике: Укрепление законности и борьба с 
преступностью в условиях формирования правового государства / Под ред. С.В. Бородина. – М., 1990. – С. 100.; Ульянов 
В.Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном процессе: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 
1999. – С. 15.; Воробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: Автореферат дис. … канд. 
юрид. наук. – Рязань, 2003. – С. 9,25.; Власов А. Возмещение вреда жертвам преступлений // Законность. – 2002. – №2. – С. 
40-43.; Адигюзелов К.А. Проблемы виктимизации населения (по материалам Республики Дагестан): Автореферат дис. ... 
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Таљрибаи дар хориљи кишвар бамиѐномадаро дар фазои њуќуќии Тољикистон 

низ, албатта, бо назардошти махсусияти шарту шароитҳои имрӯза истифода 

намудан зарур аст. 

Душвории асосии институти љуброни давлатии зарари бо ҷиноят 

расонидашуда маблаѓгузории чунин фондҳо мебошад. Таљрибаи хориљаро ҷиҳати 

њалли масъалаи мазкур таҳлил намуда, бо назардошти вазъи иќтисодии кишвар 

кӯшиш менамоем якчанд роҳи њалли муносиби масъаларо пешниҳод созем.  

Аввалан, пур намудани буҷети чунин фондҳои махсус бояд аз ҷониби шахсоне, 

ки қасдан ҷиноят содир кардаанд ва бо ҳукми судӣ дар содир кардани ҷиноят 

гунаҳгор дониста шудаанд, сурат гирад. Яъне шахсе, ки ба объектҳои 

муҳофизатшавандаи ҷомеа ва давлат қасдан таҷовуз мекунад, бояд барои бартараф 

кардани оқибатҳои кирдори худ саҳм гузошта, ба барқарор кардани ҳолати 

муътадили ҳаѐти ҷамъиятӣ мусоидат намояд.  

Пешнињод мекунем, ки чунин меъѐр дар боби 16-и КМҶ ҶТ моддаи 1391 

«Уҳдадории пардохти боҷи давлатӣ барои қасдан содир кардани ҷиноят» бо 

тартиби зерин ворид карда шавад: 

«Моддаи 1391. Уҳдадории пардохти боҷи давлати барои қасдан содир 

намудани ҷиноят.  

1. Шахсе, ки қасдан љиноят содир намудааст, уњдадор аст бољи махсуси 

давлатиеро пардохт намояд, ки андозаи он вобаста ба категорияҳои љиноят бо 

тарзи зерин муайян карда мешавад: 

- барои шахсоне, ки қасдан љинояти начандон вазнин содир кардаанд – бист 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

- барои шахсоне, ки қасдан љинояти дараҷаи миѐна содир кардаанд – чил 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

- барои шахсоне, ки љинояти вазнин содир кардаанд – ҳафтод нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо; 

- барои шахсоне, ки љинояти махсусан вазнин содир кардаанд – сад 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо. 

                                                                                                                                                                       
канд. юрид. наук. – Махачкала, 2002. – С. 27.  
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2. Суд, судя њуќуќ дорад бо назардошти њамаи њолатњои парванда андозаи 

бољи махсуси давлатии барои пардохт пешбинишударо кам намояд». 

Сарчашмаи дигари маблағгузории чунин фондҳо метавонанд ҷаримаҳои аз 

ҷониби суд бо ҳукми судӣ таъиншуда бошанд.  Инчунин мусодираи амволи 

шахсони дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор, ки дар чунин кирдор ба сифати 

ҷабрдида давлат баромад мекунад, мумкин аст як қисми амволи мусодирашуда ба 

буҷети чунин фондҳо ворид карда шавад. Ақидаи мазкур аз ҷониби П.Х. Алиева 

низ ҷонибдорӣ шудааст488. 

Тибќи ќоидањои умумї, сухан танњо оиди ҷуброни ќисми пардохтнашудаи 

ҷуброни давлатӣ ба ҷабрдидагони кирдори ҷиноятӣ меравад. Сараввал зарари бо 

ҷиноят расонидашуда бояд аз молумулки зараррасон ва имкониятҳои молиявии ӯ 

ба ҷабрдида пардохт карда шавад. Тавре дар дигар қисмати кори диссертатсионӣ 

қайд карда шуд, барои самаранок гардидани рӯѐниши зарар аз ҳисоби шахси 

зараррасон дар ин самт бояд фаъолияти мақомоти таъқиби ҷиноятӣ дар марҳилаи 

таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, инчунин зимни мурофиаи судӣ дар хусуси андешидани 

чораҳои таъминоти баланд бардошта шавад.  

Ѓайр аз ин ҳуќуќи љуброни давлатиро бояд танњо њамон љабрдидагоне дошта 

бошанд, ки бо сабабњои гуногун (ошкор нашудани шахси кирдори љиноятиро 

содиркарда, имконияти ҷубронкунии зарарро надоштани шахси дар содир кардани 

кирдори ҷиноятӣ гунаҳгор ва ѓ.) аз имконияти бевосита аз љониби шахси дар содир 

кардани кирдори ҷиноятӣ гунаҳгор товон шудани зарар мањрум шудаанд. Зимни 

ҷуброни давлатии зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ба инобат гирифтани 

«иғво»–и љабрдида, ки ба содир шудани ҷиноят сабаб шудааст, њатмист, яъне агар 

кирдори ҷиноятӣ дар натиҷаи рафтори зиддиҳуқуқӣ ѐ бадахлоқонаи ҷабрдида содир 

шуда бошад, пас бояд ба ў товони зарари расонидашуда аз ҷониби давлат ѐ 

фондҳои махсус рад карда шавад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло сарчашмањои маблаѓгузории фондњои махсуси 

њадафноки њифзи қурбониѐни кирдорҳои љиноятӣ метавонанд инњо бошанд: 

- аз буљети давлатии Тољикистон маблаѓгузорї карда мешаванд; 
                                                 
488 Алиева П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
Монография. – Душанбе, 2016. – С. 100.  
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- муқаррар кардани бољи махсуси давлатие, ки аз њама мањкумшудагони дар 

ҷиноятҳои қасдан содиршуда гунаҳгор, новобаста аз шакли љиноят, шакли гуноњ, 

марњилаи содиркунї, шакл ва намуди шарикї ва дигар омилњо ситонида мешаванд; 

- маблаѓњои пулие, ки аз шахси зараррасон бо тартиби регресӣ љуброни аз 

љониби давлат ба љабрдидагони кирдори љиноятӣ пардохтшуда ситонида 

мешаванд; 

- маблаѓњои пулие, ки аз аз њисоби љарима, мусодираи молумулк ва амсоли 

инњо аз мањкумшудагон ба буҷети давлатӣ ворид шудаанд; 

- даромадњои њадафнок аз созмонњои байналмилалї; 

- дигар сарчашмањои имконпазир. 

Фондҳои махсуси барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қурбониѐни 

кирдорҳои ҷиноятӣ метавонанд чӣ давлатӣ ва чӣ ғайридавлатӣ бошанд, аммо онҳо 

бояд мақсаднок танҳо барои қонеъ намудани талаботи қурбониѐни кирдорҳои 

ҷиноятӣ фаъолият намоянд. 

Дар сурати роҳандозӣ намудани товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда аз ҳисоби давлат ѐ фондҳои махсус љавобгарӣ барои суиистифодаи 

ин њуќуќ то ба ҳадди ҷавобгарии ҷиноятӣ бояд баробар карда шавад. Аз ин рў, 

њангоми татбиќи низоми љуброни давлатии зарар ба љабрдидагони кирдорҳои 

ҷиноятӣ илова кардани қисми махсуси КҶ ҶТ бо моддаи 3591 «Сӯиистифодаи њуќуќ 

ба љуброни давлатии зарар аз љиноят бо роҳи сохтакории далелҳо» ва дар сурати 

қабули КҶ дар таҳрири нав моддаи алоҳида дар боби «ҷиноятҳо ба муқобили 

адолати судӣ» мувофиқи мақсад мебошад. Моддаи мазкур бояд љавобгарии 

љиноятиро барои «сохтакории далелњо оид ба содир шудани љиноят ва расонида 

шудани зарар бо кирдори ҷиноятӣ, ки бо маќсади ѓайриќонунї ба даст овардани 

маблаѓ аз фонди давлатӣ ѐ дигар фондҳои махсуси љуброни зарар ба љабрдидаҳои 

кирдорҳои ҷиноятӣ содир шудааст» муќаррар намояд. 
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ХУЛОСА 

Зимни анҷом додани омӯзиш ва таҳқиқи ташаккул ва инкишофи институти 

товони зарар аз ҷиноят хулосаҳои илмии зеринро пешниҳод намудан мумкин аст: 

1. Назарияи илми ҳуқуқшиносии ватанию хориҷӣ робитаи назариявии товони 

зарари бо кирдори зиддиҳуқуқӣ расонидашударо бо падидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба 

тарзҳои мухлталиф зери баҳси илмӣ қарор додаанд. Қисме аз олимон товони зарари 

расонидашударо ҳамчун як намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳисобидаанд. Ба ақидаи 

онҳо, ҷавобгарии ҳуқуқӣ ду намуди асосӣ дорад: а) ҳуқуқбарқароркунанда ва б) 

ҷазодиҳанда (ҷаримавӣ). Дар асоси таҳлили адабиѐти ҳуқуқӣ ва фикру ақидаҳои 

олимони соҳа номутобиқатии гурӯҳбандии намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба 

ҳуқуқбарқароркунанда ва ҷазодиҳанда (ҷаримавӣ) муайян карда шуд, зеро чунин 

гурӯҳбандӣ аз ҷиҳати функсионалии ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, дигар функсияҳои 

ҷавобгарии ҳуқуқиро дар бар нагирифтааст. Мо ақидаи олимони дигарро, ки 

барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшударо ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ 

ҳисобидаанд ҷонибдорӣ кардем ва товони зарари бо кирдори зиддиҳуқуқӣ 

расонидашударо маҳаки ифодакунандаи функсияи ҳуқуқбарқароркунандаи 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътироф намудем. Чунки моҳияти функсияи 

ҳуќуќбарќароркунии љавобгарии њуќуќї дар соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ дар институти 

товони зарар ифода ѐфта, дар сатҳ ва шакли зарурӣ амалӣ нашудани он ҷавобгарии 

ҳуқуқиро нопурра мегардонад. Товони зарари бо кирдори зиддиҳуқуқӣ 

расонидашуда ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ маќсади барќарор намудани 

ҳуқуқҳои молумулкї, ѓайрмолумулкӣ ва дигар ҳуқуқу манфиатҳои поймолгардидаи  

шахс, ҷамъият ва давлатро дорад. [4–М]; [6–М]; [13–М] 

2. Ба кадом соҳаи ҳуқуқ мутаалиқ будани институти товони зарар аз ҷиноят ва 

бо меъѐрҳои кадом соҳаи ҳуқуқ танзим шудани муносибатҳои зимни товони зарари 

аз ҷиноят расонидашуда дар илми ҳуқуқшиносӣ яке аз масъалаҳои баҳснок 

ҳисобида мешавад. Муайян карда шуд, ки товони зарари аз љиноят расонидашуда 

институти байнисоњавии ҳуқуқ мебошад, зеро ҳангоми амалӣ намудани институти 

мазкур меъѐрҳои моддию мурофиавии якчанд соҳаи ҳуқуқ, аз ҷумла меъѐрҳои 

њуќуќи ҷиноятӣ, мурофиавӣ-ҷиноятӣ, гражданӣ, мурофиавї-гражданӣ, маъмурї, 
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мењнатї ва молиявї низ истифода мегарданд. Аз ин лиҳоз, институти товони зарари 

бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда институти комплексии байнисоҳавии ҳуқуқ 

ҳисобида мешавад. [2–М] 

3. Таҳқиқу омӯзиши институти товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда аз нигоҳи таърихи давлат ва ҳуқуқи халқи тоҷик, заминаи воқеӣ 

фароҳам овард, то паҳлуҳои гуногуни институти мазкур, аз ҷумла асосҳои 

ташаккул, тағйирѐбӣ, инкишоф ва таҳкими меъѐрҳои ҳуқуқӣ ҷиҳати танзими 

муносибатҳои ҷамъиятии зимни товони зарар аз ҷиноят ба миѐномада, дар масири 

таърихӣ ошкор карда шаванд. Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз 

љиноят дар ќаламрави Тољикистони таърихї аз ќадим то ба давраи муосир роҳи 

рушд ва шаклгирии хосро аз сар гузаронидааст. Институти товони зарар аз ҷиноят 

дар асоси даврабандии таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон дар марҳилаҳои зерин 

мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор дода шуд: 

- ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар замони амали 

низоми ҳуқуқи зардуштӣ; 

- шаклгирӣ ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар замони амали 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ, одатӣ ва имперӣ;  

- инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар асоси ҳуќуќи шуравӣ;  

- махсусияти инкишоф  ва рушди институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми 

ҳуқуқи миллии Тоҷикистони соҳибистиқлол. [2–М]; [3–М] 

4. Дар замони амали низомҳои ҳуқуқи зардуштӣ, ҳуқуқи мусулмонӣ, ҳуқуқи 

одатӣ ва амали ҳуќуќи имперӣ дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ дар баробари 

дигар институтҳои ҳуқуқӣ падидаи товони зарар аз ҷиноят низ вуҷуд дошт ва дар 

алоқамандӣ бо дигар институтҳои ҳуқуқӣ, махсусан институти ҷазо амал мекард.  

Ҷазо бо мақсади барқарор кардани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда 

таъин карда мешуд. Алоқамандии институти ҷиноят ва љазо бо институти товони 

зарар аз ҷиноят дар алоҳидагӣ ба назар расида, бо назардошти дараҷаи вазнинии 

зарари расонидашуда ҷиноятҳо ба категорияҳо ҷудо карда мешуданд. Падидаи 

товони зарар аз ҷиноят гарчанде дар фаҳмиши имрӯзаи он вуҷуд надошт, вале дар 

умум шакли татбиќи љазо ва маќсаду вазифаи татбиќи љазо моҳиятан 
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ифодакунандаи шарту шароитҳои институти мазкурро доштанд. [2–М]; [3–М]; [5–

М]   

5. Дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ қисми зиѐди љазоҳое, ки дар Авесто ва 

сарчашмаҳои дигари таърихӣ-ҳуќуќӣ ва динӣ-ҳуќуќӣ пешбинї шуда буданд, ќаблан 

хусусияти озори ҷисмониро доштанд. Бо рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ љазо ва 

шаклу усулњои татбиќи он  тағйир ѐфта, хусусияти моддї ва ҷубронсозиро 

мегиранд. Ҷазоҳо дар шакли љарима, пардохти товони зарар, фидяњо, ивази љазо бо 

фидяњои пулї ѐ корњои њатмӣ ва ислоњї зиѐд мегарданд. Барои расонидани зарари 

молумулкӣ (дуздӣ, роҳзанӣ, ғоратгарӣ, иљро накардани уҳдадории молумулкӣ ва 

м.и.), сӯиќасд ба љиноят (ќасди расонидани зарари љисмонӣ, одамкушӣ ва м.и.), 

љиноятҳои экологӣ (зарар расонидан ба манбаҳои об, замин ва м.и.), иљро 

накардани масъулияти динию љамъиятӣ дар аксари мавридҳо дар баробари 

љазоҳои хусусияти љисмонӣ ва рӯҳидошта пардохти товони зарар ҳамчун љазои 

асосӣ ва иловагӣ таъин ва татбиќ карда мешуд. [3–М]   

 6. Дар фарқият аз низоми ҳуқуқи зардуштӣ падидаи товони зарар аз ҷиноят 

дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ мукаммал гардида, вобаста ба баъзе категорияҳои 

ҷиноятҳо, аз ҷумла ҷиноятњои категорияи «ќасос» ба худи љабрдида ва 

намояндагони ќонунии ӯ имкон медод, ки аз шахси гунањгор ѐ хешовандони ў 

маблаѓи муайянро ҳамчун товони зарар барои кирдори содиркарда талаб намояд. 

Ин шакли ҷазо дар ҳуқуқи мусулмонӣ дийа номида мешуд. Љазо дар шакли дийа 

дар њуќуќи мусулмонӣ хусусияти барқарор намудани зарари расонидашуда ва 

пешгирї намудани ќасоси хунинро дошт. Моњияти дийа дар он зоҳир мешуд, ки 

љинояткор зарареро, ки барои содир намудани амали муайян ба ҷабрдида 

расонидааст, дар шакли пулӣ, молӣ ѐ дигар ашѐҳое, ки дар муомилоти ҷомеаи 

мусулмонӣ раво дониста мешуданд, пардохт намояд. Мањз дар ин категорияи 

љиноятњо аксаран товони зарар ѐ фидя истифода бурда мешуд, ки ба пайдоиш ва 

рушди институти товони зарар аз љиноят дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ мусоидат 

намуд. [5–М]  

 7. Баъд аз паҳншавии дини ислом дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ шурўъ 

аз асрњои VII–VIII ҳуқуқи мусулмонӣ дар сарзамини таърихии тоҷикон дар 
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омехтагӣ бо меъѐрҳои ахлоқию одатии қадимаи халқи тоҷик амал кард. Паҳншавии 

зиѐди меъѐрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ дар сарзамини таърихии халқи тоҷик ба замони 

давлатдории Сомониѐн рост меояд. Аммо бо вуҷуди бартарият доштани меъѐрҳои 

ҳуқуқи мусулмонӣ, баъзе аз меъѐрҳои ҳуқуқи одатӣ, ки ба муқаррароти ҳуқуқи 

мусулмонӣ мухолиф набуданд, татбиқ карда мешуданд. Ин ҳолат ба институти 

товони зарар низ дахл дошт, ки якҷоя бо институти ҷазо амалӣ гардонида мешуд.  

Махсусан дар шаклњои татбиќ намудани меъѐрњои њуќуќи љиноятии мусулмонї, ки 

аслан хусусияти њатмиро дошт, истифодаи урфу одатњои халќӣ њангоми амалї 

намудани љазоњо ба назар мерасиданд. Бештар чунин иљозатдињӣ ба татбиќи 

љазоњои хусусияти моддидошта, ки амалї намудани он аз сатњи иќтисодии мардум 

вобаста буд, ба назар мерасид. Онњо аслан меъѐрњои њуќуќї, одату анъана ва 

муќарраротњое буданд, ки ба принсипњои асосї ва фарњанги мусулмонӣ мухолифат 

намекарданд. Ҳамин тариқ, то замони ба Руссияи подшоҳи пайвастани Осиѐи 

Марказӣ меъѐрњои њуќуќи мусулмонї бо меъѐрњои њуќуќи одатӣ дар самти амалї 

намудани рўѐнидани товони зарари аз љиноят ба шахс расонидашуда дар 

ҳамбастагӣ амал мекарданд. [11–М]  

8. Инкишофи минбаъдаи товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон бо ташаккул 

ва инкишофи низоми ҳуќуќи Шуравӣ дар ибтидои асри XX алоќаманд аст. Дар 

фарқият аз дигар марҳилаҳои таърихии Тоҷикистон, ин марҳиларо ҳамчун оғози 

комплексикунонии институти товони зарар аз ҷиноят ҳисобидан мумкин аст, зеро 

меъѐрҳои танзимкунандаи ин институт ҳам дар қонунгузории ҷиноятӣ, мурофиавии 

ҷиноятӣ, гражданӣ ва мурофиавии гражданӣ, инчунин дар қонунгузории ислоҳӣ-

меҳнатӣ ва дигар соҳаҳо низ мушоҳида мешуданд. Минбаъд дар заминаи 

ќонунгузории умумииттифоќӣ қонунгузории ҶШС Тоҷикистон бо назардошти 

хусусиятҳои миллӣ ташаккул ѐфт, ки  аввалин маротиба дар таърихи рушди хуќуќи 

тољикон падидаи товони зарар аз ҷиноят ва меъѐрҳои ҳуќуќии ба он алоќамандро 

пешбинӣ намуданд.  Чунончи, меъѐрҳои ҳуќуќӣ дар бораи эътирофи ҷабрдидаи 

кирдори ҷиноятӣ, намудҳои зарари аз ҷиноят расонидашуда, вогузор намудани 

уҳдадории ҷуброн намудани зарари расонидашуда, даъвои гражданӣ дар мурофиаи 
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ҷиноятӣ, даъвогар ва ҷавобгари гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ ва дигар 

институтҳои ба ин монандро муқаррар намуданд. 

Сиѐсати ислоҳотӣ-меҳнатӣ, ки дар асоси ќонунгузории замони Шуравӣ 

муќаррар гардида буд истифодаи мењнати маљбурии маҳкумшудагонро бањри 

ислоњи шахсияти ӯ ва бо меҳнати худ барқарор намудани манфиатҳои шахси аз 

љиноят љабрдида ва љуброни зарари ба ӯ расонидашударо пешбинї мекард.  

Дар давраи таҳлилшаванда аҳамияти хоса ба суѓуртаи иљтимої дода мешуд, 

ки тавассути он њимояи манфиатњои љабрдида то андозае таъмин карда мешуданд. 

Њангоми мавҷудияти шартномаи суғуртавӣ ва расидани зарар ба шаҳрванд, њолати 

суѓуртавї оѓоз шуда, давлат ба ҷабрдида нафаќа ва кумакњои пулї пардохт мекард, 

шахси гунањкор бошад бояд ба љабрдида танњо њамон ќисми зарарро љуброн 

мекард, ки аз маблаѓи кумакпулї ѐ нафаќаи таъиншуда зиѐдтар бошад. [2–М]; [14–

М] 

9. Марҳилаи нави рушди ҳаѐти ҷамъиятӣ ва низоми ҳуқуқии кишвар бо 

соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мавқеи хоса пайдо кардани он 

дар арсаи байналмилалӣ вобаста аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти 

вазъияти сиѐсӣ, иљтимоӣ, иќтисодӣ, фарҳангӣ, эътироф ва такмили принсипҳо ва 

меъѐрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар самти танзими ҳуќуќии муносибатҳои ҳуќуќӣ 

оид ба руѐнидани товони зарари аз ҷиноят расонидашуда корҳои зиѐде анљом дода 

шудаанд. Конститутсияи кишвар ҳуқуқи ҷабрдидаро ба ҷуброни зарари 

расонидашуда кафолат додааст. Ин кафолати конститутсионӣ дар қонунгузории 

соҳавии кишвар инъикос ѐфта, дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ меъѐрҳо вобаста ба 

ҷуброни зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда муқаррар шудаанд. Зимни 

таҳлили қонунгузории амалкунанда ва амалия муаллиф механизми товони зарари 

бо кирдори ҷиноятӣ расонидашударо муайян намуд, ки он бо тарзу усулҳои зерин 

ба амал бароварда мешавад:  

- товони ихтиѐрии зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда;  

- баргардонидан (реститутсия)-и мурофиавӣ-љиноятї;  

- даъвои гражданӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ; 
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- аз ҷониби суд бо ҳукми судӣ барқарор кардани зарари молумулкии бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашуда; 

- товони зарари бо кирдори љиноятӣ расонидашуда бо тартиби 

мурофиаи судии гражданӣ. [7–М]; [8–М]  
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар натиҷаи анҷом додани таҳқиқот дар самти ташаккул ва инкишофи 

институти товони зарар аз ҷиноят дар Тоҷикистон, ҷиҳати беҳтар намудани ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои шахсони аз кирдорҳои ҷиноятӣ зарардида ва такмил додани 

меъѐрҳои қонунгузории кишвар дар ин самт, чунин тавсияҳои илмӣ пешниҳод 

карда мешаванд: 

1. Меъѐрҳои амалкунандаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

ҷуброн намудани зарарро дар бар мегиранд, дар асоси табиати ҳуқуқии худ ба 

рафтори мусбии баъдиҷиноятии шахсони ҷиноятсодиркарда равона шудаанд, яъне 

аз хоҳишу иродаи шахси ҷиноятсодиркарда ҷиҳати товон кардан ѐ накардани 

зарари расонидааш вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз лозим мешуморем, ки сиѐсати 

қонунгузории ҷиноятии кишвар дар самти товони зарар аз ҷиноят ба шахсони аз 

кирдори ҷиноятӣ зарардида такмил дода шавад. Пеш аз ҳама, барқарор намудани 

ҳуқуқу манфиатҳои шахсони аз кирдори ҷиноятӣ зарардида бояд дар доираи 

принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ инъикоси худро ѐбанд. Љазо ба шахсе, ки љиноят содир 

кардааст, њар ќадар одилона бошад њам, агар љабрдидаи кирдори ҷиноятӣ товони 

зарари моддӣ, харљи муолиља ва зарари маънавӣ нагирифта бошад, њисси 

барќароршавии адолати иљтимої дар ӯ пайдо намешавад. Аз ин рӯ, пешниҳод 

менамоем, ки зимни таҳияи лоиҳаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

таҳрири нав барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолгардидаи қурбониѐни ҷиноят 

ҳамчун ҷузъи принсипи адолат муқаррар карда шавад ѐ ин ки ба моддаи 8-и 

Кодекси ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ќисми сеюм дар таҳрири 

зерин илова карда шавад: «3. Њуќуќ, озодӣ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд, ки 

дар натиљаи содир намудани љиноят вайрон шудаанд, бояд барќарор ѐ љуброн 

карда шаванд». [10–М] 

2. Аз љониби мањкумшуда ҷуброн намудани зарари бо кирдори љиноятӣ 

расонидааш зимни шартан татбиқ накардани ҷазо (ќ. 5-и м. 71-и КЉ ЉТ) ва шартан 

пеш аз муњлат аз адои љазо озод кардани ӯ (ќ. 2-и м. 76 -и КЉ ЉТ) мумкин аст, ки бо 

санади судӣ њамчун уҳдадории иловагӣ вогузошта шавад. Ин муқаррарот дар 

Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ҳуқуқи суд, судя пешбинӣ гардидааст ва мақоми 
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салоҳиятдор метавонад бидуни муқаррар кардани уҳдадории ҷуброн намудани 

зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда нисбат ба маҳкумшуда институтҳои 

мазкурро татбиқ намояд. Аз ин лињоз, пешниҳод менамоем, ки бо ворид намудани 

таѓйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии ЉТ гузоштани иљрои уҳдадории «дар 

муҳлати муайян зарари расонидашударо барқарор намудан» зимни татбиқи 

институтҳои шартан татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз муњлат аз адои љазо 

озод кардани маҳкумшуда ҳамчун меъѐри ҳатмӣ муқаррар карда шавад. Таѓйиру 

иловаҳои мазкур дар њолати истифодаи институтҳои зикргардида ба самаранокии 

товони зараре, ки бо кирдори љиноятӣ расонида шудааст, мусоидат менамоянд. Ба 

таври ҳатмӣ муқаррар намудани уҳдадории аз ҷониби маҳкумшуда ҷуброн 

намудани зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда на танҳо дар институти 

шартан татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод кардани 

ӯ, инчунин дар дигар институтҳои аз ҷазо озод намудани маҳкумшуда, ки дар боби 

12-и КҶ ҶТ муқаррар шудаанд, бояд ҷой дода шаванд. Инчунин зарур мешуморем, 

ки дар сурати қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав 

пешниҳоди мазкур зимни таҳияи институти «аз адои ҷазо озод намудани 

маҳкумшуда» ба инобат гирифта шавад. [7–М]; [8–М] 

3. Дар моддаи 85-и КМҶ ҶТ «ҳолатҳое, ки хусусият ва андозаи зарари аз 

ҷинояти содиршуда расидаро муайян мекунанд» ҳамчун ҳолате, ки оид ба 

парвандаи ҷиноятӣ бояд исботи худро ѐбад муқаррар гардидааст. Муайян 

намудани хусусият ва андозаи зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда ба 

бандубасти кирдор, таъин намудани ҷазо, таъмини манфиатҳои ҷабрдида ва 

андешидани чораҳо баҳри барқарор кардани зарари расонидашуда аҳамияти 

аввалиндараҷа дорад. Аммо қонунгузор аз пешниҳоди мафҳуми намудҳои зарари 

бо кирдори ҷиноятӣ расонидашаванда худдорӣ карда, ҳамзамон дар меъѐрҳои 

Кодекси мазкур оид ба намудҳои зарар мухолифат мавҷуд аст. Аз ҷумла дар 

мафҳуми ҷабрдидаи кирдори ҷиноятӣ (моддаи 42-и КМҶ ҶТ) намудҳои зарар ба 

ҷисмонӣ, моддӣ ва маънавӣ ҷудо шуда, дар мафҳуми даъвогари гражданӣ бошад 

(моддаи 44-и КМҶ ҶТ), зарар ба молумулкӣ ва маънавӣ гуруҳбандӣ шудааст. Дар 

баробари ин  яке аз масъалаҳое, ки суд ҳангоми баровардани ҳукми судӣ бояд ҳал 
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намояд,  масъалаи ситонидани товони зарари молумулӣ муқаррар шудааст (қисми 

якуми моддаи 335-и КМҶ). Зимнан дар дигар меъѐрҳои Кодекси мазкур дар самти 

ҳалли даъвои гражданӣ дар мурофиаи судӣ зарар ба намудҳо ҷудо карда нашуда, 

танҳо бо кирдори ҷиноятӣ расонида шудани зарар асоси пешниҳоди даъвои 

гражданӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ муқаррар гардидааст (масалан, қисми якуми 

моддаи 126 ва қисми якуми моддаи 127-и КМҶ). Бо назардошти ин гуфтаҳо 

пешниҳод менамоем, ки мутобиқатии меъѐрҳои Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ 

дар самти намудҳои зарар таҷдиди назар шуда, мафҳуми намудҳои зарари бо 

кирдори ҷиноятӣ расонидашаванда дар моддаи 6 (мафҳумҳои асосӣ)–и Кодекси 

мазкур ворид карда шавад. [12–М]  

4. Барои самаранокии товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ расонидашуда бо 

истифода аз усули баргардондан (реститутсия)–и мурофиавӣ–ҷиноятӣ, тадбирњо 

доир ба љустуљў ва ҳабс кардани амволи рабудашуда, дар њолате, ки онњо сариваќт 

дар марњилаи оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ ѐ ин ки баъд аз он, вале на дертар аз 

ирсол намудани парванда ба суд чораљўї шудаанд, бахусус муҳим мебошанд.  

Андешидани чунин чораҳо ҳамчун ваколати муфаттиш дар марҳилаи тафтиши 

пешакӣ ва ҳамчун ҳолате, ки прокурор нисбати парвандаи ҷиноятии бо фикри 

айбдоркунӣ воридшуда бояд мавриди санҷиш қарор диҳад, дар Кодекси мазкур 

муқаррар гардидааст (моддаҳои 67 ва 247-и КМҶ ҶТ). Аммо дар хусуси ҳамчун 

уҳдадорӣ вогузоштани андешиндани чораҳои зикргардида аз ҷониби 

таҳқиқбаранда зимни анҷом додани амалҳои таҳқиқӣ ва прокурор дар самти 

назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакии парвандаи  ҷиноятӣ, 

аз ҷониби қонунгузор сарфи назар шудааст. Аз ин лиҳоз, барои боз ҳам самаранок 

гардонидани фаъолияти мақомоти таъқиби ҷиноятӣ дар самти андешидани чораҳо 

баҳри таъмини товони зарар аз љиноят чунин меҳисобем, ки ба қисми 4-и моддаи 

41-и Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ, ки ба вазифаҳои таҳқиқбаранда бахшида 

шудааст, сархати нав бо мазмуни зерин илова карда шавад: « – барои таъмини 

даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо дар намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои 

молумулкӣ ва имконпазирии мусодираи молу мулк чораҳои таъхирнопазир 

андешад;» ва ба қисми 1-и моддаи 168-и Кодекси мурофиавии ҷиноятии ЉТ, ки дар 
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он ваколати прокурор дар самти назорати иҷрои қонунҳо ҳангоми таҳқиқ ва 

тафтиши пешакии парвандаи  ҷиноятӣ муқаррар гардидааст, сархати нав бо 

мазмуни зерин илова карда шавад: « – дар њолати аз ҷониби таҳқиқбаранда ва 

муфаттиш наандешидани чараҳо барои таъмини даъвои гражданӣ, иҷрои ҷазо дар 

намуди ҷарима, ситонидани дигар пардохтҳои молумулкӣ ва имконпазирии 

мусодираи молу мулк, ба таҳқиқбаранда ва муфаттиш барои саривақт андешидани 

чунин чораҳо супориш медиҳад;» [10–М] 

5. Пешниҳод менамоем, ки мафҳумҳои даъвогари гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ, ки дар Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қ.1-и м.44 ва 

қ.1-и м.127-и КМҶ ҶТ ) муқаррар шудаанд, бозбинӣ шуда, онҳо дар як шакли умумӣ 

ва ба ҳам мувофиқ пешбинӣ карда шаванд. Чунки дар моддаи 44-и Кодекси мазкур 

танҳо «зарари молумулкӣ ва маънавӣ» дарҷ шуда, дар моддаи 127 бошад, танҳо 

«зарар» номбар шудааст. Инчунин дар моддаи 127-и КМҶ ҶТ мақомоти 

прокуратура ва мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия ҳамчун 

субъектҳои ба сифати даъвогари гражданӣ баромадкунанда пешбинӣ шудаанд, 

вале дар моддаи 44-и Кодекси мазкур, ки мафҳуми даъвогари гражданиро муқаррар 

кардааст, дар ин бора чизе дарҷ нагардидааст. [10–М] 

6. Зимни таҳлили таҷрибаи судӣ муайян карда шуд, ки баъзан вақт 

парвандаҳои ҷиноятие, ки дар онҳо даъвои гражданӣ мавҷуд аст, аз ҷониби судяҳо 

бо тартиби соддакардашудаи тафтиши судӣ баррасӣ карда мешаванд. Гарчанде аз 

ҷониби қонунгузор баррасӣ кардани даъвои гражданӣ зимни ба тариқи 

соддакардашудаи тафтиши судӣ баррасӣ намудани парвандаи ҷиноятӣ маҳдудият 

нагузошта бошад ҳам, аммо талаботи моддаи 131-и КМҶ ҶТ пешбинӣ намудааст, 

ки ҳангоми баррасии даъвои гражданӣ, ки дар парвандаи ҷиноятӣ пешниҳод 

шудааст, асос, шарт, ҳаҷм ва тарзи рӯѐнидани зарар мутобиқи меъѐрҳои 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин  тибқи санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Точикистон онҳоро эътироф кардааст, муайян карда мешаванд. 

Аз ин лиҳоз, баҳри ҳаматарафа татбиқ намудани талаботи моддаи 131-и КМҶ ҶТ 

пешниҳод менамоем, ки ба муқаррароти қисми 3-и моддаи 310-и КМҶ ҶТ, ки ба 

маҳдудиятҳои истифода нагардидани институти «тартиби соддакардашудаи 
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тафтиши судӣ» бахшида шудааст, мавҷудияти даъвои гражданӣ дар мурофиаи 

ҷиноятӣ низ ҳамчун маҳдудияти татбиқи институти мазкур ворид карда шавад. [8–

М] 

7. Барои ба тариқи дахлдор ба роҳ мондани омори даъвоҳои гражданӣ дар 

мурофиаи ҷиноятӣ зарур аст, ки ба шаклҳои маълумотҳои омории амалияи судӣ 

бланкаҳои махсуси қайди даъвои граждании шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар 

мурофиаи ҷиноятӣ ворид карда шавад, зеро зимни муроҷиат ба мақомоти дахлдор 

дарѐфт кардани чунин маълумотҳо бинобар мавҷуд набудани бланкаи дахлдори 

маълумоти оморӣ ғайриимкон буд. [8–М] 

8. Қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ бояд меъѐрҳоеро муқаррар намояд, ки 

мутобиқи он шахсони пешбарандаи мурофиаи ҷиноятӣ ҷиҳати воқеан ҷуброн 

шудани зарари расонидашуда аз ҷониби шахси ҷиноятсодиркарда боварӣ ҳосил 

намоянд. Оштии љабрдида ва шахси ҷиноятсодиркарда (гумонбаршуда, 

айбдоршаванда, мањкумшуда) бояд бо њуљљати алоњида ба ќайд гирифта шавад ва 

ин ҳуҷҷат ба маводҳои парвандаи ҷиноятӣ ҳамроҳ карда шавад. Моњияти созиши 

бадастомада дар худ бояд муҳлати иљроиши он, инчунин љавобгарї барои иљро 

накардани он ва њолатњои дигари ба ин монандро дар бар гирад. Чунин 

муқаррарот ба њар як субъекти мурофиаи љиноятї имкони таъмини ќонунии 

созиши бадастомада ва шаффофияти шакли оштии миѐни љабрдидаи љиноят ва 

шахси ҷиноятсодиркарда басташударо медиҳад. [12–М] 

9. Яке аз масъалаҳои асосии сиѐсати давлатии ҶТ дар самти ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ дар сатњи конститутсионї аз ҷониби 

давлат кафолати дода шудани ҷуброни зарари ба љабрдида расонидашуда 

мебошад. Воқеан, агар шахси кирдори ҷиноятиро содиркарда муайян нашуда 

бошад ѐ қобилияти пардохтӣ надошта бошад, эътирофи сарчашмаи дигари 

муносиби товони зарар ба љуз аз ҷониби давлат вуљуд надорад. Ақидаи ташкили 

фондҳои давлатии барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолгардидаи қурбониѐни 

кирдорҳои ҷиноятӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ барвақт ба миѐн омада, аз ҷониби як 

зумра олимони ватанӣ дастгирӣ ѐфтааст. Ҳамзамон ташкили фондҳои махсуси 

давлатию ғайридавлатии миллӣ ҷиҳати барқарор намудани ҳуқуқҳои 
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поймолгардидаи қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ аз меъѐрҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, бармеояд. Аз 

ҷумла дар банди 12 ва 13-и Эъломияи принсипњои асосии адолати судї барои 

ќурбониѐни љиноят ва сӯистифодаи њокимият, ки бо Ќатъномаи 40/34-и Ассамблеяи 

Генералии СММ 29-уми ноябри соли 1985 ќабул шудааст, муқаррар гардидааст, 

яъне дар ҳолатҳое, ки агар ҷуброни зарари расонидашуда аз ҳисоби 

ҳуқуқвайронкунанда ѐ дигар сарчашмаҳо ғайриимкон бошад, пас давлатҳо бояд 

ҷиҳати дастгирии молиявии қурбониѐн чораҳои дахлдорро андешида, барои 

ташкил, таҳким бахшидан ва инкишофи фондҳои миллии ҷубронкунии зарар ба 

қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ мусоидат намоянд. Таҳлили таљрибаи кишварњои 

хориљї нишон дод, ки институти аз ҷониби давлат товон намудани зарар ба 

љабрдидагони кирдори љиноятӣ  дар ќонунгузории бисѐре аз кишварҳо (Фаронса, 

Олмон, Испания, ИМА, Британияи Кабир, Зеландияи нав ва ғ.) амал мекунад. 

Усулњои аз ҷониби давлат товон намудани зарар ба љабрдидагони кирдори љиноятӣ 

дар ҳар кишвар ба тарзҳои мухталиф ба роҳ монда шудаанд. Њатто дар кишварњои 

на он ќадар рушдѐфта ба мисли Украина,  дар баъзе њолатњо товони зарар аз љиноят 

аз љониби давлат љуброн карда мешавад. Аз ин лиҳоз пешниҳод менамоем, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фондҳои махсуси барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои 

қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ таъсис дода шаванд. Фондҳо метавонанд чӣ 

давлатӣ ва чӣ ғайридавлатӣ бошанд, аммо онҳо бояд мақсаднок танҳо барои қонеъ 

намудани талаботи қурбониѐни кирдорҳои ҷиноятӣ фаъолият намоянд. Аз фондҳои 

махсус ҳуќуќи љубронро бояд танњо њамон љабрдидагоне дошта бошанд, ки бо 

сабабњои гуногун (ошкор нашудани шахси кирдори љиноятиро содиркарда, 

имконияти ҷубронкунии зарарро надоштани шахси дар содир кардани кирдори 

ҷиноятӣ гунаҳгор ва ѓайра) аз имконияти бевосита аз љониби шахси дар содир 

кардани кирдори ҷиноятӣ гунаҳгор ҷуброн шудани зарар мањрум шудаанд. 

Душвории асосии институти љуброни давлатии зарари бо ҷиноят расонидашуда 

маблаѓгузории чунин фондҳо мебошад. Сарчашмањои маблаѓгузории фондњои 

махсуси њадафноки њифзи қурбониѐни кирдорҳои љиноятӣ метавонанд инњо 

бошанд: 
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- аз буљети давлатии Тољикистон маблаѓгузорї карда мешаванд; 

- муқаррар кардани бољи махсуси давлатие, ки аз њама мањкумшудагони дар 

ҷиноятҳои қасдан содиршуда гунаҳгор, новобаста аз шакли љиноят, шакли гуноњ, 

марњилаи содиркунї, шакл ва намуди шарикї ва дигар омилњо ситонида мешаванд; 

- маблаѓњои пулие, ки аз шахси зараррасон бо тартиби регресӣ љуброни аз 

љониби давлат ба љабрдидагони кирдори љиноятӣ пардохтшуда ситонида мешавад; 

- маблаѓњои пулие, ки аз аз њисоби љарима, мусодираи молумулк ва амсоли 

инњо аз мањкумшудагон ба буҷети давлатӣ ворид шудаанд; 

- даромадњои њадафнок аз созмонњои байналмиллалї; 

- дигар сарчашмањои имконпазир. [8–М] 

10. Дар сурати роҳандозӣ намудани товони зарари бо кирдори ҷиноятӣ 

расонидашуда аз ҳисоби давлат ѐ фондҳои махсус љавобгарӣ барои суиистифодаи 

ин њуќуќ то ба ҳадди ҷавобгарии ҷиноятӣ бояд баробар карда шавад. Аз ин рў, 

њангоми татбиќи низоми љуброни давлатии зарар ба љабрдидагони кирдорҳои 

ҷиноятӣ илова кардани қисми махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

моддаи 3591 «Суиистифодаи њуќуќ ба љуброни давлатии зарар аз љиноят бо роҳи 

сохтакории далелҳо» ва дар сурати қабули Кодекси ҷиноятӣ дар таҳрири нав 

моддаи алоҳида дар боби «ҷиноятҳо ба муқобили адолати судӣ» мувофиқи мақсад 

мебошад. Моддаи мазкур бояд љавобгарии љиноятиро барои «сохтакории далелњо 

оид ба содир шудани љиноят ва расонида шудани зарар бо кирдори ҷиноятӣ, ки бо 

маќсади ѓайриќонунї ба даст овардани маблаѓ аз фонди давлатӣ ѐ дигар фондҳои 

махсуси љуброни зарар ба љабрдидаҳои кирдорҳои ҷиноятӣ содир шудааст» 

муќаррар намояд. [8–М] 

  



 

 

180 

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ 

 Санадњои меъѐрии њуќуќї ва расмӣ  

1. 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 (бо 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) [Матн]. – Душанбе: « Ганҷ», 2016. – 136 с.  

2. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998. [Захираи 

электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи муроҷиат: 12.02.2022).  

3. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисми якум) аз 30 июни соли 

1999 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 

муроҷиат: 12.02.2022). 

4. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қисми дуюм) аз 11 декабри 

соли 1999 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 

муроҷиат: 12.02.2022).  

5. Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 январи соли 

2008 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 

муроҷиат: 07.12.2021).  

6. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  3 декабри соли 

2009 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation (санаи 

муроҷиат: 07.12.2021).  

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо терроризм» 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://www.mmk.tj/legislation (санаи 

муроҷиат: 12.11.2021). 

8. Уголовный кодекс Таджикской Советской Социалистической Республики 

[Текст]. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1935. – 81 с. 

9. Уголовный кодекс Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе: «Ирфон», 1988. – 

216 c. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе 

«Ирфон», 1989. – 296 с. 

11. Гражданский кодекс Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе: «Ирфон» 1964. – 

198 c.  

http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation
http://mmk.tj/legislation
https://www.mmk.tj/legislation


 

 

181 

12. Гражданский процессуалный кодекс Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе: 

«Ирфон», 1964. – 178 с. 

13. Исправительно-трудовой Кодекс Таждикской ССР [Текст]. – Душанбе, 

«Ирфон», 1971. – 108 с. 

14. Декларация о суверенитете Республики Таджикистан от 24 августа 1990 г. 

[Текст]. // Ведомости Верховного Совета Тадж. ССР.  – 1990. – № 15.  – С. 236. 

15. Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон аз 10 декабри соли 1948  [Захираи 

электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/legislation/ (санаи муроҷиат: 18.01.2022). 

16. Эъломияи принсипњои асосии адолати судї барои ќурбониѐни љиноят ва 

сӯистифодаи њокимият, ки бо Ќатъномаи 40/34 Ассамблеяи Генералии СММ 29 

ноябри соли 1985 ќабул гардидааст [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml (санаи муроҷиат: 

22.02.2022). 

17. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Федератсияи Россия аз 18.12.2001 с. 

[Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (санаи муроҷиат: 

17.11.2021). 

18. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Белорус аз 16.07.1999 с. [Захираи 

электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: https://kodeksy-by.com/ (санаи муроҷиат:17.11.2021). 

19. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон аз 04.07.2014 с. 

[Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/ (санаи муроҷиат: 

17.11.2021).  

20. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон аз санаи 22.12.2016 

с. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ:  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111530 (санаи муроҷиат:17.11.2021). 

21. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз санаи 01.04.1995 с. 

[Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: https://lex.uz/docs/111463 (санаи 

муроҷиат:17.11.2021). 

22. Кодекси граждании Ҷумҳурии Украина [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: https://meget.kiev.ua/ (санаи муроҷиат: 18.01.2022).  

http://mmk.tj/legislation/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://kodeksy-by.com/
https://online.zakon.kz/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530
https://lex.uz/docs/111463
https://meget.kiev.ua/


 

 

182 

23. Гражданский кодекс РСФСР. – Москва: Юридическое издательство 

Наркомюста РСФСР, 1926. – 200 с. [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.prlib.ru/item/330235 (санаи муроҷиат: 01.02.2022). 

24. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года [Захираи 

электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http//:www.libussr.ru (санаи муроҷиат: 15.02.2022).  

25. Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР от 16.10.1924 г. ст. 4. [Захираи 

электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1009071 (санаи муроҷиат: 01.02.2022).  

26. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Ст. 14. от 15.02.1923 [Захираи 

электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: https://pravo.by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf 

(санаи муроҷиат: 01.02.2022). 

27. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006  

(санаи муроҷиат: 18.01.2022). 

28. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О 

возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных 

действий» [Текст] // Ведомости Верховного Совета СССР. Ст. 348. – 1973. – № 27. – 

С. 413-414. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. №16 

«О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве» [Захираи электронӣ]: – Манбаи 

дастрасӣ: www.libussr.ru (санаи муроҷиат: 10.11.2021). 

30. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 г. № 

7. «О судебной практике по применению конфискации имущества» [Текст] // 

Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Часть 1. Сборник 

постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, ЉШФСР и Российской 

Федерации / Сост. С.А. Подзоров. – М., 2001. – С. 51-56. 

31. Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г., №1 

«О практике применения судами законодательства о возмещении материального    

ущерба,    причиненного    преступлением» [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.prlib.ru/item/330235
http://www.libussr.ru/
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071
https://pravo.by/ImgPravo/pdf/UPK_RSFSR_1923.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006
http://www.libussr.ru/


 

 

183 

http://www.consultant.ru/ (санаи муроҷиат: 20.11.2021).  

32. Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г., №1 

«О практике применения судами законодательства о возмещении материального    

ущерба,    причиненного    преступлением» [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.consultant.ru/  (санаи муроҷиат: 20.11.2021). 

 

Монографияњо, китобњои дарсї, васоити таълимї 

33. Авесто. Куҳантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ [Матн]. – Душанбе: 

Қонуният, 2001. – 792 с. 

34. Азизкулова, Г. С. Хрестоматия по истории государства и права. 

Республики Таджикистан. [Текст] / Г. С.   Азизкулова. – Душанбе, 1998. – 180 с. 

35. Азизов, У.А. Развитие уголовного законодательства Республики 

Таджикистан. [Текст] / У.А. Азизов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 164 с. 

36. Азизов, У.А. Фаъолияти қонунгузорӣ: паҳлуҳои назариявӣ ва амалӣ / Зери 

таҳрири академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ф.Т. Тоҳиров 

(Васоити таълимӣ) [Матн] / У.А. Азизов. – Душанбе, 2014. – 207 с. 

37. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на 

территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое 

исследование: Монография. [Текст] / У.А. Азизов. – Душанбе, 2015. – 368 с.  

38. Азимов, Ш. Государство и право Саманидов. [Текст] / Ш. Азимов – 

Душанбе, 1999. – 168 с. 

39. Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. [Текст] / С.С. Алексеев.– М., 1966. – 187 с.  

40. Алиева, П.Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан: Монография. [Текст] / П.Х. Алиева. – 

Душанбе, 2016. – 144 с. 

41. Анощенкова, С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н. 

А. Лопашенко. [Текст] / С.В. Анощенкова. – М., 2006. – 248 с.  

42. Базылев, Б.Т. Юридическая ответственность. [Текст] / Б.Т. Базылев. – 

Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – 120 с.  

43. Баишев, Ж.Н. Общие принципы исламского права, теория доказательств 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

184 

и система наказаний. [Текст] / Ж.Н. Баишев. – Алматы, 1996. – 86 с. 

44. Байтин, М.И. Сущность права (Современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков). Монография. [Текст] / М.И. Байтин. – 

Саратов, 2001. – 416 с. 

45. Беляев, Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в ранее средневековье. 

[Текст] / Е.А. Беляев.  – М.: Наука, 1966. – 280 с. 

46. Борциц, И.Н. Федеративная ответственность. Конституционно-правовые 

аспекты. [Текст] / И.Н. Борциц. – М., 1999. – 160 с. 

47.  Братусь, С.Н. Юридическая ответственность и законность. [Текст] / С.Н. 

Братусь. – М., 1976. – 216 с. 

48. Буриев, И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном 

Таджикистане (VIII – начало ХХ вв.). [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе, 1999. – 199 с. 

49. Буриев, И.Б. Источники права исламского периода таджикской 

государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. АН РТ Ф.Т. Тахиров. 2-е 

изд. [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 224 с. 

50. Буриев, И.Б. Становление и  развитие институтов государственности  на 

территории Таджикистана (досоветский период). [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе: 

Ирфон, 2008. – 294 с. 

51. Бытко, Ю.И. Лекции по уголовному праву России. [Текст] / Ю.И. Бытко. – 

Саратов, 2003. – С. 60-95. 

52. Варул, П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-

правовой ответственности. Монография. [Текст] / П.А. Варул. – Таллин, 1986. – 152 

c.  

53. Верина, Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за 

преступления против собственности: проблемы теории и практики. [Текст] / Г.В. 

Верина. – Саратов, 2003. – 333 с.  

54. Вернадский, Г.В. О составе Великой Ясы. [Текст] / Г.В. Вернадский. – 

Брюссель, 1939. – 54 с. 

55. Власов, В.И. Теория государства и права. [Текст] / В.И. Власов. – Ростов-

на-Дону, 2002. – 512 с. 

56. Гаджиева, А.А. Возмещение вреда жертвам преступных посягательств. 



 

 

185 

Сборник трудов. Преступность в изменяющемся мире и проблемы оптимизации 

борьбы с ней. [Текст] / А.А. Гаджиева. Под ред. А.И. Долговой. – М., 2006. – 394 с. 

57. Ғафуров, Б.Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миѐна ва 

давраи нав. [Матн] / Б.Ғ. Ғафуров. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 868 с. 

58. Ғозиев, М. Мурофиаи ҷиноятӣ. [Матн] / М. Ғозиев. – Душанбе: 

«Деваштич», 2009. – 303 с. 

59. Диноршоев, А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции 

Республики Таджикистан. [Текст] / А.М. Диноршоев. – Душанбе, 2014. – 143 с.  

60. Донцов, С.Е., Глянцев, В.В.   Возмещение   вреда   по   советскому 

законодательству. [Текст] / С.Е. Донцов, В.В. Глянцев   – М., 1990. – 272 с. 

61. Елаян, Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права: Учеб. пособие. 

[Текст] / Г.Ф. Елаян. – Махачкала, 2002. – 120 с. 

62. Есипов, В.В. Очерк русского уголовного права. Часть общая: 

Преступление и преступники. Наказание и наказуемые. [Текст] / В.В. Есипов. – 

Санкт-Петербург, 1898. – 400 с. 

63. Жижиленко, А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других 

правоохранительных средств. [Текст] / А.А. Жижиленко. – Петроград, 1914. – 676 с. 

64. Зороастрийские тексты [Текст] / Изд. подготовлено О.М. Чунаковой. – М.: 

Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1997. – 352 с. 

65. Ильин, И.А. Путь к очевидности. [Текст] / И.А. Ильин. – М., 1993. – 431 с. 

66. Иоффе, О.С. Советское гражданское право. [Текст] / О.С. Иоффе. – М.: 

Юрид. лит., 1967. – 494 c. 

67. Искандаров, Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения 

Средней Азии к России. [Текст] / Б.И. Искандаров. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 

1960. – 214 с. 

68. Искандаров, Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половины XIX и 

начале XX вв. [Текст] / Б.И. Искандаров. – Душанбе: Дониш, 1983. – 351 с. 

69. Исмоилов, Ш.М., Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. [Текст] / 

Ш.М. Исмоилов, Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе, 2008. – 288 с. 

70. История государства и права России (советский период): Учебник [Текст] / 

Под ред. Ю.М. Понихидина, И.В. Архипова. – Саратов, 1996. – 472 с. 



 

 

186 

71. История государства и права России. Источники права: юридические 

памятники XI-XX вв. [Текст]. – М.: Манускрипт, 1995. – 257 с. 

72. Камаров, С.А., Малько, А.В. Теория государства и права. [Текст] / С.А. 

Камаров, А.В. Малько. – М., 1999. – 448 с.   

73. Карпиков, А.С., Каплан, М.И., Жупанов, А.Н. Возмещение органами 

предварительного расследования причиненного преступлением имущественного 

вреда. [Текст] / А.С. Карпиков,  М.И. Каплан,  А.Н. Жупанов. – Брянск, 2004. – 124 

с.  

74. Керимов, Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. [Текст] / Г.М. Керимов. 

– Санкт-Петербург., 1999. – 512 с. 

75. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Таджикистан. Части 

первой (постатейный) с использованием судебной практики. [Текст]. – Душанбе, 

2004. – 718 с. 

76. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики 

Таджикистан. [Текст] / Под. ред. профессора Рахимова М.З.– Душанбе, 2012. – 573 с. 

77. Коржанский, Н.И. Очерки теории уголовного права. [Текст] / Н.И. 

Коржанский. – Волгоград, 1992. – 92 с. 

78. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. Учебник 

для вузов. [Текст] / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002. –  535 с. 

79. Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ) [Матн]. – Душанбе: 

Ирфон, 2007. – 616 с.   

80. Лейст, О.Э. Виды юридической ответственности // Общая теория 

государства и права. Академический курс: в 2-х т. T. 2. [Текст] / О.Э. Лейст / Под ред. 

М.Н. Марченко. – М., 1998. – 640 с. 

81. Лейст, О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. [Текст] / О.Э. 

Лейст. – М., 1981. – 238 с.  

82. Ливанцев, К.Е. История средневекового государства и права. [Текст] / К.Е. 

Ливанцев. – Санкт-Петербург, 2000. – 114 с.  

83. Липинский, Д.А. Юридическая ответственность. Монография. [Текст] / 

Д.А. Липинский. – Тольятти, 2002. – 400 с.  



 

 

187 

84. Мазалов, А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. [Текст] / А.Г. 

Мазалов.  – М.: Юрид. литература, 1977. – 199 с.  

85. Малеин, Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. [Текст] / Н.С. 

Малеин. – М., 1965. – 230 с. 

86. Малеин, Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных 

отношениях. [Текст] / Н.С. Малеин. – М., 1968. – 207 с.  

87. Малеин, Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. 

[Текст] / Н.С. Малеин. – М., 1985. – 193 с. 

88. Малеин, Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. [Текст] / 

Н.С. Малеин. – М. 1992. – 215 с. 

89. Малков, В.П. Кумулятивные санкции в советском уголовном праве /  В 

сборнике: Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях 

формирования правового государства. [Текст] / В.П. Малков / Под ред. С.В. 

Бородина. – М.,1990. – С. 98-105. 

90. Мальцев, В.В. Принципы уголовного права. [Текст] / В.В. Мальцев. – 

Волгоград, 2001. – 264 с. 

91. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. [Текст] 

/ М.Н. Марченко. – М., 2015. – 768 с. 

92. Маҳмудзода, М. Сиѐсати њуќуќї ва давлати демократї. (маљмўи маќолаю 

маърўзањо). [Матн] / М. Маҳмудзода. – Душанбе, 2017. – 632 с. 

93. Маҷмӯаи конститутсияҳои Тоҷикистон [Матн] / Зери таҳрири Шамолов 

А.А. – Душанбе, 2015. – 633 с. 

94. Маҷмӯаи қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 

2002-2019). [Матн]. – Душанбе, 2019. – 450 с.  

95. Маҷмӯаи Қонунҳои РСС Тоҷикистон ва Указҳои Президиуми Совети 

Олии РСС Тоҷикистон барои солҳои 1938-1952 / Сборник Законов Таджикской 

ССР и Указов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР за 1938-1952г.г. 

[Матн]. – Сталинабад, 1954. – 446 с.  

96. Менглиев, Ш.М. Возмещение морального вреда. [Текст] / Ш.М. 

Менглиев. – Душанбе, 1998. – 132 с.   

97. Менглиев, Ш.М. Избраные труды по гражданскому праву. [Текст] / Ш.М. 



 

 

188 

Менглиев. – Душанбе: «Истеъдод», 2011. – 695 с. 

98. Михлин, А.С. Последствия преступления. [Текст] / А.С. Михлин. – М., 

1969. – 104 с. 

99. Муллаев, М.М. История уголовного права Таджикской ССР. Ч. 1. [Текст] 

/ М.М. Муллаев. – Сталинабад: Изд-во Тадж. гос. ун-та, 1960. – 160 с. 

100. Муллаев, М.М. Происхождение и реакционная сущность шариата. [Текст] 

/ М.М. Муллаев. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 187 с. 

101. Муҳаммад Ҳайкал. Зиндагонии Муҳаммад. Ҷилди 1. [Матн] / М. Ҳайкал. – 

Душанбе, 1994. – 331 с.    

102. Мухиддинов, И.М. Особенности традиционного земледельческого 

хозяйства при памирских народностей в ХIХ-ХХ вв. [Текст] / И.М. Мухиддинов. – 

Душанбе: Дониш, 1984. – 196 с.  

103. Назаров, А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и хадисов и их 

классификация по институтам уголовного права. [Текст] / А.К. Назаров. – Душанбе: 

Дакики, 2014. – 207 с.  

104. Насриддинзода, Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). [Матн] 

/  Э.С. Насриддинзода. – Душанбе, 2019. – 204 с. 

105. Насурдинов, Э.С. Правовое воспитание и образование как факторы 

формирования правовой культуры в Республике Таджикистан: Монография. 

[Текст] / Э.С. Насурдинов. – Душанбе, 2014. – 184 с. 

106. Насурдинов, Э.С., Сафаров, Д.С. История государства и права 

Таджикистана. Ч. 1. (От древнейших времен до Х в.). [Текст] / Э.С. Насурдинов, 

Д.С. Сафаров / Под общ. ред. Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – 

362 с. 

107. Неъматов, Н.Н. Давлати Сомониѐн. [Матн] / Н.Н. Неъматов. – Душанбе: 

Ирфон, 1988. – 279 с.  

108. Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник 

[Текст] / В.С. Нерсесянц / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-e изд., пересмотр. – 

Москва, 2018. – 816 с. 

109. Ойгензихт, В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных 

договорах. Учебное пособие. [Текст] / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1980. – 112 с.  



 

 

189 

110. Памятники российского права в 35 томах. Т. 32. Исправительно-трудовые 

кодексы РСФСР. Коллектив авторов [Текст] / Под ред. Р.Л. Хачатурова, Ю.В. 

Оспенникова. – М., 2017. – 344 с. 

111. Периханян, А.Г. Общество и право Ирана в  Парфянский и Сасанидский 

периоды. [Текст] / А.Г. Периханян. – М.: Наука, 1983. – 382 с.  

112. Петелин, А.И. Проблемы правовой ответственности в социалистическом 

обществе. [Текст] / А.И. Петелин. – Омск, 1976. – 120 с.  

113. Петров, В.В. Экологическое право России. Учебник. [Текст] / В.В.  Петров. 

– М., 1996. – 557 с. 

114. Пионтковский, А.А. Общее учение о наказании. [Текст] / А.А.  

Пионтковский. Курс советского уголовного права: В 6 т. Т. 3. – М., 1970. –  432 с.  

115. Порохова, В. Хадисы Пророка. [Текст] / В. Порохова. – М., 2003. – 300 с.  

116. Права человека: история, теория практика [Текст] / Под ред., д.ю.н. 

Диноршоева А.М. и д.ю.н. Азизова У.А. – Душанбе, 2016. – 584 с. 

117.  Пьянов, Н.А. Консультации по теории государства и права: учеб. 

пособие. [Текст] / Н.А.  Пьянов. – Иркутск, 2010. – 583 с.  

118. Раджабов, С.А. Таджикская ССР – суверенное советское государство. 

[Текст] / С.А. Раджабов. – Сталинабад, 1957. – 184 с. 

119. Раджабов, С.Р. Развитие советского уголовно-процессуального 

законодательства в Таджикистане. [Текст] / С.Р. Раджабов. – Душанбе: «Ирфон», 

1974. – 192 с. 

120. Рассказов, Л.П. Теория государства и права: углубленныи  курс: Учебник. 

– М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. [Текст] / Л.П. Рассказов. – М., 2008. – 559 с. 

121. Рахманов, А.Р. Исламское право: учебник для вузов. [Текст] / А.Р.  

Рахманов. – Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2003. – 479 с. 

122. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. / Китоби 1.: Аз Ориѐн то 

Сомониѐн. [Матн] / Э.Ш. Раҳмонов. – Лондон, 1999. – 238 с. 

123. Садагдар, М.И. Основы мусульманского права. [Текст] / М.И. Садагдар. – 

М., 1968. – 159 с. 

124. Санталов, А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. 

[Текст] / А.И. Санталов. – Л., 1982. – 96 с.  

http://urlit.ru/Katalog/1985-Pamjatniki-rossijskogo-prava-v-35-tomah-T-32-Ispravitelno-trudovie-kodeksi-RSFSR.html
http://urlit.ru/Katalog/1985-Pamjatniki-rossijskogo-prava-v-35-tomah-T-32-Ispravitelno-trudovie-kodeksi-RSFSR.html


 

 

190 

125. Сафарзода, Б.А. Международные стандарты в области прав человека: 

История и современность [Текст] / Б.А. Сафарзода / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – 

Душанбе, 2016. – 345 с.  

126. Сафаров, Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской 

правовой культуры. [Текст] / Д.С. Сафаров. – Душанбе: Офсет Империя, 2014. – 227 

с. 

127. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР. 1917-1952 гг. [Текст]. – М., 1953. – 463 с.  

128. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 

1938-1967 гг. Том 2. [Текст]. – Москва, 1968. – 895 с. 

129. Сборник законов Таджикской ССР и Указов Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР (1938-1968). [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 651 с. 

130. Сенякин, И.Н. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

Теория государства и права. [Текст] / И.Н. Сенякин / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. – Саратов, 1995. – 776 с.  

131. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. 

– Душанбе: Империал груп, 2014. – 720 

132. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев.  – Душанбе: Сино, 

2018. – 784 с. 

133. Сотиволдиев, Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби 

дарсӣ). Ҷилди 2. [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев.  – Душанбе, 2010. – 654 с. 

134. Стручков, Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в 

борьбе с преступностью. [Текст] / Н.А. Стручков. – М., Саратов, 1970. – 271 с. 

135. Сумачев, А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. 

Монография. [Текст] / А.В. Сумачев. – М., 2003. – 331 с. 

136. Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики 

[Текст] / Л.Р. Сюкияйнен / Отв. ред. В.А. Туманов. – М.: Наука, 1986. – 256 с. 

137. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. [Текст] / Н.С. Таганцев. – 

Тула, 2001. – 681 с. 

138. Тархов, В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. [Текст] 



 

 

191 

/ В.А. Тархов. – Саратов, 1973. – 456 с. 

139. Тафсир ба Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ [Матн] / З.А. Камолов, А.И. 

Сафарзода, Ш.Л. Холиқов, Т.Ш. Шарипов, Ф.И. Ғаниев, П.Н. Наврузова– 

Душанбе, 2018. – 636 с.  

140. Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон [Матн] / Муњаррири   

масъул  Њ.Њ. Шарипов. – Душанбе, 2006. – 880 с. 

141. Тафсири илмї-оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон [Матн] / Зери тањрири академики Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон М.А. Мањмудов. – Душанбе, 2009. – 655 с. 

142. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). [Матн]. 

/ М.А. Маҳмудзода, Ш.Т. Тағойназаров, И.Ҳ. Бобоҷонов, Ш.К. Бадалов – 

Душанбе, 2010. – 1000 с. 

143. Тахиров, Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). 

– Т.2, ч. 1. [Текст] / Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2001. – 494 с. 

144. Тахиров, Ф.Т. Становление Советского права в Таджикистане. [Текст] / 

Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Дониш, 1987. – 192 с. 

145. Тахиров, Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права 

Таджикистана (1917-1994 гг.). [Текст] / Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2019. – 999 с. 

146. Теория государства и права [Текст] / Под ред. А.С. Пиголкина и Ю.А. 

Дмитриева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009. – 743 с.  

147. Теория государства и права: курс лекций [Текст] / Под ред. Н.И. Матузова 

и А. В. Малько. – M.: Юрист, 2000. – 772 с. 

148.  Тоҳиров, Ф.Т. Инкишофи ҳукуқ дар Тоҷикистон. [Матн] / Ф.Т. Тоҳиров. 

– Душанбе: Ирфон, 1994. – 256 с. 

149. Уголовно исполнительное право. Курс лекций [Текст] / Под ред. В.М. 

Анисимкова. – Саратов, 2001. – 240 с. 

150. Уголовно-исполнительное право России: учеб. [Текст] / Под ред. А.И. 

Зубкова. – М., 1997. – 614 с. 

151. Уголовно-исполнительное право: Учебник для высших учебных 

заведений [Текст] / Под ред. В.М. Анисимкова, В.И. Селиверстова. – Краснодар, 

2003. – 120 с.  



 

 

192 

152. Фаткуллин, Ф.Н. Проблемы теории государства и права. [Текст] / Ф.Н. 

Фаткуллин. – Казань: Изд-во казан, ун-та, 1987. – 336 с.  

153. Ферри, Э. Уголовная социология (перевод) [Текст] / Э. Ферри / Под ред. 

С.В. Познышева. – М.: Изд. В.М. Саблина, 1908. – 625 с. 

154. Флейшиц, Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и 

капиталистических стран. // Уч. Труды. ВИЮН. Вып. VI. – М., 1941. – 207 с. 

155. Фойницкий, И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. [Текст] / 

И.Я. Фойницкий. – М., 2000. – 464 с.  

156. Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма (древнее  право). [Текст] / 

А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 482 с. 

157. Хамракулов, Р.Н. Вопросы теории и практики кодификации уголовного 

законодательства союзной республики. [Текст] / Р.Н. Хамракулов. – Душанбе:  Изд-

во Тадж. гос. ун-та, 1962. – 157 с.  

158. Хачатуров, Р.Л., Ягутян, Р.Г. Юридическая ответственность. [Текст] / Р.Л. 

Хачатуров, Р.Г. Ягутян. – Тольятти, 1995. – 200 с.  

159.  Холиқов, А.Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. Қисми 1. [Матн] / 

А.Г. Холиқов. – Душанбе, 2002. – 202 с.  

160. Холиқов, А.Ғ. Ҳуқуқи исломӣ. [Матн] / А.Г. Холиқов. – Душанбе: Эр-граф, 

2010. – 476 с.  

161. Хохряков, Г.Ф. Криминология. Учебник. [Текст] / Г.Ф. Хохряков / Под 

ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 2000. – 511 с. 

162. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми II (ҳайати муаллифон) [Матн] / Зери таҳрири 

профессор М.А. Маҳмудов. – Душанбе, 2007. – 508 с. 

163. Чистяков, Н.М. Теория государства и права: учебное пособие. [Текст] / 

Н.М. Чистяков. – М., 2010. – 288 с. 

164. Шаргородский, М.Д. Наказание, его цели и эффективность. [Текст] / М.Д. 

Шаргородский. – Л., 1973. – 160 с. 

165. Шарипов, Т.Ш. Институт условного осуждения в уголовном праве: 

развитие. юридическая природа применение. Монография. [Текст] / Т.Ш. Шарипов. 

– Душанбе, 1997. – 127 с.  

166. Шарипов, Т.Ш., Сафарзода, А.И. Камолов, З.А., Холиќзода, Ш.Л., 



 

 

193 

Зокирзода, З.Х., Зиѐбоева, М.Н. Њуќуќи љиноятї: ќисми умумї. Китоби дарсї 

[Матн] / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов, Ш.Л. Холиќзода, З.Х. 

Зокирзода, М.Н. Зиѐбоева. – Душанбе, 2020. – 223 с. 

167. Шарль, Р. Мусульманское право (пер. с фр. С.И. Волка) [Текст] / Р. Шарль 

/ Под ред. и с предисл. Е.А. Беляева. – М.: Иностр. лит., 1959. – 142 с. 

168. Шерзод Абдуллозода.  Асосҳои диншиносӣ. – Душанбе, 2002. – 392 с. 

169. Юлдошев, Р.Р., Нозиров, Н.А., Имомназаров, Ф.С. Мурофиаи ҷиноятӣ. 

Қисми умумӣ: курси лексияҳо [Матн] / Р.Р. Юлдошев, Н.А. Нозиров, Ф.С. 

Имомназаров / Зери таҳрири Р.Р. Юлдошев. – Душанбе, 2016. – 240 с.  

170. Юсуфшоҳи Ёқубшоҳ. Давлати Каѐниѐн. [Матн] / Юсуфшоҳи Ёқубшоҳ. – 

Душанбе : Эр-граф, 2012. – 544 с. 

 

Маќолаҳо ва маърӯзаҳо: 

171.  Азиззода, У.А., Езидяр, М.А. Таърихи инкишофи стандартњои 

байналмилалї оид ба њимояи њуќуќи ќурбониѐни љиноят [Матн] / У.А. Азиззода, 

М.А. Езидяр // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, 2019. – № 3 (15). – С. 55-

65.  

172. Азиззода, У.А., Раљабзода, С.А. Товони зарар аз ҷиноят дар низоми 

муносибатҳои ҳуқуқӣ: таҳлили таърихӣ- ҳуқуқии муќоисавї [Матн] / У.А. Азиззода, 

С.А. Раљабзода // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, 2021. – №3. – С. 19-29. 

173. Азиззода, У.А., Раҷабзода, С.А. Танзими ҳуқуқии товони зараре, ки дар 

натиҷаи содир шудани ҷиноят расонида шудааст [Матн] / У.А. Азиззода, С.А. 

Раљабзода // Ҳуқуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо (маводи конференсияи 

байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи қабули Эъломияи умумии 

ҳуқуқи инсон) / Зери таҳрири Раҳмон Д.С. – Душанбе, 2019. – С. 215-224.  

174. Азизкулова, Г.С. Понятие и виды преступлений по уголовному 

законодательству Афганистана [Текст] / Г.С. Азизкулова // Государство и право. – 

Душанбе, 1996. – № 1. – С. 122-129. 

175. Азизов, У.А. Становление и развитие уголовного законодательства на 

начальном этапе строительства советского государства в Таджикистане [Текст] / 



 

 

194 

У.А. Азизов // Вестник Таджикского национального Университета (серия 

социально-экономических и общественных наук). – Душанбе, 2017. – № 2/3. – С. 188-

193. 

176. Акрамходжаев, Б.Т. Обеспечение прав и законных интересов 

потерпевших от преступлений (обзор практики США) [Текст] / Б.Т. Акрамходжаев 

// Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. – 1991. – № 3. – С. 93-

98. 

177. Базылев, Б.Т. Цели и функции юридической ответственности [Текст] / Б.Т. 

Базылев // Вопросы теории права и государственного строительства. – Томск, 1978. 

– С. 29-34 

178. Баҳриддинзода, С.Э. Оид ба баъзе дигаргунсозии Кодекси ҷиноятии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.Э. Баҳриддинзода // Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии 

«Қонунгузорӣ». – Душанбе, 2019. – № 4 (36). – С. 74-77. 

179. Баҳриддинзода, С.Э. Зарурияти модернизатсияи қонунгузории ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.Э. Баҳриддинзода // Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии 

«Қонунгузорӣ». – Душанбе, 2018.– № 2 (31). – С. 68–72.  

180. Берова, Д.М. Возмещение вреда, как условие прекращения уголовного 

преследования (дела) в порядке, предусмотренном ст. 25 УПК РФ [Текст] / Д.М. 

Берова // Рос. следователь. – 2005. – № 6. – С. 30-33. 

181. Бободжонзода, И.Х. Правовая система Республики Таджикистан в годы 

государственной независимости [Гекст] / И.Х. Бободжонзода, А. Исрофил // 

Правовая жизнь. – 2019. – №3 (27). – С. 21-39. 

182. Бобоҷонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи моликии занон дар замони Зардуштия [Матн] / 

И.Ҳ. Бобоҷонзода // Паëми Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои 

иљтимоӣ-иқтисодӣ ва љамъиятӣ) –  2018. – № 6. –  Қ. II – С. 203-206. 

183. Ведерникова, О. Фонд для жертв преступлений [Текст] / О.  Ведерникова // 

Социалистическая законность. – 1990. – № 11. – С. 26-27. 

184. Власов, А. Возмещение вреда жертвам преступлений [Текст] / А.  Власов // 

Законность. – 2002. – № 2. – С. 40-43.  

185. Герасименко, А.С. Добровольное возмещение вреда в уголовном 

судопроизводстве [Текст] / А.С. Герасименко // Закон и право. – 2008. – № 8. – С. 71-



 

 

195 

73. 

186. Гогин, А.А. К вопросу об экологической ответственности по российскому 

законодательству [Текст] / А.А. Гогин // Вестник ВУиТ. Сер. «Юриспруденция». – 

Вып. 23. – Тольятти, 2002. – С. 108-109. 

187. Диноршоев, А.М., Сафарзода, Б.А. Государственно-правовая политика в 

области прав человека: проблемы формирования и основные направления в 

Республике Таджикистан [Текст] / А.М. Диноршоев, Б.А. Сафарзода // 

Государствоведение и права человека (научно-практический журнал). – Душанбе, 

2016. – № 3 (03). – С. 8-13. 

188. Диноршоев, А.М. Влияние международных стандартов на формирование 

института прав и свобод человека и гражданина в Конституции Республики 

Таджикистан [Текст] / А.М. Диноршоев // Правовая жизнь. – Душанбе, 2015. – № 4. 

– С. 57-65. 

189. Зокиров, З.Х.  Цель конфискации имущества [Текст] / З.Х. Зокиров // 

Вестник Таджикского национального Университета (серия социально-

экономических и общественных наук). – Душанбе, 2017. – № 2/10. – С. 222-229.  

190. Зухурзода, Д.Ш. Проблемы регрессного требования государства к 

должностным лицам государственных органов – непосредственным причинителям 

вреда [Текст] / Д.Ш. Зухурзода // Вестник Таджикского национального 

Университета (серия социально-экономических и общественных наук). – Душанбе, 

2018. – № 2. – С. 193-198.   

191. Иванов, Д.А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при 

производстве предварительного расследования, в целях создания гарантий 

возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступлений [Текст] / Д.А. Иванов // 

Библиотека криминалиста (научный журнал). – 2016. – № 5 (28). – С. 230-236. 

192. Иванов, Д.А. Значение разработки механизма возмещения вреда, 

причиненного преступлением в досудебном производстве по уголовному делу 

[Текст] / Д.А. Иванов // Вестник Академии экономической безопасности МВД 

России. – 2014. – № 4. – С. 18-21. 

193. Имомов, А. Разработка и принятие первой Конституции Таджикистана 

[Текст] / А. Имомов // Укрепление законности и правопорядка, совершенствование 



 

 

196 

советского законодательства и социалистической государственности. – Душанбе, 

1978. - Вып. 2. – С. 46-52. 

194. Искандаров, З.Ҳ., Шоќулова, С.И. Масоили мубрами тартиби пешнињод 

намудани даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї [Матн] / З.Ҳ. Искандаров, С.И.  

Шоќулова // Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. – № 3 

(47). – С. 22-35.  

195. Искандаров, З.Ҳ., Шоқулова, С.И. Оид ба нишонањои хос ва мафњуми 

даъвогари гражданї дар мурофиаи љиноятї [Матн] / З.Ҳ. Искандаров, С.И.  

Шоќулова // Давлатшиносї ва њуќуќи инсон. – Душанбе, 2018. – № 4 (12). – С. 52-59. 

196. Искандаров, З.Ҳ. Мурофиаи ҷиноятӣ: мафҳум, моҳият ва мақсади он 

[Матн] / З.Ҳ. Искандаров // Пайѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Бахши илмҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – Душанбе, 2016. - № 2/11. – С. 143-148.  

197. Карабанова, Н., Парфенова, М.В. Право потерпевшего на возмещение 

вреда, причиненного преступлением [Текст] / Н. Карабанова, М.В. Парфенова // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2014. – № 2 

(40). – С. 87-92. 

198. Каримӣ, Ҳ.Ҳ. Таъмини даъвои гражданї њамчун кафолати њимояи њуќуќ 

ва манфиатњои љабрдида дар мурофиаи судии љиноятї [Матн] / Ҳ.Ҳ. Каримӣ // 

Осори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. – 2019. – №4. – С. 165-171.  

199. Киселев, А.А. Защита права потерпевшего на возмещение 

имущественного вреда, причиненного преступлением [Текст] / А.А. Киселев // 

Криминалисть. – 2013.  – № 1 (12). – С. 43-48. 

200. Куканов, А.З. Мафњум ва таснифи функсияњои љавобгарии њуќуќї [Матн] 

/ А.З. Куканов // Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – 2019. - № 3. – С. 44-48.  

201. Курченко, В.Н. Примирение сторон и деятельное раскаяние как 

основание прекращения уголовного дела [Текст] /  В.Н. Курченко // Уголовный 

процесс. – 2005. – № 9. – С. 39-43. 

202. Лазерев, В.В. Правонарушения и юридическая ответственность [Текст] / 

В.В. Лазерев // Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. 

Нерсесянца. – М., 1999. – С. 489-494. 

203. Лейст, О.Э. Основные виды юридической ответственности за 



 

 

197 

правонарушение [Текст] / О.Э. Лейст // Правоведение. – 1977. – № 3. – С. 24-30.  

204. Липинский, Д.А. Соотношение функции права и функции юридической 

ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Правоведение . – 2004. – № 3. – С. 144-

155.  

205. Манна Аммар Абдул Карим. Понятие преступления и классификация 

уголовно-наказуемых деяний по мусульманскому уголовному праву [Текст] / Манна 

Аммар Абдул Карим // Вестник РУДН. сер. Юридические науки. – 2004. – №1. – 

С.107-116.  

206. Мањмудов, И.Т. Функсияњои прокурор дар давраи тафтишоти пешакї аз 

рўйи парвандањои љиноятї [Матн] / И.Т. Мањмудов // Паѐми  Донишгоњи миллии 

Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва љамъиятї). – 2020. – № 9. – С. 334-

339.  

207. Матузов, Н.И. Социалистическая демократия как единство прав, 

обязанностей и ответственности личности [Текст] / Н.И. Матузов // Советское 

государство и право. – 1977. – № 11. – С. 135-143.  

208. Менглиев, Ш. Понятие морального вреда [Текст] / Ш. Менглиев // 

Законность – основа правового государства. – Душанбе, 1995. – С. 32-33. 

209. Меньших, А.А. О возмещении ущерба жертвам преступлений во Франции 

[Текст] / А.А. Меньших // Журнал Российского права. – 1999. – № 3/4. – С. 158-165. 

210. Миралиев, Э.Б. Мавќеи институти шартан татбиќ накардани љазо дар 

Кодекси љиноятии Ҷумњурии Тољикистон [Матн] / Э.Б. Миралиев //  Паѐми  

Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва љамъиятї) – 

2020 – №6 – С. 260-265.  

211. Миралиев, Э.Б. Намудњои мусбї ва манфии бекор кардани шартан 

татбиќ накардани љазо [Матн] / Э.Б. Миралиев // Паѐми  Донишгоњи миллии 

Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва љамъиятї). – Душанбе, 2021. – № 

8. – С. 203-212.  

212. Миралиев, Э.Б. Таърихи пайдоиш ва инкишофи институти шартан татбиќ 

накардани љазо дар ќонунгузории љиноятї [Матн] / Э.Б. Миралиев // Паѐми  

Донишгоњи миллии Тољикистон (бахши илмњои иљтимої, иќтисодї ва љамъиятї). – 

Душанбе, 2019. –  № 3. – С. 216-220. 



 

 

198 

213. Назаров, А.К. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным 

делам [Текст] / А.К. Назаров  // Правовая жизнь. – Душанбе, 2014. - № 1 (05). – С. 57-

64. 

214. Недбайло, П.Е. Система юридических гарантий применения советских 

правовых норм [Текст] / П.Е. Недбайло // Правоведение. – 1971. – №3. – С. 44-53.  

215. Раљабзода, С.А. Сиѐсати ҳуқуқӣ-ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 

товони зарари аз ҷиноят расонидашуда [Матн] / С.А. Раљабзода // Масъалањои 

назариявии амалисозии њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон: маводи 

конференсияи љумњуриявии илмию амалї (7-уми декабри соли 2020) / Зери тањрири 

доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањмон Д.С. – Душанбе, 2020. – С. 341-

352. 

216. Рамазанов, Г. Куда движется уголовное законодательство? [Текст] / Г. 

Рамазанов // Российская юстиция. – 1999. – №1. – С. 25-27. 

217. Рахмонов, Э.Ш. Родина Заратуштры и явление пророка [Текст] / Э.Ш. 

Рахмонов // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего 

и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 12-19. 

218. Сафарзода, А.И., Шарипов, Т.Ш. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми 

ҷабрдида дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ [Матн] / А.И. 

Сафарзода, Т.Ш. Шарипов // Паѐми  Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Бахши 

илмҳои иҷтимоӣ иҷтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2019. – №6. – С. 194-198.  

219. Сафаров, А.И. Оид ба баъзе паҳлуҳои мафҳуми ҷабрдида дар ҳуқуқи 

ҷиноятӣ ва ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ [Матн] / А.И. Сафарзода // Ҳаѐти ҳуқуқӣ. – 

Душанбе, 2013. – № 3 (03). – С. 82-92. 

220. Сафаров, И.Д. Преступление и наказание в государстве Саманидов 

[Текст] /  И.Д. Сафаров // Государство и право. – Душанбе, 1997. – №1. – С. 18-24. 

221. Саъдизода, Дж. Закрепление прав и свобод человека в Конституции 

Республики Таджикистан [Текст] /  Дж. Саъдизода // Государствоведение и права 

человека (научно-практический журнал). – Душанбе, 2016. – № 3 (03). – С. 91-95.  

222. Собчак, А.А. О некоторых спорных вопросах теории правовой 

ответственности [Текст] / А.А. Собчак // Правоведение. – 1968. – №1. – С. 49-57.  

223. Сотиволдиев, Р.Ш. Модернизация государственной политики Республики 



 

 

199 

Таджикистан в сфере правового воспитания и образования в свете Послания 

Основателя Мира и Национального согласия – Лидера Нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года [Текст] / Р.Ш. Сотиволдиев // 

Государствоведение и права человека (научно-практический журнал). – Душанбе, 

2018. – № 4 (12). – С. 6-15.  

224. Строгович, М.С. Вопросы теории правоотношений [Текст] / М.С. 

Строгович // Советское государство и право. – 1964. – № 6. – С. 51-57.  

225. Сысоев, В., Храмцов, К. Так ли уж неуместен гражданский иск в 

уголовном процессе? [Текст] / В. Сысоев, К. Храмцов // Российская юстиция. – М., 

2001. – № 10. – С. 67-68. 

226. Тахиров, Ф.Т., Халиков, А.Г. Декларация Великого Кира, как 

исторический источник о правах, свободах человека [Текст] / Ф.Т. Тахиров, А.Г. 

Халиков // Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации: сб. ст. – 

Душанбе, 2002. – С. 113-126. 

227. Титова, В.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением [Текст] / 

В.Н. Титова // «Законность». – 2013. – № 12. – С. 26-30. 

228. Тургумбаев, М.Е. Проблемы понятия и признаков преступления в 

мусульманском праве [Текст] / М.Е. Тургумбаев // журнал «Қазақстан Республикасы 

Зац шыгару институтыныц жаршысы». – 2014. – № 1 (33). – С. 3-6. 

229. Фозилов, Н.Н. К вопросу об особенностях правового положения сторон, 

как основных лиц, участвующих в деле, в гражданском процессе Таджикской АССР 

[Текст] / Н.Н. Фозилов // Научно-аналитический журнал «Законодательство». – 

Душанбе, 2019. – № 4. – С. 13-19. 

230. Фозилов, Н.Н. Некоторые аспекты правового положения лиц, 

участвующих в деле для защиты прав и интересов других лиц, в гражданском 

процессе Таджикской АССР [Текст] / Н.Н. Фозилов // Научно-аналитический 

журнал «Законодательство» – Душанбе, 2020. – № 1. – С. 6-11. 

231. Хайдарова, М.С. Основные направления школы мусульманского права 

[Текст] / М.С. Хайдарова // Мусульманское право (структуры и основные 

институты). – М.: Наука, 1984. – С. 38-48. 



 

 

200 

232. Хавчаев, К.А. Право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного 

преступлением и его регламентация в уголовном законе [Текст] / К.А. Хавчаев // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 3. – С. 178-183. 

233. Хачатуров, Р. Л. Понятие системы юридической ответственности [Текст]  / 

Р. Л. Хачатуров // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. Юриспруденция. – 

1998. – Вып. 1. – С. 38-57.  

234. Чувилев, А., Ерохина, Н. Надзор за законностью прекращения уголовных 

дел в связи с деятельным раскаянием [Текст]  / А. Чувилев, Н. Ерохина // Законность. 

– 1999. – № 8. – С. 21-22. 

235. Шарипов, Т.Ш. Манобеъи ҳуқуқии ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии исломии 

Эрон [Матн] / Т.Ш. Шарипов // Давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 1998. – № 4. – С. 32-41. 

236. Шарипов, Т.Ш., Зокиров, З.Х. Ташаккул ва инкишофи институти 

мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистони Шуравӣ [Матн] / 

Т.Ш. Шарипов, З.Х. Зокиров // Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» – 

Душанбе, 2018. – №3. – С. 70-79. 

237. Шеров, Ш. Конституционно – правовая ответственность – 

самостоятельный вид юридической  ответственности [Текст] / Ш. Шеров // 

Правовая жизнь. – 2015. – № 2. – С. 93-97.   

238. Юношев, С.В. Отраслевая принадлежность института возмещения вреда, 

причиненного преступлением [Текст] / С.В. Юношев // Lex Russica. – 2014. – № 8. – 

С. 920-927.  

239. Яни, П.С. Законодательное определение потерпевшего от преступления 

[Текст] /  П.С. Яни // Российская юстиция. – М., 1995. – № 4. – С. 40-41. 

 Диссертатсия ва авторефератњо: 

240. Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на 

территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое 

исследования [Текст]: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.01 / Азизов Убайдулло 

Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. –  414 с.   

241. Анисимкова, Н. В. Возмещение  вреда, причиненного 

преступлением: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты проблемы 

[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Анисимкова Надежда Валерьевна. – 



 

 

201 

Ставрополь, 2008. – 187 с. 

242. Анощенкова, С.В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве 

[Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.В. Анощенкова.  – 

Саратов, 2004. – 36 с.  

243. Артемов, В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права 

[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Артемов Владислав Юрьевич.  – Москва, 

2008. – 181 с. 

244. Батюкова, B.Е. Потерпевший в уголовном праве [Текст]: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.08 / Батюкова Вера Евгеньевна. – М., 1995. – 212 с.  

245. Бондаренко, И.В. Уголовно - правовое понятие вреда, причиненного 

преступлением, и проблемы, его возмещения [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08 / Бондаренко Иван Васильевич.  – Рязань, 1995. – 158 с. 

246. Воробьев, С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного 

деяния [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08  / Воробьев Сергей Михайлович. – 

Рязань, 2003. – 199 с. 

247. Голиков, О.В. Совершенствование российского законодательсва в сфере 

защиты потерпевшего в уголовном процессе [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09 / Голиков Олег Владиславович. – М., 2003. – 147 с. 

248. Кангезов, М.Р. Институт преступления и наказания, в мусульманском 

праве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кангезов Марат Русланович. – 

Краснодар, 2010. – 149 с.  

249. Кислухин, В.А. Виды юридической ответственности [Текст]: Автореферат 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.А. Кислухин. – М., 2002. – 26 с. 

250. Краснопеев, С.В. Последствия преступления в уголовном праве [Текст]: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Краснопеев Сергей Владимирович. – Кисловодск, 

2003. – 197 с.  

251. Кузнецов, Н.В. Меры гражданско-правовой ответственности [Текст]: 

Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03  / Н.В. Кузнецов. – Екатеринбург, 

2001. – 18 с. 



 

 

202 

252. Назаров, А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и хадиса и их 

классификация по институтам уголовного права [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Назаров Аваз Кувватович. – М., 2012. – 241 с. 

253. Понарин, В.Я. Защита неимущественных прав личности в уголовном 

процессе РФ [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09  / В.Я. Понарин. 

– Воронеж. 1994. – 37 с.  

254. Фаргиев, И.А. Уголовно-правовое значение личности и поведения 

потерпевшего [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08   / И.А. 

Фаргиев. – М., 1997. – 27 с. 

255. Раупова, М.Т. Гражданско-правовое регулирование за вред, причиненный 

источником повышенной опасности по законодательству Республики Таджикистан 

[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Раупова Манзура Турсуновна. – Бишкек, 

2019. – 259 с. 

256. Садов, А.Ю. Уголовно-процессуальный механизм восстановления 

нарушенных имущественных и неимущественных прав лиц, потерпевших от 

преступления [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Садов Артем Юрьевич. – 

Владимир, 2008. – 224 с.  

257. Саидов, З.А. Исторические особенности действия норм шариата в 

Бухарском эмирате [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саидов Зикрулло 

Алиевич. – М., 2006. – 187 с. 

258. Сенин, Н.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением, в 

уголовном процессе [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.Н. 

Сенин. – Томск, 2004. – 25 с. 

259. Сидоров, Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная 

ответственность [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08  / Сидоров Борис 

Васильевич. – Казань, 1998. – 336 с.  

260. Смирнов, А.Л. Потерпевший от преступления: уголовно-правовое 

исследование [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Л. Смирнов. 

– Ростов-на-Дону, 2007. – 26 с.  

261. Сторожкова, Е.Ч. Особенности рассмотрения и разрешения гражданских 

дел, возникающих из уголовных правоотношений [Текст]: Автореферат дис. ... канд. 



 

 

203 

юрид. наук: 12.00.08 / Е.Ч. Сторожкова. – Саратов, 2005. – 18 с. 

262. Талезари Али Аббас. Становление и развитие институтов преступления и 

наказания в истории права Ирана [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Али Аббас Талезари. – Душанбе, 2014. – 25 с. 

263. Трофимова, М.П. Функции юридической ответственности [Текст]: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01 / Трофимова Марина Павловна.  – Саратов, 2000. – 209 с. 

264. Ульянов, В.Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном 

процессе [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Г. Ульянов. – 

Краснодар, 1999. – 24 с.   

265. Фаргиев, И.А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России [Текст]: 

Автореферат дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / И.А. Фаргиев. – М., 2005. – 40 с.  

266. Фомичева, О.В. Принцип полного возмещения убытков и его реализация 

в российском гражданском праве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03  / 

Фомичева Ольга Владимировна. – Саратов, 2001. – 166 с. 

267. Хусайнова, Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных 

органов Таджикистана в 1924-1937 гг. [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Ш.М. Хусайнова. – М., 2011. – 27 с. 

268. Чураков, А.Н. Принципы юридической ответственности [Текст]: 

Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.Н. Чураков. – Волгоград, 2000. – 

19 с.  

269. Шарипов, Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: 

проблемы теории, законодательства и практики (по материалам Республики 

Таджикистан) [Текст]: Автореферат дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Т.Ш. 

Шарипов. – Москва, 2008. – 56 с. 

270. Ширяева, Т.И. Юридическое лицо как потерпевший и особенности его 

участия в уголовном судопроизводстве [Текст]: Автореферат дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.09 / Т.И. Ширяева. – Волгоград, 2008. – 27 с. 

Маълумотњои оморї ва бойгонї 

271. Маълумотҳои омории Раѐсати омори судӣ ва ҷамъбасти амалияи судии 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (санаи муроҷиат 15.03.2022). 

272. Бойгонии суди ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе. (санаи муроҷиат 



 

 

204 

01.04.2022). 

273. Маълумотҳои омории Раѐсати ташкил ва назорати иҷрои ҳуҷҷатҳои 

иҷрои Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати Ҷумҳумрии Тоҷикистон.  (санаи муроҷиат: 

04.05.2022). 

Захираҳои электронӣ [электронный ресурс] 

274. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://prezident.tj/node/19088 (санаи муроҷиат: 15.12.2021). 

275. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. М.: 

БЕК, 2000 [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: http://consultant.ru/ (санаи 

муроҷиат: 15.09.2021). 

276. Яса (положение) Чингисхана [Захираи электронӣ]: – Манбаи дастрасӣ: 

http://greylib.align.ru/556/velikaya-yasa-ulozheniya-chingisxana.html (санаи муроҷиат: 

25.11.2021).  

277. Нишасти матбуотии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба фаъолияти хизматии кормандони милитсия дар соли 2021 [Захираи электронӣ]: – 

Манбаи дастрасӣ: https://www.vkd.tj/  (санаи муроҷиат 10.03.2022).  
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(Маҷаллаи илмию сиѐсии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон). – Душанбе, 2020. – № 4/2 (49). – С. 200-206. 
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шудани ҷиноят расонида шудааст [Матн] / С.А. Раҷабзода, У.А. Азиззода. // Ҳуқуқи 



 

 

206 
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