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НОМГЎЙИ ИХТИСОРАҲО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ 

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ДМТ – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 

ҶЎ – Ҷумҳурии Ўзбекистон 

ҶХШБ – Ҷумҳурии Халқии Шуравии Бухоро 

ҶШС – Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистӣ 

ПБҲИИФ – Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ 

ПБҲШС – Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ 

САҲА – Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо 

СММ – Созмони Милали Муттаҳид 

ФР – Федератсияи Россия 

ҶФО – Ҷумҳурии Федералии Олмон 

ЭУҲБ – Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 

т.м. – то мелод 

ғ. – ғайра 

с. – саҳифа 

қ. – қисм 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ 

ва қабул намудани Конститутсияи соли 1994, Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – 

ҶТ) роҳи бунёди давлати демокративу ҳуқуқбунёдро, ки дар он ҳуқуқи инсон ва 

озодиҳои асосӣ мавқеи муҳимро ишғол менамоянд, пеша кардааст. Ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд зинаи муайянкунандаи рушди давлат ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқи инсон чун олитарин арзиш дар ҷомеаи 

инсонӣ талаб менамояд, ки ҷамъияту давлат барои амалишавии он тадбирҳо 

андешанд ва ҳар фард имконияти амалӣ сохтани ҳуқуқу озодиҳои худро дошта 

бошад. Давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт пайваста 

тадбирҳои муассиреро роҳандозӣ менамояд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд: 

«Пешрафти босуботи давлат ва ҷомеа, пеш аз ҳама, ба таъмини амният, волоияти 

қонун, таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

асос меёбад. Таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ, амнияти давлат, суботу оромии 

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

ҷинояткорӣ вазифаи бевоситаи хизматӣ ва қарзи виҷдонии ҳар як корманди 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад»1. 

Аз муқаррароти моддаи 5 Конститутсияи ҶТ бармеояд, ки ҳуқуқи инсон ба 

сифати арзиши олӣ эълон шуда, дар як вақт эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба сифати уҳдадории давлат муайян карда шудааст. 

Дар мадди аввал, маҳз сохторҳои давлатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро ҳимоя 

намуда, ба риоя ва татбиқи он мусоидат намоянд. Муқаррароти мазкур дар 

санадҳои асосии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон низ дарҷ шудаанд. 

Дар заминаи мушкилоти болозикр як ҷанбаи баҳсталаб, мисли маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ва озодҳои инсон, аҳаммияти калон дорад. Бо дарназардошти ин, 

муаллиф қайд менамояд, ки ҳалли масъалаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, бахусус риоя 

ва маҳдуд кардани онҳо боиси чунин гуногунии ҳуқуқӣ мегардад, аз ҷумла, дар 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 26 

декабри соли 2018 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.prezident.tj/node/19089 (санаи муроҷиат: 

17.04.2021). 

http://www.prezident.tj/node/19089
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татбиқи ҳуқуқҳо дар низоми қонунгузорӣ, инчунин махдудияти онҳо. Аз ин рў, 

масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аз ҷониби бисёр ҳуқуқшиносон махсусан 

муҳим арзёбӣ шуда, таҳлили амиқ ва ҳамаҷонибаро тақозо мекунад. 

Чунон ки амалияи қонунгузории миллӣ нишон медихад, дар танзими 

масъалаҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодҳои инсон ва шахрванд душвориҳои зиёд 

ба миён меоянд. Дар бештар маврид онҳо вақте эҳсос мегарданд, ки корманди 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба вазъият кўшиши татбиқ намудани санади 

меъёрии ҳуқуқиро дорад, ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо бо асосҳои кофӣ 

асоснок карда шудаанд. 

Чунин вазъият ба шарте ба амал меояд, агар дар қонунгузории миллие, ки ба 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо дахл дорад, муқаррарот оид ба ҳуқуқӣ будани 

ҳамаи маҳдудиятҳои дар қонун мавҷудбуда, возеҳ ифода ва мустаҳкам карда 

шавад. Ҳамаи ин таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмиро бо дарназардошти дастовардҳои 

ҳуқуқии муосир дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро тақозо мекунад. 

Чунин равиш ба ҳалли мушкилоти ба миён гузоштаи муаллиф ба талаботи ҷомеае, 

ки мехоҳад дар қонунгузории миллӣ на танҳо ҳимояи ҳуқуқи ҳар як шахс, балки 

имкони ин ҳуқуқҳоро дар ҳолатҳои фавқулода низ бубинад, қонеъ хоҳад кард. 

Асосҳои овардашуда мубрамияти мавзуи таҳқиқотро ҳам аз ҷиҳати назарӣ ва 

амалӣ бештар менамоянд. Дар он муаллиф кўшиш намудааст, холигиҳои зиёди 

ҳуқуқиро, ки дар қонунгузории амалкунандаи кишварро мавҷуд мебошад, пур 

кунад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Доираи масъалаҳое, ки ҳангоми таҳқиқоти 

диссертатсионӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, хусусияти комплексӣ ва 

бисёрҷабҳа дорад. Паҳлуи мухталифи он ба таври амиқ ва ё моҳиятан аз ҷониби 

олимони ватанӣ ва хориҷӣ мавриди омўзиш қарор гирифтаанд. 

Баъзе аз паҳлуҳои масъалаи мазкур дар осори олимони ватанӣ ба таври 

бевосита ва ё моҳиятан мавриди омўзиш қарор гирифтаанд, аз ҷумла, У.А. 

Азиззода, З.М. Ализода, С.Ю. Алимов, Э.Б. Буризода, А.М. Диноршоҳ, Ҷ.М. Зоир, 

А.И. Имомов, Ш.Ф. Искандаров, И.Қ. Миралиев, Д.С. Раҳмон, И.И. Саидзода, 
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С.М. Салоҳидинова, Б.А. Сафарзода, Ҷ. Саъдизода, Ф.Т. Тоҳиров, А.Ғ. Холиқзода, 

Р.Ш. Шарофзода, Д.Х. Элназаров, А.Х. Юсуфзода ва диг. 

Масалан, Р.Ш. Шарофзода, дар мавриди ҷанбаҳои назариявии амалишавии 

давлат ва ҳуқуқ қайд менамояд, ки ба сифати яке аз унсурҳои таркибии он ҳуқуқи 

инсон, низоми кафолатҳо, маҳдуднамоӣ ва василаҳои ҳимояи он баромад мекунад2. 

А.Ғ. Холиқзода, Ҷ.М. Зоир ва У.A. Азиззода зимни тадқиқи ҷанбаҳои 

таърихии ҳуқуқи инсон мушкилоти ташаккули онҳоро дар низоми ҳуқуқии 

зардуштӣ ва меъёрҳои шариат баррасӣ намудаанд. Аз ҷониби онҳо ниҳодҳои 

ҳуқуқии зардуштӣ ва исломӣ, ки фаъолияти онҳо ба ҳимоя ва таъмини ҳуқуқи 

шахс, кафолат ва маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон нигаронида шудааст, тадқиқ 

гардида, падидаи ҷиноят ва ҷазо ба риштаи таҳлил кашида шудааст3. 

Дар илмҳои соҳавӣ диққати мутахассисон асосан ба мушкилоти амалишавии 

ҳуқуқи инсон, ҳимояи онҳо, низоми кафолатҳо, василаҳо ва шаклҳои таъмини 

онҳо равона шудааст. Ҳамин тавр, масъалаи ташаккули низоми ҳуқуқии 

Тоҷикистон, аз ҷумла, рушди ҳуқуқи инсон дар партави конститутсияҳои он аз 

ҷониби Ф.Т. Тоҳиров ва А.И. Имомов тадқиқ гардидааст. Дар корҳои худ онҳо ба 

ҳуқуқи инсон чун ҷузъи таркибии низоми ҳуқуқӣ ва муносибатҳои 

конститутсионӣ таваҷҷуҳ зоҳир карданд4. 

A.И. Имомов, И.И. Саидзода ва А.М. Мансурзода масъалаи вазъи ҳуқуқи 

инсон ва шаҳрвандро дар давраи шўравӣ ва пасошўравӣ омўхтаанд5. Дар 

таҳқиқоти худ З.М. Ализода, З.Ҳ. Искандаров, Х.О. Ойев ва Б.А. Сафарзода, К.Н. 

Холиқов намудҳои гуногуни василаҳои ҳимояи ҳуқуқи инсонро нишон дода, 

                                                           
2 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). – 

Душанбе: Сино, 2018. – 784 с. 
3 Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 488 

с.; Зоиров Дж.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности. (Историко-правовой 

анализ). – СПб: Реноме, 2014. – 287 с.; Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 

исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / Отв. ред. [Ф.Т. 

Тахиров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с. 
4 Ниг.: Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной 

независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 369 с.; Имомов А. Таджикистан на пути к 

укреплению независимости / А. Имомов // Конституционно-правовые проблемы развития Республики 

Таджикистан (1992-1998). Сб. статей. – Душанбе, 1998. – 208 с. 
5 Ниг.: Имомов А.И. Вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосӣ. – Душанбе: Офсет 

Империя, 2013. – 224 с.; Саидов И.И. Личные и политические права в системе прав человека в Таджикистане: 

историко-правовой и общетеоретический анализ: монография. – Душанбе, 2017. – 200 с.; Тошев А.М. Эволюция 

правового статуса личности в Республике Таджикистан: историко-правовое исследование: дис. … канд. юрид. 

наук. ‒ М., 2014. – 276 с. 



7 

ҳуқуқ ба мурофиаи суди одилонаро ҳамчун ҳуқуқи субъективии инсон 

ҳисобидаанд. Онҳо воситаҳои судӣ ва маъмурии ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсонро 

чун василаи миллии ҳимояи ҳуқуқи инсон таҳқиқ намуда, василаҳои 

байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи инсонро низ ишора мекунанд6. 

Таҳқиқоти монографӣ оид ба ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқи инсон аз ҷониби 

А.М. Диноршоҳ, Ш.Ф. Искандаров ва С.М. Салоҳидинова ба табъ расонида 

шудааст. Онҳо масъалаҳои амалишавии ҳуқуқи инсон, аз ҷумла, василаҳои ҳимояи 

онро ба риштаи таҳлил кашидаанд7. Д.С. Раҳмон биниши таърихӣ ва муосири 

ҳуқуқи инсонро дар раванди ҷаҳонишавӣ тадқиқ намуда, таносуби онро бо 

фарҳанги ҳуқуқии исломӣ нишон додааст8. Аз ҷониби И.Қ. Миралиев бошад, 

робитаи ҳуқуқи инсон бо давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ баррасӣ гардидааст9. 

Тадқиқоти нисбатан комилро дар ин самт А.Х. Юсуфзода анҷом додааст. Ў 

асосҳои ҳуқуқии конститутсионии маҳдуднамоии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрвандро дар шароити вазъитяи фавқулода таҳқиқ намудааст10. 

Саҳми муаллифони ватанӣ дар рушди консепсияи муосири ҳуқуқи инсон 

бебаҳс мебошад, вале корҳои онҳо асосан ба ҷанбаҳои таърихӣ, назариявӣ ва 

соҳавии ташаккули ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст ва дар 

осори эшон мушкилоти марбут ба маҳдуднамоии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд мавриди таҳлил қарор нагирифтаанд. Дар илми ҳуқуқшиносӣ то ҳол 

тадқиқоти назарӣ ва ҳуқуқӣ-конститутсионии маҳдуднамоии ҳуқуқ ва озодиҳои 

                                                           
6 Ниг.: Халиков К.Н. Конституционное судопроизводство в Республике Таджикистан. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 

420 с.; Искандаров З.Ҳ. Ҳуқуқи инсон ва механизми миллии ҳимояи он. – Душанбе, 2007. – 136 с.; Гафуров Х.М. 

Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 

167 с.; Ализода З. Защита прав и свобод человека посредством органа Уполномоченного по правам человека / 

Развитие судебного права, уголовного права и правоохранительной деятельности в Республики Таджикистан. – 

Душанбе, 2015. – С. 22-30; Ойев Х., Сафаров Б.А. Механизмҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе, 2013. – 256 с. 
7 Ниг.: Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 152 с.; 

Искандаров Ш.Ф. Специализированные государственные правозащитные институты по правам человека в 

Таджикистане: история, теория и практика: монография. – Душанбе, 2019. – 200 с.; Салохидинова С.М. Право на 

предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2016. – 200 с. 
8 Ниг.: Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры / Отв. ред. А.Г. 

Халиков. – Душанбе: Офсет Империя, 2014. – 228 с. 
9 Ниг.: Миралиев И.К. Правовое государство и права человека: монография. – Душанбе: Сино, 2015. – 258 с. 
10 Ниг.: Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с.  
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инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст, дида намешавад. Муаллиф мақсад 

гузоштааст, ки ин холигиро пур намояд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар 

доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи инсон ва 

ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон – «Проблемаҳои назариявии ташаккули низоми ҳуқуқии ҶТ дар 

замони муосир барои солҳои 2016-2020» ва «Масъалаҳои назариявии инкишофи 

низоми ҳуқуқии ҶТ дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2021-2025» 

омода гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот – таҳлили назарӣ ва ҳуқуқӣ-конститутсионии маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бо дарназардошти қонунгузории 

миллӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ; коркард намудани 

пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории ҶТ дар ин соҳа. 

Вазифаҳои таҳқиқот бо мақсадҳои гузошташуда муайян карда мешаванд, ки 

инҳоянд:  

– муайян намудани мафҳуми «маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд»; 

– тавсиф додани принсипҳои маҳдуд кардани ин ҳуқуқу озодиҳо; 

– таҳлил намудани унсурҳое, ки механизми ҳуқуқии конститутсионии 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар бар мегирад;  

– муфассал тавсиф намудани асос, мақсад ва ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

– таснифоти намудҳои маҳдуднамоии ҳуқуқӣ; 

– таҳлил намудани воситаҳои асосии маҳдуднамоии ҳуқуқии ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон; 

– мушаххас намудани шарт, имконият ва шаклҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар вазъияти фавқулода. 

Объекти таҳқиқот – маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар раванди 

амалисозии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба вуҷуд меоянд. 
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Мавзуи (предмет) таҳқиқот – андеша ва ғояҳое, ки мафҳум, мақсад, асос, 

принсипҳо ва таснифбандии маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандро фаро 

мегиранд. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). 

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур инкишоф ва такмили маҳдуд кардани ҳуқуқи 

инсон ва шаҳрвандро дар даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикиситон фаро мегирад. 

Инчунин, таҳлили муқоисавии қонунгузорӣ ва амалияи кишварҳои аъзои 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (минбаъд – ИДМ) ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ дар бахши ҳуқуқи инсон анҷом дода шудааст, ки мазмуну моҳияти 

рисоларо комил сохтаанд. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 

2017-2022 мебошад. Макони таҳқиқот – ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Аммо, муаллиф ба масъалаҳои таҳқиқи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрвандро ҳанўз қабл аз тасдиқи мавзуи рисолаи илмӣ машғул шудааст.  

Асосҳои назариявии таҳқиқотро андеша ва назарияҳои илмии олимони 

ватанӣ ва хориҷӣ ташкил намудаанд, ки ба ҳуқуқи инсон, кафолатҳо, амалишавии 

он, аз ҷумла, маҳдуднамоии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бахшида шудаанд. Зимни 

таҳқиқот муаллиф ба осори илмии чунин олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ба мисли 

С.А. Авакян, А.С. Автономов, С.С. Алексеев, З.М. Ализода, М.И. Байтин, 

Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, А.М. Диноршоҳ, Ҷ.М. Зоир, В.Д. Зоркин, 

А.И. Имомов, Ш.Ф. Искандаров, В.А. Карташкин, А.И. Ковлер, Е.И. Козлова, 

О.Е. Кутафин, Е.А. Лукашева, В.О. Лучин, А.В. Малко, Н.И. Матузов, 

И.Қ. Миралиев, В.С. Нерсесянс, А.С. Пиголкин, Т.Н. Радко, Ф.М. Рудинский, 

И.И. Саидзода, Б.А. Сафарзода, Б.Н. Топорнин, Ф.Т. Тоҳиров, В.А. Туманов, 

Г.И. Тункин, А.Ғ. Холиқзода, В.А. Четвернин, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев, 

Л.М. Энтин ва дигарон такя намудааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда усулҳои умумиилмӣ ва махсуси 

илмӣ истифода шудаанд. Аз усулҳои умумиилмӣ – диалектикӣ, низомнок, 

таркибӣ ва мантиқӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Аз усуслҳои махсуси 

илмӣ бошад, усулҳои муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ ба кор бурда шуданд. 
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Усули диалектикӣ барои муайян намудани сабаб ва шароитҳои инкишофи 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд истифода шудааст. Бо ёрии усули 

мантиқӣ ва расмӣ-ҳуқуқӣ маводи амалӣ пурра тадқиқ шуда, пешниҳодҳо барои 

такмил додани қонунгузории ҶТ таҳия карда шудаанд. Диққати асосӣ ба усули 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ дода шудааст, ки барои амиқтар мавриди таҳлил қарор додани 

масъалаҳои дар рисола матраҳшуда имконият фароҳам меорад. Ҳамзамон ба 

воситаи усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории ҶТ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

давлатҳои хориҷӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар самти маҳдуд кардани 

ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд омўхта шуда, шабоҳат ва тафовути онҳо муайян 

гардидааст. Дар заминаи усули расмӣ-ҳуқуқӣ маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд ҳамчун падидаи сирф ҳуқуқӣ баррасӣ гардида, мафҳум, шарт, 

асос ва унсурҳои таркибии он муайян карда шудааст. Инчунин тавассути усули 

расмӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории амалкунандаи ҶТ ва давлатҳои хориҷӣ, санадҳои 

байналмилалӣ мавриди омўзиш қарор гирифтааст. Ба таври маҷмуӣ истифода 

гардидани усулҳои ишорашуда имкон фароҳам овард, ки мавзуи таҳқиқшаванда 

ҳамаҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шавад. 

Заминаҳои эмпирикӣ. Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, амр ва 

фармонҳои Президенти ҶТ, қарорҳои Ҳукумати ҶТ, барнома ва доктринаҳо 

истифода шудаанд. Инчунин дар таҳияи рилосаи илмӣ санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи инсон низ мавриди 

истифода қарор гирифтаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Ин аввалин дар илми тоҷик таҳқиқоти 

мукаммали назарӣ ва ҳуқуқӣ-конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон мебошад. 

Дар асоси таҳлили қонунгузорӣ ва таҷрибаи анҷом дода шуда, дар ин соҳа, 

дар диссертатсия аввалин маротиба, бо дарназардошти назарияҳои муосири 

маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон: 

– мафҳуми маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд матраҳ 

гардид; 
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– моҳият, вижагӣ ва асосҳои маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд муайн карда шуд; 

– принсипҳои маҳдуднамоӣ бо назардошти талаботи илми муосир асоснок 

карда шуд; 

– унсурҳои асосии амалисозии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо ошкор карда 

шуданд; 

– субъектони тадбиқкунандаи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд мушаххас карда шуданд; 

– таснифоти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, бо 

назардошти унсурҳои мушаххас, сурат гирифт; 

– мушкилоти ҷойдошта дар қонунгузории тоҷик оид ба мушкилоти маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ва озодӣ ошкор карда шуда, барои такмили минбаъдаи санадҳои 

алоҳидаи ҳуқуқӣ таклифҳои судманд пешниҳод гардидааст. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин 

пешниҳод мешаванд, ки онҳо навгонии диссертатсияро ташкил медиҳанд: 

1. Дар асоси омўзиши назарияҳои илмӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мо мафҳуми зерини маҳдудкунии ҳуқуқҳои инсонро ифода карда 

метавонем – ин шартҳои кам намудани миқдори рафторҳои аз лиҳози ҳуқуқӣ 

ҷоиз, ки дар меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ пешбинӣ гардидаанд, бо роҳи 

муқаррар намудани ҳудуд ва сарҳадоти мухталиф (дар шароити осоишта) ё ин ки 

муваққатан боз доштани имконияти амалисозии ҳуқуқҳои инсон дар шароити 

реҷаҳои махсус мебошад. 

2. Маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аломатҳои зерин дорад: 

– маҳдудсозӣ баъзе оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ ва воқеиро ба вуҷуд морад; 

– озод (яъне, бо меъёрҳои ҳуқуқӣ иҷозатдодашуда) ё ин ки муваққатан боз 

доштани рафторҳои озодро ифода менамояд; 

– чунин камшавӣ ҳамеша дорои хусусияти фазоӣ (ҳудудӣ), вақтӣ ва 

субъектвӣ (вабаста ба доираи шахсон) мебошад, ки ҳудудҳои он дар меъёрҳои 

ҳуқуқ (қонун) муқаррар шудааст; 

– маҳдудсозии бешубҳа бояд танҳо хосияти қонунгузорӣ дошта бошад. Аз ин 
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рў, маҳдудсозӣ метавонад ва бояд танҳо аз тарафи мақомоти ваколатдор дар 

шакли муайян татбиқ карда шавад; 

– маҳдудсозӣ бо имконияти маҷбурсозии давлатӣ нисбати субъектоне, ки 

қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунро қасдан вайрон мекунанд, таъмин карда 

мешавад. 

3. Принсипҳои маҳдудсозии ҳуқуқи инсонро мо ҳамчун асосҳои ибтидоие 

ифода карда метавонем, ки дар конститутсия ва қонунгузории давлат мустаҳкам 

шудаанд. Ба монанди принсипҳои: эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд; қонунӣ будани маҳдудсозӣ; риоя намудани баробарии расмӣ; 

мақсаднокӣ; адолат; мутаносибӣ; возеҳ, муайян ва дақиқ будани маҳдудиятҳо. 

4. Унсурҳои асосии амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд 

инҳоянд: мустаҳкам намудани қонунии маҳдудиятҳо бо дарназардошти ҳадафҳое, 

ки ин маҳдудиятҳо метавонанд ба онҳо оварда мерасонад; дақиқ муайян намудани 

ҳудуди маҳдудиятҳо; субъектоне, ки таҳти чораҳои маҳдудсозӣ қарор доранд; 

намудҳо ва таснифоти маҳдудиятҳо. 

5. Заминаҳои ҳуқуқии маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон метавонанд хосияти 

ҳуқуқӣ-байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ дошта бошанд. Дар санадҳои ҳуқуқӣ-

байналмилалӣ тартиби амалисозии маҳдуднамоӣ дар се шакл ифода ёфтааст: 

маҳдудсозии ҳуқуқҳои инсон бо тартиби умумӣ; имконияти маҳдудсозии ҳуқуқи 

мушаххас; маҳдудсозӣ вобаста ба ҳайати субъективӣ. 

Дар навбати худ маҳдудсозии ҳуқуқи инсон танзими конститутсионӣ низ 

дорад. 

6. Барои муайян намудани маҳдудсозӣ мавҷудияти ду омил зарур мебошад – 

ин муайян кардани онҳо дар фазои ҳуқуқӣ, яъне муқаррар кардани де-юре ва ба 

миён омадани ин ҳодиса, яъне муқаррар кардани де-факто. Таҳлили санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки асосҳои зерин ҷудо карда шаванд: таъмини 

ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон; тартиботи ҷамъиятӣ; ҳимояи асосҳои сохтори 

конститутсионӣ; амнияти давлат; мудофиаи кишвар; ахлоқи ҷамъиятӣ; саломатии 

аҳолӣ ва тамомияти арзии давлат. 

7. Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бо мақсадҳои зерини давлат ва 
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ҷомеа амалӣ карда мешавад: ҳимоя ва амалисозии манфиатҳои субъектҳои 

гуногун, ки дар асоси танзими муносибатҳои шахс ва давлат аз нуқтаи назари 

адолат ва инсондустӣ; аз ҷониби иштирокчиёни муносибатҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, шартномавӣ иҷро намудани уҳдадориҳои тарафайн, ки дар 

конститутсия ва шартномаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дақиқ асоси ҳуқуқӣ доранд; 

дақиқ муайян намудани самти ҷараёни меъёрэҷодкунӣ; шарҳ ва асосноккунии 

зарурати маҳдудкунӣ; таъмин намудани ҳимояи шахс, ҷамъият ва давлат дар ҳама 

соҳаи фаъолият. 

8. Дар асоси омўзиши назарияҳои илмӣ вобаста ба таснифоти маҳдудсозии 

ҳуқуқҳои инсон, пешниҳод менамоем, ки онҳоро вобаста ба асосҳои зерин 

гуруҳбандӣ намоем: аз рўйи шартҳое, ки маҳдудиятҳоро талаб менамояд 

(ҳолатҳои гуногуни фавқулода); аз рўйи танзими ҳуқуқӣ; аз рўйи субъект – 

чораҳои маҳдудсозии умумӣ ва чораҳои маҳдудсозии махсус; аз рўйи татбиқи 

ҳудудӣ – ба умумимиллӣ ва маҳаллӣ; аз рўйи доираи вақт – ба маҳдудиятҳои 

доимӣ ва муваққатӣ. 

Зимни анҷом додани таҳқиқот аз ҷониби муаллиф як қатор тавсияҳои 

илмӣ пешниҳод карда шудаанд: 

1. Зарурати дар қонунгузорӣ ҷой додани мафҳуми «принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд». Бояд дарназар дошт, ки 

принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар шакли 

категорияи мушаххас дар қонунгузорӣ баррасӣ нашудааст. Ин ҳолат, истифодаи 

онҳоро ба таври назаррас мушкил менамояд, зеро дар тафсири доктриналӣ 

гуногун шарҳ дода мешаванд. 

2. Назарияҳои мухталиф ва қонунгузории кишварро дар робита ба субъектони 

татбиқкунандаи чораҳои маҳдудсозӣ таҳқиқ намуда, ба чунин хулоса омадем: якум, 

ҳангоми муайян намудани субъектони чораҳои маҳдудсозӣ бояд ба мақоми ҳуқуқии 

инсон ва шаҳрванд такя намоем, ки дар он субъекҳон ва маҳдудиятҳо ба сифати 

унсурҳои мустақили мақоми ҳуқуқӣ баромад мекунанд; дуюм, субъектони чораҳои 

маҳдудсозиро баррасӣ намуда, бояд ба нақши онҳо дар муносибатҳои мазкур такя 

намоем. Бо назардошти ин, мо субъектонро ба чор гуруҳ ҷудо карда метавонем: 
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субъектоне, ки нисбати онҳо чораҳои маҳдудсозӣ паҳн мегардад – шаҳрвандони кишвар, 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрвандӣ; субъектоне, ки бевосита чораҳои 

маҳдудсозиро қабул ва муқаррар мекунанд – давлат дар симои мақомоти ваколатдори 

давлатӣ (парлумони кишвар, сардори давлат); субъектоне, ки чораҳои маҳдудсозиро 

амалӣ менамоянд – ба онҳо ҳамчун қоида мақомоти ҳокимияти иҷроия ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ (масалан, ҳизбҳои сиёсӣ, сохторҳои мухталифи тиҷоратӣ ва ғ.) мансуб 

мебошанд; субъектоне, ки фаъолияти назоратиро амалӣ менамоянд. Мақомоти мазкур аз 

болои татбиқи маҳдудсозии ҳуқуқҳои инсон назорат мебаранд (прокуратура, мақомоти 

судӣ, алалхусус, Суди конститутсионӣ, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон). 

3. Ҳудуди маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон пеш аз ҳама бо арзишҳои 

иҷтимоие, ки дар асоси он ҷамъият ташаккулёфта иброз мегардад. Ин арзишҳо 

бояд ҳудуди онро дақиқ муайян намоянд, ки дар он шаҳрвандон аз ҳуқуқ ва 

озодиҳои конститутсионии худ истифода бурда метавонанд. Аз ин рў, мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракунии маҳаллӣ бояд ваколатҳои худро дар 

доираи Конститутсия ва қонунҳои кишвар амалӣ созанд. 

4. Дар асоси омўзиши ақидаҳои олимон доир ба масъалаи таснифбандии 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро, ки дар пешиниҳоди 8 қайд менамояд, ба панҷ 

гуруҳ ҷудо намудан мумкин аст. 

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Маводи рисола дар маҷмуъ барои 

омўзиш ва таҳкими минбаъдаи маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон, аз ҷумла, ташаккули 

назарияи муосири ҳуқуқи инсон ва талаботи ташкили механизми самарабахши татбиқу 

таъмини онҳо дар Тоҷикистон пешбинӣ мешавад. Як зумра муқаррарот, ки дар рисола 

ба таври бевосита ва (ё) бавосита оварда шудаанд, барои ташаккули донишҳои 

умуминазариявӣ ва ҳуқуқии конститутсионӣ дар соҳаи вазъи ҳуқуқии шахс хизмат 

менамоянд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои такмили низоми ҳуқуқии миллӣ дар 

алоқамандӣ бо дастовардҳои кишварҳои хориҷӣ, таҳкими арзишҳои демократӣ ва 

ҳимояи ҳуқуқи инсон истифода шаванд. 

Арзиши амалии тадқиқот дар он зоҳир мешавад, ки нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳои 

онро метавон дар таҳияву таҷдиди меъёрҳои ҳуқуқии танзими маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, рушди кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон истифода намуд, 
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инчунин баҳри баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ ва маърифати ҳуқуқии 

шаҳрвандону шахсони алоҳида ҷиҳати татбиқ ва таъмини ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои 

қонунии онҳо дар Тоҷикистон мусоидат хоҳанд кард. 

Мавод, хулоса ва тавсияҳои пешниҳодшуда метавонанд дар ҷараёни таълими 

фанҳои ҳуқуқшиносӣ, ҳангоми таҳияи воситаҳои таълимӣ-методӣ барои 

бакалаврҳо ва магистрони факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, инчунин барои омода 

намудани мутахассисон барои супоридани имтиҳони тахассусӣ истифода шаванд. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми гузаронидани дарсҳои лексионӣ ва 

амалӣ аз фанҳои ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи инсон, назарияи давлат ва ҳуқуқ, 

механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон курсҳои махсус, ба монанди «Ҳуқуқи занон», 

«Ҳуқуқи кўдак», «Ҳуқуқи гуреза», «Ҳуқуқи муҳоҷирон» инчунин ҳангоми 

навиштани рефератҳо, корҳои курсӣ, магистрӣ, дипломӣ ва воситаҳои таълимӣ, 

истифода мешаванд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳои 

таҳқиқот ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи пажўҳишҳои назариявӣ ва 

ҳуқуқӣ-конститутсионӣ оид ба паҳлуҳои гуногуни маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд, таҳлили натиҷа ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, мафҳумҳо, 

ақидаҳо ва тавсияҳои назарию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, 

таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

байналмилалӣ ва давлатҳои алоҳида дар самти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва роҳҳои таҷдиди маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асос меёбанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 

мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисосҳои 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат ва 12.00.02 – Ҳуқуқи 

конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии 

ҳокимияти маҳаллӣ, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 2021, таҳти №7 тасдиқ 

шудааст, мутобиқ мебошад. 
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Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсӣ дар 

таҳқиқи рисола чунин муайян карда мешавад: натиҷаҳои илмии тадқиқоти 

диссертатсионӣ, аз ҷумла, пешниҳодҳои назариявӣ, хулосаҳо, навгонии асосие, ки 

барои ҳимоя пешниҳод мешаванд; асоснок ва тарҳрезӣ намудани тавсияҳои 

амалии бадастоварда аз ҷониби муаллиф манзур шудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Рисолаи илмӣ дар кафедраи 

ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон омода гардида, борҳо дар ҷаласаҳои кафедраи номбурда 

муҳокима шудааст. Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои илмӣ-

назариявӣ ва илмию амалии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, мизҳои мудаввар 

ва дигар ҳамоишҳои зерин дар шакли маърўзаи илмӣ пешниҳод шудаанд, аз 

ҷумла:  

а) байналмилалӣ: 

– конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба 70-солгарди 

қабули Эъломияи умуми ҳуқуқи инсон таҳти унвони «Эъломияи умумии ҳуқуқи 

инсон ва равандҳои муосири рушди ҳуқуқи инсон: мушкилот ва дурнамо» – 

маърўза дар мавзуи «Амнияти давлат ҳамчун асоси маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд» (Душанбе, 2019); 

– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Ҳуқуқи инсон: мушкилот, 

роҳи ҳал ва дурнамо» – маърўза дар мавзуи «Аҳаммияти маҳдудсозии ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд» (Душанбе, 2019); 

б) ҷумҳуриявӣ: 

– конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони 

ДМТ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 

2018-2028», «Соли рушди саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии Қаҳрамони 

Тоҷикистон Садриддин Айни» ва «70-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» – 

маърўза дар мавзуи «Маҳдудсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бо 

мақсади таъмини ахлоқи ҷомеа» (Душанбе, 2018);  
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– конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ «Масъалаҳои назариявии 

амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» – маърўза дар мавзуи «Оид 

ба масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ» (Душанбе, 2020); 

– конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида ба таҷлили рўзи 

қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон «Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ» 

– маърўза дар мавзуи «Оид ба масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқ ба дахлнопазирии 

шахсӣ» (Душанбе, 2021). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Оид ба муҳтавои диссертатсия 

12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 6 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба табъ 

расидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия мақсад ва вазифаҳои онро муайян намуда, аз 

номгўйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, шаш зербоб 

(параграф), хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва 

рўйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 218 

саҳифаро ташкил медиҳад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРӢ ОИД БА МАҲФУМ ВА МОҲИЯТИ 

МАҲДУДНАМОИИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД 

1.1. Мафҳум, моҳият ва аҳаммияти маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд 

Низоми муосири ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд бо қабул 

гардидани Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дар соли 1948 ба таври тадриҷӣ 

ташаккул ёфт. Дар натиҷаи ин, ҳуқуқи инсон ба шакли меъёрии ҳамкориҳои 

байни одамон табдил ёфта, робитаҳои онҳоро ба танзим даровард, амал ва 

фаъолияти онҳоро ҳамоҳанг намуд, баҳри пешгирӣ намудани зиддиятҳо, 

муқовимат, муноқишаҳо бо назардошти ҳуқуқу озодиҳои дигарон замина 

гузошта, фаъолияти муътадили ҷомеа ва давлатро таъмин кард11. 

Аксарияти олимони ватанӣ ва хориҷӣ бар он назаранд, ки консепсияи 

муосири ҳуқуқ ва озодиҳои инсон натиҷаи рушди тўлонии таърихӣ мебошад12. 

И.И. Саидзода қайд менамояд, ки омўзиши таърихӣ-ҳуқуқии ҳуқуқи инсон аз 

табиати он вобаста буда, падидаи иҷтимоию таърихӣ мебошад ва якҷоя бо ҷомеа 

инкишоф ёфтааст. Он давраҳои гуногуни таърихиро паси сар намуда, дар шакли 

ғояву андешаҳои мухталиф, консепсияҳо, инчунин тавассути барасмиятдарории 

меъёрӣ ба даст омаадаст13. 

Д.С. Раҳмон ҳақиқатбинона иброз менамояд, ки «имрўз ҳуқуқи инсон ба сифати 

унсури асосии ҷомеаи одилона ва давлати ҳуқуқбунёд баромад менамояд. Риояи 

ҳуқуқи инсон маҳаки асосии фаъолияти кишварҳои мутамаддини муосир маҳсуб 

меёбад ва риоя накардани ҳуқуқи инсон пешрафти ҷомеа ва давлатро боз медорад»14. 

Дар навбати худ, А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «дар тӯли таърих 

инсоният кўшиш менамояд то роҳу василаҳои ташаккули муносибатҳои байни 
                                                           
11 Ниг.: Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их ограничения / Т. 

Улыбина // Право и жизнь. Независимый правовой журнал. – 2006. – №99. – С. 48-69. 
12 Ниг.: Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и 

современность: монография. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. – 300 с.; 

Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Отв. ред. [Ф.Т. 

Тахиров]. – Душанбе, 2016. – 345 с.; Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: 

историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид наук. – Душанбе, 2015. – 209 с.; Диноршоев 

А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан. – Душанбе: 

Голд-принт, 2015. – 184 с.; Рахмон Д.С. Права человека в условиях глобализации: теоретические и 

методологические проблемы. – Душанбе, 2019. – 376 с. 
13 Ниг.: Саидов И.И. Асари зикршуда. – 209 с. 
14 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе, 2014. – С. 49. 
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шахс ва давлатро пайдо намояд. Бо рушди ҷомеа ва баланд шудани маърифати 

ҳуқуқӣ ғояи маҳдуд кардани қудрат, таҳияи қоидаҳои мушаххас, ки дар доираи он 

муносибатҳои шахс ва давлат танзим меёбанд, коркард карда шудаанд»15. 

Дар ҳақиқат, воқеияти ҷаҳони муосир зарурати такмили минбаъдаи низоми 

ҳуқуқи инсонро ҳам дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳам дар сатҳи миллӣ ба вуҷуд 

овардааст. Ин такмилдиҳӣ на танҳо бо номгўйи ҳуқуқҳои нави инсон, балки 

механизмҳои татбиқи онҳо аз ҷумла кафолатҳо, ҳифз ва маҳдудиятҳо низ 

алоқаманд аст. Бо андешаи дар илм ҷойдошта метавон розӣ шуд, ки истифодаи 

ҳуқуқҳо аз масъулияти шахс вобаста буда, бо маҳдудиятҳои имконпазир, андоза 

ва ҳудуди озодӣ, принсипи инсондўстӣ, ҳамбастагӣ ва ахлоқ алоқаманд 

мебошанд16. Ҳамин тариқ, истифодаи ҳуқуқу озодиҳои инсон бо маҳдудиятҳои 

муайян робита доранд. Ғайр аз ин, аз нигоҳи М.В. Баглай «давлати ҳуқуқбунёд 

бояд ба як назарияи аз ҷиҳати илмӣ асосноки маҳдудкунии озодӣ асос ёбад», аммо 

«бо ақл ва ҳисси таносуб»17. 

М.Г. Маковетская бар он назар аст, ки «робитаи фаъолияти мўътадили ҷомеа, 

аз як тараф ба озодии шахс, аз тарафи дигар, ба зарурати табиӣ ва объективӣ 

барои муайян кардани ҳудуди ҳуқуқҳои асосӣ, шартҳои татбиқи онҳо ва тартиби 

ҳалли ихтилофи имконпазири манфиатҳо оварда мерасонад»18. 

Аз ин рў, дар амал имконияти қонунан маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо ҳам 

дар давлатҳои алоҳида ва ҳам дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ торафт доман паҳн намуда 

истодааст. 

Бо дарназардошти он ки ҳуқуқи инсон дар конститутсияҳои аксарияти 

давлатҳои ҷаҳон мазмуни табиӣ ва ҳуқуқии худро пайдо намудааст, он бояд ба 

таври махсус ҳифз карда шавад. Ин маънои онро ифода менамояд, ки давлат чун 

қоида дар алоҳидагӣ мувофиқи вазифаҳои функсионалии худ наметавонад 

танзими ҳуқуқии шартҳои татбиқи ҳуқуқу озодиҳоро амалӣ намояд. Татбиқи 

ҳуқуқ раванди мураккабест, ки дар он на танҳо ҷонибҳо – соҳибони ҳуқуқу 

                                                           
15 Диноршоев А.М. История прав человека Учебник для вузов. ‒ Душанбе, 2016. ‒ С. 16-17. 
16 Ниг.: Улыбина Т. Понятие и классификация субъективных прав и свобод и способы их ограничения / Т. 

Улыбина // Право и жизнь. Независимый правовой журнал. – 2006. – №99. – С. 48-69. 
17 Баглай М.В. Дорога к свободе. – М., 1994. – С. 285, 290. 
18 Маковецкая М.Г. Понятие правовых ограничений прав и свобод человека / М.Г. Маковецкая // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – №6 (1). – С. 233-237. 
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уҳдадориҳои субъективӣ, балки давлат низ ширкат менамояд. 

Аз ин ҷост, ки дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ ва хориҷӣ тафсири мухталифи 

мафҳуми «амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон» ба назар мерасанд. Ҳамин тавр, 

С.С. Алексеев таҳти мафҳуми амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон «рафтори 

мушаххаси шахс ва шахсони уҳдадорро, ки баҳри ба амал баровардани меъёрҳои 

ҳуқуқ равона шудаанд», дар назар дорад19. Дар навбати худ К.К. Гасанов бар он 

ақида аст, ки «амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон – ин раванди инъикосёбии 

некуаҳволист, ки мазмуни ҳуқуқҳои субъективии бунёдиро ташкил медиҳад»20. 

Дар байни олимони ватанӣ низ тарзҳои гуногуни муайян намудани мафҳуми 

амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба мушоҳида мерасад. Аз ҷумла, Р.Ш. 

Шарофзода зикр менамояд, ки «амалисозии ҳуқуқ гуфта воқеӣ гаштани талаботу 

нишондоди ҳуқуқро дар фаъолияти ҳамарўзаи қонунии субъектони мухталифи 

ҳуқуқ меноманд. Амалисозии ҳуқуқ баҳри воқеӣ намудани меъёрҳо ва нишондоди 

ҳуқуқӣ, аз ҷумла меъёрҳои конститутсионии марбут ба ҳуқуқу озодиҳо ва 

вазифаҳои инсон ва шаҳрванд, амалӣ намудани ваколатҳои қонунии мақомоти 

татбиқи ҳуқуқ, таъмини амали қонунии субъектон, таъмини мувофиқати байни 

мақсадҳои танзими ҳуқуқӣ ва натиҷаи ин танзим, муайян намудани моҳияти аслии 

меъёру нишондоди ҳуқуқӣ сурат мегирад»21. Дар навбати худ, А.М. Диноршоҳ қайд 

менамояд, ки «амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар худ, якум, механимзҳои 

ҳуқуқии татбиқнамоии онҳо ва дуюм, шаклҳои татбиқи бевоситаи ҳуқуқи инсон, 

вақте муносибати воқеӣ шакли ҳуқуқиро мегирад, ҷой додааст»22.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр, метавон ба хулосае омад, ки 

амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон – ин татбиқи ҳуқуқу манфиатҳои 

конститутсионии шаҳрвандон ва дигар иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятӣ 

мебошад, ки бо мақсади қонеъ намудани эҳтиёҷот ва ё ба даст овардани 

манфиатҳои зарурии моддӣ ва маънавии онҳо анҷом дода мешавад. Яъне, 

                                                           
19 Ниг.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юрид. лит., 

1966. – С. 93.  
20 Гасанов К.К. Конституционный механизм основных прав человека: моногр. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2004. – С. 185. 
21 Сативалдыев Р.Ш. Теория государства и права: учебник для вузов. ‒ Душанбе: Империал-групп, 2014. – С. 556. 
22 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 62. 
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амалисозиро бояд ҳамчун кафолати ҷомеаи байналмилалӣ ва давлати ҳуқуқбунёд 

дарк намуд, ки дар шаклҳои муқаррарнамудаи қонун, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 

фаъолияти субъектҳои ҳуқуқи инсон инъикос ёфта, баҳри истифода ва иҷрои 

уҳдадориҳои табиии ҳуқуқии онҳо бо мақсади ноил шудан ба сатҳи шоистаи 

зиндагӣ амалӣ карда мешавад.  

Аз ин метавон хусусиятҳои амалисозии ҳуқуқро муайян намуд: якум, дар 

амалисозии ҳуқуқ диққати махсус ба субъекти ҳуқуқ дода мешавад, зеро масъалаи 

амалӣ кардан ва ё накардани ҳуқуқ аз дорандаи он вобастагӣ дорад; дуюм, қисми 

муҳимми амалисозии ҳуқуқро механизмҳои ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ ташкил 

медиҳад, яъне механизмҳои масъули ҳуқуқӣ; сеюм, амалисозии ҳуқуқ дар 

чаҳорчўбаи қатъии муқарраршуда анҷом мепазирад. 

Аз мазмуни амалисозии ҳуқуқ шаклҳои бевоситаи он ба вуҷуд меоянд: 

истифодаи ҳуқуқҳои субъективӣ, иҷрои вазифаҳо ва риояи маҳдудиятҳо. 

Аммо, бояд дар назар дошт, ки на худи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

мустақиман таҳти таъсири танзимкунии давлат, меъёрҳои қонунгузорӣ ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қарор мегиранд, балки шарт ва тартиби таъмин, кафолат, 

ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таҳти чунин таъсиррасонӣ қарор дода 

мешаванд. Низоми ин муносибатҳо, инчунин танзими давлатии шарт ва тартиби 

маҳдуд намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар бар мегиранд. 

Дар ҳамин замина месазад то аз андешаи С.М. Салоҳидиноваро ёдовар шуд, ки 

қайд менамояд: «Давлат ҳуқуқу озодиҳои инсонро кафолат медиҳад ва дар доираи ин 

ҳуқуқу озодиҳо барои амалҳои номаҳдуд имконият фароҳам меоварад. Чунин озодӣ 

метавонад дар баъзе маврид ба бархўрди манфиатҳои субъектҳои муносибатҳои 

ҳуқуқӣ оварда расонад. Барои пешгирии он давлат низоми маҳдудкунии ҳуқуқро дар 

самти татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таҳия менамояд. Ҳамин тавр, 

маҳдудият ҳамчун яке аз унсурҳои механизми конститутсионӣ ва ҳуқуқии амалисозии 

ҳуқуқи инсон баррасӣ карда мешавад»23. Дар навбати худ В.Н. Агеев зикр менамояд, 

ки «давлат ҳангоми ҳалли вазифаҳои бар дўши ў гузошташуда дар ҷомеа, метавонад 

бо мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва давлат, ҳимояи асосҳои сохтори 
                                                           
23 Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве: дис. … канд. юрид 

наук. – М., 2016. – С. 124. 
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конститутсионӣ маҳдудиятҳои муайянро ба ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон 

ва шаҳрванд ҷорӣ намояд. Чунин муносибат як роҳи мутамаркази танзими 

андозагирии озодӣ дар ҷомеа мебошад»24.  

Ҳамин тариқ, метавон иброз намуд, ки маҳдуднамоии ҳуқуқӣ – ин муайян 

намудани сарҳад дар ҳуқуқ буда, дар доираи он бояд субъектҳо амал намоянд. Он 

барои боз доштани рафторҳои ғайриқонунӣ, муҳайё намудани шароит барои 

қонеъ намудани эҳтиёҷоти тарафҳо (ба маънои васеъ) ва манфиатҳои ҷомеа баҳри 

ҳифзу ҳимоя замина фароҳам меоварад25. А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки 

«истифодаи ҳуқуқҳои маҳдудгардида ба андозаи озодиҳои маҳдуднамудаи қонун, 

принсипи инсондўстӣ, ҳамбастагӣ ва ахлоқ вобастагӣ дорад»26. 

Вақеан, ҳангоми амалисозии ҳуқуқу озодиҳо манфиатҳои гуногун ба ҳам меоянд: 

субъекти ин ҳуқуқ (озодӣ), шахси дигар, ҷомеа дар маҷмуъ ва давлат. Аз ин рў, 

муқаррар намудани маҳдудиятҳо дар ҳуқуқу озодиҳо аз як тараф талаботи объективӣ 

барои фаъолияти мўътадили ҷомеа ва аз тарафи дигар озодии шахс мебошад. 

Новобаста аз он ки маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон яке аз унсури муҳимтарини 

амалисозии ҳуқуқи инсон ба ҳисоб меравад, аммо дар санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ ва қонунгузории ватанӣ мафҳуми расмии он муқаррар карда 

нашудааст. 

Аввалин санади ҳуқуқии байналмилалие, ки имконияти маҳдуд намудани 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар худ ҷой додааст, ин Эъломияи умумии ҳуқуқи 

инсон аз 10-уми декабри соли 1948 мебошад27. Баъдан он моҳияти воқеии худро 

дар Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои асосӣ аз 4-уми ноябри соли 

1950 бо ҷонибдории 15 аъзои Кумитаи вазирони Шурои Аврупо пайдо намуд28. То 

имрўз бисёр санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд қабул гардидаанд, дар худ масъалаи маҳдудкунии ҳуқуқи инсонро ҷой 

                                                           
24 Агеев В.Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в Российской Федерации (теория, 

история, практика): дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – 219 с. 
25 Ниг.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / Под ред. Н.А. Сидорова. – М., 1981. – С. 163. 
26 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 63. 
27 Ниг.: Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8 – ми томах. Т.1. / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с.  
28 Ниг.: Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8 – ми томах. Т.1. / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
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додаанд. Аммо, дар санадҳои мазкур мафҳуми ягонаи «маҳдудкунии ҳуқуқ» ба 

мушоҳида намерасад. Ҳамин тавр, дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (банди 2, 

моддаи 29), Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

(моддаи 4), Ҳуҷҷати ҷаласаи Конфронси Копенгаген оид ба андозагии инсонии САҲА 

(моддаи 4) истилоҳи «маҳдудият» истифода бурда шудааст. Дар Паймони 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ (моддаи 4) истилоҳи «дур кардани 

давлат аз уҳдадориҳои худ», дар Конвенсияи амрикоӣ оид ба ҳуқуқи инсон (моддаи 

27) истилоҳи «боз доштани кафолат», дар Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи 

инсон ва озодиҳои асосӣ ду истилоҳ – «маҳдудият» (моддаҳои 8-11, 18) ва «даст 

кашидан аз уҳдадориҳои худ» (моддаи 15) мавриди истифода қарор дода шудааст29. 

Дар баробари ин, А.В. Ашихмина дуруст қайд менамояд, ки байни ин 

истилоҳот фарқияти мантиқӣ-забонӣ бояд анҷом дода шавад. Ақибгардӣ 

(делогатсия) муваққатан аз байн бурдани ҳуқуқ ва озодиҳо буда, вале имконияти 

ҳимояи ҳуқуқии онҳоро таъмин менамояд. Бекоркунии ҳуқуқ ва озодиҳо маънои 

пурра аз байн рафтани (ҳам ба таври қонунӣ ва ҳам дар амал) ҳуқуқу озодиҳои 

муайян бидуни ҳимояи ҳуқуқии онҳо мебошад. Пастшавии ҳуқуқ маънои кам 

шудани муҳтавои ҳуқуқ, ҳаҷми он, кафолати манфиатҳои дахлдор ва ё тобеияти 

як ҳуқуқ ба ҳуқуқи дигарро новобаста аз баробар будани аҳаммияти ҳамаи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дар назар дорад. Ниҳоят, маҳдуднамоӣ маънои 

истифодаи ягон намуди чораҳои маҷбуриро нисбат ба ҳуқуқу озодиҳои шахс, ки 

ҳуқуқвайронкунӣ намудааст (ва ё хоҳад намуд), ифода намуда, бештар вақт 

нисбат ба шахси гунаҳгор ҳангоми татбиқи ҳукм истифода бурда мешавад ва ғ.30. 

Ин маҳдудият дар ду шакли асосӣ зоҳир мешавад: ё ба таври комил манъ 

намудани ҳуқуқ (озодӣ)-и муайян, бо дарназардошти омилҳои гуногуни 

субъективию объективӣ ё кам намудани имконияти амалинамоии рафтори муайян 

(дар доираи ҳуқуқ ё озодии мушаххас), ки аз ҷониби мақомоти баамалбарорандаи 

ҳокимияти давлатӣ, пеш аз ҳама ва ба таври асосӣ аз ҷониби субъекти қонунбарор 

                                                           
29 Ниг.: Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина и их реализация в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 28.  
30 Ниг.: Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2009. – С. 52. 
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дар меъёрҳои қонун ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои мухталиф (вобаста ба макон, 

вақт, субъект ва ғ.). 

Мавҷуд набудани истилоҳи ягона дар санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба 

мафҳуми баррасишаванда, инчунин дар муҳити илмӣ тафсирҳои мухталифро ба 

вуҷуд меорад, ки имконияти пурра муайян намудани хусусиятҳои асосии онро 

ғайриимкон мегардонад. 

Бо вуҷуди он ки вақтҳои охир бештари муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқ ба масъалаи 

«маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд» рў овардаанд, аммо то 

кунун дар сатҳи қонунгузорӣ ва муҳити илми ҳуқуқшиносӣ тафсири амиқу 

маъмули «маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодӣ» ба мушоҳида намерасад. 

Аз нигоҳи назарияи умумии ҳуқуқ мафҳуми «маҳдудият»-ро ба таври 

ҳамаҷониба А.В. Малко31 мавриди баррасӣ қарор додааст ва ў инро «роҳи 

қонунии пешгирии амали ғайриқонунӣ медонад, ки баҳри фароҳам овардани 

шароит ҷиҳати қонеъ гардонидани манфиатҳои зидди субъект ва манфиатҳои 

ҷамъиятӣ дар ҳифз ва ҳимоя равона шудааст; ин ҳудуди муайяннамудани қонун 

аст, ки дар доираи он субъектҳо бояд амал кунанд; ин маҳдуд кардани баъзе 

имкониятҳо дар фаъолияти шахс мебошад». Аз нигоҳи А.В. Малко «маҳдудияти 

ҳуқуқӣ, ки функсияи манфиро нисбат ба манфиатҳои шахсии субъект иҷро 

менамояд, дар як вақт барои танзими ҳуқуқии рафтори ў нақши назаррасро иҷро 

мекунад, зеро он барои қонеъ намудани манфиатҳои иҷтимоии шахс ва ҷомеа дар 

маҷмуъ нигаронида шудааст»32.  

Дар робита ба ин, И.А. Илин ишора менамояд, ки «бо маҳдуд намудани 

озодии ҳар шахс, қонун ба ў имконият медиҳад, ки ҳуқуқҳояшро бидуни монеа ва 

оромона амалӣ намояд, яъне ба ў озодии ин меъёрҳоро кафолат медиҳад. Озодии 

ҳар шахс то он сарҳаде маҳдуд карда мешавад, ки озодии дигарон оғоз меёбад. Бо 

муқаррар намудани ин сарҳад, қонун барои ҷорӣ намудани тартибот дар зиндагии 

якҷояи одамон бо назардошти озодии онҳо мусоидат менамояд»33. 

                                                           
31 Ниг.: Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому / А.В. Малько // 

Правоведение. – 1993. – №5. – С. 97-99. 
32 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юристъ, 2004. – С. 59. 
33 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) / И.А. Ильин // Правоведение. – 1992. – №3. – С. 

96. 
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А.Ф. Квитко чунин мешуморад, ки дар зери мафҳуми «маҳдудкунии ҳуқуқ 

(озодӣ)» бояд «ҳудуди муқаррар намудани қонунгузориро баҳри амалӣ намудани 

ҳуқуқи инсон фаҳмид, ки дар он манъкунӣ, дахолат, уҳдадорӣ, ҷавобгарӣ вуҷуд 

дорад ва мақсад аз он ҳимояи арзишҳои умумиэътирофшудаи конститутсионӣ ва 

муайян намудани мувозинат байни манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат 

мебошад»34. 

Ю.Н. Андреев дар зери мафҳуми маҳдудкунии ҳуқуқ «сарҳад (ҳудуд)-и 

муайянеро дар назар дорад, ки он бо мақсади амалисозӣ ва татбиқи манфиатҳои 

қонунии давлат ва шахс ҷорӣ карда мешавад ва дар он ваколатҳои соҳиби ҳуқуқ 

ба воситаи чораҳои муайян (маънкунӣ, уҳдадорӣ, боздорӣ ва ғ.) баҳри ҳамоҳанг 

кардани манфиатҳои ҷамъиятӣ, давлатӣ ва хусусӣ маҳдуд карда мешаванд»35. 

С.С. Алексеев36 ва В.И. Гойман мавқеи ба ин монандро матраҳ намуда, иброз 

менамоянд, ки «ин коҳиш додани ҳаҷми истифодаи ҳуқуқ (озодӣ) тавассути 

меъёрҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ мебошад»37. 

Бо дарназардошти таҳлили анҷомпазируфта, хулоса кардан мумкин аст, ки 

муаллифони қаблӣ маҳдудиятро ҳамчун зарурати муқаррар кардани ҳудуди 

ҳуқуқҳои субъективӣ тавассути танзими ҳуқуқии онҳо мефаҳманд.  

Ҳамзамон, дар адабиёти ҳуқуқӣ андешаҳое мавҷуданд, ки дар асоси онҳо 

мафҳуми «маҳдудият» маънои аз байн рафтани ҳуқуқро ифода менамояд. 

Чунончи, М.И. Нагоная маҳдудиятро «тағйир додани мундариҷа ва ё ҳаҷми 

меъёри ҳуқуқи амалкунанда баҳогузорӣ менамояд ва дар он тағйирот, одатан 

маънои аз байн рафтани ваколатҳои муайянро дорад, ки дар якҷоягӣ мазмуни 

меъёрии ҳуқуқро ташкил медиҳанд»38. Андешаи ба ин монандро Б.С. Эбзеев 

матраҳ менамояд, ки «маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳое, ки Конститутсия ва 

қонунгузории федералӣ иҷозат додааст, имконияти аз байн бурдани мавқеи 

                                                           
34 Квитко А.Ф. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 13. 
35 Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве России. – СПб., 2011. – 400 с. 
36 Ниг.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения: монография. – М., 2001. – С. 673-674. 
37 Червонюк (Гойман) В.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву / В.И. Червонюк (Гойман) // Государство и право. – 1998. – №7. – С. 26, 

36; – №8. – С. 52. 
38 Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву (Материалы «круглого стола») (Начало) / Л.А. Морозова // 

Государство и право. – 1998. – №7. – С. 36. 
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конститутсионии инсон ва шаҳрвандро дорад. Дар баробари ин, маҳдудкунии 

ҳуқуқҳои бунёдӣ метавонад бо барҳам додани яке аз ваколатҳо, ки дар маҷмуъ 

мазмуни меъёрии ҳуқуқу озодиҳои асосиро ташкил медиҳад, алоқаманд бошад»39.  

Аз мавқеъҳои дар боло овардашуда метавон хулоса намуд, ки муаллифон 

маҳдудияти ҳуқуқро ҳамчун роҳи даст кашидани субъектҳо аз ваколатҳои худ 

маънидод менамоянд, ки ин ваколатҳо ҳолати ҳуқуқии онҳоро муайян месозанд. 

Бояд тазаккур дод, ки баъзе аз олимон ба нуқтаи назари матраҳшуда розӣ нестанд. 

Ю.Н. Андреев қайд менамояд, ки «маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои асосӣ 

(конститутсионӣ)-и инсон наметовонад бо роҳи ба даст овардани баъзе ваколатҳо 

аз соҳибони ин ҳуқуқҳо амалӣ карда шавад. Танҳо имконияти маҳдуд намудани 

баъзе аз ваколатҳои конститутсионии соҳибони ҳуқуқро мушоҳида намудан 

мумкин аст. Бартараф намудани ваколатҳои дорандагони ҳуқуқ ё мақоми 

конститутсионии онҳо маънои маҳдуд кардан, қатъ намудани ваколатҳои муайяни 

дорандагони ҳуқуқро надорад, аммо дар асл моҳияти маҳрум кардани 

ғайриқонуниро ифода менамояд»40. Баъдан он иброз менамояд, ки «маҳдудият 

наметавонад боиси аз байн рафтани мақоми ҳуқуқии шахс гардад. Мақоми 

конститутсионии инсон, ки дар заминаи он дигар ҳуқуқҳои шахс (соҳавӣ, касбӣ, 

махсус ва ғайра) ба вуҷуд меоянд, мақоми ягонаи мукаммали ўро ташкил 

медиҳанд, яъне маҷмуи ҳуқуқҳо, кафолатҳо, манфиатҳои қонунӣ, принсипҳо ва ғ. 

Ҳангоми маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои Конститутсияи кишвар, баъзе 

ваколатҳо аз мақоми ҳуқуқии шахс гирифта намешаванд: он ягона 

(конститутсионӣ) аст ва маҳдуд карда нашудааст. Аз маҳдуд кардани ин ё он 

ҳуқуқ вақте месазад сухан ронд, агар он бо муносибатҳои ҳимояи ҳуқуқӣ, 

баррасии уҳдадориҳои ҳуқуқӣ алоқаманд бошад. Инчунин ҳангоми рух додани ин 

ё он ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби шаҳрванд, ки дар натиҷа имконияти маҳдуд 

намудани баъзе ҳуқуқҳои тарафи гунаҳгор дар доираи муқаррароти қонун ҷой 

дорад, метавон дар бораи маҳдудсозӣ андеша кард»41. 

                                                           
39 Эбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав и свобод: способы и допустимые Конституцией РФ пределы / 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Учебник для вузов / Под ред. 

О.И. Тиунова. – М., 2005. – С. 309. 
40 Муфассал ниг.: Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. – СПб., 2011. – 400 с. 
41 Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. – СПб., 2011. – С. 192. 
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Мавқеи ба ин монандро В.И. Крусс иброз намуда, қайд менамояд, ки 

маҳдудияти конститутсионии ҳуқуқ ва озодиҳои асосӣ қисман сурат мегирад дар 

фарқият аз беэътибор намудани мундариҷаи онҳо, ки он аз ҷониби мақомоти 

татбиқкунандаи меъёрҳои ҳуқуқии сатҳи дахлдор (қонуни федералӣ) амалӣ карда 

мешавад, мутаносибан арзишҳои зарурии конститутсиониро таъмин менамояд42. 

Дар ҳамин замина андешаи нисбатан ҷолибро И.Д. Ягофаров матраҳ намуда, 

иброз медорад, ки мафҳуми «маҳдуднамоии ҳуқуқ»-ро бояд ба ду маънӣ дарк 

намуд. Аввалан, маҳдудият фарогирандаи на ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд мебошад, балки он баъзе аз ҳуқуқҳои инсонро дар бар мегирад. Чунин 

ҳолат, яъне кам гардидани шумораи ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки ба ў тааллуқ 

доранд, бо дарназардошти ҳолатҳои гуногуни объективӣ ва субъектӣ ба вуҷуд 

меоянд ва амалия аксар вақт нишон медиҳад, ки онҳо дорои хусусияти сиёсӣ 

мебошанд. Масалан, чунин ҳолат вақте ба вуҷуд меояд, ки дар кишвар ва ё ягон 

минтақаи он вазъияти фавқулода эълон карда мешавад. Дуюм, маҳдудият маънои 

маҳдуд кардани ҳаҷм ва (ё) мазмуни ҳуқуқу озодиҳои мушаххасро тавассути 

муқаррар намудани маҳдудиятҳои фазоӣ, доираи вақт, доираи одамон ва ё 

рафтори муайяни онҳоро ифода менамояд43. Ў баъдан ишора менамояд, ки 

«маҳдудиятҳои нисбатан муҳимтарин моҳияти худро дар Конститутсия пайдо 

намудаанд ва дар он қайд мегардад, ки амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд набояд ба амалишавии ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон монеа эҷод намояд. 

Яъне, шахс метавонад ҳуқуқҳои худро то он андозае истифода намояд, ки 

ҳуқуқҳои нафари дигар поймол нагардад»44. 

Дар адабиёти илмии ватанӣ ба масъалаи маҳдуд намудани ҳуқуқи инсон 

аҳаммияти зарурӣ сафарбар карда нашудааст. Бо таҳлил намудани адабиёти 

ватанӣ метавон ба хулоса омад, ки аксарияти олимони ватанӣ ҷонибдори маҳдуд 

намудани ҳуқуқи инсон буда, чунин ҳолатро барои амалисозии ҳуқуқи инсон 

зарур арзёбӣ менамоянд. Аз ҷумла, А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «маҳдуд 

                                                           
42 Ниг.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М., 2007. – С. 228, 244. 
43 Ниг.: Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой 

аспект / И.Д. Ягофарова // Академический юридический журнал. – 2002. – №4 (10). – С. 10. 
44 Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой аспект / 

И.Д. Ягофарова // Академический юридический журнал. – 2002. – №4 (10). – С. 9-10. 
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кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ваоситаи зарурӣ, муҳим, талаботи маънавӣ ва 

меъёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки барои таъмини гуманизм, ҳамдигарфаҳмӣ ва нигоҳ 

доштани маҳдудиятҳои озодиҳои мардум пешбинӣ шудаанд. Онҳо барои муайян 

кардани сарҳади муносибатҳои байни шахс, ҷомеа ва давлат бо мақсади пешгирии 

ҳолатҳои низоъ таҳия шудаанд»45. А.И. Имомов масъалаи мазкурро бо 

дарназардошти маҳдуд намудани ҳуқуқи инсон дар вазъияти фавқулода баррасӣ 

намуда, зикр менамояд, ки «вазъияти фавқулода ногузир ба ҳолати ҳуқуқии шахс 

таъсир мерасонад ва ба маҳдудиятҳои зиёд дучор мегардонад, вале ин чораҳо 

муваққатӣ буда, барои манфиатҳои аҳли ҷомеа ва инкишофи давлат ҷорӣ карда 

мешавад ва риояи талаботи қонун барои ба зудӣ мўътадил шудани вазъият ва 

барқарор шудани низоми муқаррарии талаботи ҷамъиятӣ кумак мерасонад»46. Дар 

байни олимони ватанӣ А.Х. Юсуфзода масъалаи мазкурро нисбатан васеътар 

баррасӣ намуда, ба мисли аксарияти олимони рус, маҳдуд намудани ҳуқуқи 

инсонро дар доираи ду маъно шарҳ медиҳад. Якум, маҳдудият дар худ маҳдуд 

намудани баъзе аз ҳуқуқҳои инсонро аз маҷмуи ҳуқуқҳое, ки ба ў тааллуқ доранд, 

ҷой додааст. Чунин ҳолат, яъне кам гардидани шумораи ҳуқуқу озодиҳои инсон, 

ки ба ў тааллуқ доранд, бо дарназардошти ҳолатҳои гуногуни объективӣ ва 

субъектӣ ба вуҷуд меоянд ва амалия аксар вақт нишон медиҳад, ки онҳо дорои 

хусусияти сиёсӣ мебошанд. Масалан, чунин ҳолат вақте ба вуҷуд меояд, ки дар 

кишвар ва ё ягон минтақаи он фазъияти фавқулода эълон карда мешавад. Дуюм, 

маҳдудият маънои маҳдуд намудани ҳаҷм ва (ё) мазмуни ҳуқуқу озодиҳои 

мушаххасро тавассути муқаррар намудани маҳдудиятҳои фазоӣ, доираи вақт, 

доираи одамон ва ё рафтори муайяни онҳоро ифода менамояд. Чунин маҳдудият 

дар доираи як зумра қонунҳо аз ҷумла (ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, иҷрои ҷазои 

ҷиноятӣ ва ғ.) муайян карда шудаанд47. 

Бо ба инобат гирифтани андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ мо мехоҳем 

нуқтаи назари худро доир ба масъалаи баррасишаванда матраҳ намоем. Якум, 

                                                           
45 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 62. 
46 Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2017. – С. 380. 
47 Ниг.: Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с. 
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вақте сухан дар бораи маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

меравад, набояд онро ҳамчун ҳолати бекор кардани вазъи ҳуқуқии инсон 

маънидод намуд. Дар конститутсияи аксарияти давлатҳои дунё, алалхусус 

Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёре ҷой дорад, ки дар доираи он инсон ба сифати 

арзиши олӣ шинохта шудааст ва ба ҳуқуқу озодиҳои шахс хусусияти 

ҷудонопазирӣ зам шудааст. Олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҷудонопазирии ҳуқуқи 

инсонро ҳамчун кафолати маҳдуд намудани ҳокимияти давлат маънидод 

намудаанд48. Ба ибораи дигар, ҳуқуқи инсон аз ҷониби давлат дода намешавад, 

балки бо таваллуд шудани шахс ў соҳиби ҳуқуқ мегардад. Принсипи 

ҷудонопазирӣ ду маъноро дорост: давлат ҳуқуқ надорад бидуни асосҳои зарурӣ 

ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шахсро беэътибор ё маҳдуд намояд ва шахс 

наметавонад аз уҳдаи иҷрои ҳуқуқҳояш худдорӣ кунад49. Ҳамин тариқ, маънидод 

намудани маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон ҳамчун ҳолати бекор кардани вазъи 

ҳуқуқии шахс аз нигоҳи мо, ғайриқобили қабул мебошад, зеро истилоҳи «бекор 

кардан» маънои хориҷнамоӣ ва аз байн бурдани ягон зуҳуротро дорад ва дар 

ҳолати ҳуқуқи инсон, бекор кардани ҳуқуқи инсон принсипи асосиеро вайрон 

менамояд, ки дар доираи он низоми ҳуқуқи инсон сохта шудааст, яъне принсипи 

ҷудонопазирии ҳуқуқи инсон. Аз ин рў, конститутсияи аксарияти давлатҳо 

муқарраротеро пешбинӣ менамоянд, ки дар доираи он қабули санадҳои меъёрии 

ҳуқуқие, ки барои бекор ва ё кам намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

равона гардидаанд, иҷозат дода намешавад. Ба масъалаи мазкур Суди 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати махсус зоҳир намудааст. Дар 

қарори худ аз рўйи дархости шаҳрванд Тураев М.М. «Дар бораи муайян намудани 

мутобиқати банди 4 Қоидаҳои гузаронидани аттестатсия ва бақайдгирии 

намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли 2009, таҳти №25 ва 

тағйирот ба он аз 25 сентябри соли 2012, таҳти №92 воридкардашуда ба қисми 2 

моддаи 12 ва қисмҳои 1 ва 2 моддаи 35 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

                                                           
48 Ниг.: Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 63. 
49 Ниг.: Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 63-64; Холикзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и 

конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе, 2019. – 448 с. 
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Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намудуааст, ки «ҳуқуқ ва 

озодиҳои шаҳрванд, танҳо дар асоси муқаррароти Конститутсия метавонанд 

маҳдуд карда шаванд»50. 

Дар ҳамин замина, муқаррароти Конститутсияро оид ба маҳдуд намудани 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, набояд ҳамчун ҳолати бекор кардани ҳуқуқ 

ва озодиҳои инсон маънидод намуд. 

Дуюм, аксари муаллифоне, ки дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

ҳамчун ҳолати бекор кардани вазъи ҳуқуқии инсон сухан меронанд, барои исботи 

гуфтаҳои худ аз муқаррароти Конститутсия ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ 

далел меоранд, ки дар ҳолатҳои муайян ва ё махсус имконияти маҳдуд намудани 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро пешбинӣ намудаанд (масалан, дар ибтидои соли 2020, 

ҳангоми ҷорӣ намудани карантин дар бештари кишварҳои ҷаҳон бинобар сабаби 

паҳншавии коронавирус). Дар чунин ҳолат, ба андешаи онҳо, бо мақсади таъмин 

намудани тамомият, нигоҳ доштани ҳолати конститутсионии худ, зарур аст то 

маҳдудиятҳои қонунан муайяншударо дар муносибатҳои муайяни иҷтимоӣ ҷорӣ 

намуд. Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки дар лаҳзаи маҳдудкунии ҳуқуқи 

субъективии шахсе, ки мавқеи конститутсионии худро гум накардааст, ҳуқуқ ё 

ваколатҳои муайяни ў муваққатан боз дошта мешавад.  

Воқеан, ҷараёни амалисозии маҳдудиятҳо оид ба ҳуқуқи инсон дар вазъияти 

фавқулода аз маҳдудиятҳо нисбат ба ҳуқуқҳои дар замони мўътадил вуҷуддошта 

фарқ мекунад51. Аммо, ҳатто дар давраи вазъияти фавқулода татбиқи ҳуқуқи 

инсон боздошта мешавад, вале бекор карда намешавад. Аз ин рў, аз нигоҳи мо, 

мафҳуми «маҳдудкунии ҳуқуқ» ва «даст кашидани давлат аз уҳдадориҳои худ» 

дар шароити низоми махсус, ки дар санадҳои ҳуқуқи байналмилалиӣ пешбинӣ 

шудаанд, бояд ҳамчун боздоштани муваққатии татбиқи ҳуқуқи инсон маънидод 

карда шаванд. Дар ин замина, онҳо танзими ҳуқуқӣ ва ҳимояи ҳуқуқии худро 

нигоҳ медоранд. 

                                                           
50 Қарори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – С. 1 [Захираи электронӣ]. – Манбаи 

дастрасӣ: http://constcourt.tj/qarorho/%d2%9baror-az-r%d1%9ei-darhosti-sha%d2%b3rvand-turaev-m-m/) (санаи 

муроҷиат: 21.11.2022). 
51 Масъалаи мазкур дар боби ояндаи рисола матраҳ мешавад. 

http://constcourt.tj/qarorho/%d2%9baror-az-r%d1%9ei-darhosti-sha%d2%b3rvand-turaev-m-m/
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Сеюм, мо ба мавқеи муаллифоне, ки маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро аз 

нигоҳи арзишҳои конститутсионӣ ва ҳифзи онҳо маънидод менамоянд, пурра розӣ 

шуда наметавонем. Воқеан, ҳуқуқи инсон арзиши муҳимтарини конститутсионӣ 

ба ҳисоб меравад, аммо дар баробари ин дигар арзишҳои конститутсионӣ ҷой 

доранд, ки пояҳои давлатро ташкил медиҳанд. Н.А. Тоҳирова иброз менамояд, ки 

«арзишҳои конститутсионӣ маҷмуи андеша, назар, анъана, дарк ва урфу одатҳое 

мебошанд, ки дар ҷомеаи муайян ташаккул ёфтаву дар асоси онҳо давлат ва 

сиёсати он инкишоф ёфтааст. Инчунин, ин арзишҳо доираи васеи муносибатҳоеро 

фаро мегиранд, ки дар ҷомеаи муайян инкишоф меёбанд – сиёсӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, оилавӣ, мазҳабӣ ва ғ. ва дар айни замон асосҳои бунёдӣ мебошанд, ки 

бунёди низоми давлат аз онҳо вобаста мебошад»52. Дар ин ҳолат, сухан на дар 

бораи «арзишҳои муайяни конститутсионӣ», балки дар бораи тамоми арзишҳои 

конститутсионӣ бидуни истисно меравад. Илова бар ин, истифодаи истилоҳи 

«ҳимоя» ба мо имконият медиҳад то муайян намоем, ки ин арзишҳои 

конститутсионӣ, аллакай, вайрон карда шудаанд. Дар ҳоле ки ҳуқуқу озодиҳои 

инсон дар шароит, масалан, дар низомҳои махсуси ҳуқуқӣ, тавре ки мо қаблан 

гуфта гузаштем, бо мақсади пешгирӣ боз дошта мешаванд, вале поймол карда 

намешаванд. 

Барои муайян намудани мафҳуми «маҳдудкунии ҳуқуқи инсон» лозим аст то 

хусусиятҳои зуҳуроти мазкурро муайян намоем, зеро дар аксар маврид моҳияти 

ҳуқуқии маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар заминаи онҳо муайян карда мешавад. 

В.М. Сирих қайд менамояд, ки «додани таърифи мафҳуми муайян, аз ҷумла 

мафҳуми ҳуқуқӣ, маънои муайян намудани маҷмуи хусусиятҳоест, ки моҳияти 

мафҳуми мазкурро бозгўӣ менамоянд»53. Мафҳуми ҳуқуқӣ бояд аломатҳои 

мавҷудбуда, аввалиндараҷа ва зарурии зуҳуроти ҳуқуқиро фаро гирад; аломатҳои 

мавҷуднабуда ва дуюминдараҷа бояд ҷой дода нашаванд54. Ҳамин тавр, барои 

муайян кардани мафҳуми «маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд» лозим аст, 

                                                           
52 Тохирова Н.А. Права человека как правовые и социальные ценности общества: дис. … канд. юрид. наук. ‒ 

Душанбе, 2020. – 195 с. 
53 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – С. 292. 
54 Ниг.: Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. – 6-е изд. – М.: Изд-во 

СГУ, 2011. – С. 159-160. 
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ки муҳимтарин хусусиятҳои ин падидаи ҳуқуқиро нишон дод. Е.Ш. Рассолава дар 

кори худ зикр менамояд, ки «муайян намудани аломатҳои ҳуқуқии маҳдуд 

намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз бисёр ҷиҳат муҳим мебошад. 

Якум, нишон додани аломатҳои ҳуқуқии маҳдудкунӣ дар меъёри қонун ва 

истифодаи онҳо дар раванди ҳуқуқтатбиқкунӣ, ба мо имкон медиҳад то аҳаммият 

ва зарурияти татбиқи онҳоро дар давлати ҳуқуқбунёди демократӣ баҳогузорӣ 

намоем. Дуюм, муайян намудани зарурат ва аҳаммияти маҳдуднамоӣ имкон 

медиҳад то баҳри пешгирӣ намудани поймолкунии ҳуқуқи инсон аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ замина гузошт. Сеюм, муайян кардани аломатҳои қонунӣ 

будани маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд имкон медиҳад, ки 

хусусияти ғайриконститутсионии ҳавасмандиҳои дахлдори истифодабарандаи 

ҳуқуқ, манфиатҳои ў барои ба даст овардани имтиёзҳое, ки бо мазмуни ҳуқуқ 

(озодӣ) муайян шудаанд, хилофи моҳият (хусусият)-и талаботи конститутсионӣ 

барои истифода муқаррар карда шавад. Чорум, аломатҳо имкон медиҳанд, ки 

ҷанбаҳои асосии маҳдудият ҳамчун зуҳуроти ҳуқуқӣ ва моҳияти дохилии онҳо 

ошкор карда шавад»55. 

Оид ба масъалаи мазкур дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ назари ягона вуҷуд 

надорад. Бештар маврид, муаллифоне, ки аломатҳои қонунӣ будани 

маҳдудиятҳоро муайян менамоянд, дар бораи нишондиҳандаҳои муайянкунандаи 

дараҷаи маҳдудиятҳо ҳарф мезананд. Масалан, В.А. Толстик иброз медорад, ки ба 

сифати ин нишондиҳандаҳо принсипҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқ баромад 

менамоянд, зеро дар аксар маврид мақомоти қонунгузор ва кормандони ҳифзи 

ҳуқуқ ҳангоми бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта оид ба маҳдуд кардани 

ҳуқуқи инсон онҳоро ба роҳбарӣ мегиранд56. 

Гуруҳи дигари муаллифон ба сифати аломатҳо, асосҳои маҳдуднамоӣ, 

ҳудуди ҳуқуқи мақомоти дахлдор барои маҳдуднамоӣ, шарти истифодаи 

маҷбурсозӣ, ҳудуди имконпазири маҳдудият ва ғайраро номбар менамоянд. 

                                                           
55 Рассолова Е.Ш. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: конституционно-

правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. ‒ Уфа, 2009. – 196 с. 
56 Ниг.: Толстик В.А. Противоречия в понимании и практике ограничения прав и свобод человека и гражданина / 

В.А. Толстик // Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и 

международному праву: Сборник научных трудов. – Ч. 1. – С. 162. 
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Ҳамин тавр, А.А. Подмарев ба сифати аломатҳои маҳдуд намудани ҳуқуқи 

инсон инҳоро дохил менамояд: 

1) маҳдудият ҳудуди муқаррарнамудани озодии инсон, чаҳорчўба, сарҳади 

фаъолият, ҳуқуқ ва озодиҳои шахс мебошад; 

2) маҳдудият бо мақсади муайян ҷорӣ карда мешавад;  

3) андозаи маҳдудият, яъне ҳуқуқу озодиҳо танҳо то ҳадди имконпазир 

маҳдуд карда мешаванд;  

4) талаботи конститутсионии шакли муайяни ҳуқуқии инъикоснамоии 

маҳдудсозии ҳуқуқ ва озодӣ. Чунин шакл, шакли қонунӣ мебошад57. 

Мавқеи ба ин монандро В.С. Устинов иброз намуда, ба сифати аломатҳои 

маҳдуднамоӣ мақсад (таъмини эътироф ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигар 

шаҳрвандон ва иҷро намудани талаботи одилонаи ахлоқӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, 

беҳбудии умумӣ дар ҷомеаи демократӣ), қонунияти маҳдуднамоӣ (ҷорӣ намудани 

маҳдудият танҳо дар асоси қонун) ва зарурати маҳдудиятро ҷудо менамояд58. 

Аз нигоҳи мо, мавқеъҳои матраҳгардида аломати маҳдудкунии ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсонро бозгўӣ карда наметавонанд, балки онҳо моҳияти унсурҳои 

таркибии ин падидаи ҳуқуқӣ мебошанд. Муайян намудани мақсади маҳдудият, 

андозаи он ва танзими ҳуқуқии маҳдудият аз нигоҳи мо низоми зуҳуроти 

мазкурро равшан менамоянд. Аломатҳо бояд сифатҳои ба худ хос дошта бошанд, 

ки танҳо ба падидаи ҳуқуқии мазкур мутааллиқанд. Дар ин замина, мавқеи Ю.А. 

Дмитриев ба мо наздиктар мебошад ва ў аломатҳои зерини маҳдуднамоии 

ҳуқуқиро пешниҳод намудааст: 

– алоқамандӣ бо шароити номусоид (таҳдид ва ё аз байн бурдани арзишҳои 

муайян) барои татбиқи манфиатҳои шахсии субъект, зеро онҳо ба маҳдуд кардани 

чунин манфиатҳо нигаронида шудаанд ва дар як вақт манфиатҳои тарафи дигарро 

низ ба инобат мегирад ва баҳри ҳифзу ҳимояи ҳуқуқи инсон ва манфиатҳои 

ҷамъиятӣ нигаронида шудаанд; 

                                                           
57 Ниг.: Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 38. 
58 Ниг.: Устинов В.С. Основания и критерии ограничения прав и свобод личности в законодательстве и теории / 

В.С. Устинов // Теория и практика ограничения прав человека по Российскому законодательству и 

международному праву. – Ч. 1. – Н. Новгород, 1998. – С. 105. 
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– аз кам гардидани ҳаҷми имкониятҳо, озодӣ ва ҳуқуқҳои шахсӣ дарак 

медиҳанд, ки бо ёрии уҳдадориҳо, маънкуниҳо, ҷазоҳо, боздоштҳо ва ғ. амалӣ 

карда мешаванд, инчунин гуногунии рафтори субъектҳоро то ҳолати муайян ба 

бор меоваранд; 

– ангезаи манфии ҳуқуқро дар худ нишон медиҳанд; 

– ба ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ нигаронида шуда, вазифаи муҳофизатиро 

иҷро мекунанд; 

– барои кам гардидани фаъолияти манфӣ кумак мерасонанд59. 

Бо дарназардошти мавқеъҳои қаблӣ ва баррасии андешаҳои матраҳшуда, мо 

аломатҳои зерини маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро 

манзур менамоем. 

Якум, ин маҳдудият оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ ва воқеиро дар шакли 

шароити номусоиди татбиқи манфиатҳои қонунии субъектон ба вуҷуд меорад, ки 

ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо ҳангоми қонеъ кардани манфиатҳои қонунӣ ва ё 

эҳтиёҷоти худи субъект ё ин ки манфиатҳо ва ниёзҳои шахси сеюм маҳдуд карда 

мешаванд, ба ҷорӣ кардани чунин маҳдудиятҳо манфиатдоранд.  

Дуюм, маҳдудият дар худ ё ҳолати кам кардани озодиҳо (яъне, озодиҳои аз 

ҷониби меъёрҳои ҳуқуқӣ иҷозатдодашуда) ва ё муваққатан боз доштани онҳоро 

ҷой додааст.  

Сеюм, чунин камнамоӣ ҳамеша маҳдудиятҳои фазоӣ (ҳудудӣ), муваққатӣ ва 

субъективӣ (дар доираи одамон)-ро, ки бо меъёрҳои ҳуқуқ (қонун) муқаррар 

шудаанд, доро мебошад.  

Чорум, маҳдуднамоии қонунӣ танҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдори 

давлатӣ бо роҳи муқаррарнамудаи қонун ва бо мақсади ноил гардидан ба 

ҳадафҳои қонунӣ анҷом дода мешавад.  

Панҷум, маҳдудиятҳо тавассути маҷбуркунии давлатӣ ба субъектони 

вайронкунандаи қоидаҳои муқарраршуда анҷом дода мешавад. 

Дар асоси таҳлили анҷомпазируфта мо метавонем чунин мафҳуми маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсонро манзур созем, маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон – ин 

                                                           
59 Ниг.: Дмитриев Ю.А. Правовое положение человека и гражданина в Российской Федерации. – М., 1992. – С. 59. 
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шартҳое мебошанд, ки барои кам кардани номгўйи интихоби рафтори қонунии 

иҷозатдодашудаи шахс, ки дар меъёрҳои конститутсионӣ дарҷ ёфтаанд, равона 

гардида, тавассути муайян кардани маҳдудият ва сарҳадҳои гуногун (дар шароити 

муътадил) ё муваққатан боз доштани имкони татбиқи ҳуқуқи инсон дар шароити 

вазъияти фавқулода ё низоми махсус анҷом дода мешаванд. 

1.2. Принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

Яке аз категорияҳои муҳимтарини ҳуқуқро принсипҳои он ташкил медиҳанд, 

ки дар зери истилоҳи принсип маҷмуи ғояҳо ва қоидаҳои асосии рафтор дар назар 

дошта шудааст. Мафҳумҳои марказӣ ва низомҳои асосӣ дар ин ё он соҳа маҳз дар 

заминаи принсипҳои мушаххас муайян карда мешаванд60. 

Давлатҳои муосири ҷаҳон дар асоси принсипҳои умумиэътирофшуда, ки 

моҳияти худро дар Қонуни асосии давлат – Конститутсия пайдо намудаанд, 

таъсис ёфтаанд. Маҳз дар заминаи принсипҳои мазкур давлат фаъолияти худро ба 

роҳ монда, уҳдадориҳои ба зимма гирифтаашро татбиқ менамояд. 

Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ ба омўзиши масъалаҳои марбут ба принсипҳо 

аҳаммияти махсус дода мешавад. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки оид ба 

масъалаи мазкур назари якранг ҷой надорад. Ҳамин тариқ, гуруҳи аввали олимон дар 

зери принсипҳои конститутсионӣ ғояҳои бунёдиро дар назар доранд. Л.Д. Воеводин 

дар зери принсипҳои конститутсионӣ «муқаррароти муайяни дар конститутсия 

дарҷёфта ва ғояҳои бунёдиеро дар назар дорад, ки ифодакунандаи мундариҷаи 

конститутсия ва хусусияти таркибии он» мебошанд61. В.В. Оксамитний ишора 

менамояд, ки «принсипҳои ҳуқуқ – ғояҳои бунёдӣ (ибтидоӣ, асосӣ) мебошанд, ки дар 

қонун ҷой дода шудаанд ва мундариҷаву самти танзими ҳуқуқиро муайян 

мекунанд»62. Н.И. Матузов ва А.В. Малко низ бар он назаранд, ки «принсипҳои ҳуқуқ 

– ғояҳои бунёдӣ буда, муайянкунандаи мавқеъ ва муносибатҳое мебошанд, ки асоси 

                                                           
60 Ниг.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1986. – С. 382. 
61 Ниг.: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. – М., 1997. – С. 32. 
62 Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: учеб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 270; Теория 

государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2002. – С. 151. 
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маънавӣ ва ташкилии пайдоиш, ташаккул ва фаъолияти қонунро ташкил медиҳанд»63.  

Дар байни олимони ватанӣ низ нуктаи назари мазкур ҷой дорад. Ҳамин тавр, 

А.М. Диноршоҳ ва С.М. Салоҳидинова қайд менамоянд, ки «ҳуқуқи 

конститутсионӣ дар шакли ҳуқуқӣ принсипҳои асосии сохтори ҷомеа ва давлатро 

муқаррар мекунад, асосҳои умумии идоракунии тамоми равандҳои иҷтимоиро 

муайян месозад ва бад-ин васила роҳҳои танзими ҳуқуқии тамоми муносибатҳои 

соҳаҳои ҷамъиятиро амиқ менамояд»64. Р.Ш. Шарофзода дар навбати худ зикр 

менамояд, ки «принсипҳои ҳуқуқ – асосҳои пешбаранда, нуктаҳои асосӣ, ғояҳо 

мебошанд, ки мазмун, моҳият ва таъиноти ҳуқуқро дар ҷомеа ифода мекунанд»65. 

Б.С. Гадоев масъалаи приснсипҳоро тавассути яке аз институтҳои ҳуқуқи 

конститутсионӣ – интихобот мавриди баррасӣ қарор дода, иброз менамояд, ки 

«дар зери принсипҳои ҳуқуқи интихоботӣ ғояҳои асосӣ, роҳбарикунанда, талабот 

ва шартҳое дар назар дошта мешаванд, ки бидуни мавҷудияти онҳо интихобот 

эътирофшуда шинохта намешавад»66. 

Гуруҳи дуюми олимон присипҳоро на ҳамчун ғояи бунёдӣ, балки ҳамчун 

меъёри махсуси ҳуқуқ маънидод менамоянд, ки дорои қувваи олии ҳуқуқӣ буда, 

махсусияти ба худ хосро доранд. Л.А. Морозова қайд менамояд, ки «принсипҳои 

конститутсионӣ – маҷмуи меъёрҳои идоракунандаи сатҳи олӣ мебошанд…онҳо ба 

мисли меъёрҳои конститутсионӣ ба таври махсус танзим шуда, дорои меъёр, 

миқёс ва моделҳои рафтор мебошанд»67. Е.И. Козлова ва О.Е. Кутафин қайд 

менамоянд, ки «дар байни меъёрҳои Конститутсия нақши муҳимро меъёрҳое 

ишғол менамоянд, ки дар қисмати сохтори конститутсионӣ дарҷ ёфтаанд ва 

моҳияти инсондўстонаи ўро возеҳ менамоянд. Ин меъёрҳо фарогирандаи асосҳои 

сохтори конститутсионӣ буда, хусусияти ҳар як давлатро нишон медиҳанд»68. Б.С. 

Эбзеев ишора менамояд, ки «ин меъёрҳо дорои вижагиҳо мебошанд ва онҳо 

                                                           
63 Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юристъ, 2002. – С. 151. 
64 Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. ‒ Душанбе, 2017. – С. 

48.  
65 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). – 

Душанбе: Империал-Групп, 2014. – 720 с. 
66 Гадоев Б.С. Тенденции развития высших форм непосредственной демократии в Республике Таджикистан: 

Конституционно-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 209. 
67 Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 22. 
68 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – С. 98. 
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мавқеи асосиро дар низоми ҳуқуқи конститутсионии ватанӣ ишғол намуда, 

мундариҷаи тартиботи ҳуқуқии ватаниро амиқ менамоянд ва хусусиятҳои 

ҳуқуқии принсипҳои дигари Конститутсия ва ҳуқуқро дар маҷмуъ муайян 

месозанд»69. Дар ҳамин замина, Ю.А. Юдин принсипҳои конститутсиониро ба 

меъёрҳо-принсипҳо тақсим менамояд, ки дар худ меъёрҳо ва принсипҳои ташкили 

низоми ҷамъиятиву давлатӣ (меъёрҳо-принсипҳои умумӣ) ва принсипҳои ташкил 

ва фаъолияти мақомоти алоҳидаи давлатӣ, ниҳодҳои конститутсионӣ (меъёрҳо-

принсипҳои махсус)-ро ҷой додаанд70. Л.С. Явич қайд намуда буд, ки 

«принсипҳои конститутсионӣ, сарфи назар аз хусусияти умумӣ ва умумиҳуқуқӣ 

доштанашон, метавонанд мустақиман дар ҷараёни ҳалли баҳсҳои мушаххас, 

ҳолатҳои баҳсталаб ва ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳолатҳои муноқишавӣ, бо 

мақсади таъмин намудани татбиқи воқеии ин ё он меъёрҳои соҳавӣ дар амали 

воқеии субъектҳо бо назардошти риояи қатъии принсипҳои конститутсионӣ 

истифода шаванд»71. 

Илова бар ин нуктаҳо, мавқеъҳое низ вуҷуд доранд, ки ин ду нуқтаи назарро 

муттаҳид менамоянд. 

Масалан, А.Л. Захаров чунин мешуморад, ки принсипҳо метавонанд дар як 

вақт ҳам ғояи асосӣ ва ҳам меъёри ҳуқуқӣ бошанд. Ў бар он назар аст, ки 

«принсипҳои ҳуқуқро бояд ҳамчун ғояи асосӣ дарк намуд, ки қонуният ва алоқаи 

рушди муносибатҳои ҷамъиятиро инъикос намуда, дар меъёри ҳуқуқ дарҷ 

ёфтаанд ва баҳри танзими ҳуқуқии моҳият ва ҳадафи иҷтимоии ҳуқуқ равона 

карда шудаанд»72. Дар навбати худ В.В. Невинский оид ба се хусусияти 

принсипҳои конститутсионӣ сухан меронад: якум, принсипҳои конститутсиониро 

метавон ҳамчун низоми ғояҳои алоҳидаи илмӣ, таълимот ва тарҳе баррасӣ намуд; 

дуюм, ҳамчун мақсади асосии ҷомеа ва давлат; сеюм, ба сифати категорияи 

                                                           
69 Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учеб. – М.: Проспект, 2019. – С. 198. 
70 Ниг.: Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Изд. фирма «Манускрипт», 1996. – С. 

96.  
71 Явич Л.С. Право развитого социалистического общества: Сущность и принципы. – М.: Юридическая литература, 

1978. – С. 141. 
72 Захаров А.Л., Захарова К.С., Ревина С.Н. Принципы права. – Самара: Офорт, 2010. – С. 24. 



38 

ҳуқуқӣ, ки дар Қонуни асосӣ мустаҳкам шудааст73. 

Аз нигоҳи мо, нуктаи назари охирон дар шакли амиқ мақсади принсипҳои 

умумӣ ва конститутсиониро инъикос менамояд. Дар шакли дастаҷамъӣ принсипҳои 

конститутсионӣ таҷрибаи ҷаҳонии рушди ҳуқуқи конститутсионӣ ва танзими ҳуқуқи 

конститутсиониро бозгўӣ менамоянд. Онҳо асоси назариявӣ, методологӣ ва ҳуқуқии 

конститутсия ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи конститутсиониро ташкил медиҳанд. 

Принсипҳои конститутсионӣ низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи конститутсиониро дар як 

манбаъ муттаҳид намуда, самти асосии танзими конститутсионӣ ва ҳуқуқии ҷомеа ва 

давлатро муайян менамоянд. Принсипҳои конститутсионӣ ба муносибатҳои 

ҷамъиятӣ бевосита ва бавосита, дар ҳамкорӣ бо дигар муқаррароти конститутсионӣ 

таъсир расонида, барои дарк намудан, маънидод кардан ва татбиқи муқаррароти 

конститутсия аҳаммияти махсусро доро мебошанд.  

Ба ғайр аз принсипҳои умумии конститутсионӣ, ҳамон тавре Л.Д. Воеводин 

қайд менамояд «ҳар як падидаи комплексии дар конститутсия дарҷёфта, 

фарогирандаи ғояҳои асосӣ ва бунёдӣ мебошанд, ки онро принсипҳои онҳо бозгўӣ 

менамоянд. Онҳо ё бо принсипҳои умумӣ мувофиқат мекунанд ё хусусияти ин ё 

он институтро инъикос менамоянд, ки бо хусусияти принсипҳои умумӣ 

алоқаманданд»74. 

Яке аз чунин институтҳои ҳуқуқи конститутсиониро мақоми ҳуқуқии инсон 

ва шаҳрванд ташкил медиҳад, ки дорои принсипҳои худ мебошад ва моҳияти 

унсурҳои алоҳидаи мақоми ҳуқуқии шахсро инъикос менамояд, аз ҷумла 

масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 

Е.И. Козлова ва О.Е. Кутафин бар он назаранд, ки «барои мақоми ҳуқуқии 

шахс на танҳо ҳаҷми ҳуқуқу озодиҳои ба ў тааллуқдошта муҳим мебошанд, балки 

асосҳо ва принсипҳое, ки дар заминаи онҳо ҳуқуқи инсон амалӣ карда мешавад, 

аҳаммият доранд»75. Дар навбати худ, А.Н. Головистикова ва Л.Ю. Грудтсина 

қайд менамоянд, ки «принсипи ҳуқуқ – меъёри императивӣ мебошад, ки дар 

                                                           
73 Ниг.: Невинский В.В. Основы конституционного строя как система основополагающих конституционных 

принципов / Основы конституционного строя России: понятие, содержание, значение / Под ред. В.В. Невинского. – 

Барнаул, 2003. – С. 36 
74 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. – С. 30. 
75 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 

изд-во Проспект, 2007. – С. 183.  
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низоми ҳуқуқӣ нисбат ба дигар қоидаҳо аҳаммияти баландтарро дорост, зеро маҳз 

принсипи мазкур мазмун ва мундариҷаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро муайян 

мекунад. Шахсони татбиқкунандаи ҳуқуқ ҳангоми дучор шудан ба холигии қонун 

ҳуқуқ дорад, ки ба он такя намояд. Инчунин, принсипҳо дастури идеалӣ 

мебошанд, ки маъно ва мундариҷаи танзими меъёрии ҳуқуқии муносибатҳои 

мушаххаси иҷтимоиро муайян мекунанд, аммо дар ҳуқуқ дурӣ аз онҳо низ 

имконпазир аст»76. В.С. Нерсесянс оид ба ҳуқуқи инсон изҳори назар намуда, 

иброз менамояд, ки «принсипҳое, ки муносибати байни инсон ва давлатро танзим 

мекунанд, ба сифати талаботи асосӣ баромад менамоянд»77. Г.Н. Комкова оид ба 

принсипҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар маҷмуъ сухан ронда, онҳоро ҳамчун 

самти асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки 

асоси мақоми ҳуқуқии ў мебошанд, баҳогузорӣ менамояд. Дар байни ин 

принсипҳо ў принсипҳои универсалӣ ва ҷудонопазирии ҳуқуқи инсон, 

мустақиман амал кардани ҳуқуқ ва озодӣ, баробарӣ ва ҳифзи давлатро ҷудо 

менамояд78. В.С. Шевтсов дар бораи принсипҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд дар маҷмуъ сухан ронда, ҷанбаҳои асосии фаъолияти давлатро дар 

татбиқи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд муайян менамояд. 

Дар ин замина, ў принсипҳои баробарӣ, баробарҳуқуқӣ ва инсондўстиро мавриди 

баррасӣ қарор додааст79. С.А. Авакян дар зери принсипҳои ҳуқуқии 

конститутсионӣ ҳолати инсон ва шаҳрванд, мақоми ибтидоии шахс, ҷойи ў дар 

ҷомеа ва давлатро мефаҳмад80. 

Муҳақиқони ватанӣ низ дар муайян намудани принсипҳои мавқеи ҳуқуқии 

шахс саҳми назаррасро гузоштаанд. Ҳамин тавр, А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, 

ки «принсипҳои мақоми ҳуқуқии шахс асосҳои ибтидоие мебошанд, ки ҳуқуқ ва 

озодиҳои ба шахс тааллуқдоштаро муайян намуда, иҷрои уҳдадориҳои дар боби 2 

Конститутсияи ҶТ пешбинишударо аз ў талаб менамоянд. Ин асосҳо хусусияти 

                                                           
76 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 77.  
77 Нерсесянц В.С. Права человека в истории политико-правовой мысли / Права человека. – М.: НОРМА- ИНФРА-

М, 1999. – С. 36. 
78 Ниг.: Комкова Г.Н. Конституционные принципы правового статуса личности в Российской Федерации / 

Институт прав человека в России. – Саратов. 1998. – С. 63-69. 
79 Ниг.: Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. – М., 2002. – С. 238-260. 
80 Ниг.: Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1. – М., 2014. – С. 575.  
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ҳуқуқӣ доранд, аз ҷониби давлат ва ҳуқуқ ҳифз карда мешаванд ва маҳз аз онҳо 

танзими мақоми ҳуқуқии шахс вобаста мебошад»81. Дар навбати худ А.И. Имомов 

қайд менамояд, ки «дар зери мафҳуми усулҳои асосии вазъи ҳуқуқии инсон ва 

шаҳрванд муносибатҳои муҳимтарини байни давлат ва шаҳрвандон вобаста ба 

мавқеи онҳо дар ҷомеа фаҳмида мешавад»82. Дар ин раванд мавқеи Ҷ. Саъдизода 

диққатҷалбкунанда мебошад, ки сиёсати ҳуқуқии давлатро дар соҳаи ҳуқуқи 

инсон бо татбиқи принсипҳои асосӣ дар ин соҳа алоқаманд менамояд. Аз ҷумла, ў 

иброз менамояд, ки «сиёсати ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқи инсон ба як қатор принсипҳо 

асос меёбад, ки онҳо заминаи асосии амалисозии ин сиёсат баромад мекунанд. 

Баррасии принсипҳои сиёсати ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқи инсон аҳаммияти муҳим 

дорад. Зеро онҳо самтҳои асосии фаъолияти амалии ҳамаи мақомоти ҳокимияти 

давлатиро муайян месозанд»83. Нуктаи назари ба ин монандро И.Қ. Миралиев 

баён намудааст, ки «принсипҳои сиёсати ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ғояҳои 

роҳбарикунанда, асосҳои ҳуқуқӣ, талабот, арзишҳое мебошанд, ки хусусиятҳои 

аслӣ ва мазмуни сиёсати ҳуқуқии мазкурро ифода сохта, мувофиқи онҳо 

фаъолияти субъектҳои давлатӣ-ҳокимиятӣ ва ҷамъиятӣ-сиёсӣ оид ба ташаккул ва 

амалишавии андеша, барнома ва дигар чорабиниҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи 

ҳуқуқи инсон ташкил ва амалӣ карда мешавад»84.  

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти андешаҳои баррасигардида метавон иброз 

намуд, ки принсипҳо ғояҳои бунёдӣ мебошанд, ки дар заминаи онҳо муносибатҳо 

дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба роҳ монда мешаванд. Ин принсипҳо дорои хусусияти 

умумӣ мебошанд ва дар тамоми соҳаҳои ҳуқуқ бидуни истисно татбиқ карда 

мешаванд, онҳо принсипҳои мушаххасро, ки дар доираи илмҳои муайяни ҳуқуқӣ 

таҳия шудаанд, пурра менамоянд. Шумораи принсипҳои мақоми ҳуқуқии инсон 

ва шаҳрвандро, ки муаллифони гуногун матраҳ намудаанд, яксон нест. Ин ба он 

                                                           
81 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 
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вобаста мебошад, ки дар Конститутсия номгўйи дақиқи онҳо вуҷуд надорад ва 

дар қонунгузории амалкунанда ин принсипҳо такмил дода шудаанд85.  

Принсипҳои вазъи ҳуқуқӣ категорияи идеологӣ мебошанд86. Вобаста ба ин, 

номгўй, мундариҷа ва маънои онҳо метавонад тағйир ёбад, ҳатто агар 

инъикосёбии онҳо дар Конститутсия тағйир наёбад. Аз ин рў, принсипҳои вазъи 

ҳуқуқӣ, якум, асоси онро ташкил медиҳанд, ки дар онҳо танзими ҳуқуқии мақоми 

ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд дарҷ ёфтааст ва дуюм, онҳо мазмуни чандирӣ доранд, 

ки бо рушди давлат инкишоф меёбанд87. 

Аз ин лиҳоз, олимон таснифоти гуногуни принсипҳои вазъи ҳуқуқии инсон 

(ҳуқуқи инсон)-ро матраҳ намудаанд. Масалан, Л.И. Глухарева дар монографияи 

худ чунин принсипҳои ҳуқуқи инсонро нишон додааст: 1) принсипи инсондўстии 

маънавӣ ва умумӣ; 2) принсипи эҳтироми шаъну шарафи инсон; 3) принсипи 

озодӣ (ҳимояи инсон аз худсарии ҳокимият ё шахсони мансабдор); 4) принсипи 

баробарҳуқуқӣ; 5) принсипи ҳамбастагӣ (кумак ва дастгирии мутақобила); 6) 

принсипи демократия; 7) принсипи таҳаммулпазирӣ; 8) принсипи адолат88. А.М. 

Дроздова ба сифати принсипҳои асосии ҳуқуқи инсон инҳоро ҷудо менамояд: 

умумӣ ва универсалӣ будани ҳуқуқи инсон, тақсимнашавандагӣ, яъне 

ҷудонопазирии ҳуқуқи инсон, алоқамандии ҳуқуқи инсон, баробарӣ ва манъи 

маҳдудкунии ҳуқуқи инсон дар асоси табъиз89. 

С.А. Авакян ба принсипҳои мақоми ҳуқуқии шахс инҳоро дохил менамояд: 

– озодии шахсӣ – ин мустақилияти рафтори шахс, интихоби амалу рафтори 

шахсӣ, мавқеъ дар низоми муносибатҳои байнишахсӣ, гуруҳӣ, ҷамъиятӣ ва 

давлатӣ мебошад;  

– мансуб будани ҳуқуқу озодиҳо ба шахс аз лаҳзаи таваллуд ва 

ҷудонашаванда будани онҳо. Ҳуқуқу озодиҳои асосӣ инҳоянд, ки комилан ба 

табиати инсон ва шаҳрванд мувофиқанд, мавқеи шахсро дар низоми 

                                                           
85 Ниг.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 78.  
86 Ниг.: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. – С. 30. 
87 Ниг.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 78.  
88 Ниг.: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире: Социально-философские основы и государственно-

правовое регулирование. – М., 2003. – С. 123. 
89 Ниг.: Дроздова А.М. Основные принципы прав человека / А.М. Дроздова // Сборник научных трудов кафедры 

правовой культуры и защиты прав человека: сборник научных работ преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов. – Ставрополь: Издательско-информационный центр «Фабула», 2017. – С. 34.  
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муносибатҳои иҷтимоӣ-ҷамъиятӣ ифода намуда, дар конститутсия (қонуни 

асосӣ)-и давлат дарҷ ёфтаанд; 

– мутобиқати вазъи шахс дар давлат ба талабот ва стандартҳои 

пешбининамудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ – аз нигоҳи доираи ҳуқуқу озодиҳо, алоқамандии 

онҳо бо мақоми шахс, маънидоднамоӣ ва ташаккулёбии ҳуқуқӣ, инъикосёбӣ дар 

Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ; 

– алоқамандии манфиатҳои шахсии шахс ва манфиатҳои шахсони дигар, 

давлат ва ҷомеа – яъне, амалигардонии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

набояд ҳуқуқ ва озодиҳои дигаронро поймол намояд; 

– принсипи умумӣ – яъне, ғояи вазъи ҳуқуқӣ, ки дар Конститутсия дарҷ 

ёфтааст, набояд ба нафари алоҳида ва ё гуруҳи муайян, балки ба ҳамаи 

шаҳрвандони давлат бидуни истисно тааллуқ дошта бошад, инчунин, дар асоси 

қоидаҳои умумӣ ва ҳолатҳои истисноии дар қонун пешбинишуда – нисбати 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

– баробарии ҳуқуқии шаҳрванд (баробарҳуқуқӣ) маънои онро дорад, ки ҳамаи 

одамон дорои баробарии ҳуқуқӣ мебошанд, яъне баробарҳуқуқанд. Ҳамаи онҳо 

ҳуқуқ, озодӣ ва уҳдадории баробар доранд; 

– риояи асосҳои конститутсионии вазъи шахс ба танзими он дар қонунгузории 

амалкунанда ва татбиқи амалии онҳо – яъне, ҳуқуқи инсон, ки дар Конститутсия 

дарҷ ёфтааст бояд дар қонунгузории ҷорӣ ҷойгир карда шавад. 

– кафолати вазъи конститутсионии инсон дар зарурати расонидани дастгирии 

моддии татбиқи ҳуқуқу озодӣ, иҷрои вазифаҳо, ташкили механизмҳои мурофиавии 

татбиқи онҳо ва ҳимояи манфиатҳои шахс ифода ёфтааст90.  

Олимони ватанӣ низ ба масъалаи принсипҳои мақоми ҳуқуқии шахс диққати 

махсус додаанд. Ҳамин тавр, А.И. Имомов чунин принсипҳоро ҷудо менамояд: 

«арзиши олӣ донистани инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ў; дахлнопазирии ҳуқуқҳои 

фитрии инсон; аз тарафи давлат эътироф, риоя ва ҳифз кардани ҳуқуқу озодиҳои 

                                                           
90 Ниг.: Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1. – М., 2014. – С. 575-585. 
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инсон ва шаҳрванд; баробарҳуқуқии шаҳрвандон; ягонагии ҳуқуқу озодӣ ва 

вазифаҳои асосии шаҳрвандон»91. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ вобаста ба ҳуқуқи инсон таснифбандии принсипҳои 

ҳуқуқи инсонро вобаста ба инъикосёбии онҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

вохўрдан мумкин аст. А.М. Шаганян қайд менамояд, ки «принсипҳо бояд ба 

муносибатҳои шахс ва давлат дар ҷомеа мувофиқ бошанд ва дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёбанд, зеро маҳз дар қонун дарҷ ёфтани принсипҳои 

ҳуқуқ барои таъмини риояи қатъӣ, ташаккули мўътадил ва якхелаи тамоми 

низоми ҳуқуқӣ дар маҷмуъ ва дар самти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон 

дар алоҳидагӣ, кумак мерасонанд»92. Бо дарназардошти ин, принсипҳои ҳуқуқи 

инсонро метавон ба байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ ҷудо намуд. Дар баробари 

ин, принсипҳои байналмилалӣ ва дохилидавлатии ҳуқуқ ва озодиҳои шахс дар 

аксар маврид бо ҳам мувофиқат менамоянд. Ин аз он вобаста аст, ки 

қонунгузории миллии давлатҳои муосири демократӣ пеш аз ҳама ба меъёрҳои 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ асос ёфтаанд. Дар ин замина, оид ба принсипҳои 

байналмилалии ҳуқуқи инсон сухан ронда, муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ, пеш аз 

ҳама, стандартҳои байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар назар доранд. 

Ҳамин тариқ, Б.А. Сафарзода стандартҳои байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқи 

инсон муайян намуда, иброз менамояд, ки «стандартҳои мазкур принсипҳои 

ҳуқуқи инсонро фаро гирифтаву рушди онҳоро таъмин менамоянд, уҳдадориҳои 

давлатро ҷиҳати таъмин намудани ҳуқуқу озодиҳои шахс муқаррар намуда, 

роҳҳои пешгирӣ аз ҳар гуна таҳдидҳо, роҳ надодан ба табъиз ва поймолкунии 

ҳуқуқи инсонро муайян менамоянд»93.  

Муҳақиқони ватанӣ дар соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ дар зери истилоҳи 

«принсипҳои умумиэътирофшуда ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ» принсипҳо ва 

меъёрҳои умумии ҳуқуқи байналмилалиро мефаҳманд, яъне қоидаҳои рафторе, ки аз 

ҷониби ҳама ва ё аксар давлатҳо ба таври универсалӣ эътироф шудаанд ва барои ҳалли 

                                                           
91 Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С. 218. 
92 Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод человека и гражданина / А.М. Шаганян // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. – №3 (17). – С. 21.  
93 Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Отв. ред. [Ф.Т. 

Тахиров]. – Душанбе, 2016. – 345 с. 
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мушкилотҳои торафт афзоянда, ки натиҷаи он ба манфиати башарият нигаронида 

шудааст, инчунин бо мақсади бартараф намудани масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар 

сатҳи байналмилалӣ94. 

Аз ин лиҳоз, аксари олимон принсипҳои мақоми ҳуқуқии инсонро ба 

принсипҳои ҳуқуқи инсон ва принсипҳои конститутсионии ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон тақсим менамоянд. Ба назари мо, ин равиш дурустар аст, зеро мундариҷаи 

ҳуқуқи инсон ба муқаррароти конститутсионӣ маҳдуд намешавад. Мафҳуми 

«ҳуқуқи инсон» нисбат ба он ки дар Конститутсия омадааст, васеътар аст. 

Принсипҳои ҳуқуқи инсон ғояҳои бунёдие мебошанд, ки ягонагии мафҳуми 

«ҳуқуқи инсон»-ро таъмин намуда, барои дарки ягонагии ҳуқуқи инсон тавассути 

принсипҳои инсондўстӣ, эҳтироми шаъну шарафи шахс, озодӣ, баробарӣ, 

ҳамбастагӣ ва адолат мусоидат менамоянд95. Ба сифати принсипҳои мазкур 

инҳоро дохил намудан мумкин аст: принсипи инсондўстии маънавӣ ва умумӣ, 

принсипи эҳтироми шаъну шарафи инсон, принсипи озодии ҳуқуқи инсон, 

принсипи баробарҳуқуқӣ, принсипи ҳамбастагии ҳуқуқи инсон, принсипи 

демократия, принсипи таҳаммулпазирӣ ва принсипи адолат. 

Дар навбати худ, принсипҳои конститутсионии ҳуқуқ ва озодии инсон ғояҳои 

асосие мебошанд, ки дар қонуни асосии кишвар инъикос гардидаанд ва дар 

заминаи онҳо низоми ҳуқуқҳои инсон бунёд карда шудааст, ки аз ҷониби давлат 

ҳифзу ҳимоя карда мешаванд96. Зери мафҳуми принсипҳои мақоми 

конститутсионии инсон ва шаҳрванд асосҳои бунёдии мақоми шахс ва мавқеи ў 

дар ҷомеаву давлат фаҳмида мешавад97. 

Ба сифати принсипҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд инҳо баромад 

менамоянд: принсипи умумӣ ва ҷудонопазирӣ, принсипи баробарии ҳуқуқ, озодӣ 

ва уҳдадорӣ, принсипи баробарии ҳама дар назди қонун, принсипи амали 

мустақим, принсипи кафолат ва ҳимояи давлат98. 

                                                           
94 Ниг.: Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод человека и гражданина / А.М. Шаганян // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. – №3 (17). – С. 22. 
95 Ниг.: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире: Социально-философские основы и государственно-

правовое регулирование. – М., 2003. – С. 123.  
96 Ниг.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 78. 
97 Ниг.: Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1. – М., 2014. – С. 501. 
98 Ниг.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 78-81. 
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Ягонагии меъёрҳои конститутсионӣ ва ҳуқуқие, ки мазмуни институти 

ҳуқуқии конститутсионӣ маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро 

ташкил медиҳанд, ба принсипҳои муайяне асос ёфтааст, ки мазмуни ин 

институтро амиқ менамоянд.  

Ҳамон тавре қаблан иброз намуда будем, маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

унсури таркибии мақоми ҳуқуқии шахс маҳсуб меёбад ва дар ин асос, як қатор 

принсипҳое ҷой доранд, ки риояи онҳо барои татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд муҳимму саривақтӣ мебошанд.  

Р. Хански ва М. Сукси қайд менамоянд, ки «Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон 

як зумра принсипҳои бунёдии ҳуқуқи инсонро муқаррар менамояд, ки ба онҳо 

метавон принсипи уҳдадории шахс дар назди ҷомеа (моддаи 29, банди 1) ва 

имконияти татбиқ намудани маҳдудият ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро (моддаи 29, 

банди 2) дохил намуд»99. Дар навбати худ Л.Л. Беломестних иброз менамояд, ки 

«дар ҷомеаи демократӣ маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон зарур буда, бо 

мақсади муайян сурат мегирад ва он дар асоси низоми принсипҳои ҷойдошта 

амалӣ карда мешавад»100. 

Аммо, дар ин замина, бояд ёдовар шуд, ки дар муқоиса бо принсипҳои 

мақоми ҳуқуқии инсон, ки мо қаблан оид ба онҳо ибрози назар намуда будем, дар 

илми ҳуқуқшиносӣ масъалаи принсипҳои маҳдудкунии ҳуқуқи инсон ба таври 

муфассал мавриди омўзиш қарор дода нашудааст. 

Дар ин замина савол ба вуҷуд меояд, ки дар зери мафҳуми принсипҳои 

маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд чиро бояд фаҳмид? Дар 

адабиёти ҳуқуқӣ оид ба ин масъала чунин нуқтаҳои назар ҷой доранд. Л.Л. 

Беломестних ишора менамояд, ки «дар зери принсипҳои маҳдудкунии ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд талаботи асосии ҳуқуқӣ дар соҳаи маҳдудкунии 

ҳуқуқ ва озодӣ, инчунин самти асосии сиёсати давлат дар бахши маҳдуд намудани 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки қисми мақоми ҳуқуқии ў мебошад, 

фаҳмида мешаванд. Ва ё, принсипҳо дар ин ҳолат – сабаби қонунан инкишоф 
                                                           
99 Введение в вопросы международной защиты прав человека. Учебное пособие / Под редакцией Хански Р., Сукси 

М. – Турку-Або, 1997. – С. 74. 
100 Беломестных Л.Л. Ограничение прав и свобод человека и гражданина (теоретический аспект): дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2003. – С. 45. 



46 

ёфтани низоми ғояҳо ва нуқтаҳои назари бунёдӣ дар ҷомеа мебошанд, ки ҳангоми 

омўзиши мушкилоти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба 

инобат гирифта мешаванд»101. 

А.М. Шаганян дар навбати худ, принсипҳои маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсонро ҳамчун «андешаи асосӣ, муқаррарот, асосҳои бунёдӣ, ҳақиқате, ки 

маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар заминаи адолат ва 

озодӣ ба амал мебарорад», шарҳ медиҳад102. В.Н. Агеев дар зери принсипҳои 

маҳдудкунии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд «роҳҳои қонунан рушд ёфтани 

низоми ғояҳо ва андешаҳоро мефаҳмад, ки сифати принсинҳои ибтидоиро дар 

омўзиши мушкилоти маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба 

даст меоваранд»103. 

Дар асоси гуфтаҳои фавқуззикр, мо метавонем чунин мафҳуми принсипҳои 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро матраҳ намоем – ин асосҳои бунёдӣ мебошанд, 

ки дар Конститутсия ва қонунгузории давлат дарҷ ёфтаанд ва дар доираи онҳо 

маҳдудкунии ҳуқуқи инсон ба амал бароварда мешавад. 

Муайян намудани принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аҳаммияти 

бузурги амалӣ дорад, зеро тавассути ин принсипҳо меъёрҳои татбиқи ҳуқуқи 

инсон муайян карда мешаванд. Ин чӣ гуна аст? Муқаррар кардани принсипҳои 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон маънои онро дорад, ки чаҳорчўбаи равшани 

муносибатҳои байни шахс ва давлат ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии ў бояд муайян карда шавад. Давлат бояд уҳдадориҳои худро 

ба таври қатъӣ иҷро намояд ва ба ғояҳои асосӣ, ки муносибатҳои байни давлат ва 

инсонро танзим менамоянд, эҳтиром гузорад. Инчунин, шахс бояд қоидаҳои 

рафтори дар давлат муқарраршударо риоя намояд ва аз содир намудани амалҳои 

ғайриқонунӣ худдорӣ намояд. 

Ҳодисаи бавуҷудомада дар ибтидои соли 2020 (саросарвабои коронавирус) 

гуфтаҳои қаблиро исбот менамояд. Ин беморӣ бори дигар ба таври возеҳ нишон 

                                                           
101 Беломестных Л.Л. Ограничение прав и свобод человека и гражданина (теоретический аспект): дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2003. – С. 45. 
102 Ниг.: Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод человека и гражданина / А.М. Шаганян 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. – №3 (17). – С. 22. 
103 Агеев В.Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в Российской Федерации: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – С. 41. 
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дод, ки дар сатҳи байналмилалӣ ва конститутсионӣ принсипҳои асосии маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсонро муайян намудан лозим аст. Давлатҳое, ки масъалаи 

таъмини амният ва ҳифзи саломатии аҳолиро дар мадди аввал гузошта буданд 

(масалан, Чин), маҳдудиятҳои шадид нисбат ба ҳуқуқи инсон ҷорӣ намуданд, зеро 

бо ин роҳ онҳо дар кўтоҳтарин муддат пеши роҳи паҳншавии бемориро 

гирифтанд. Давлатҳое, ки риояи ҳуқуқи инсонро дар мадди аввал гузошта буданд 

(масалан, давлатҳои Аврупо), чораҳои самаранокро роҳандозӣ нанамуданд ва чунин 

муносибат оқибатҳои манфиро ба бор овард. Дар асл, татбиқи принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба андешаи мо, имкон медиҳад, ки 

ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқ ва сарҳади иҷозатдодаи ҳуқуқу озодиҳоро аз ҷониби 

давлат муайян намуд. 

Тавре қаблан зикр намудем, дар адабиёти илмӣ дар баробари ҷой надоштани 

таърифи ягонаи мафҳуми маҳдудкунии ҳуқуқи инсон, инчунин низоми ягонаи 

принсипҳои маҳдудкунии ҳуқуқи инсон мавҷуд нест. Л.Я. Морозова хусусиятҳои 

иҷтимоӣ ва ҳуқуқии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои сиёсиро баррасӣ намуда, 

чунин принсипҳоро матраҳ намудааст:  

– принсипи мақсаднок; 

– принсипи қонуният; 

– принсипи ҳадди ақал; 

– принсипи ягонагӣ; 

– принсипи тафовут104. 

А.М. Шаганян принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро муайян намуда, 

иброз менамояд, ки «аз тамоми принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодӣ як 

қатор принсипҳои асосие вуҷуд доранд, ки ба ҳам алоқамандӣ ва ҳамбастагӣ 

дошта, дар мадди аввал манфиатҳои қонунии субъектеро ба инобат мегиранд, ки 

ҳуқуқу озодиҳояш маҳдуд карда мешавад. Ба онҳо дохил мешаванд: 

– эҳтироми умумии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

                                                           
104 Ниг.: Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина по 

российскому законодательству и международному праву / Л.А. Морозова // Государство и право. – 1998. – №10. – 

С. 45-62. 
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– қонунӣ ва имконпазир будани маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо танҳо аз 

ҷониби қонун; 

– баробарии расмӣ; 

– адолатнокӣ;  

– мақсаднокӣ»105. 

Дар навбати худ, А.А. Подмарев ва В.Н. Агеев асосҳои конститутсионии 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро баррасӣ намуда, ба сифати принсипҳои 

он инҳоро дохил менамоянд: 

– эҳтироми инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ў ба сифати арзиши олӣ ва эҳтироми 

шаъну шарафи инсон; 

– мувофиқати маҳдудият бо мақсадҳои конститутсионӣ; 

– мутаносибии маҳдудият бо мақсадҳои конститутсионӣ; 

– баробарии маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодӣ; 

–манъи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар асоси мансубияти 

иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, забонӣ ва мазҳабӣ; 

– талабот ба шакли муайяни ҳуқуқии муқаррар кардани маҳдудиятҳо; 

– мутобиқатии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо бо стандартҳои 

байналмилалӣ106.  

Л.Л. Беломестних масъалаи мазкурро баррасӣ намуда, принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсонро ба таври васеъ маънидод намуда, инҳоро ҷудо менамояд: 

– принсипи инсондўстӣ; 

– принсипи ҳамбастагӣ; 

– принсипи ахлоқӣ; 

– принсипи ҳимояи давлатӣ; 

– принсипи тамаркуз ба манфиатҳои инсон ва шаҳрванд; 

– принсипи қонуният; 

– принсипи адолат; 

                                                           
105 Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод человека и гражданина / А.М. Шаганян // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. – №3 (17). – С. 22.  
106 Ниг.: Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 74; Агеев В.Н. Конституционные ограничения 

основных прав и свобод личности в Российской Федерации (теория, история, практика): дис. ... канд. юрид. наук. – 

Казань, 2006. – С. 41. 
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– принсипи баробарӣ; 

– принсипи мутаносибӣ; 

– принсипи таъмин намудани адолати судӣ107. 

Нуқтаҳои назари матраҳгардидаро баррасӣ намуда, метавон қайд намуд, ки 

аксарияти муаллифон ба сифати принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

принсипҳои адолат, мутаносибӣ, баробарӣ, мақсаднокӣ ва танзими ҳуқуқии 

маҳдудиятро дохил менамоянд. Инчунин, гуруҳе аз муаллифон принсипи 

эҳтироми умумӣ ба ҳуқуқ ва озодии инсонро ҷудо менамоянд. Аз ин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аз мазмуни 

принсипҳои умумии ҳуқуқи инсон бармеоянд, ки оид ба онҳо мо қаблан изҳори 

назар намуда будем. 

Бояд қайд намуд, ки дар Конститутсияи ҶТ принсипҳои маҳдуд кардани 

ҳуқуқи инсон мустақиман қайд карда нашудаанд, вале аз рўйи мазмуни низоми 

онҳо метавон чунин принсипҳоро ҷудо намуд: 

Принсипи эҳтироми умумии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд. 

Принсипи мазкур моҳияти конститутсионии худро дар моддаи 5 Конститутсияи 

ҶТ пайдо намудааст ва дар он пешбинӣ шудааст, ки «инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ў 

арзиши олӣ мебошанд». Н.А. Тоҳирова қайд менамояд, ки «низоми арзишҳои 

ҳуқуқӣ миқдор, намуд, сохтор ва хусусиятҳои арзишҳои ҳуқуқиро фаро гирифта, 

заминаеро омода мекунад, ки тавассути он шахс истифодаи самаранок ва 

самарабахши ин арзишҳоро барои ҳифзу амалӣ кардани ҳуқуқу озодиҳои худ 

анҷом медиҳад»108. Дар ин ҳолат, сухан дар бораи он меравад, ки давлат бояд 

чунин низоми амалҳои иҷтимоиро таъсис диҳад, ки дар он ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрванд хусусияти асосиву табииро соҳиб бошад, зеро имконияти амалӣ 

кардани вазифаҳои ҳокимияти давлатӣ – дуюминдараҷа ва истеҳсолӣ мебошанд. 

Принсипи эҳтироми умумӣ ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бори 

аввал моҳияти худро дар моддаи 55 Оинномаи СММ пайдо намуд, ки дар он 

пешбинӣ шудааст: «СММ мусоидат менамояд: баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ, 
                                                           
107 Ниг.: Беломестных Л.Л. Ограничение прав и свобод человека и гражданина (теоретический аспект): дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2003. – С. 45. 
108 Муфассал ниг.: Тохирова Н.А. Права человека как правовые и социальные ценности общества: дис. … канд. 

юрид. наук. ‒ Душанбе, 2020. – 195 с.  
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шуғли пурраи аҳолӣ ва шароит барои пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ…эҳтиром 

ва риояи умумии ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ барои ҳама»109. Дар натиҷа, 

ҳуқуқи инсон ба сифати меъёри умумиэътирофшудаи ҷомеаи мутамаддин табдил 

ёфт. Е.М. Павленко қайд менамояд, ки «ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши 

умумиҷаҳонӣ аҳаммияти муҳимро дорост. Эҳтиром ба ҳуқуқи инсон ва озодиҳои 

асосӣ яке аз принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Дар ҷаҳони муосир 

давлате вуҷуд надорад, ки дар он эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон шарти 

асосии таъмини сулҳ, амният, адолат ва беҳбудӣ шинохта нашуда бошад»110. Б.А. 

Сафарзода андешаи мазкурро такмил дода, зикр менамояд, ки «стандартҳои ба 

давлат нигаронидашуда дорои қудрати воқеӣ буда, тавассути иродаи сиёсӣ амалӣ 

карда мешаванд ва барои таъмини эҳтироми ҳуқуқи инсон, инчунин уҳдадории 

давлат дар назди аҳолӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати риояи ҳуқуқи инсон замина 

мегузоранд»111. Дар навбати худ Д.С. Раҳмон иброз менамояд, ки «имрўз нисбат 

ба ҳуқуқи инсон назари оламшумул ташаккул ёфтааст, ки он метавонад дар 

рушди олам, ташаккули демократия, суботи муҳити табиии атроф ва м.и. бо 

назардошти эҳтироми манзалати инсонӣ пешрафт бубахшад. Дар робита бо ин, 

дар назди ҳуқуқи инсон ҳадафи стратегие гузошта мешавад – ба равандҳои 

навсозӣ-ҷаҳонишавӣ «симои башарӣ» бахшидан»112. 

Ҳамин тариқ, моҳияти принсипи эҳтироми шаъну шарафи инсонро мухтассар 

ифода намуда, қайд кардан зарур аст, ки он аҳаммияти ҳар як инсонро новобаста 

аз вазъи иҷтимоӣ, тасдиқ менамояд. Дар заминаи он, қонунҳои бунёдии тамоми 

давлатҳои демократӣ ташаккул ёфтааст: «Шаъну шарафи инсон дахлнопазир 

мебошад». Инчунин, эҳтиром гузоштан ба дигарон, ҷомеа ва давлатро ба вуҷуд 

меорад. 

Принсипи қонунӣ ва имконпазирии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо дар 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба 

                                                           
109 Устав ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/charter/ (дата обращение: 

12.04.2020). 
110 Павленко Е.М. Формирование культуры прав человека и конституционного правосознания в современной 

России: монография. – М.: Права человека, 2008. – С. 11. 
111 Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / Отв. ред. [Ф.Т. 

Тахиров]. – Душанбе, 2016. – 345 с. 
112 Рахмон Д.С. Права человека в условиях глобализации: теоретические и методологические проблемы – Душанбе, 

2019. – 376 с. 
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ҳуқуқи инсон пешбинӣ шудааст. Принсипи қонунӣ моҳияти худро аз Эъломияи 

умумии ҳуқуқи инсон пайдо намудааст: «Ҳар як инсон дар бобати татбиқи ҳуқуқу 

озодиҳои худ бояд танҳо ба дараҷае маҳдуд карда шавад, ки қонун муайян 

намудааст…» (банди 2, моддаи 29)113. Принсипи мазкур, якум, риояи қатъии тамоми 

расмиёти ҳуқуқии заруриро ҳангоми ҷорӣ намудани маҳдудият дар назар дорад ва 

дуюм, мазмуни ин принсип талабот ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ва 

дохилидавлатӣ мебошад, ки маҳдудиятҳо бояд танҳо «дар қонун пешбинӣ ва иҷозат 

дода шаванд». 

Ҷанбаи аввал маънои онро ифода менамояд, ки қонунӣ будани маҳдудият 

бояд тавассути меъёри махсус муқаррар карда шавад. Маҳдудият на танҳо бояд ба 

таври расмӣ дар меъёри қонун ҷо карда шавад, балки он дар умум ҳуқуқӣ ва 

адолатнок бошад. «Вақте сухан оид ба волоияти қонун ва волоияти принсипи 

қонуният дар давлати ҳуқуқбунёд меравад, албатта на ҳар як қонун ва қонуният 

дар назар дошта мешавад, балки қонуни ҳуқуқӣ ва қонунияти ҳуқуқӣ дар назар 

дошта шудааст, ки ба муқобили амалҳои зиддиҳуқуқӣ ва зиддиқонунӣ нигаронида 

шудаанд»114. И.Қ. Миралиев дар ин самт дуруст қайд менамояд, ки «қонунияти 

ҳуқуқӣ ва конститутсионӣ, ҳамчун яке аз аломатҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд 

барои фаъолияти он сарҳади заруриро (майдони ҳуқуқиро) ба вуҷуд оварда, 

фаъолияти аз ҳад зиёди давлат ва мудохилаи бемаҳдуд ба ҳаёти шахсии мардумро 

пешгирӣ мекунад»115. 

Ҷанбаи дуюм маънои онро дорад, ки тартиби қабули қонун наметавонад аз 

тартиби муқарраршуда фарқ кунад. Маҳдудиятҳоро танҳо тавассути 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои ҷорӣ кардан мумкин 

аст. Дар ин ҷо, қонун бояд ҳамчун санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки тибқи тартиби 

муқарраршуда аз ҷониби Маҷлисӣ Олӣ – парлумони кишвар қабул карда шудааст 

ва аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо ва интишор гардидааст, 

фаҳмида шавад. Ҳеҷ як маҳдудият наметавонад, якум, тавассути санади меъёрии 

сатҳи дигар (идоравӣ ё тобеӣ) муқаррар карда шавад ва дуюм, санади 
                                                           
113 Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1. / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
114 Нерсесянц В.С. Теория права и государства. – М., 2001. – С. 257. 
115 Миралиев И.К. Правовое государство и права человека: монография. – Душанбе: Сино, 2015. – С. 144.  
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интишорнагардида ва ё пўшида. Маҳдудиятҳо танҳо дар сатҳи қонун муайян 

карда мешаванд, аз ин рў ҳама санадҳои мақомоти давлатӣ, ки ба маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд нигаронида шудаанд, 

ҷонибдорӣ ва қабул карда намешаванд. Ин муқаррарот дар қарори Суди 

конститутсионии ҶТ аз 28 марти соли 2013 оид ба дархости шаҳрванд Тураев 

М.М. «Дар бораи муайян намудани мутобиқати банди 4 Қоидаҳои гузаронидани 

аттестатсия ва бақайдгирии намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 

июни соли 2009, таҳти №25 ва тағйири ба он аз 25 сентябри соли 2012, таҳти №92 

воридкардашуда ба қисми дуюми моддаи 12 ва қисмҳои якум ва дуюми моддаи 35 

Конститутсияи ҶТ» инъикоси худро ёфтааст. Дар он Суди конститутсионии ҶТ аз 

ҷумла қайд менамояд, ки «ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд, танҳо дар асоси 

муқаррароти Конститутсия метавонанд маҳдуд карда шаванд. Аз ин лиҳоз, 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва санадҳои ҳуқуқии локалие, ки аз ҷониби субъектони 

фаъолияти ҳуқуқэъҷодкунӣ таҳия, қабул ва мавриди амал қарор дода мешаванд, 

набояд ҳуқуқу озодиҳои шахсро поймол намуда, бар зарари манфиатҳои инсону 

шаҳрванд, ки тибқи моддаи 5 Конститутсияи ҶТ дар як вақт арзиши олӣ эътироф 

карда шудаанд, равона карда шаванд»116. 

Аммо, дар адабиёти илмӣ нуқтаҳое ҷой доранд, ки дар асоси онҳо «талабот 

оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳо танҳо аз ҷониби қонун на ҳама вақт иҷро 

карда мешавад»117. Ҳамин тавр, A.M. Шаганян ҳамчун намуна оид ба ҷорӣ намудани 

вазъияти фавқулода дар тамоми кишвар ё дар маҳали алоҳидаи он фармони Президенти 

кишварро меорад118. Вай минбаъд қайд мекунад, ки мафҳуми «ҷорӣ кардани маҳдудият 

танҳо дар асоси қонун» дар Конститутсия ба маънои васеъ истифода мешавад, аз ҷумла, 

ҳама гуна санадҳои меъёрии мақомоти давлатиро дар бар мегирад. Аммо, танзими 

чунин як падидаи муҳим, ба монанди ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, коркарди амиқро 

талаб мекунад»119. 

                                                           
116 Сборник постановлений Конституционного суда Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – 516 с. 
117 Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав и свобод человека и гражданина / А.М. Шаганян // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. – №3 (17). – С. 24. 
118 Ниг.: Шаганян А.М. Асари зикршуда. – С. 24. 
119 Шаганян А.М. Асари зикршуда. – С. 24. 
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Мо ба нуқтаи назари баррасишуда розӣ буда наметавонем, зеро ба андешаи 

мо, дар ин ҳолат иваз кардани мафҳумҳо ҷой дорад. Якум, масъалаи тартиби ҷорӣ 

намудани вазъияти фавқулодаро Конститутсия ва қонуни дахлдор танзим 

менамояд. Ҳамин тавр, Конститутсияи Тоҷикистон муқаррар менамояд, ки «дар 

сурати таҳдиди воқеӣ ба ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, истиқлолияти давлатӣ ва 

тамомияти арзии он, офатҳои табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти 

конститутсионии ҷумҳурӣ ба таври муқаррарӣ фаъолият карда наметавонанд, 

вазъияти фавқулода ҳамчун чораи муваққатии таъмини амнияти шаҳрвандон ва 

давлат эълон карда мешавад» (моддаи 46). Дар ин ҳолат, дар асоси моддаи 69 

Конститутсия, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷорӣ намудани вазъияти 

фавқулода фармон мебарорад ва онро барои тасдиқ ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси 

намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ мефиристад (моддаи 55). Ба 

ибораи дигар, дар ин ҳолат талабот дар бораи маҳдудият танҳо аз ҷониби 

Конститутсия ва қонун риоя карда мешавад, зеро фармони роҳбари давлат дар ин 

ҳолат ҳамчун талаботи мурофиавӣ оид ба ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода амал 

мекунад. Дувум, бо ин фармон Президенти кишвар вазъияти фавқулодаро ҷорӣ 

мекунад, на талаботро барои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон. Ҳамзамон, моддаи 47 

Конститутсияи ҶТ муқаррар менамояд, ки дар давраи вазъияти фавқулода ҳуқуқ 

ва озодиҳои дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ва 28-и Конститутсия 

пешбинишуда маҳдуд карда намешаванд. 

Яке аз принсипҳои муҳимтарини маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ин принсипи 

баробарии расмӣ мебошад. Принсипи мазкур моҳияти қонунро ҳамчун падидаи 

махсуси иҷтимоӣ ифода мекунад. А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «принсипи 

баробарӣ шарти муҳимми муносибатҳои байнишахсӣ мебошад ва дар он 

эътирофи ҳар як шахс чун узви комилҳуқуқи иттиҳодияи инсонӣ нуҳуфтааст. 

Баробарӣ ҳуқуқи асосӣ ва бунёдии (дар баробари озодӣ) шахс буда, боиси зиёд 

шудани ҳуқуқҳои дигар, ба мисли ҳуқуқи баробарӣ дар назди қонун ва суд, роҳ 

надодан ба ҳама гуна табъиз, ҳуқуқ ба гуногунрангии фарҳангӣ, динӣ ва забонӣ ва 

ғ. мегардад. Ҳамин тариқ, баробарӣ усули умумии изҳори тавозуни ҳуқуқӣ, яъне 



54 

ҳамоҳанг кардани манфиатҳои шахсони алоҳида, гуруҳҳои иҷтимоӣ, табақаҳои 

аҳолӣ, халқ ва миллатҳои гуногун мебошад»120. 

Масъалаи таъмини баробарӣ аз ҷумлаи мушкилоте маҳсуб меёбад, ки аз 

замонҳои қадим инсониятро ба ташвиш меовард. Махсусан, масъалаи таъмини 

баробарӣ, дар баробари масъалаи адолат аз замони бавуҷудоии ҳуқуқи инсон ҷой 

доштанд. Ҳамин тавр, олимони ватанӣ (Ф.Т. Тоҳиров ва А.Ғ. Холиқзода, Э.С. 

Насриддинзода, А.М. Диноршоҳ, Ҷ.М. Зоир, Д.С. Раҳмон, Б.А. Сафарзода, Ҷ. 

Саъдизода, ва диг.) қайд менамояд, ки бори нахуст масъалаи баробарӣ дар 

Эъломияи Куруши Кабир дарҷ ёфта буд121. Инчунин, таваҷҷуҳи бештар оид ба 

таъмини баробарӣ дар таълимоти фалсафӣ ва динӣ, махсусан дар ислом зоҳир 

карда шудааст122. Ба ин масъала, ҳамзамон олимони Ғарб ва Шарқ диққати махсус 

сафарбар намудаанд, ки дар замони навтарин дидгоҳи онҳо бештар ташаккул дода 

мешавад123. Аз ин рў, тааҷҷубовар нест, ки ҳангоми қабули Эъломияи умумии 

ҳуқуқи инсон аввалин принсипе, ки дар он инъикос ёфт ин принсипи баробарӣ 

буд: «Ҳap як инсон бояд бидуни тафовуте, махсусан аз лиҳози нажод, ранги пўст, 

ҷинсият, забон, дин, ақидаи сиёсӣ ё ақидаи дигар, асли миллӣ ё иҷтимоӣ, вазъи 

молӣ, хонаводагӣ ё вазъи дигар тамоми ҳуқуқ ва тамоми озодиҳоро, ки дар ҳамин 

Эъломия зикр шудаанд, дошта бошад»124. Ба ҳамин мазмун дар Паймони 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ аз давлатҳои узв талаб карда 

мешавад, ки дар ҳудуди худ ҳуқуқҳои дар Паймон инъикосёфтаро бидуни 

                                                           
120 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 63. 
121 Ниг.: Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Декларация Великого Кира как исторический источник о правах и свободах 

человека / Ф.Т. Тахиров, А.Г. Халиков // Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации: Сб. ст. – 

Душанбе, 2002. – С. 113-126; Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях 

становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе, 2008. – 196 с.; Диноршоев А.М. Права 

человека в истории общественной мысли. – Душанбе, 2013. – 200 с.; Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. 

Формирование прав человека в Таджикистане: История и современность. ‒ Волгоград, 2014. – 295 с.; Зоиров Д.М. 

Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности. – Санкт-Петербург: Реноме, 2014. – 287 с.; 

Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе, 2014. – 228 с.; 

Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон. – 

Душанбе, 2017. – 241 с.  
122 Ниг.: Азизов У.А. Становление и развитие институтов преступления и наказания на территории 

дореволюционного Таджикистана. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 200 с.; Холиқов А.Ғ. Мухтасар аз таърихи 

ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2007. – 92 с. 
123 Ниг.: Диноршоев А.М. Права человека в истории общественной мысли. – Душанбе, 2013. – 200 с. 
124 Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1. / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
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тафриқагузорӣ вобаста ба нажод, ранги пўст, ҷинс, забон, дин, эътиқоди сиёсӣ, 

вазъи иҷтимоӣ ва ғайра таъмин намоянд125. 

Дар Тоҷикистон масъалаи таъмини баробарӣ ҳанўз дар конститутсияи 

нахустини кишвар моҳияти худро пайдо намуда буд. И.И. Саидзода иброз 

менамояд, ки дар конститутсияҳои замони шўравӣ масъалаи таъмини баробарӣ 

ҳамчун рукни асосии тамоми низоми ҳуқуқи инсон баромад мекард126. 

Конститутсияи амалкунандаи кишвар моҳияти санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро 

оид ба таъмини баробарӣ дар худ ҷой додааст. Дар моддаи 17 Конститутсияи 

Тоҷикистон баробарии ҳама новобаста аз мансубияти миллӣ, нажодӣ, динӣ, ҷинс, 

эътиқоди динӣ, забон, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк кафолат дода шудааст. 

Дар ин модда, баробарии мард ва зан ба таври алоҳида нишон дода шудааст. 

Ҳамин тариқ, муқаррароти Конститутсияи ҶТ ва қонунгузории кишвар ҳама 

гуна маҳдуднамоиро вобаста ба мансубияти иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, забонӣ ё 

мазҳабӣ иҷозат намедиҳанд. 

Принсипи дигари маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ин 

принсипи мақсаднокӣ мебошад. Принсипи мазкур моҳияти худро дар як қатор 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллӣ пайдо намудааст, ки дар онҳо 

мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дарҷ ёфтааст. Ҳамин тариқ, дар Эъломияи 

умумии ҳуқуқи инсон пешбинӣ мегардад, ки «ҳар як инсон дар бобати татбиқи 

ҳуқуқу озодиҳои худ бояд танҳо ба дараҷае маҳдуд карда шавад, ки аз тарафи 

қонун фақат бо мақсади таъмини эътирофу эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва 

қонеъ гардонидани талаботи одилонаи ахлоқӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва осудаҳолии 

умумӣ дар шароити ҷомеаи демократӣ муқаррар карда шудааст»127. 

Дар назарияи ҳуқуқ қайд мегардад, ки «принсипи мақсаднокӣ дар фаъолияти 

қонунэҷодкунӣ маънои қабул намудани санади меъёрии ҳуқуқии мушаххасро бо 

мақсади муайян ва ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳолати мушаххас дар назар дорад, 

ки дар асоси он роҳҳои татбиқи муқаррароти қонунгузорӣ интихоб карда 

                                                           
125 Ниг.: Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1. / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
126 Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 

общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид наук. – Душанбе, 2015. – 209 с. 
127 Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8 томах. Т. 1 / Под ред. Диноршоева 

А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
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мешаванд»128. Ҳамин тавр, ҳангоми татбиқ намудани чораҳои маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои инсон принсипи мақсаднокӣ асоснокии он, риояи мақсадҳои 

гузошташуда ва оқилона будани чораҳои маҳдудкуниро талаб менамояд. 

Дар илм ба масъалаи мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аҳаммияти 

бештар зоҳир карда шудааст. А.В. Малко ҳадафҳоро ҳамчун пешгирии рафтори 

ғайриқонунӣ барои ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ маънидод менамояд129. Аз 

нигоҳи В.А. Четвернин ҳадафи маҳдудкунӣ ин ҳимояи ҷомеа, ҳуқуқ ва озодӣ 

(манфиатҳо)-и шахси дигар аз амалҳои зараровар мебошад130. В.И. Гойман ба он 

назар аст, ки мақсади маҳдудкунӣ ҳимояи ҷомеа, ҳуқуқ ва озодӣ (манфиатҳо)-и 

нафари дигар аз худсарии истифодабарандагони ҳуқуқ мебошад131. А.С. 

Мордоветс иброз менамояд, ки мақсади маҳдудкунӣ – ин таъмин намудани 

тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини амнияти шахсӣ, таъмин намудани бехатарии дохилӣ 

ва хориҷии ҷомеа ва давлат, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти 

иқтисодӣ ва ҳимояи ҳамаи шаклҳои моликият бо назардошти стандартҳои ҳадди 

ақали давлатӣ барои нишондиҳандаҳои асосии сатҳи зиндагӣ ва рушди фарҳангии 

шаҳрвандон мебошад132. 

Аз ишораҳои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мақсади асосии 

қонунан маҳдудкунӣ аз расидан ба ҳадафҳои конститутсионӣ иборат мебошад. 

Масалан, агар маҳдудият барои ҳифзи ахлоқ нигаронида шуда бошад, пас бояд ба 

ин мақсад ноил шуд. Дар акси ҳол, ҳуқуқи инсон беасос ва бефоида маҳдуд карда 

мешаванд. 

Дар баробари ин, муайян намудани мақсад хело душвор мебошад. Якум, 

мақсадҳое, ки дар санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ пешбинӣ шудаанд, аз 

ҳамдигар тафовут доранд, дуюм, натиҷагирӣ намудани маҳдуд кардани ҳуқуқу 

                                                           
128 Общая теория государства и права. Академический курс: в 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – 
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озодиҳои инсон ва шаҳрванд мушкил аст, сеюм, то имрўз дар илм таснифоти 

ягонаи мақсадҳо коркард карда нашудааст. 

Дар Конститутсияи ҶТ мақсади маҳдудкунӣ моҳияти худро дар қисми 3 

моддаи 14 пайдо намудааст, ки дар асоси он «маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, 

тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлатӣ, 

мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ 

раво дониста мешавад»133. 

Бо дарназардошти ин, мо метавонем иброз намоем, ки моҳияти принсипи 

мақсаднокии маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шахс якум, татбиқи маҳдудиятҳо 

танҳо барои мақсадҳои муқаррар намудани Конститутсияи ҶТ мебошад. Дуюм, 

номгўйи шумораи ҳадафҳои маҳдуд кардани ҳуқуқҳо пўшида аст ва ҳадафҳо 

наметавонанд ба таври васеъ шарҳ дода шаванд ва набояд боиси коҳиш додани 

дигар ҳуқуқҳои шахсиву сиёсии шаҳрванд гарданд, ки дар Конститутсия ва 

қонунҳои кишвар ба шаҳрвандон кафолат дода шудаанд. 

Илова бар ин, яке аз принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқ ин принсипи адолат 

мебошад, ки аз субъект иҷрои маҳдудиятҳои муқарраршударо, ки дар заминаи 

адолат ва дар замонҳои гуногун ба вуҷуд омадаанд, тақозо менамояд134. Бештар 

вақт адолат дар ҳуқуқ ба сифати принсип муаррифӣ карда мешавад, яъне ҳамчун 

дастури асосии ҳуқуқии татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ. Бо назардошти гуфтаҳои 

фавқуззикр, мо метавонем принсипи адолатро ҳамчун истифодаи қонун аз ҷониби 

мутахассисон бо дарназардошти маҷмуи муносибатҳо, арзишҳо, ғояҳо, ки аз 

ҷониби ҷомеа эътироф ва тасдиқ карда мешаванд, муайян намоем. Вобаста ба 

мушкилоти баррасишаванда, адолат, пеш аз ҳама, набояд хилофи қонуният 

бошад, зеро қоидаи ҳуқуқӣ амал менамояд: он чизе ки ғайриқонунӣ аст, 

ноодилона аст. Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини принсипи адолатнокии маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ин пешгирии маҳдуд кардани аз ҳад зиёди ҳуқуқ ва озодӣ мебошад. 
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Принсипи таносуби маҳдудиятҳо принсипи навбатии маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои инсон мебошад ва маънои онро дорад, ки маҳдудиятҳо бояд 

тавозуни зарурии манфиатҳои шахс, ҷамъият ва давлатро ба назар гиранд, ки дар 

он бартарият ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дода шавад. Ин маънои 

онро дорад, ки маҳдудиятҳо оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бояд ба 

ҳолатҳое мувофиқ бошанд, ки зарурати пайдоиши чораҳои маҳдудкунандаро 

талаб мекарданд. 

Принсипи мазкур коркарди назаррас ва амиқро талаб менамояд. М.В. Баглай 

оид ба масъалаи мазкур иброз менамояд, ки ҷой додани имконияти маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Конститутсияи кишвар «бояд ба ҳадде бошад, 

ки он зарур аст … нигарониро дар бораи эҳтимолияти шарҳи хеле васеи ин ҳолат 

ба вуҷуд меорад»135. В.Б. Рушайло мундариҷаи принсипи мутаносибиро ҳамчун 

мутобиқати андоза ва миқёси маҳдудиятҳо дар ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар 

ҳолатҳои фавқулода, татбиқи маҳдудиятҳо оид ба ҳуқуқу озодиҳо ҳамчун як 

чораи саривақтӣ танҳо дар сурате амалӣ карда мешавад, ки чораҳои андешидаи 

давлат дар ҳолати муқаррарӣ самара намедиҳад, маънидод менамояд136. 

Ҳамин тариқ, принсипи таносуби маҳдудиятҳо бевосита бо канорагирӣ кардан 

аз маҳдудиятҳои аз ҳад зиёд алоқаманд аст. Маҳдудиятҳо бояд аз ҳад зиёд ҳисобида 

шаванд, агар меъёрҳои муқаррарнамудаи онҳо ва принсипи таносуб байни 

мақсадҳои бадастомада ва усулҳои истифодашуда мувофиқат накунанд. Ба ибораи 

дигар, принсипи мутаносибан маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳо, ки дар қисми 3 

моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, маънои онро 

дорад, ки манфиатҳои давлатии дар ин меъёри конститутсионӣ номбаршуда 

метавонанд маҳдудиятҳои ҳуқуқиро ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар сурати 

мувофиқат кардан ба манфиатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ мувофиқаткунанда, ба вуҷуд 

оранд. Дар баробари ин, давлат набояд чораҳои аз ҳад зиёд, балки танҳо чораҳои 

зарурӣ ва қатъиян муайяншударо истифода барад. Илова бар ин, унсурҳои асосии 

принсипи мутаносибӣ инҳоянд: ҳадди ақали чораҳои маҳдудкунанда ва нигоҳ 
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доштани моҳияти ҳуқуқи маҳдудшуда. Унсурҳои мазкур имконият медиҳанд то 

принсипи конститутсионии арзиши олӣ доштани ҳуқуқи инсон риоя карда шавад. 

Принсипи возеҳият ва муайянии маҳдудият. Принсипи возеҳият талаб 

менамояд то дар меъёри ҳуқуқ ҳудуди маҳдудият ва ҳадди ниҳоии салоҳияти 

мақомоти давлатӣ барои маҳдудият муайян карда шавад. Дар ин ҳолат, мо оид ба 

маҳдудиятҳои мутлақ сухан меронем, ки бояд хусусияти муваққатӣ дошта 

бошанд. Принсипи муайянӣ маънои онро ифода менамояд, ки маҳдудияти мутлақ 

метавонад танҳо ҳамчун чораи муваққатӣ, бо назардошти тартибот, шаклҳо ва 

ҳудуди муқарраршуда ҷорӣ карда шавад. Ғайр аз ин, маҳдудият наметавонад 

хусусияти умумӣ ва куллӣ дошта бошад, шахсро зери шубҳа қарор диҳад ва ўро 

дар содир кардани ҷиноят гумонбар кунад. Ҳама гуна мудохила бояд асоснок 

бошад, ҳам дар ҳолати мушаххас ва ҳам нисбати шахси мушаххас. 

Принсипи возеҳияти маҳдудият. Ин принсип аз меъёри муайяни ҳуқуқӣ 

иборат аст, ки барои шаҳрванд ва шахси мансабдор фаҳмо мебошад. Таҳрири 

меъёрҳо бояд ихтилофот ва имконоти тафсири ихтиёриро дар назар надошта 

бошад. Ба сифати мисол, метавон муқаррароти қисми 2 моддаи 23 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро овард ва мутобиқи он «дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе 

розигии ӯ ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот манъ 

аст», муқарроти қисми 4 моддаи 27 Конститутсияи ҶТ, ки дар асоси он 

«шаҳрвандоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал дониста шудаанд ва ё 

мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, 

ҳуқуқи дар интихобот ва раъйпурсӣ иштирок карданро надоранд»137. 

Ҳамин тариқ, тамоми принсипҳои баррасишуда якдигарро ба таври органикӣ 

пурра намуда, ягонагии пойдории маҳдудиятҳои қонунии ҳуқуқ ва озодиҳоро 

ташкил медиҳанд. Инчунин, бояд қайд кард, ки беэътиноӣ ба принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ба вайронкунии ҳуқуқҳои шахс оварда мерасонад.  

Бо дарназардошти андешаи олимон оид ба принсипҳои маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодӣ ва маҳзани қонунгузорӣ, ки принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқ ва 
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озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар худ ҷой додаанд, метавон чунин хулосаҳоро 

матраҳ намуд: 

1. Принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аз мазмуни принсипҳои 

умумии ҳуқуқи инсон бармеоянд. Тавассути ин принсипҳо ҳудуди татбиқи ҳуқуқи 

инсон муайян карда мешавад. Мақсад аз ҷорӣ намудани принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсон аз он иборат аст, ки тавассути онҳо чаҳорчўбаи дақиқи 

муносибатҳои байни шахс ва давлат дар татбиқи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ў 

муайян карда мешаванд. Дар асоси ин, мо метавонем принсипҳои маҳдуд кардани 

ҳуқуқи инсонро ҳамчун усули ибтидоии дар Конститутсия ва қонунгузории 

давлат муқарраршуда муайян созем, ки дар доираи он маҳдудиятҳои ҳуқуқи 

инсонро амалӣ кардан мумкин аст.  

2. Ба сифати принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд инҳоро дохил намудан мумкин аст: принсипи эҳтироми ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд; принсипи қонуният ва роҳ додани маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳо танҳо аз тариқи; принсипи баробарии фардӣ; принсипи 

мақсаднокӣ; принсипи адолат; принсипи таносуби маҳдудиятҳо; принсипи 

возеҳият ва муайянкунии маҳдудиятҳо; принсипи мунтазамии маҳдудиятҳо. 

3. Зарурати дар қонунгузорӣ ҷой додани мафҳуми «принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд», ба таври амиқ муайян намудани 

моҳияти он, низомнокӣ, хусусияти функсионалӣ ва нақши идеологии он дар 

низоми танзими ҳуқуқии падидаи маҳдудкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд ба вуҷуд омадааст. Принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд дар шакли категорияи мушаххас амиқ карда нашудаанд, аммо аз 

маънои қисми 3 моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд. Ин 

ҳолат, истифодаи онҳоро ба таври назаррас мушкил менамояд, зеро дар тафсири 

доктриналӣ ба даст овардани якдилӣ оид ба таҳияи принсипҳои мувофиқ хеле 

мушкил мебошад. 
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1.3. Мафҳум ва низоми василаи ҳуқуқии конститутсионии маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд яке аз унсурҳои 

муҳимми механизми амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд маҳсуб 

меёбад. Дар асоси он шумораи номгўйи рафтори иҷозатдодаи қонунии шахс бо 

роҳи муқаррар намудани ҳудуд ва сарҳади он кам мегардад (дар вазъияти 

мўътадил) ё амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсон дар давраи махсус ё вазъияти 

фавқулода бо тартиби муқаррар намудани меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ 

муваққатан боз дошта мешавад.  

Бо дарназардошти ин, муқаррар намудани асосҳои маҳдудият, мақсади он, 

намудҳо ва асосҳо барои таснифбандӣ, дар маҷмуъ дорои вазифаи муҳимми 

назариявӣ ва амалӣ мебошанд. 

Оид ба муайян намудани асос, ҳудуд ва мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд баҳс ҷой дорад. Ин бо он алоқаманд мебошад, ки дар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ ба таври амиқ мафҳуми 

«маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон» инъикос наёфтааст, ки оид ба ин 

масъала мо дар зербоби қаблӣ ибрози назар намуда будем. Дар ин ҷо метавон бо 

андешаи А.Х. Юсуфзода розӣ шуд, зеро ў қайд менамояд, ки «дар қонунгузорӣ 

ҷой надоштани мафҳуми «маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон» барои дуруст 

дарк намудани махсусияти ҷанбаҳои мухталифи алоқамандии давлат, ҷомеа ва 

инсон мушкилӣ ба вуҷуд меорад»138. 

Мушкилоти маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳоро В.Н. Агеев баррасӣ намуда, 

иброз менамояд, ки «имконияти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон, 

муқаррар кардани асос ва ҳудуди ин маҳдудият ҷанбаҳои муҳимми мушкилоти 

танзимнамоӣ, амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошанд, 

ки дар конститутсия дарҷ ёфтаанд. Дуруст ҳаллу фасл намудани онҳо аҳаммияти 
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муҳимро ҳам барои ташаккули назарияи ҳуқуқи инсон ва ҳам барои рушди амалияи 

давлат ва ҳуқуқ иҷро менамоянд»139.  

Воқеан, шубҳае нест, ки давлат зимни ҳалли вазифаҳои ба зиммааш 

гузошташуда, ки бо таъмини асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, 

ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон алоқамандӣ доранд, ҳуқуқ 

дорад барои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва 

шаҳрванд иҷозат диҳад. Фаъолияти давлат дар самти муқаррар кардан ва татбиқ 

намудани маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон, ки дар симои мақомоти давлатӣ ба амал 

бароварда мешавад, худсарона ва бидуни ҳудуд буда наметавонад. Мақоми 

дугонаи давлат ҳамчун кафили ҳуқуқу озодиҳо ва иштирокчии муносибат бо 

одамону ҷомеа зарурати асоснокӣ ва муқаррар кардани ҳудуди маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳоро талаб менамояд. Чунин амалҳо як роҳи мутамаддини танзими 

андозагирии озодӣ дар ҷомеа мебошанд140.  

А. Коровников мафҳуми «маҳдуднамоии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд»-ро баррасӣ намуда, чунин «унсурҳои сохторӣ»-и маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳоро номбар менамояд: заминаи ҳуқуқие, ки хусусият ва мундариҷаи 

маҳдуднамоиро муайян мекунад; мақсади маҳдудкунӣ; ҳолатҳое, ки 

маҳдуднамоиро талаб мекунанд; номгўйи (намудҳои) ҳуқуқу озодиҳои 

маҳдудшаванда; огоҳ намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бораи ҷорӣ намудани 

маҳдуднамоӣ141. А.В. Ашихмина дар навбати худ, масъалаи механизми ҳуқуқии 

конститутсионии маҳдуднамоии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро баррасӣ 

намуда, унсурҳои зеринро номбар менамояд: меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ 

заминаи меъёрии механизми маҳдудкуниро ташкил медиҳанд; асос, мақсад ва 

ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо; намудҳои гуногуни маҳдуд кардани 

қонунӣ; субъектони ҳуқуқии конститутсионӣ механизми маҳдуднамоӣ ва объекти 

                                                           
139 Агеев В.Н. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в Российской Федерации (теория, 

история, практика): дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – 219 с. 
140 Ниг.: Каземирская Ю.В. Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и свобод 

человека и гражданина в России и зарубежных странах: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – 228 с. 
141 Ниг.: Коровников А. Правовая защита военнослужащих: проблема ограничения прав / А. Коровников // 

Обозреватель. –1999. – №4. – С. 34.  
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механизми таъминот142. Ақидаи ба А.В. Ашихимина наздикро олими ватанӣ А.М. 

Диноршоҳ матраҳ намуда, қайд менамояд, ки «маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳо 

ҳамчун падидаи ҳуқуқӣ як қатор унсурҳои сохториро дар бар мегиранд, ки ба 

онҳо метавон дохил намуд: тақвиятёбии ҳуқуқӣ, ки хусусият ва мундариҷаи 

маҳдудият, ҳадафи маҳдудкунӣ, субъектони чораҳои маҳдудкуни ва шартҳои 

татбиқи маҳдудкуниро дар худ ҷой додааст»143. 

Бо дарназардошти мавқеъҳои баррасишуда, мо чунин унсурҳои асосии 

амалисозии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ҷудо 

менамоем: мустаҳкамкунии ҳуқуқии маҳдуднамоӣ, мақсад ва ҳудуди 

маҳдуднамоӣ, субъектони чораи маҳдуднамоӣ, шаклҳо ва таснифи маҳдудият. 

Минбаъд ба таври васеътар унсурҳои сохтории маҳдуднамоии ҳуқуқи 

инсонро баррасӣ хоҳем намуд. 

Мавқеи асосиро дар байни унсурҳои ишорашуда масъалаи мустаҳкамкунии 

ҳуқуқии чораҳои маҳдудкунанда ишғол менамояд. Мустаҳкамкунии ҳуқуқии 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд моҳияти амиқи худро дар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва Конститутсияи 

давлат пайдо намудааст. Дар ин замина, метавон иброз намуд, ки масъалаи 

мустаҳкамкунии ҳуқуқии маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон аҳаммияти дуҷонибаро 

дорост: ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ. 

Муфассалтар ба онҳо таваҷҷуҳ менамоем. 

Ҳуқуқи байналмилалӣ дар айни замон ба сифати соҳаи мустақили ҳуқуқ 

шинохта мешавад, ки фарогирандаи сарчашмаҳои зиёд, аз ҷумла дар соҳаи ҳуқуқи 

инсон мебошад. Аксарияти олимони ватанӣ ва хориҷӣ сарчашмаҳои 

байналмилалии ҳуқуқи инсонро ба се гуруҳ ҷудо менамоянд: асосӣ (шартномаи 

байналмилалӣ, анъанаи байналмилалӣ ва принсипҳои умумиэътирофшудаи 

ҳуқуқ), маҳсулӣ (қарорҳои созмонҳои байналмилалӣ ва конфронсҳо) ва ёрирасон 

(қарорҳои инстансияҳои байналмилалӣ (судӣ ва арбитражӣ), инчунин таълимоти 

                                                           
142 Ниг.: Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2009. – С. 84. 
143 Диноршоев А.М. Теоретические аспекты классификации ограничений прав и свобод человека по 

законодательству Республики Таджикистан / А.М. Диноршоев // Научный вестник Волгоградского филиала 

РАНХиГС. Серия: Юриспруденция. – 2015. – №1. – С. 30-33. 
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мутаххасисони машҳур дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ)144. Ин 

таснифбандӣ дар заминаи моддаи 38-и Статути Суди байналмилалӣ ба вуҷуд 

омадааст ва дар он гуфта мешавад: «Суд вазифадор аст ҳангоми ҳаллу фасл 

намудани баҳсҳои ба ў вогузоршуда, дар асоси ҳуқуқи байналмилалӣ инҳоро бояд 

ба роҳбарӣ гирад: 

– конвенсияҳои умумӣ ва махсуси байналмилалие, ки давлатҳои баҳскунанда 

қоидаҳои онҳоро эътироф менамоянд; 

– одатҳои байналмилалие, ки ҳамчун далели таҷрибаи умумӣ ва меъёри 

ҳуқуқӣ эътироф шудаанд; 

– принсипҳои умумии ҳуқуқ, ки онҳоро давлатҳои мутамаддини дунё 

эътироф намудаанд; 

– бо эзоҳи дар моддаи 59 пешбинишуда, қарорҳои судӣ ва таълимоти 

олимони миллатҳои гуногун оид ба ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун воситаи 

ёрирасон барои муайян кардани меъёрҳои ҳуқуқ»145. 

Бидуни таҳлили муфассали ин сарчашмаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, қайд 

карданием, ки дар илм ҳамаи сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалиро ба меъёрҳои 

нарм ва мураккаби ҳуқуқ ҷудо менамоянд. Санадҳои ба гуруҳи якум 

воридшаванда дорои хусусияти тавсиявӣ мебошанд (масалан, намудҳои гуногуни 

эъломияҳо) ва давлат чун қоида онҳоро имзо намекунад. Гуруҳи дуюми санадҳо 

бошанд, тарзи махсуси қабул ва эътирофнамоиро дошта, ба зиммаи давлат 

уҳдадориҳои муайянро вогузор менамоянд, ки иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошанд 

(масалан, паймонҳо ва конвенсияҳо).  

Инчунин, санадҳои байналмилалиро ба универсалӣ, яъне санадҳое, ки дар 

доираи СММ қабул гардидаанд (ПБҲШС ва ПБҲИИФ) ва минтақавӣ – санадҳое, 

ки дар доираи ташкилотҳои минтақавӣ қабул шудаанд ва дар ҳудуди муайян амал 

менамоянд (Конвенсияи амрикоӣ оид ба ҳуқуқи инсон, Конвенсияи аврупоӣ оид 

ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ, Хартияи африқоӣ оид ба ҳуқуқи 

инсон ва халқҳо, Хартияи арабии ҳуқуқи инсон, Конвенсияи ИДМ оид ба ҳуқуқи 

инсон ва озодиҳои асосӣ), ҷудо менамоянд. 
                                                           
144 Ниг.: Международное публичное право / Под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2008. – С. 17-18.  
145 Права человека / Под ред. А.Г. Холикова, А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2009. – 780 с. 
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Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр метавон иброз намуд, ки масъалаи 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро ҳам меъёрҳои ҳуқуқии ҳатмӣ ва ҳам меъёрҳои 

ҳуқуқии ғайриҳатмӣ танзим менамоянд, инчунин моҳияти мустаҳкамнамоии 

ҳуқуқии худро ҳам дар сатҳи универсалӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ пайдо 

намудаанд. 

Ба сифати меъёрҳои ҳуқуқии ҳатмӣ муқаррароти чунин санадҳо дар самти 

ҳуқуқи инсон, ба мисли ПБҲШС, ПБҲИИФ, КАҲИ баромад менамоянд. Аз рўйи 

табиати худ, санадҳои мазкур шартномаҳои байналмилалӣ маҳсуб меёбанд. Дар 

Конвенсияи Вена оид ба ҳуқуқи шартномаҳои байналмилалӣ аз соли 1969 қайд 

мегардад, ки «шартномаи байналмилалӣ – созишномаест, ки байни давлатҳо дар 

шакли хаттӣ баста шудааст ва аз ҷониби ҳуқуқи байналмилалӣ танзим карда 

мешавад, сарфи назар аз он, ки чунин шартнома дар як, ду ва ё якчанд ҳуҷҷати ба 

ҳам алоқаманд баста шудааст, инчунин сарфи назар аз номи мушаххаси он»146.  

Барои эътибор пайдо кардани шартномаи байналмилалӣ риояи қоидаҳои 

муайян аз ҷониби ҳар як давлати узв зарур мебошад. Шартномаи амалкунандаи 

байналмилалӣ барои иштирокчиёни он ҳатмӣ аст ва бояд аз ҷониби онҳо ба таври 

софдилона иҷро карда шавад. 

Ба сифати меъёрҳои ҳуқуқии ғайриҳатмӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ 

эъломияҳо ва резолютсияҳои гуногуне дар назар дошта мешаванд, ки аз ҷониби 

ташкилотҳои байналмилалии мухталиф қабул гардидаанд. Аҳаммияти ин гуна 

ҳуҷҷатҳои байналмилалиро олимони ватанӣ Б.А. Сафарзода ва А.М. Диноршоҳ 

баррасӣ намуда, иброз менамоянд, ки чунин «қатъномаҳои ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва конференсияҳо аҳаммияти муҳимро дар самти ҳуқуқи инсон 

иҷро менамоянд. Якум, онҳо консепсияи байналмилалии ҳуқуқи инсонро 

ташаккул медиҳанд. Дуюм, резолютсияҳо барои қабули шартномаҳо замина 

мегузоранд. Сеюм, резолютсияҳои байналмилалӣ метавонанд барои бавуҷудоӣ ва 

ташаккули ҳуқуқи анъанавӣ мусоидат намоянд. Чорум, резолютсияҳо ба таври 

тавсиявӣ амал мекунанд, аммо ба таври расмӣ стандарти ҳатмӣ нестанд ва ё 

стандартҳои ҳатмиро дар ин ё он соҳа ва ё ҳудуд, ки таҳия ва татбиқи меъёрҳои 

                                                           
146 Международное публичное право / Под ред. К.А. Бекяшева. – М., 2008. – С. 17. 
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ҳуқуқӣ дар онҳо мушкил ва ё умуман номумкин аст, илова ва равнақ медиҳанд. Ва 

дар ниҳоят, панҷум, резолютсияҳо метавонанд барои беҳтар шудани риояи 

уҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ мусоидат кунанд, дар ҳоле ки онҳо поймол шудани 

ҳуқуқу озодиҳоро ҳуҷҷатгузорӣ ва маҳкум менамоянд»147. 

Барои ҳалли танзими ҳуқуқии маҳдудиятҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон қарор ва 

фармонҳои инстансияҳои назорати байналмилалӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Ба 

сифати мисол метавон қарорҳои Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсонро намуна 

овард, ки дар асоси Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ 

таъсис ёфтааст, инчунин Суди аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон, ки дар заминаи 

Конвенсияи соли 1950 ба вуҷуд омадааст. 

Таҳлили санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ба мо имконият 

фароҳам оварданд то санадҳои асосие, ки масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар худ ҷой додаанд, муайян намоем: 

1. Дар сатҳи ҷаҳонӣ: 

– Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон; 

– Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ; 

– Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. 

2. Дар сатҳи минтақавӣ: 

– Конвенсияи амрикоӣ оид ба ҳуқуқи инсон; 

– Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ; 

– Хартияи африқоӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва халқҳо; 

– Хартияи арабӣ оид ба ҳуқуқи инсон; 

– Конвенсияи ИДМ оид ба ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ. 

3. Санадҳои байналмилалии ёрирасон: 

– ҳуҷҷати ҷаласаи Копенгаген оид ба андозагирии инсонии САҲА; 

– принсипҳои Сиракуса оид ба тафсири маҳдудиятҳо ва дасткашӣ аз 

муқаррароти Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ148; 

                                                           
147 Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. Формирование прав человека в Таджикистане: История и современность. ‒ 

Волгоград, 2014. – 295 с. 
148 Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о 

гражданских и политических правах. Документ ООН E/CN.4/1985/4, Приложение (1985). 
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– шарҳи умумии №27 (67) оид ба озодии ҳаракат (моддаи 12), ки аз ҷониби 

Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон анҷом дода шудааст. 

Таҳлили санадҳои ишорашуда ба мо имкон медиҳанд то оид ба танзими 

ҳуқуқии байналмилалӣ маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон хулосаҳои зерини худро 

матраҳ намоем. Якум, ҳамон тавре ки мо қаблан зикр намудем, дар санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ мафҳуми амиқ ва ягонаи ин зуҳурот вуҷуд надорад. 

Мисалан, дар ЭУҲБ, ПБҲШС, ПБҲИИФ, ҳуҷҷати ҷаласаи Копенгаген оид ба 

андозагирии инсонии САҲА истилоҳи «маҳдудият» истифода бурда шудааст; дар 

Конвенсияи амрикоӣ оид ба ҳуқуқи инсон истилоҳи «боздоштани кафолат» 

истифода шудааст; дар Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва 

озодиҳои асосӣ ду мафҳум ба ҳам баробар маънидод гардидаанд – «маҳдудият» 

(моддаҳои 8-11, 18) ва «даст кашидан аз уҳдадориҳои худ» (моддаи 15)149. 

Новобаста аз он ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалии мазкур гуногунӣ 

оид ба мафҳуми «маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодии инсон» ба мушоҳида мерасад, 

аммо ҳамаи онҳо маънои онро доранд, ки дар шароити муайян имконияти маҳдуд 

намудани ҳуқуқи инсон ҷой дорад. 

Ҷанбаи дуюм аз он иборат аст, ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ 

тартиби маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар се шакли рамзӣ пешбинӣ карда 

шудааст: 

1) маҳдуднамоии умумии ҳуқуқи инсон; 

2) имконияти маҳдуд кардани ҳуқуқи муайян; 

3) маҳдудият вобаста ба таркиби субъективӣ. 

Ҳамин тавр, моддаи 4 Паймон тартиби умумии маҳдуд кардани ҳуқуқи 

инсонро дар вазъияти фавқулода пешбинӣ менамояд. Дар навбати худ, моддаи 19 

пешбинӣ менамояд, ки озодии ақида дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун 

метавонад маҳдуд карда шавад ва он барои эҳтироми ҳуқуқ ва обрўйи ашхоси 

дигар, барои ҳифзи амнияти давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ ё ахлоқи 

аҳолӣ зарур мебошад, яъне ин ҳуқуқро бо шартҳои муайян маҳдуд кардан мумкин 

аст. Баъдан, дар моддаи 22 Паймон пешбинӣ мегардад, ки имконияти маҳдуд 

                                                           
149 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 109-110. 
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намудани ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ нисбати кормандони қувваҳои мусаллаҳ ва 

полис ҷой дорад150. 

Ҳамин тавр, метавон хулоса баровард, ки меъёрҳои стандартҳои 

байналмилалӣ оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон дар худ на 

номгўйи мукаммали ҳуқуқу озодӣ ва ё ҳолатҳои маҳдуднамоиро ҷой додаанд, 

балки дар сатҳи байнидавлатӣ муқаррарот ва шартҳои умимиро барои ҷорӣ 

намудани маҳдудиятҳо пешбинӣ менамоянд, ки дар санадҳои асосии ҳуқуқи 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон инъикос ёфтаанд.  

Барои танзими ҳуқуқии масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аҳаммияти 

муҳимро меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ ва қонунгузории дохилидавлатӣ иҷро 

менамоянд. Дар ин замина, Ҷумҳурии Тоҷикистон истисно буда наметавонад, 

зеро дар моддаи 14 Конститутсияи ҶТ муқаррароти умумиро оид ба маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсон пешбинӣ намудааст. Минбаъд муқаррароти мазкури 

Конститутсия моҳияти худро дар дигар қонунҳои соҳавӣ пайдо намудааст. 

Оид ба танзими конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар илми 

ҳуқуқи конститутсионӣ андешаҳои амиқ ҷой дорад. Ҳамин тавр, А.Ю. Дмитриев 

қайд менамояд, ки «дар амалияи конститутсионии ҷаҳонӣ, маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ 

бо се роҳ амалӣ карда мешаванд: 

– усули умумӣ, ки принсипҳои умумии амалишавии ҳуқуқро муқаррар 

мекунад (масалан, дар асоси банди 1 ва 2 моддаи 19 Қонуни асосии ҶФО аз соли 

1949 ҳуқуқҳои асосиро метавон тавассути қонун ва ё дар асоси қонун маҳдуд 

намуд, чунин қонун бояд хусусияти умумӣ дошта бошад, на балки ба ҳолати 

муайян нигаронида шуда бошад. Ғайр аз ин, моҳияти ҳуқуқи бунёдӣ ба ҳеҷ ваҷҳ 

тағйир намеёбад). 

– усули эзоҳи мушаххас – муқаррар кардани имкон ва дараҷаи маҳдуд 

кардани ҳуқуқҳои конститутсионӣ аз ҷониби қонунгузор вобаста ба ҳар як ё баъзе 

ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ дар алоҳидагӣ (масалан, қисми 1 моддаи 33 

                                                           
150 Ниг.: Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1. / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
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Конститутсияи Булғористон151 аз соли 1991 пешбинӣ менамояд, ки манзили шахс 

дахлнопазир аст. Бе розигии соҳиби он касе наметавонад ба манзил дарояд ва ё 

дар он бимонад, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки бевосита дар қонун нишон дода шудааст). 

– усули муттаҳид намудани принсипи умумӣ ва эзоҳҳои мушаххас, муқаррар 

кардани маҳдудиятҳои конститутсионии ҳуқуқу озодиҳо дар заминаи 

муттаҳидкунии принсипҳои умумии маҳдудият (масалан, моддаи 63 

Конститутсияи Ҷумҳурии Белорус152 аз соли 1996 пешбинӣ менамояд, ки амалӣ 

кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инфиродӣ, ки дар ҳамин Конститутсия пешбинӣ 

шудааст, танҳо дар ҳолати вазъияти фавқулода ва ҳолати ҷангӣ бо тартиби 

муқаррарнамудаи Конститутсия ва қонунгузорӣ боз дошта мешавад. Ба ғайр аз 

ин, дар моддаи мазкур 4 моддаи Конститутсия номбар карда шудааст, ки дар 

ҳолатҳои махсус ва ё дар давраи вазъияти фавқулода маҳдуд карда намешаванд)». 

Дар Конститутсияи ҶТ усули муттаҳид намудани принсипҳои умумӣ ва 

эзоҳи мушаххас мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҳамин тавр, асосҳои 

умумии ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо, ҳамон тавре ки мо қаблан иброз намуда 

будем, дар моддаи 14 ва 47 Конститутсия мустаҳкам карда шудаанд. Бояд қайд 

кард, ки масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон на танҳо дар боби дуюми 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар бобҳои дигар, алалхусус дар 

асосҳои сохтори конститутсионӣ ва бобҳои танзимкунандаи фаъолияти мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ҷой доранд.  

Ғайр аз ин, бояд тазаккур дод, ки дар як қатор меъёрҳо, ба мисли санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ, маҳдуд кардани мустақими ҳуқуқи инсон, инчунин 

маҳдуд кардани ҳуқуқҳои субъектони алоҳида пешбинӣ карда шудааст. Таҳлили 

Конститутсияи Тоҷикистон нишон медиҳад, ки имконияти ба таври бевосита 

маҳдуд намудани чунин ҳуқуқҳои инсон ҷой дорад: 

1. Ҳуқуқ ба моликият (моддаҳои 13 ва 32) – моликияти истисноии давлат 

будани замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот 

ва дигар бойгариҳои табиӣ, инчунин гирифтани моликияти шахсӣ барои 
                                                           
151 Конституция Балагарии от 13 июля 1991 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/bolgariya-konstituciya (дата обращение: 03.04.2021). 
152 Конституция Республики Беларусь от 24 ноября 1996 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://legalns.com (дата обращение: 03.04.2021). 
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эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ дар асоси қонун, бо розигии молик ва бо пардохт намудани 

арзиши пурраи он; 

2. Ҳуқуқ ба ҳаёт (моддаи 18) – имконияти истифодаи ҷазои қатл барои содир 

намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин; 

3. Дахлнопазирии манзил (моддаи 22) – имкони ворид шудан ба манзили 

шахс бидуни розигии ў дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун; 

4. Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ (моддаҳои 8 ва 28) – манъи фаъолияти ҳизбҳои 

сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои дорои хусусияти миллию мазҳабидошта, 

маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва ташкилотҳои хориҷӣ, 

шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ, ҳамзамон таъсис ва фаъолияти 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки хусумати нажодӣ, миллӣ, иҷтимоӣ 

ва диниро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори 

конститутсионӣ ва ташкили гуруҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд; 

5. Дастрасӣ ба иттилоот (моддаи 30) – имконияти маҳдуд кардани дастрасӣ 

ба иттилооте, ки сирри давлатӣ дорад; 

6. Ҳуқуқ ба меҳнат (моддаи 35) – маҳдуд кардани ҳуқуқ ба меҳнати 

шаҳрвандон; 

7. Инчунин, дар Конститутсия барои категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон як 

зумра маҳдудиятҳо пешбинӣ шудааст. Ҳамин тариқ, дар заминаи тағйиру иловаҳо 

ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2016, шахсони мансабдори 

мақомоти давлатӣ бояд танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта 

бошанд, яъне душаҳрвандӣ барои ин гуруҳи шаҳрвандон иҷозат дода намешавад. 

Инчунин, мутобиқи моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шаҳрвандоне, ки суд онҳоро ғайри қобили амал эътироф кардааст ё дар асоси 

ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи иштирок 

дар раъйпурсӣ ва интихоботро надоранд. Дар моддаи 35 Конститутсия бошад, 

тартиби махсуси кор барои занон ва ноболиғон пешбинӣ шудааст. 

Инчунин, бояд қайд кард, ки Конститутсияи кишвар барои аъзои ҳукумат, 

вакилони парлумон ва судяҳо маҳдудиятҳои муайянро муқаррар намудааст. 

Ҳамин тавр, дар қисми 1 моддаи 50 Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки 
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аъзои ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва 

дигар шахсоне, ки қонуни конститутсионӣ муайян намудааст, наметавонанд аъзои 

Маҷлиси миллӣ бошанд, дар қисми 3-и моддаи мазкур дарҷ ёфтааст, ки вакили 

Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили мақомоти дигари намояндагӣ бошад, 

вазифаи дигареро ишғол намояд, ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад, ба 

истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омўзгорӣ. Ҳамзамон, дар моддаи 90 

Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки судя наметавонад вазифаи дигареро 

иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ва иттиҳодияҳои сиёсӣ 

бошад, ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад, ба истиснои фаъолияти илмӣ, 

эҷодӣ ва омўзгорӣ. 

Ҳамин тариқ, метавонем хулоса намоем, ки Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳангоми танзими маҳдудиятҳои ҳуқуқи инсон стандартҳо ва 

муқаррароти аз ҷониби умум эътирофшудаи санадҳои байналмилалӣ оид ба 

ҳуқуқи инсонро ба роҳбарӣ гирифтааст. Дар он маҳдудиятҳо ба сифати дастури 

умумӣ пешбинӣ шуда, ҳадафҳо ва ҳудуди маҳдудкуниро муайян менамоянд, 

инчунин дар ҳолатҳои махсусан муҳим шарти маҳдуд кардани ҳуқуқҳои 

мушаххас ва доираи субъектони онро пешбинӣ менамояд. 

Муқаррароти Конститутсия оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқҳои мушаххас дар 

қонунгузории амалкунанда таҷассум ёфтаанд. Муқаррар намудани чораҳои 

маҳдудкунанда дар қонунгузорӣ яке аз талаботи асосӣ мебошад, ки ба масъалаи 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дахл дорад. Маҳз дар қонун ҳудуди маҳдудият 

муайян карда шудааст, ки мо доир ба масъалаи мазкур поёнтар истифода 

мегузарем.  

Ба сифати мисол, метавон як зумра муқаррароти қонунгузории ҶТ-ро овард. 

Ҳамин тариқ, Қонуни конститутсиони Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 21 июли соли 1994, таҳти 

№1043 пешбинӣ менамояд, ки «ходимони иттиҳодияҳои динӣ ба мансаби 

Президенти ҶТ пешбарӣ карда намешаванд»153. Мисоли дигар, Қонуни ҶТ «Дар 

                                                           
153 Қонуни ҶТ «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 21 июли соли 1994, таҳти №1043 // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1994. – №13. – Мод. 195; – 1999. – №9. – Мод. 238; – 2005. – №12. 

– Мод. 626; – 2018. – №2. – Мод. 60. 
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бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 июни 

соли 2007, таҳти №272 муқаррар намудааст, ки «тўйи домодию арўсӣ дар давоми 

на бештар аз ду рўз ба таври ихтиёрӣ бо оростани зиёфат барои 150 нафар ва 

додани оши тўй барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб гузаронида 

мешавад»154. Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» аз 2 августи соли 2011, таҳти №762 пешбинӣ менамояд, ки 

истифодаи ҷавоҳирот, зару зевар, дигар ашёҳои қиматбаҳо (ба истиснои як ҷуфт 

гўшвора барои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар муассисаҳои таълимӣ ва 

холкўбиро барои фарзанд манъ намоянд155. 

Унсури дигари низоми механизмҳои амалисозии муҳдудкунии ҳуқуқи 

инсонро субъектони чораҳои маҳдудкунанда ташкил медиҳанд. А.М. Диноршоҳ 

қайд менамояд, ки «санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва Конститутсияи ҶТ доираи 

субъектонеро, ки ба маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон дучор меоянд, 

муайян намудаанд. Давлат иштирокчии бевоситаи ин муносибатҳо мебошад, зеро 

он дар симои мақомоти салоҳиятдори худ барои риояи чораҳои маҳдудкунанда 

назорат мебарад. Дар баробари ин, ҳангоми татбиқ намудани чораҳои маҳдудкунанда 

нисбат ба шахс, он метавон ҳам хусусияти умумиро ба худ касб намояд, яъне нисбат ба 

доираи васеи субъектон татбиқ карда шавад (масалан, муқаррароти моддаи 14 

Конститутсияи ҶТ) ва ҳам нисбат ба доираи мушаххас, яъне нисбат ба субъектони 

алоҳида татбиқ карда шавад (масалан, дар асоси қонунгузории интихобот, 

маҳкумшудагон наметавонанд дар интихобот иштирок намоянд)»156. 

Ю.Г. Федотова масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро бо мақсади ҳифзи 

асосҳои сохтори конститутсионӣ, таъмини мудофиа ва амнияти давлатии кишвар 

баррасӣ намуда, субъектҳоро ба се гуруҳ тақсим менамояд: 

                                                           
154 Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 июни соли 2007, 

таҳти №272 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2007. – №6. – Мод. 428; – 2008. – №6. – Мод. 448; – 

2010. – №7. – Мод. 568; – 2017. – №5. қ. 1. – Мод. 285. 
155 Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз 2 августи соли 2011, таҳти 

№762 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2011. – №7-8. – Мод. 616; – 2016. – №3. – Мод. 147; – 

2018. – №5. – Мод. 283. 
156 Диноршоев А.М. Теоретические аспекты классификации ограничений прав и свобод человека по 

законодательству Республики Таджикистан / А.М. Диноршоев // Научный вестник Волгоградского филиала 

РАНХиГС. Серия: Юриспруденция. – 2015. – №1. – С. 30-33. 
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– субъектоне, ки маҳдудият нисбаташон татбиқ карда мешавад: шаҳрвандон, 

ташкилотҳо, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд, ташкилотҳои хориҷӣ; 

– субъектоне, ки барои ҷорӣ, истифода ва ҳимояи воситаҳои маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳо масъуланд (мақомоти ваколатдори давлатӣ); 

– субъектоне, ки ба истифода ва ҳифзи воситаҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳо муосидат менамоянд: мақомоти давлатӣ ва дигар мақомоти ба он 

алоқаманд, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, субъектони назорати 

ҷамъиятӣ дар шакли палатаҳои ҷамъиятӣ ва ғ.157. 

А.В. Ашихмина дар навбати худ, танҳо давлат ва мақомоти онро ба сифати 

субъектҳои механизми ҳуқуқи конститутсионӣ маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

дохил менамояд158. 

Пас аз омўхтани нуктаҳои назари гуногун ва қонунгузории кишвар нисбати 

субъектҳои татбиқи чараҳои маҳдудкунанда мо ба хулосаҳои зерин омадем: 

Якум, ҳангоми муайян кардани субъектҳои чораҳои маҳдудкунӣ, ба мақоми 

ҳуқуқии шахс ва шаҳрванд такя кардан лозим аст, ки дар он субъектҳо ва 

маҳдудиятҳо ҳамчун унсурҳои мустақили вазъи ҳуқуқӣ амал мекунанд. Бо 

назардошти он ки муносибати марбут ба ҳуқуқи инсон муносибати байни шахс ва 

давлат аст, пас субъектҳо метавонанд давлат (ҳам худи давлат ва ҳам мақомоти он) ва 

шахс (шаҳрванди кишвар, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрванд) бошанд. Дар 

ин қисмат, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки Ю.Г. Федотова ба сифати субъекти алоҳида 

муаррифӣ менамояд, наметавонанд ҳамчун субъекти мустақили чораҳои маҳдудкунӣ 

баромад намоянд. Мо метавонем онҳоро ҳамчун як субъект бо давлат нисбат диҳем, 

зеро баъзан ҳангоми амалисозии ҳуқуқи инсон онҳо якҷоя фаъолият менамоянд. 

Дуюм, бо назардошти субъектҳои чораҳои маҳдудкунанда, ба нақши онҳо 

дар ин муносибатҳои ҳуқуқӣ такя намудан лозим аст. Дар ин замина, метавон чор 

гуруҳи субъектҳоро ҷудо намуд: 

                                                           
157 Ниг.: Федотова, Ю.Г. Применение ограничений прав и свобод граждан и организаций в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства / Ю.Г. Федотова // 

Юридические исследования. – 2015. – №12. – С. 1-18.  
158 Ниг.: Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2009. – С. 37. 
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1. Субъектоне, ки нисбаташон чораҳои маҳдудкунӣ татбиқ карда мешавад – 

шаҳрвандони кишвар, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрванд; 

2. Субъектоне, ки мустақиман чораҳои маҳдудкуниро меандешанд ва 

муқаррар мекунанд – давлат дар симои мақомоти салоҳиятдори давлатӣ 

(парлумони кишвар ва роҳбари давлат); 

3. Субъектоне, ки татбиқи чораҳои маҳдудкуниро амалӣ мекунанд – инҳо 

одатан мақомоти иҷроия ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиро дар бар мегиранд (масалан, 

ҳизбҳои сиёсӣ, сохторҳои гуногуни тиҷоратӣ ва ғ.); 

4. Субъектоне, ки фаъолияти контроливу назоратиро ба амал мебароранд. 

Вазифаи асосии ин мақомот қонунӣ будани истифодаи маҳдудиятҳоро нисбат ба 

ҳуқуқи инсон назорат мебаранд (мақомоти прокуратура, Суди конститутсионӣ, 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон). 

Унсури дигари низоми механизми татбиқи чораҳои маҳдудкуниро муайян 

кардани асосҳо ва ҳадафҳои маҳдудкунӣ ташкил медиҳад. Ин унсурҳо ба сифати 

низоми мукаммале баромад менамоянд, ки фаъолияти як давлати мушаххасро ба 

муқаррар намудани чораҳои маҳдудкунанда дар робита бо ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон амиқ месозанд. Дар ин масъала бояд ба он диққат дод, ки ташаккул додани 

стандартҳо барои ҳамаи давлатҳо амалан ғайриимкон аст, то заминаҳо ва 

ҳадафҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро муқаррар кунанд, гарчанде ки ин гуна 

кўшишҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ сурат гирифтаанд. Ин аз 

он сабаб ғайриимкон аст, ки давлатҳои гуногун метавонанд аз рўйи хусусиятҳои 

динӣ, фарҳангӣ, қавмӣ, таърихӣ ва миллии худ нисбат ба муносибатҳои муайян 

дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба таври мухолиф муносибат намоянд. Ба ин махсусият 

олимони ватанӣ ва рус диққати махсус зоҳир намудаанд.  

Ҳамин тавр, А.М. Диноршоҳ масъалаи муайян кардани стандартҳои 

байналмилалиро аз нуқтаи назари арзишҳои ҳуқуқи инсон баррасӣ намуда, қайд 

мекунад, ки «сарфи назар кардани арзишҳои фарҳангии мардум ва ҷамоаҳои 

муайян, маросим ва урфу одатҳои онҳо низ қобили қабул нест. Вақте ба сифати 

онҳо ҳуқуқҳои фитрии умумиэътирофшуда, ба мисли ҳаёт, шаъну шараф, 

баробарӣ, адолат эътироф карда мешаванд, чунин амал набояд масъалаҳои 
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гуногунро ба миён оварад. Аммо, агар ғояҳои барои ҷомеаи муайян бегона ҳамчун 

арзиш ҷой карда шуда бошанд, пас чаро онҳо бояд ҳамчун универсалӣ шинохта 

шаванд»159. Ин андешаро А.Ғ. Холиқзода такмил дода, иброз менамояд, ки 

«ҳодисаҳое, ки дар ҷаҳони муосир рух медиҳанд, ҳамчун унсурҳои мусбати 

фаъолияти давлат муаррифӣ мешаванд, аммо дар асл омилҳои манфӣ мебошанд, 

ки ба фаъолияти мўътадили давлатҳои миллӣ таъсири манфӣ мерасонанд»160. 

Андешаи ҷолиб дар ин самт ақидаи Д.С. Раҳмон аст, зеро ў иброз менамояд, ки 

«яке аз хусусиятҳои ҳуқуқи инсон дар ҷаҳони муосир дар он аст, ки онҳо дар 

шароити зиддиятҳо инкишоф меёбанд. Аз ҷумла, чунин ихтилофот ҷаҳонишавии 

тамоми равандҳои рушди иҷтимоӣ ва кўшишҳои ҷомеаҳои анъанавӣ бобати ҳифзи 

хусусиятҳои фардии худ ва муносибати махсуси худ ба ҳуқуқи инсон мебошанд, 

ки тўли таърих ба анъанаи онҳо табдил ёфтааст. Ба ин равандҳо ҳаракат ба 

минтақагароӣ ва маҳаллисозии ҳуқуқҳо пайваст шуда истодааст, ки кўшиши 

халқиятҳоро на танҳо барои нигоҳ доштани мустақилияти миллӣ ва фарҳангӣ, 

балки ҳамчунин одаткунонӣ ва мувофиқкунонии анъанаҳои муқаррариро ба 

меъёрҳои нав инъикос менамояд. Ҷараёнҳои тамаддунӣ фарогиршавии ҳуқуқи 

инсонро зери шубҳа мегузоранд»161. 

Аз ин рў, дар ин масъала, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи 

инсон бандеро дар бораи имконияти аз уҳдадориҳои худ саркашӣ кардани 

давлатҳо, вале бо риояи баъзе талабот пешбинӣ мекунанд. Ба ибораи дигар, 

меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки шакли умумии меъёрии асосҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ва озодиҳоро муайян менамоянд, барои ҳар як давлат дар асоси 

шароити мушаххас имконият медиҳанд, ки маҳдудиятҳои муайянро асоснок 

кунанд. Аммо барои бартараф кардани тафовутҳо дар маънидодкунии муқаррароти 

маҳдудиятҳо Принсипҳои Сиракуса оид ба тафсири маҳдудиятҳо ва дасткашӣ аз 

муқаррароти Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ қабул карда 

                                                           
159 Муфассал ниг.: Сафарзода Б.А., Диноршоев А.М., Рахмон Д.С. Размышления о концепциях прав и свобод 

человека. – Душанбе, 2016. – 156 с. 
160 Холикзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие 

Таджикистана. – Душанбе, 2019. – С. 128-129.  
161 Рахмон Д.С., Тохирова Н.А. Ценностные ориентиры прав человека в рамках универсальной концепции прав 

человека - единство или борьба противоположностей / Д.С. Рахмон, Н.А. Тохирова // Вестник университета 

(Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2018. – Т. 1. – №3 (63). – С. 10-16. 
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шудааст. Ин ҳуҷҷат барои бартараф кардани хатоиҳо, номуайянӣ, нофаҳмӣ дар тафсир 

ва истифодаи намудҳои гуногуни маҳдудиятҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон истифода 

бурда мешавад. 

A.В. Ашихмина масъалаи асосҳо ва ҳадафҳои маҳдудиятҳоро омўхта, 

диққати асосиро ба ду ҷанба – ҷанбаи меъёрӣ ва воқеӣ равона менамояд. Тибқи 

ҷанбаи меъёрӣ, вай муттаҳидсозии асосҳои маҳдудиятҳои ҳуқуқиро дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии дорои хусусияти дохилидавлатӣ, байналмилалӣ ва минтақавӣ 

мефаҳмад. Ҷанбаи воқеӣ бошад, далелҳои тасдиқкунандаи мавҷудияти таҳдиди 

воқеӣ ба амнияти давлат, тамомияти арзии он, вайрон кардани тартиботи 

ҷамъиятӣ ва амнияти ҷамъиятӣ, ҳаёти миллат; саломатии аҳолӣ; ахлоқи аҳолӣ; 

вайрон кардани ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шахси дигар ва ғайраро дар 

бар мегирад162. 

Дар ҳақиқат, вақте ки сухан дар бораи муайян кардани заминаи маҳдудиятҳо 

меравад, мавҷудияти ду омил зарур аст – ин муайян кардани онҳо дар фазои 

ҳуқуқӣ, яъне мавҷуд будани «де-юре» ва рух додани ин ҳодиса, яъне ба вуҷуд 

омадани ҳодиса дар шакли «де-факто». Ба ибораи дигар, давлат наметавонад 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро ҷорӣ намояд, агар он дар санади ҳуқуқӣ сабт 

нагардида бошад (масалан, дар Конститутсияи кишвар ё шартномаи 

байналмилалӣ) ва агар он дар асл ба вуҷуд наояд. 

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллӣ, чун қоида, асосҳои монандро 

барои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон пешбинӣ менамоянд. Таҳлили онҳо имкон 

медиҳад то асосҳои зеринро ҷудо намоем: таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, 

тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи асосҳои сохти конститутсионӣ, амнияти давлат, 

мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии давлат. 

Инчунин, бештари олимон асосҳоро вобаста ба манфиатҳои бо Конститутсия 

муҳофизатшаванда ба ду гуруҳ ҷудо менамоянд, яъне ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои 

шахсӣ (ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд) ва ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятӣ 

(манфиатҳои тамоми ҷомеа ва давлат, яъне ҳифзи асосҳои сохти конститутсионӣ, 

                                                           
162 Ниг.: Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2009. – С. 73. 



77 

асосҳои низоми демократӣ, ахлоқ (ахлоқи ҷомеа), солимии ҷомеа, мудофиа ва 

амният, тартиботи ҷамъиятӣ)163. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ибтидо манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ афзалияти 

бештарро доро буданд, зеро консепсияи муосири ҳуқуқи инсон дар заминаи 

арҷгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва пешгирии дахолати худсаронаи давлат ба 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон таъсис дода шудааст. Дар ибтидои асри XXI бошад, 

самти танзими муносибатҳо дар зери таҳдидҳои ҷаҳонӣ (терроризм, экстремизм, 

муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва ғ.) тағйир ёфтанд. Дар айни замон 

манфиатҳои умумӣ (ҷамъиятӣ ва давлатӣ) дар асоснокнамоии маҳдуд кардани 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон нақши муҳимро иҷро менамоянд.  

Ба таври мухтасар оид ба моҳияти асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон, ки 

қаблан ишора намудем, ибрози назар хоҳем намуд. 

Ҳифз (ҳимоя)-и асосҳои сохти конститутсионӣ – ин асос бевосита дар 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пешбинӣ нашудааст, балки дар конститутсияи 

аксарияти давлатҳои ҷаҳон, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда 

шудааст. Чунин ҳолат бо он вобастагӣ дорад, ки пояҳои низоми конститутсионӣ 

асоси бунёди давлатдориро ташкил медиҳанд ва самти ташаккули давлатро 

муайян мекунанд. Бояд тазаккур дод, ки бештари конститутсияҳо асосҳои сохтори 

конститутсиониро дар боби якуми худ мустаҳкам менамоянд. 

Асосҳои сохтори конститутсионӣ кадомҳоянд, он аз кадом унсурҳо иборат 

аст, оё ин мафҳум танҳо манфиатҳои давлатиро дар назар дорад ё маҷмуи 

манфиатҳои давлат ва ҷомеаро, ки бояд бо роҳи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо 

ҳифз ва ҳимоя карда шаванд? 

Дар адабиёти ватаниву хориҷӣ оид ба маънидоднамоии ягонаи асосҳои 

сохтори конститутсионӣ ба мушоҳида намерасад. А.М. Имомов мафҳуми 

мазкурро ба таври зайл маънидод намудааст: «Асосҳои сохтори конститутсионӣ 

узвҳои муҳимтарини сохтори ҷомеа, шакл ва моҳияти давлат, алоқамандии 

манфиатҳои кулли байни инсон ва шаҳрванд ва ҷамъияту давлатро дар сатҳи олии 

                                                           
163 Ниг.: Бондарь Н.С. Выступление на круглом столе «Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод 

человека по Российскому законодательству и международному праву (продолжение)» / Н.С. Бондарь // 

Государство и право. – 1998. – №8. – С. 39. 
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ҳуқуқӣ муқаррар ва танзим мекунанд»164. Дар навбати худ, А.М. Диноршоҳ ва 

С.М. Салоҳидинова ин мафҳумро ҳамчун «низоми принсипҳои умумие, ки 

мундариҷаи таъсири ҳуқуқӣ ба муносибатҳо дар зерсистемаҳои асосии ҷомеаро 

бо тартиби конститутсионӣ муайян мекунанд, маҷмуи арзишҳои объективӣ, 

қоидаҳои ташкили ҷомеа, принсипҳо ва институтҳои асосии низоми давлатиро, ки 

аз ҷониби давлат ҳимоя карда мешаванд ва моҳияти конститутсионии онро 

муайян мекунанд», маънидод намудаанд165. Андешаҳои ба ин монандро 

конститутсионалистони хориҷӣ, С.А. Авакян, М.В. Баглай, О.Е. Кутафин баён 

намудаанд166. Бо таҳлили нуқтаҳои назари матраҳгардида ва мундариҷаи 

Конститутсияи ҶТ, инчунин конститутсияҳои давлатҳои хориҷа, мо метавонем 

чунин унсурҳои асосҳои сохтори конститутсиониро муайян намоем, ба мисли 

эътироф кардани инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ў ба сифати арзиши олӣ, муайян 

намудани демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, иҷтимоӣ ва дунявӣ будани давлат, тақсимоти 

ҳокимият, гуногунандешии сиёсӣ, мавҷуд будани шаклҳои гуногуни моликият ва 

ғ. Ҳамин тариқ, асосҳои сохти конститутсионӣ ҷанбаҳои муҳимми сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии давлатро муайян намуда, манфиатҳои хусусӣ, 

иҷтимоӣ ва давлатиро инъикос мекунанд. 

Аз сабаби он ки худи категорияи «асосҳои сохтори конститутсионӣ» мафҳум 

аст, ҳангоми амалисозии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо бояд асосҳои онро 

мушаххас нишон дод ва зикр намуд, ки маҳдудияти ҷоришаванда баҳри ҳимояи 

ин ё он арзиши дар боби якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишуда, равона карда мешавад. 

Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва 

конститутсияҳои як қатор давлатҳо ба ҷои муайян кардани асосҳои сохти 

конститутсионӣ мафҳуми «низоми демократӣ» истифода шудааст. Аз ин рў, як қатор 

мутахассисон мазмуни ин заминаро барои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ошкор 

                                                           
164 Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. 

– Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
165 Ниг.: Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. ‒ Душанбе, 2017. 

– С. 56-57. 
166 Ниг.: Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1. – М., 2014. – С. 326-330; Баглай М.В. 

Конституционное право Российской Федерации. – М., 1998. – С. 100-153; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. 

Конституционное право России. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – С. 98-99. 
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намуда, нишон медиҳанд, ки он нисбат ба асосҳои низоми конститутсионӣ маҳдудтар 

тафсир карда мешавад. Ҳамин тавр, A.Ғ. Холиқзода қайд мекунад, ки «мафҳуми 

низоми конститутсиониро бо маънои умумиаш метавон ҳамчун ҳама дастовардҳои 

конститутсионӣ фаҳмид, аммо ба маънои маҳдуд ин мафҳум пеш аз ҳама системаи 

сохтори демократиро таъмин мекунад, ки дар шакл ва тартиби муайян ифодаи 

иродаи халқро таҷассум менамояд»167. 

Принсипҳои Сиракуса оид ба тафсири маҳдудиятҳо ва дасткашӣ аз 

муқаррароти Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ аз соли 

1985 вобаста ба ин масъала пешбинӣ менамояд, ки «гарчанде дар ҷаҳон ягон 

намуна ҷомеаи демократӣ вуҷуд надорад, аммо ҷомеае, ки нисбат ба муқаррароти 

Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва ҳуқуқҳои муайяннамудаи Эъломияи 

умумии ҳуқуқи инсон эҳтиром мегузорад, метавон онро ҳамчун ҷомеаи демократӣ 

маънидод намуд. Давлати маҳдудкунандаи ҳуқуқи инсон вазифадор аст ҳангоми 

татбиқи чунин маҳдуднамоӣ ба фаъолияти ҷомеаи демократӣ монеа эҷод 

нанамояд»168.  

Андешаҳои матраҳгардидаро баррасӣ намуда, метавон тафсири зерини 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро вобаста ба асоси мазкур матраҳ намуд –асосҳои 

сохтори конститутсионӣ принсипи ташкили давлату ҷамъият буда, тартиби 

ҳамкории онҳоро бо шахс муайян менамояд, масалан принсипи тақсимоти 

ҳокимият, гуногунандешии сиёсӣ ва ғ. Ин пояҳо мустаҳкам буда, касе ҳақ надорад 

ба онҳо мудохила намояд. Аз ин рў, меъёрҳои конститутсионӣ барои мудохила 

намудан ба ин асосҳо масъулиятро муайян намудаанд, аз ҷумла дар қисми 5-уми 

моддаи 8-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, ки 

«таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки 

нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб 

мекунанд ва ё барои бо зўрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва 

ташкили гуруҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст»169. Ҳамин тариқ, бо 

мақсади ҳифзи арзишҳои конститутсионӣ ва пеш аз ҳама асосҳои сохтори 
                                                           
167 Права человека / Под ред. А.Г. Холикова, А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2009. – 780 с.  
168 Сиракузские принципы в отношении положений Международного пакта о гражданских и политических правах, 

касающихся ограничений и отступлений // E/CN. 4/Sub. 2/1997/19 и Add. 1. 
169 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с. 
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конститутсионӣ, ки тавассути демократияи қонунӣ ба даст оварда шудаанд, 

Конститутсия амали одамон ва иттиҳодияҳои онҳоро маҳдуд мекунад.  

Ҳифзи (ҳимояи) ахлоқ (ахлоқи ҷомеа). Ин категория ҳамчун ҳадафи маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мураккаб ва номуайян аст, зеро ҳар як фард ва 

ҷомеа дар бораи ахлоқу одоб диди худро доранд. Н.А. Тоҳирова иброз менамояд, 

ки «арзишҳои иҷтимоӣ (сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, иқтисодӣ, маънавӣ) ногузир таҳти 

таъсири таҷрибаи аксиологии фарҳанги муайян қарор мегиранд, аз ҷумла 

фарҳанги ғарбӣ ва шарқӣ. Албатта, ҷанбаи фарҳангӣ ва тамаддунӣ бештар ба 

ташаккули арзишҳои маънавӣ дахл доранд, аммо арзишҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, моддӣ 

ва иқтисодӣ бавосита ва мустақиман бо хусусиятҳо ва вижагиҳои фарҳанг таъсир 

мерасонанд. Масалан, як қатор давлатҳои шарқии Осиёи Марказӣ ба тариқи 

конститутсионӣ худро ҳамчун давлатҳои демократӣ ва ҳуқуқбунёд муаррифӣ 

мекунанд. Аммо, маълум аст, ки хусусияти демократии онҳо аз нишонаҳои 

демократии давлатҳои Аврупо фарқ мекунад. Ин маҳз ба хусусиятҳои ҷанбаи 

фарҳангӣ ва тамаддунӣ вобаста аст. Арзишҳои асосии фарҳанги муосири Ғарб 

баробарии гендерӣ, авлавият, фардият ва амсоли онҳоро дар бар мегиранд. Дар 

фарҳанги шарқӣ хоксорӣ, эҳтиром ба пирон, дастаҷамъӣ ва масъулияти 

коллективӣ фарқ карда мешавад. Ҳамин тариқ, ин арзишҳо ба ҳама шаклҳои 

арзишҳои иҷтимоӣ роҳ меёбанд»170.  

Воқеан, меъёрҳои ахлоқӣ дар баробари меъёрҳои ҳуқуқӣ дар танзим 

намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши созгорро иҷро менамоянд. Меъёрҳои 

ахлоқӣ таърихан барвақтар пайдо гардида, баъдан сарчашмаи асосии ҳуқуқ 

гардиданд. То имрўз низ ахлоқ ва ҳуқуқ ба ҳам наздик боқӣ монда, дар робитаи 

мутақобила қарор доранд. Муҳаққиқи ватанӣ Б.А. Сафарзода оид ба таъсири 

меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ ба низоми ҳуқуқи байналмилалӣ изҳори назар намуда, 

иброз менамояд, ки «дар илм бештар маврид стандартҳои байналмилалӣ оид ба 

ҳуқуқи инсон ҳамчун категорияи ҳуқуқие муайян карда мешаванд, ки ба консепсияи 

ҳуқуқҳои табиӣ асос ёфтаанд, аммо гуруҳе дар ин қисмат категорияҳои хусусияти 

иҷтимоидоштаро низ ворид менамоянд. Дар баробари ин, стандартҳо фарогирандаи 
                                                           
170 Тохирова Н.А. Права человека как правовые и социальные ценности общества: дис. … канд. юрид. наук. ‒ 

Душанбе, 2020. – 195 с. 
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ҳам меъёрҳову принсипҳои ҳуқуқӣ ва ҳам меъёрҳои ғайриҳуқуқӣ мебошанд: 

қоидаҳои ахлоқии умумиэътирофшуда, одоби рафтор ва ғ.»171. 

Дар илми ҳуқуқиву фалсафии ватанию хориҷӣ зери мафҳуми ахлоқ маҷмуи 

назарҳо дар бораи некиву бадӣ, адолат, шараф, қарз, моҳияти зиндагӣ, хушбахтӣ 

ва меъёрҳои ба он мувофиқ, усули рафтори одамон, ки барои татбиқи нақшаи 

онҳо равона шудаанд, фаҳмида мешавад ва он бо эътиқод, виҷдони шахс, одат, 

инчунин афкори ҷомеа дар вобастагии зич қарор дорад. 

Ҳамин тавр, ахлоқ ба доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсир расонида, 

на танҳо соҳаҳоеро танзим менамояд, ки аз лиҳози ҳуқуқӣ танзим нагардидаанд, 

балки ба соҳаҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ низ таъсири амиқ мегузорад. Ин сифати 

умумӣ будани ахлоқро нишон медиҳад.  

Дар адабиёти ҳуқуқӣ мавқеъҳоеро вохўрдан мумкин аст, ки ҳимояи ахлоқро 

ҳамчун мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон инкор менамоянд. Ба андешаи 

А.А. Переверзева «ҳимояи ахлоқ» гўё ихтилофи ногузири дохилиро фаро мегирад, зеро 

меъёри ахлоқӣ наметавонад дар қонун муайян карда шавад, инчунин ҳангоми дар 

қонун дарҷ ёфтани меъёри ахлоқӣ он хусусияти қоидаҳои ахлоқии худро аз даст дода, 

ба меъёри ҳуқуқӣ мубаддал мегардад172. 

Аз нигоҳи мо, чунин андеша хело баҳсбарангез аст. Новобаста аз он ки 

ҳуқуқҳои инсон ба таври умумӣ эътироф шудаву асоси ҳуқуқии худро пайдо 

намудаанд, аммо меъёрҳои ахлоқӣ моҳияти онҳоро пурра менамоянд. Адолат, 

баробарӣ, эҳтиром – нуктаҳои ибтидое маҳсуб меёбанд, ки дар заминаи онҳо 

муносибатҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон бунёд карда мешаванд. Дар ин замина, метавон 

бо андешаи Ҷ. Саъдизода розӣ шуд, зеро ў иброз менамояд, ки «ҳифз ва ҳимояи 

ҳуқуқи инсон аз вайроншавӣ аз ҷониби худи давлат ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо аз 

дахолати шахсони сеюм на танҳо чораҳои маҷбурӣ (ба ҷавобгарӣ кашидани 

ҳуқуқвайронкунанда, истифодаи дигар чораҳои маҷбурӣ), балки ҷабҳаҳои ахлоқиро 

низ фаро мегирад. Барои он ки шаҳрвандон ихтиёран ҳуқуқу озодиҳои дигаронро 

                                                           
171 Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность. – Душанбе, 

2016. – 324 с. 
172 Ниг.: Переверзев А.А. Основания ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2006. – С. 72. 
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риоя ва эҳтиром намоянд, чораҳои маҷбурии давлат кофӣ нест»173. 

Бо дарназардошти мубрамият, ивазнашаванда ва ғайриимкон будани табдили 

ҳамаи меъёрҳои ахлоқӣ ба меъёрҳои ҳуқуқӣ, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба таври 

умум яке аз мақсадҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро ҳифзи ахлоқи ҷомеа 

муаррифӣ намуданд, ки дар он ҳеҷ хусусиятҳои мушаххаси ахлоқ муайян карда 

нашудааст. Аммо, ин маънои онро надорад, ки меъёрҳои ахлоқӣ хусусияти ҳуқуқиро 

касб мекунанд, балки мураккабии татбиқи ин шарт дар он аст, ки қоидаҳои ахлоқ дар 

ин ҷо мустақилияти худро нигоҳ медоранд. 

Илова бар ин, зарур аст то ба мавқеи гуруҳе аз олимони ватанӣ розӣ шуд, зеро 

онҳо иброз менамоянд, ки ҳеҷ зарурате барои мустаҳкам кардани таърифи 

мушаххаси ахлоқ вуҷуд надорад, чунки принсипҳои ахлоқӣ тағйирёбанда мебошанд 

ва муносибати ахлоқии нафари алоҳида ё гуруҳҳои иҷтимоӣ метавонанд аз якдигар 

куллан фарқ кунанд174. Сарфи назар аз тағйирпазирии ахлоқ, ахлоқи ҷомеа 

устувортар аст ва тарҳи онро дар асоси қабули принсипи ахлоқии мушаххас аз 

ҷониби аксарияти гуруҳҳои иҷтимоӣ, ҳайати дастаҷамъона ва ҷомеа муайян намудан 

мумкин аст. Инчунин, ҳангоми фаъолияти худ дар самти маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳо қонунгузор ва корманди ҳифзи ҳуқуқ набояд бештар ба ақидаҳои худ дар 

бораи некиву бадӣ таваҷҷуҳ зоҳир намоянд, балки афкори умумро дар масъалаи 

мушаххаси марбут ба ахлоқ ба роҳбарӣ гиранд. 

Таҳлили санадҳои байналмилалӣ нишон медиҳад, ки ҳифзи ахлоқ ҳамчун 

ҳадафи маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шахсии зерин пешбинӣ шудааст: 

озодии ҳаракат; ҳуқуқ ба эҳтироми ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ; озодии андеша, виҷдон 

ва дин; озодии баён175. 

Принсипҳои Сиракуса дар банди 27 пешбинӣ намудаанд, ки «мундариҷаи 

мафҳумҳои ахлоқ ва одоб бо мурури замон тағйир меёбанд, вобаста ба фарҳангҳо 

фарқ мекунанд, аз ин рў, давлат ҷиҳати ҳифзи ахлоқ озодиҳои мушаххасеро баҳри 

татбиқи маҳдудиятҳо дорост, аммо ин зарурати исбот кардани маҳдудияти 

                                                           
173 Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон: 

дис. ... номз. илмҳ. ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – 241 с. 
174 Ниг.: Тохирова Н.А. Права человека как правовые и социальные ценности общества: дис. … канд. юрид. наук. ‒ 

Душанбе, 2020. – 195 с.  
175 Ниг.: Диноршоев А.М. Международные акты о правах человека. – С. 42. 
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қабулшударо барои нигоҳ доштани эҳтиром ба арзишҳои муҳимми ҷомеаро 

коҳиш намедиҳад»176. Ин муқаррарот ноустуворӣ ва тағйирёбандагии талаботи 

ахлоқиро ба инобат гирифтааст, аммо аҳаммияти арзишҳои фарҳангии ҷомеаро, 

ки дар ахлоқи ҷамъиятӣ инъикос ёфтаанд, инкор намекунад.  

Ҳифзи (ҳимояи) солимии ҷомеа ва саломатии дигарон яке аз мақсадҳоест, ки 

барои он метавон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро маҳдуд намуд. Мушкилоти 

мазкурро айни замон дар шароити паҳншавии саросарвабои хорзаҳр (коронавирус) 

дар миқёси олам ба таври амиқ мушоҳида намудан мумкин аст. Ҳифз ва ҳимояи 

саломатӣ ҳамчун неъмати бебаҳои инсон на танҳо вазифаи асосии шахс, балки 

вазифаи муҳимми давлат аст. Дар баробари ин, давлат ва ҷомеа набояд танҳо ба 

беҳбудии саломатии фарди алоҳида, балки тамоми аҳолӣ диққати махсуси худро 

сафарбар намоянд. Ҳамин тариқ, дар ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, андозаи озодии 

мутақобила ва масъулияти тарафайни давлат ва шахс, ҳамоҳангсозии манфиатҳои 

шахсӣ ва ҷамъиятӣ ба таври возеҳ мушоҳида карда мешавад177. 

Санадҳои байналмилалӣ эътироф менамоянд, ки «солимии ҷомеа» мутавонад 

заминаи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон бошад, то давлат тавонад 

«вобаста ба таҳдиди ҷиддӣ ба саломатии аҳолӣ ё нафари алоҳида» чора андешад. 

Ин чораҳо бояд барои пешгирии беморӣ, зарар ё таъмини нигоҳубини беморон ва 

ҷабрдидагон мусоидат намоянд (моддаи 25 Принсипҳои Сиракуса). 

Санадҳои байналмилалӣ ҳифзи саломатиро ҳамчун мақсади маҳдуд кардани 

доираи васеи ҳуқуқу озодиҳои инсон нишон додаанд. Ҳамин тариқ, бо ин мақсад 

метавон як зумра ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, ба мисли ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва 

интихоби ҷойи зист, озодии виҷдон ва эътиқод, озодии сухан, ки дар худ ҳуқуқ ба 

ақида, ҷустуҷў, ҷамъ овардан ва паҳн намудани иттилоотро ҷой додааст, ҳуқуқи 

эҳтиром ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ, мукотибаро маҳдуд намуд. 

Ҳифзи (ҳимояи) ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии дигарон. Асоси 

мазкур мазмуни бунёдии табиати ҳуқуқи инсонро ҳамчун як падидаи ҳуқуқӣ 

                                                           
176 Захираи электронӣ. – Манбаи дастрасӣ: http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (санаи муроҷиат: 

10.01.2023). 
177 Ниг.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – 

М.: ООО «Новая прав. культура. – 2009 [Захираи электронӣ] – Манбаи дастрасӣ: http://constitution.garant.ru/science-

work/comment/5366634/chapter/2/#2000 (дата обращения 15.12.2015 г.). 

http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623
http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/chapter/2/%232000
http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/chapter/2/%232000
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ошкор менамоянд. Одамон дар як ҷомеа умр ба сар мебаранд ва маҷбуранд то 

ҳамарўза бо ҳам дар муносибатҳои гуногун қарор гиранд. Гузашта аз ин, як шахс 

ниёзҳои худро дорад, ки на ҳамеша бо ниёзҳои нафари дигар мутобиқ меояд. 

Маҳз бо дарназардошти ин, зарурати муқаррар кардани сарҳад ва чаҳорчўбаи 

рафтори одамон ба вуҷуд меояд. Аз ин рў, қонун ҳудуди озодиро, ки дар ҳуқуқ, 

озодӣ ва манфиати қонунии одамон ифода ёфтааст, муайян менамояд, ки бештар 

маврид бо ҳам мувофиқат намекунанд. Тааҷҷубовар нест, ки қонун ҳам меъёри 

озодӣ ва ҳам ченаки рафтори имконпазирро муайян менамояд.  

Дар ин замина, вазифаи асосии давлат аз ҷилавгирӣ намудани имкони 

истифодаи ҳуқуқи як шахс аз ҳисоби шахси дигар аст, яъне сўистифода аз ҳуқуқ. 

Давлат бояд бо роҳи ҳуқуқӣ пеши роҳи суиистифода аз ҳуқуқу манфиатҳои 

нафари дигарро гирад то одамон худро вобаста ба ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои 

қонунӣ аз ҳамдигар ҷудо нанамоянд.  

Одам вақте дар доираи ҳуқуқ амал карда, онро дар зиддияти ошкоро бо 

ҳадафи худ истифода мебарад ва аз доираи иҷрои ин ваколатҳо берун мебарояд, 

ҳуқуқро суиистифода мекунад. Ба ибораи дигар, суиистифода аз ҳуқуқ танҳо дар 

ҳолате сурат мегирад, ки берун аз амалисозии ҳуқуқи субъективӣ бо мақсади 

истифодаи он барои бадии касе ё чизе алоқаманд бошад178. 

Ин намуди маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон барои муайян намудани ҳудуди 

рафтори қонунии шахс пешбинӣ шудааст. Дар ин замина, маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон шакли зеринро дар худ касб менамояд: ҳар як инсон метавонад то 

ҳадде аз ҳуқуқи худ истифода барад, ки ҳуқуқи нафари дигарро поймол насозад. 

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки инъикоси меъёрии ҳудуди татбиқи ҳуқуқу 

озодиҳо барои ҳамоҳангсозии манфиатҳои доимо ба ҳам бархўрандаи аъзои ҷомеа 

пешбинӣ шуда, имкон фароҳам меорад то ҳуқуқу озодиҳои худро ба таври 

созанда бо мақсади таъмини ҳамбастагии иҷтимоӣ амалӣ намоянд. 

Таъмини (ҳифз ва ҳимояи) амният ва мудофиаи мамлакат, ҳамон тавре 

қаблан ишора намудем, ин асос дар солҳои охир вобаста ба таҳдидҳои 

                                                           
178 Ниг.: Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному 

праву: сб. науч. тр. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород: Нижегородский юрид. институт МВД Российской 

Федерации. – 1998. – Ч. 1. – С. 81. 
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бавуҷудомадаи ҷаҳонӣ мубрамияти бештарро касб намудааст. Дар ин замина, 

зарурати маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон бо мақсади таъмини 

соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзии давлат ҳам дар муноқишаҳои дохилӣ ва ҳам дар 

муноқишаҳои байнидавлатӣ маънидод карда мешавад, ки он аз ҷониби давлат 

бевосита ба амал бароварда мешавад. Аммо, гуруҳе аз олимон иброз менамоянд, 

ки айни замон дар бештар маврид давлатҳо омили мазкурро ба инобат гирифта, 

тавассути фармонҳои худсаронаи мақомот ҳуқуқу озодиҳои инсонро ба таври 

бераҳмона маҳдуд менамоянд ва сипас, ин амали худро тавассути қонунҳои 

алоҳида ба танзим медароранд.  

Таъмини амният ва мудофиаи мамлакат бо мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон хусусияти умумиро дорост, зеро давлати демократӣ дар худ 

манфиатҳои шахсро инъикос менамояд ва аз давлат талаб карда мешавад то 

амнияти худро ба хотири амнияти ҷомеа ва шаҳрвандон таъмин намояд. 

Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои шахс моҳияти худро аз санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ мегиранд, ки дар онҳо мафҳуми амният ба ду гуруҳ ҷудо карда 

мешавад: амнияти давлатӣ ва амнияти ҷамъиятӣ. Инчунин, чун қоида, санадҳои 

байналмилалии ҳуқуқӣ маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои шахсро бо мақсади 

амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ нишон дода, маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

мушаххаси шахсро дар ин замина пешбинӣ менамоянд. Аз нигоҳи мо, маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон бо мақсади амният ва ҷудо намудани он ба амнияти 

давлативу ҷамъиятӣ ба манфиат мувофиқтар ва судмандтар мебошад. Манфиатҳои 

давлатӣ на ҳамеша бо манфиатҳои ҷамъиятӣ мувофиқат менамоянд, аз ин рў, дар 

амалияи қонунгузорӣ ва татбиқи қонун ҳолатҳое ба мушоҳида мерасанд, ки маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои шахсро дар зери ниқоби ҳимояи амнияти давлатӣ татбиқ 

менамоянд, аммо дар ин ҳолат манфиатҳои ҷамъиятӣ сарфи назар карда мешавад.  

«Принсипҳои Сиракуса» амнияти миллиро мақсади асосии маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои инсон нишон дода, пешбинӣ менамоянд, ки ин чораҳо баҳри 

таъмини мавҷудияти давлат, тамомияти арзӣ ва ё истиқлолияти сиёсии он аз 

қувваҳои мавҷуда ва ё бавуҷудмеомада, нигаронида шудаанд (банди 29). 

Манфиатҳои амнияти миллӣ наметавонанд барои маҳдуд кардани ҳуқуқ бо 
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мақсади пешгирӣ кардани таҳдид дар минтақаи муайян ва ё бо мақсади бекор 

кардани таҳдид ба тартиботи ҳуқуқӣ истифода бурда шаванд (банди 30), ҷорӣ 

намудани маҳдудиятҳои муайяннашуда ё худсарона танҳо дар ҳолате иҷозат дода 

мешавад, агар кафолати вайрон накардани қонун ҷой дошта бошад (банди 31), бо 

мақсади фурў нишондани муқовимат ба поймолкунии ҳуқуқи инсон аз ҷониби давлат ё 

сиёсати саркўб кардани аҳолии он (банди 32). Дар ҳамин замина, «Принсипҳои 

Сиракуса» амнияти ҷамъиятиро ҳамчун асоси ҳимоя намудани одамон аз таҳдидҳои 

гуногун, ҳифзи ҳаёт ва саломатии онҳо, инчунин ҳимояи моликияти шахс аз таҳдидҳои 

мухталиф (банди 33) баҳогузорӣ намудааст. Ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои номуайян ё 

худсарона ба манфиати амнияти ҷамъиятӣ асоснок буда наметавонад179. 

Санадҳои байналмилалӣ арзишҳоеро, ки аз рўйи моҳияти худ бо амнияти 

ҷамъиятӣ наздикӣ доранд, ҳамчун тартиботи оммавӣ ҳимоя мекунанд. Дар асоси 

«Принсипҳои Сиракуса» тартиботи оммавӣ фарогирандаи маҷмуи меъёрҳое 

мебошад, ки фаъолияти ҳаётии ҷомеаро таъмин менамояд ва ё дарбаргирандаи 

принсипҳои бунёдиест, ки дар заминаи онҳо ҷомеа бунёд карда мешавад (моддаи 

22)180. Унсури муҳимми тартиботи ҷамъиятиро эҳтироми ҳуқуқи инсон ташкил 

медиҳад. Ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ба сифати асоси маҳдуд кардани ҳуқуқ 

баромад намуда, мақсад аз он эҳтироми ҳаёти шахсӣ ва оилавии шахс, манзил ва 

мукотиботи ў, ҳуқуқ ба озодии андеша, виҷдон ва дин, ҳуқуқ ба озодона баён 

намудани ақидаи худ, ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи зисти шахс 

мебошад. 

Асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ифодаи 

конститутсионии худро дар муқаррар намудани мақсадҳои умумии маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳое, ки барои танзими ҳуқуқӣ аҳаммияти аввалиндараҷа 

доранд, пайдо мекунанд.  

Мақсадҳо яке аз ҳолатҳои асосии таҳия ва муқаррар намудани маҳдудиятҳои 

ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо тақрибан дар тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

дохилидавлативу байналмилалӣ ва минтақавӣ ифодаи худро ёфтаанд.  

                                                           
179 Ниг.: Сиракузские принципы [Электроннный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.legislationline.org/ru/documents/id/14623 (дата обращение: 10.01.2016). 
180 Ниг.: Ҳамон ҷо. 
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Олимон мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро ба таври гуногун шарҳ 

медиҳанд, аз ҷумла иброз менамоянд, ки ин «маҳдуд кардани амали ғайриқонунӣ 

бо мақсади ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятӣ»181, «манъи ҳама чизе, ки барои ҷомеа 

зараровар аст, ба истиснои суиистифода аз озодӣ»182, «ҳимояи ҷомеа, ҳуқуқ ва 

озодии (манфиатҳои) дигарон аз худсарии истифодабарандагони ҳуқуқ»183, 

«зарурати эҳтироми ҳуқуқу озодии дигарон ва фаъолияти мўътадили ҷомеаву 

давлат»184, «қонеъ намудани талаботи одилонаи ахлоқӣ»185. Бояд тазаккур дод, ки 

гуруҳе аз олимон ҳадафҳо ва асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳоро таҳлил 

намуда, ин мафҳумҳоро муайян намудаанд186. 

Гуруҳе аз олимон бошанд, мақсадҳои маҳдудкуниро омўхта, онҳоро ба 

намудҳои гуногун тақсим менамоянд. Ҳамин тавр, М.В. Новиков масъалаи 

вобаста ба мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқиро баррасӣ намуда, иброз менамояд, ки 

онҳоро ба чунин самтҳо тақсим намудан мумкин аст187. Якум, мақсади 

маҳдудкунӣ барои ҳамаи субъектони ҳуқуқ (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, давлат ва 

ҷомеа), ки он дар худ таъмини манфиати умум, рушди мўътадил ва фаъолияти 

низоми иҷтимоӣ ва воҳидҳои сохтории онро фаро мегирад, зеро маҳдуд кардани 

ҳуқуқӣ – ин муқаррароти эътирофшудае мебошад, ки барои ташкили ҳаёт дар 

ҳама гуна ҷомеаи мутамаддин зарур буда, мақсади он ба тартиб даровардани 

муносибатҳои субъектони ҳуқуқ мебошад. Дуюм, мақсади маҳдудкунӣ барои 

давлат, мақомоти он ва шахсони мансабдор, ки барои кам кардани худсариву 

суиистифода аз ҷониби шахсони мансабдор равона гардидаанд ва бо роҳи ҳатмӣ 

намуди ҳокимияти давлатӣ ба воситаи қонунҳо ба даст оварда мешаванд, ки ин 

нишонаи муҳимми давлати ҳуқуқбунёд ба ҳисоб меравад. Сеюм, мақсади маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз пешгирии иҷозати умумӣ ва 

                                                           
181 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: монография. – М., 2003. – С. 100-102. 
182 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. – М., 2006. – С. 30. 
183 Червонюк (Гойман) В.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву / В.И. Червонюк (Гойман) // Государство и право. – 1998. – №7. – С. 27. 
184 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник для вузов. В 4 т. Т. 1-2. Часть общая: 

Учебник / Отв. ред. Б.А. Страшун. – М., 2000. – С. 133-134. 
185 Червонюк (Гойман) В.И. Асари зикршуда. – С. 27. 
186 Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1998. – С. 179; Конституция 

Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. – М., 2006. – С. 30. 
187 Ниг.: Новиков М.В. Ограничительная функция права и ее реализация в российском законодательстве: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Владимир, 2004. – С. 77-78. 
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беҳокимиятӣ иборат мебошад, зеро ҳуқуқи номаҳдуд ба маънои комили ҳуқуқиаш 

ҳуқуқ нест. Айни замон бошад, маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои субъективӣ ба 

муқаррар кардани ҳудудҳое равона карда шудаанд, ки ҳеҷ кас (аз ҷумла, давлат) 

ҳуқуқи вайрон намудани онро надорад. 

Вобаста ба масъалаи мазкур, А.В. Ашихмина мақсади маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ба ду гуруҳ ҷудо менамояд: ҳимояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, яъне ҳимояи манфиатҳои хусусӣ ва ҳимояи 

манфиатҳои давлату ҷомеа (ҳимояи манфиатҳои умумӣ). Ба гуруҳи якум ў ҳимояи 

ахлоқ, саломатӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигаронро дохил менамояд; ба 

дуюм бошад, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, таъмини мудофиаи 

мамлакат, таъмини амнияти давлатро ворид менамояд188. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло метавон нишонаҳои мақсади маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро муайян намуд: онҳо манфиатҳои субъектони 

гуногунро муайян намуда, таъмини танзими одилонаи муносибатҳои байни шахс 

ва давлатро дар бар мегиранд; ба таври ҳуқуқӣ дарҷ ёфтани мақсади маҳдудкунӣ 

дар Конститутсия ва санадҳои байналмилалӣ барои иштирокчиён ҳуқуқу 

уҳдадориҳои мутақобиларо ба вуҷуд меоварад; мақсадҳо ба сифати меъёрҳои 

роҳнамо дар раванди меъёрэҷодкунӣ баромад менамоянд; мақсадҳо ҳадафи 

маҳдудкуниро шарҳ медиҳанд ва мавҷудияти онҳоро асоснок менамоянд; мақсад 

аз маҳдудкунӣ таъмин намудани амнияти шахс, ҷомеа ва давлат мебошад189. 

Дар Конститутсия ва қонунгузории ҶТ муқаррароти асосии марбут ба 

мақсадҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳамон тавре қаблан қайд 

намуда будем дар моддаи 14 Конститутсия ифода ёфтааст ва аз он муайян кардан 

мумкин аст, ки ҳуқуқу озодиҳоро танҳо бо роҳи қонунӣ маҳдуд намудан 

имконпазир аст, ба андозае, ки барои ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, 

ахлоқи ҷомеа, саломатии аҳолӣ, ҳуқуқу манфиатҳои қонунии дигарон, таъмини 

амнияти кишвар ва бехатарии давлат заруранд. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр, ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 

                                                           
188 Ниг.: Ашихмина А.В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2009. – С. 83. 
189 Ниг.: Права человека. Учебник для Вузов / Под ред. Холиков А.Г., Диноршоев А.М. – Душанбе, 2008. – С. 145. 
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1. Асосҳо ва мақсадҳои ҳуқуқи конститутсионӣ маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд моҳияти асосии худро аз муқаррароти санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон мегиранд. Зимни муайян намудани 

асосҳо ва мақсадҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон онҳо мафҳум ва аломатҳои 

монандро доро мебошанд. Бояд тазаккур дод, ки дар Конститутсия асосҳо ва 

мақсадҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодӣ ба таври умумӣ баён шудаанд, яъне 

бидуни шарҳи ягон мафҳуме, ки ба ҳимояи арзишҳои конститутсионӣ марбутанд. 

Мушаххастар меъёрҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодӣ дар сатҳи қонунгузорӣ ба 

вуҷуд меоянд. 

2. Ба сифати мақсадҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

дар Тоҷикистон ҳифзу ҳимояи озодии шахс (ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд) 

ва ҳифзу ҳимояи манфиатҳои умумӣ (асосҳои сохтори конститутсионӣ, ахлоқ 

(ахлоқи ҷомеа), саломатии аҳолӣ, таъмини мудофиа ва бехатарии давлат, 

тартиботи ҷамъиятӣ) баромад менамоянд. 

3. Дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ асосҳо ва мақсадҳои маҳдудкунӣ, чун 

қоида, дар робита бо ҳуқуқ ва озодиҳои мушаххас пешбинӣ шудаанд. Дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, баръакс, асосҳо ва мақсадҳои 

маҳдудкунӣ ё барои ҳамаи ҳуқуқу озодиҳо ва ё барои ҳуқуқу озодиҳои мушаххас 

нишон дода шудаанд. 

Унсури дигари муҳим барои маҳдуднамоии ҳуқуқии ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд ин муайян намудани ҳудуди маҳдуднамоӣ мебошад. Муайян 

намудани ҳудуди маҳдудият аҳаммияти муҳимро дорост. Мафҳуми «ҳудуд» 

маънои фазо ё сарҳади муваққатиро ифода менамояд; ҳадди охирон190, калимаи 

«ҳад» маънои ченак, арзиши муқоисавиро дорост191. 

Дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллии давлатҳо пайдо намудани 

мафҳуми ягона ва амиқи ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд ғайриимкон аст. Аз ин рў, дар муҳити илмӣ оид ба масъалаи мазкур 

андешаву назарҳои гуногун ҷой доранд, ки онҳоро метавон ба се гуруҳ ҷудо 

                                                           
190 Ниг.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Гл. ред. С. П. Обнорский. – М., 1949. – С. 470. 
191 Ниг.: Волохова Е.Д. Понятие и содержание конституционного права на образование / Е.Д. Волохова // Право и 

образование. –2000. – №4 (6). – С. 54. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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намуд. Ҳамин тавр, як гуруҳ олимон пешниҳод менамояд, ки муайян намудани 

ҳудуд барои маҳдуд кардани ҳуқуқии муқаррароти конститутсионӣ ва ҷиҳати 

татбиқи ҳуқуқу озодиҳо набояд ҳуқуқи нафари дигарро поймол намояд. Аз ҷумла, 

Б.С. Эбзеев иброз менамояд, ки «муайян кардани ҳудуди ҳуқуқҳои асосӣ ва 

шартҳои татбиқи онҳо аз як тараф зарурати объективӣ барои фаъолияти 

мўътадили ҷомеа буда, аз тарафи дигар озодии мустақилонаи шахс ба шумор 

меравад»192. Масалан, суиистифода аз ҳуқуқ бо мақсади расонидани зарар ба 

шахси дигар ғайри қобили қабул аст, ё ҳуқуқистифодабаранда ҳақ надорад 

ҳуқуқро тарзе истифода барад, ки боиси поймолшавии ҳуқуқу манфиатҳои 

нафари дигар гардад193. 

Гуруҳи дигари олимон «ҳудуди табиӣ» (дохилӣ)-ро ҷудо менамоянд, ки ба он 

маҳдудиятҳои психофизиологии шахс, маҳдудиятҳо вобаста ба синну сол, вазъи 

саломатӣ, миқдори қаблан ҷамъшудаи донишҳо, қобилиятҳои ҷисмонӣ ва руҳӣ, 

шароити иҷтимоии атроф ва ғ. дохил мешаванд, ҳамзамон «ҳудуди сунъӣ»194 

(беруна)-ро ҷудо менамоянд, ки аз ҷониби субъектони қонунгузорӣ муайян карда 

мешаванд. В.С. Шевтсов қайд менамояд, ки «ҳаҷми ҳуқуқ фарогирандаи ҳудуди табиӣ 

ва ҳудуди муайяншуда мебошад, ки дар ҳолати мушаххас ба амал бароварда мешавад 

ва он дорои хусусияти динамикӣ буда, васеъ карда намешавад ва ё баръакс то замони аз 

байн рафтани ҳолат нигоҳ дошта мешавад. Чунин ҳолатҳо бо сабабҳои амиқ новобаста 

аз давлат ба вуҷуд меоянд, махсусан дар марҳилае, ки буҳрони шадид ба амал меояд. 

Дар натиҷа ин ва ё он ҳуқуқу озодиҳои шахс маҳдуд карда мешавад»195.  

Гуруҳи сеюми олимон бар он назаранд, ки бояд низоми муфассали 

нишондиҳандаҳо таъсис дода шавад то барои убур намудани ҳудуди муайяншуда 

иҷозат надиҳад, ба мисли принсипҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқ (асос, бунёд, 

муқаррарот ва ғояе, ки моҳияти қонунро ҳамчун танзимгари муносибатҳои 

                                                           
192 Эбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав / Теория и практика ограничения прав человека по 

российскому законодательству и международному праву. – Н. Новгород, 1998. – Ч. I. – С. 7.  
193 Ниг.: Бибиков А.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина по 

Российскому законодательству и международному праву / А.И. Бибиков // Государство и право. – 1998. – №7. – С. 

59-60. 
194 Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой аспект / 

И.Д. Ягофарова // Академический юридический журнал. – 2002. – №4 (10). – С. 8. 
195 Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. – М., 2002. – С. 261-262. 
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ҷамъиятӣ муайян менамояд)196. Бояд қайд намуд, ки ин равишро аксар маврид 

қонунгузор ва корманди ҳифзи ҳуқуқ мавриди истифода қарор медиҳанд. 

Мафҳуми ҷолиби арзи ҳастӣ намудани ҳудуди ҳуқуқу озодиҳоро А.А. 

Астрахан пешниҳод менамояд ва ў ин мафҳумро ҳамчун «ҷавобгўи талаботи 

адолати иҷтимоӣ, манфиатҳои ҷомеа ва давлат, низоми меъёрҳо ва қоидаҳои 

рафтори қонунӣ, ки риояи онҳо барои истифодабарандагони ҳуқуқ ҳатмӣ 

мебошад», маънидод намудааст197.  

Муҳаққиқони ватанӣ мафҳуми ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро 

чунин шарҳ медиҳанд: «Ҳама гуна маҳдудиятҳое, ки дар давлат ҷорӣ карда 

мешаванд, бояд бо меъёрҳои қонун асос ёбанд, на ягон санади меъёрии ҳуқуқии 

дигар, бояд ҳадафҳои қонунии ишорашуда амалӣ карда шаванд ва ба пояҳои 

давлати демократӣ латма ворид насозанд, ба монанди волоияти қонун, тақсимоти 

ҳокимият, интихоботи озод ва ғ.»198.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр метавон чунин нуктаҳои асосиро оид 

ба ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон матраҳ намуд: 

Якум, низоми меъёр ва дастур барои рафтори қонунӣ аст (рафторе, ки ба 

талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷавобгў аст); 

Дуюм, ин меъёрҳо бояд ба талаботи адолати иҷтимоӣ ҷавобгў бошанд (бояд 

аз манфиатҳои шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат сарчашма гиранд); 

Сеюм, онҳо шарти асосии истифодаи дурусти ҳуқуқу озодиҳо мебошанд. 

Ҳамин тариқ, дар зери мафҳуми ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон маҷмуи воситаҳои ҳуқуқие фаҳмида мешаванд, ки ҳаҷм ва сарҳади 

амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсонро муайян менамоянд. 

Мундариҷаи шартҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро олимон 

муайян намуда, аломатҳои онро пешниҳод менамоянд. К.К. Гасанов ва А.В. 

Стремоухов чунин аломатҳоро матраҳ менамоянд: 

– шароити номусоид (таҳдид ё маҳрум кардани арзишҳои муайян) барои 

                                                           
196 Ниг.: Толстик В.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина по 

Российскому законодательству и международному праву / В.А. Толстик // Государство и право. – 1998. – №7. – С. 

37-39; Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – С. 194. 
197 Ниг.: Астрахань А.А. Гарантии и пределы осуществления конституционных прав и свобод советских граждан. – 

М., 1986. – С. 90-91. 
198 Муфас. ниг.: Права человека / Под ред. А.Г. Холикова, А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2009. – 780 с. 
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татбиқи манфиатҳои шахсии субъектҳо, ки барои нигоҳдорӣ ва дар як вақт барои 

қонеъсозии манфиатҳои ҷамъиятӣ дар ҳифз ва ҳимоя равона гардидаанд; 

– хислати манфӣ (истифода намудани воситаҳои маҷбурсозӣ ва зўроварӣ); 

– кам кардани доираи озодӣ, инчунин ҳуқуқи инсон, ки бо роҳи уҳдадорӣ, 

маънкунӣ, чораҳои ҳимоявӣ ва ҷавобгарӣ ба амал бароварда мешаванд, ки 

гуногунии рафтори субъектро ба ҳолати муайян «маҳдуд» менамоянд. 

– таваҷҷуҳ ба ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ, озодии инфиродӣ ва 

коллективӣ199. 

Дар навбати худ А.В. Малко чунин нишонаҳои умумии амалисозии ҳуқуқии 

маҳдудиятҳоро пешниҳод намудааст: 

– алоқамандӣ бо шароити номусоид (таҳдид ё маҳрум сохтани арзишҳои 

муайян) барои татбиқи манфиатҳои шахсии субъект, зеро онҳо ба маҳдуд кардани 

манфиатҳои шахс ва дар як вақт баҳри қонеъ намудани манфиатҳои тарафи 

муқобили муносибатҳои ҳуқуқӣ равона гардида, баҳри ҳифз ва ҳимояи 

манфиатҳои ҷомеа нигаронида шудаанд; 

– онҳо аз кам гардидани ҳаҷми озодӣ ва ҳуқуқҳои шахсӣ хабар дода, ба 

воситаи уҳдадорӣ, маънкунӣ, ҷавобгарӣ, боздорӣ ва ғ. амалӣ карда мешаванд ва 

гуногунии рафтори субъектонро то ҳолати муайян «маҳдуд» менамоянд; 

– бо худ ҳолати манфии ҳуқуқиро нишон медиҳанд; 

– баҳри ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ равона гардида, функсияи 

муҳофизатиро иҷро менамоянд; 

– ба паст гардидани фаъолиятҳои манфӣ кумак мерасонанд200. 

Бо дарназардошти андешаҳои матраҳгардида, чунин аломатҳои ҳудуд 

(шартҳо)-и маҳдудиятҳоро матраҳ намудан мумкин аст: фарорасии шароити 

номусоид барои татбиқи ҳуқуқҳои худ, хусусияти манфӣ доранд ва барои ҳифзи 

манфиатҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шахсӣ равона карда шудаанд. 

Бояд қайд намуд, ки дар конститутсияи давлатҳо ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ҳудуди эҳтимолии маҳдуд кардани ҳуқуқу 

                                                           
199 Ниг.: Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав / К.К. Гасанов, А.В. 

Стремоухов // Правоведение. – 2004. – №1 (252). – С. 52. 
200 Ниг.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: монография. – М., 2003. – С. 91.  
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озодиҳои инсон ба таври мушаххас нишон дода нашудааст, аммо ҳангоми ба 

таври амиқ баррасӣ намудани онҳо метавон моҳияти онро муайян намуд. Ҳамин 

тариқ, дар банди 2 моддаи 29 Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон аз соли 1948 

пешбинӣ карда мешавад, ки «ҳар як инсон дар бобати татбиқи ҳуқуқу озодиҳои 

худ бояд танҳо ба дараҷае маҳдуд карда шавад, ки аз тарафи қонун фақат бо 

мақсади таъмини эътирофу эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва қонеъ 

гардонидани талаботи одилонаи ахлоқӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва осудаҳолии 

умумӣ дар шароити ҷомеаи демократӣ муқаррар карда шудааст»201. Дар ин ҳолат, 

маҳдудияти имконпазир дар шакли мақсадҳо муқаррар карда шудааст, пас 

маҳдудият ғайритабиӣ мебошад. Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ202 дар моддаи 4-и худ низ муқаррароти ба ин 

монандро матраҳ намуда, ҳудуди маҳдудиятҳоро тавассути мақсадҳо муайян менамояд 

ва иловатан қайд менамояд, ки маҳдудият бояд ба андозаи моҳияти ҳуқуқ баробар 

бошад. Дар Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ203 бошад, 

дарҷ мегардад, ки имконияти ҷорӣ намудани маҳдудият ҷой дорад, агар он «зарур» 

бошад (банди 3-и моддаи 12, 18 ва 19). Дар ин ҳолат низ ба сифати ҳудуди маҳдудият 

мақсади ин маҳдудиятҳо номбар карда мешаванд, инчунин мутобиқатии маҳдудиятҳо 

бо мақсади гузошташуда нишон дода мешаванд, яъне мутаносибӣ. 

Ҳуҷҷати ҷамъбастии САҲА дар Вена аз соли 1989 муқаррар менамояд, ки 

маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонун бояд бо уҳдадории давлати иштирокчии 

ҳуқуқи байналмилалӣ ва уҳдадории байналмилалӣ мутобиқат намоянд (банди 17). 

Дар ҳуҷҷати ҷаласаи Копенгагении Конференсия оид ба ченаки инсонии САҲА аз 

соли 1990 ҳудуди маҳдудиятҳо мутаносибан бо мақсади қонунии онҳо муайян 

карда шуда, суиистифода ва худсарона татбиқ намудани онҳоро иҷозат 

намедиҳад204. 

Муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ бо дарназардошти омўзиши санадҳои қаблан 

ишорашуда шартҳо (ҳудудҳо)-и истифодаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро 

                                                           
201 Ҳуқуқи инсон. Маҷмўи санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ дар 8 ҷилд. Ҷ. 1. / Зери назарӣ 

Диноршоев А.М. – Душанбе, 2010. – С. 13. 
202 Ниг.: Диноршоев А.М. Асари зикршуда. – С. 15. 
203 Ниг.: Диноршоев А.М. Асари зикршуда. – С. 17, 20. 
204 Ниг.: Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8-ми томах. Т. 1 / Под ред. 

Диноршоева А.М. – Душанбе, 2009. – 328 с. 
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пешниҳод менамоянд. Аз ҷумла, Е.А. Лукашева ду шарти асосии маҳдуднамоиро 

матраҳ менамояд, яъне ҳуқуқҳо танҳо дар доираи қонуни федеративӣ маҳдуд 

карда мешаванд ва маҳдуд кардани ҳуқуқ дар ҳаҷми муайян205. Дар навбати худ 

А.М. Диноршоҳ се шарти маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро ҷудо менамояд: 

маҳдудият бояд дар қонун нишон дода шуда бошад, маҳдудият бояд мақсади 

ҳуқуқӣ дошта бошад, маҳдудиятҳо бояд дар ҷомеаи демократӣ зарур бошанд206.  

Аз нигоҳи мо, ба шартҳои ишорашуда бояд боз як шарти дигар, яъне шарти 

мутобиқат бо дигар ҳуқуқҳои инсон ворид карда шавад. Ин чор шарт ба таври 

зарурӣ дар тафсири умумии №27 (67) доир ба озодии ҳаракат (моддаи 12), ки аз 

ҷониби Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон сурат гирифтааст, маънидод карда 

шудаанд. Дар он қайд карда мешавад, ки таҳти шарти «муқаррарнамудаи қонун» 

бояд мавҷудияти меъёри мушаххасро дарк намуд, ки имконияти маҳдуд намудани 

ҳуқуқи инсонро пешбинӣ менамояд. Қонунҳои муқарраркунандаи маҳдудиятҳо 

бояд ба меъёрҳои возеҳ асос ёбанд ва ба шахсоне, ки иҷроиши онҳоро талаб 

менамоянд, набояд ваколатҳои бемаҳдудро вогузор намояд (банди 13)207. 

Мафҳуми «мақсади қонунӣ» ва «зарурат» барои ҳимояи чунин мақсадро Кумита 

ошкор намуда, иброз менамояд, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои 

иҷозатдодашуда хизмат намудани маҳдудиятҳо нокифоя мебошад, зеро онҳо бояд 

барои ҳимоя низ хизмат намоянд. Чораҳои маҳдудкунӣ бояд ба принсипи 

мутаносибӣ асос ёбанд; онҳо бояд барои иҷрои вазифаи муҳифизатии худ 

мувофиқ бошанд; онҳо бояд воситаи камтари маҳдудкунанда бошанд то тавассути 

он натиҷаи дилхоҳ ба даст оварда шавад; онҳо бояд бо манфиати 

муҳифизатшаванда мутаносиб бошанд. Аз ин рў, давлатҳо бояд кафолат диҳанд, 

ки ҳама гуна расмиёти марбут ба татбиқ ё маҳдуд кардани ин ҳуқуқҳо саривақт 

иҷро карда мешаванд ва барои татбиқи чораҳои маҳдудкунанда бояд далелҳои 

заруриро манзур намоянд (банди 15)208. Мутобиқат бо дигар ҳуқуқҳо маънои онро 

                                                           
205 Ниг.: Лукашева Е.А. Правовой статус человека и гражданина / Права человека. Учебник для вузов. – М., 1999. – 

С. 102-103. 
206 Ниг.: Диноршоев А.М., Искандаров Ш.Ф. Права человека. – Душанбе, 2011. – С. 43. 
207 Ниг.: Райя Xански и Мартин Шейнин. Прецедентные дела Комитета по правам человека. Институт прав 

человека. – Университет Або Академи (Турку), 2004. – С. 66. 
208 Ниг.: Райя Xански и Мартин Шейнин. Прецедентные дела Комитета по правам человека. Институт прав 

человека. – Университет Або Академи (Турку), 2004. – С. 66. 
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дорад, ки ҳангоми татбиқи маҳдудиятҳо дар ҳама ҳолат принсипи бунёдии 

баробарӣ ва манъи табъиз ба роҳбарӣ гирифта мешавад209. 

Барои маънидоднамоии ҳудуди маҳдудкунӣ аҳаммияти муҳимро 

«Принсипҳои Сиракуса» доро мебошанд. Ҳуҷҷати мазкур махсус барои 

маънидоднамоии маҳдудиятҳои дар ПБҲШС пешбинишуда қабул карда шудааст. 

Дар ҳуҷҷати мазкур муқаррароте мавҷуданд, ки ҳудуди маҳдудиятҳоро ҳам дар 

шакли умумӣ ва ҳам дар шакли мушаххас нишон медиҳанд. Ҳамин тавр, дар 

моддаи 2-и «Принсипҳои Сиракуса» муқаррароте дарҷ ёфтааст, ки мутобиқи он 

«дараҷаи маҳдудияти дар Паймон пешбинишуда набояд тавре маънидод карда 

шавад, ки моҳияти ҳуқуқҳои дигарро халалдор намояд». 

Ба ҷуз аз гуфтаҳои мазкур, маҳдудиятҳо бояд бо мақсадҳои матраҳнамудаи 

ПБҲШС мутобиқат намоянд (моддаи 5), набояд бо мақсадҳои дигар мавриди 

истифода қарор гиранд (моддаи 6), бояд ба андозаи муайян бошанд (моддаи 10), 

давлате, ки маҳдудиятҳоро истифода мебарад, набояд аз ҳадди пешбинишуда 

барои ноил шудан ба мақсад берун барояд (моддаи 11). Инчунин, дар моддаҳои 

«Принсипҳои Сиракуса» аксар маврид бо муқаррароте рў ба рў шудан мумкин 

аст, ки дар он ишора ба «худсарона» ва «беасос» татбиқ намудани маҳдудиятҳо 

карда мешавад (моддаҳои 7, 16, 34 ва ғ.), яъне онҳо бояд тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонун ҷорӣ карда шаванд ва дар ҷомеа зарур бошанд, на 

баръакс. Дар моддаи 9 қайд карда мешавад, ки ҳеҷ гуна маҳдудият набояд ба 

моҳияти банди 1 моддаи 2 ПБҲШС латма ворид намояд, ки дар он давлати аъзои 

Паймон уҳдадорӣ гирифтааст то ҳуқуқу манфиатҳои тамоми ашхоси дар 

қарамрави он қарордоштаро бидуни ҳеҷ гуна тафриқагузорӣ вобаста ба нажод, 

дин, ранги пўст, забон, эътиқоди сиёсӣ ё ақидаҳои дигар, ҷинс, баромади миллӣ ё 

иҷтимоӣ, вазъи иҷтимоӣ ва ғ. эҳтиром намояд. Ҳангоми муқаррар намудани 

маҳдудиятҳо ба ҳуқуқ (озодӣ), давлат набояд тарзе рафтор намояд, ки 

маҳдудиятҳои ҷоришуда боиси ба вуҷуд омадани табъиз бо омилҳои гуногун 

гардад210.  

                                                           
209 Ниг.: Райя Xански и Мартин Шейнин. Асари зикршуда. – С. 66. 
210 Ниг.: Сиракузские принципы в отношении положений Международного пакта о гражданских и политических 

правах, касающихся ограничений и отступлений // E/CN. 4/Sub. 2/1997/19 и Add. 1. 
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То кунун сухан дар бораи ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар 

ҳолати муқаррарӣ сурат гирифт. Аммо, дар ин замина набояд аз ҷой доштани 

маҳдудиятҳо дар ҳолати вазъияти фавқулода фаромўш кард, зеро онҳо дар дорои 

ҳудуди татбиқнамоии худ мебошанд. 

Дар асоси банди 1 моддаи 4 Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ 

ва сиёсӣ аз соли 1966 ҳангоми ба вуҷуд омадани вазъияти фавқулода дар давлате, ки 

бар асари он ҳаёти миллат таҳти хатар қарор мегирад ва дар бораи мавҷудияти чунин 

вазъият расман эълон карда мешавад, давлат метавонад тадбирҳоеро ба роҳбарӣ 

гирад, ки андозаи онро шиддати вазъият тақозо менамояд, инчунин ҳангоми ба амал 

татбиқ намудани он бояд принсипи зарурат ба инобат гирифта шавад, яъне хатари 

бавуҷудомада бояд ба таври воқеӣ муайян гардад (моддаи 54 Принсипҳои Сиракуса). 

Ҳамзамон, маҳдудиятҳо набояд боиси ба вуҷуд омадани табъиз вобаста ба омилҳои 

гуногун гардад (банди 1 моддаи 4 Паймон). 

Дар ҳамин замина, инчунин метавон аз моддаи 64-и «Принсипҳои Сиракуса» 

ёдовар шуд, ки дар асоси он «тадбирандешӣ иҷозат дода мешавад, танҳо баҳри 

пешгирӣ намудани таҳдидҳои воқеӣ ба ҳаёти миллат. Давлате, ки маҳдудиятро 

ҷорӣ менамояд, набояд ҳадди муқаррарнамудаи қонунро убур намояд»211.  

Аксарияти санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ҳолати 

дерогатсионӣ, яъне даст кашидан аз уҳдадориҳои худро барои давлатҳо пешбинӣ 

менамоянд. Дар баробари ин, сатҳи кам кардани уҳдадориҳо бояд ба хатари 

мавҷуда мутобиқат намояд ва дар тамоми марҳилаи амал асоснок карда шавад. 

Маҳдудиятҳо набояд бо уҳдадориҳои дигари давлат дар сатҳи байналмилалӣ 

мухолифат дошта бошанд. Ғайр аз ин, чораҳои маҳдудкунӣ бояд хусусияти 

муваққатӣ дошта бошанд. 

И.Д. Ягофарова санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор 

дода, иброз менамояд, ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо дар заминаи чунин 

ҳудуди умумиэътирофшуда ва мақсаднок амалӣ карда мешаванд:  

– маҳдудиятро танҳо барои мақсадҳое метавон татбиқ намуд, ки пешбинӣ 

гардидаанд, дар сурати ғайр он хусусияти ғайриқонуниро ба худ касб менамояд; 

                                                           
211 Ҳамон ҷо. 
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– маҳдудиятҳо бояд бо мақсадҳои гузошташуда мутаносиб бошанд; 

– маҳдудиятҳо набояд барои иҷрои дигар ҳуқуқу озодӣ ва уҳдадориҳо халал 

ворид намоянд; 

– маҳдудияти ҳуқуқ набояд моҳияти худи ҳуқуқро коҳиш диҳад; 

– маҳдудият набояд ба табъиз мубаддал гардад; 

– маҳдудияҳо бояд оқилона ва мақсаднок вобаста ба ҳолати мушаххас 

роҳандозӣ карда шаванд; 

– маҳдудиятҳо дар вазъияти фавқулода, бо дарназардошти ҳолатҳои қаблан 

ишорашуда, бояд хусусияти муваққат дошта бошанд212. 

Бо баррасӣ намудани гуфтаҳои фавқуззикр метавон иброз намуд, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқаррар намудани ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон тафовути куллӣ байни санадҳои ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ 

ба назар намерасад. Дар тамоми санадҳо ҳолати умумӣ ва мақсадноки ҳудуди 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон нишон дода шудааст, аз ҷумла, 

маҳдудиятҳо бояд дар заминаи қонун ва бо риояи қатъии талаботи пешбинишуда 

ҷорӣ карда шаванд; маҳдудиятҳо набояд ба санадҳои миллӣ ва байналмилалӣ 

мухолифат дошта бошанд; маҳдудиятҳо бояд танҳо бо мақсадҳои муайян татбиқ 

карда шаванд ва хусусияти ғайриқонунӣ надошта бошанд; маҳдудиятҳо бояд бо 

мақсади гузошташуда мутаносиб бошанд; маҳдудиятҳо набояд барои татбиқи 

дигар ҳуқуқу озодиҳо монеа эҷод намоянд; маҳдудияти ҳуқуқ набояд моҳияти худи 

ҳуқуқро коста гардонад; маҳдудиятҳо набояд ба ҳуқуқҳои муқарраршуда ба ҳайси 

«ҳуқуқҳои мутлақ» таъсир расонанд; маҳдудиятҳо набояд ба табъиз мубаддал гарданд; 

маҳдудиятҳо бояд оқилона ва ҳадафнок вобаста ба ҳолати мушаххас роҳандозӣ карда 

шаванд; маҳдудиятҳо дар ҳолати вазъияти фавқулода, бо дарназардошти ҳолатҳои 

ишорашуда, бояд хусусияти муваққатӣ дошта бошанд. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми муайян намудани ҳудуди маҳдудиятҳо бояд тамоми 

ҳолатҳои қаблан зикршуда ба инобат гирифта шаванд, зеро онҳо барои фароҳам 

овардани мувозинат байни манфиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятӣ замина фароҳам 

меоваранд. Ҳудуди маҳдудиятҳо бояд аз ҷониби мақомоти қонунгузор бо қабул 
                                                           
212 Ниг.: Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека: теоретико-правовой 

аспект / И.Д. Ягофарова // Академический юридический журнал. – 2002. – №4 (10). – С. 6-7. 
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намудани қонунҳо зарурӣ муайян карда шаванд. А. Шайо иброз менамояд, ки 

танҳо мақомоти қонунгузор метавонад исбот намояд, ки чораҳои татбиқшудаи 

танзими ҳуқуқӣ (маҳдудиятҳо) ба ҳуқуқҳои бунёдии ҳифзшаванда зарари 

камтарин мерасонанд213.  

Пас аз баррасии масъалаҳои вобаста ба ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

метавон як зумра хулосаҳоро матраҳ намуд. 

Якум, зери мафҳуми ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон маҷмуи 

меъёрҳо ва дастурҳое дар назар дошта мешаванд, ки бо назардошти арзишҳои 

иҷтимоии дар ҷомеа мавҷудбуда ба вуҷуд омада, ҳудуди истифодаи ҳуқуқу 

озодиҳои конститутсионии шахсро муайян менамоянд, инчунин ҳудуди татбиқи 

онҳоро дар доираи Конститутсия ва қонунҳо аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ 

ва мақомоти худидоракунӣ амиқ месозанд. 

Дуюм, бояд эътироф кард, ки Конститутсияи ҶТ бори нахуст дар қисми 3 

моддаи 14 принсипи умумиро ҷой дод, ки дар заминаи он маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон, 

тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, 

мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, саломатии аҳолӣ ва тамомияти арзии кишвар раво 

дониста мешавад.  

Ба тафсири васеи муқаррароти «танҳо ба андоза»-и иҷозат додан лозим нест, 

зеро қисми 1 ва 2 моддаи мазкури Конститутсия ба сифати ҳудуди муқаррарӣ 

баромад менамояд. Дар қисми якум пешбинӣ мешавад, ки «ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои 

байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд». Дар 

қисми дуюм бошад, дарҷ мегардад, ки «ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

бевосита амалӣ мешаванд. Онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти 

ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллӣ ва ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокмияти судӣ таъмин 

мегарданд». 

                                                           
213 Ниг.: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер. с венг.: монография. – М., 

1999. – С. 283.  
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Яке аз масъалаҳои муҳимро ҳангоми муайян намудани мундариҷаи маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ин аниқ намудани намуд ва таснифоти маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ташкил медиҳад. Намуди асосии сохти мавзуи 

таҳқиқшаванда ва аломатҳои онро муайян менамояд, таснифот бошад, 

фарогирандаи низоми сохташудаи мантиқие мебошад, ки мақсад аз он ба таври 

муфассал омўхтани мавзуи баррасишаванда аст. Дар ин қисмат, албатта, масъалаи 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд истисно буда наметавонад. 

Ҳамин тариқ, А.В. Стремоухов дар зери намудҳои маҳдудкунӣ воҳиди 

сохтори асосии навъро мефаҳмад, ки дорои хусусиятҳои умумии хос мебошанд214. 

Вай чунин намудҳои маҳдудиятҳоро бо назардошти асосҳои (аломатҳои) зерин 

ҷудо менамояд: 1) вобаста ба хусусияти мундариҷавӣ – ба моддӣ ва мурофиавӣ; 2) 

вобаста ба дарҷёбиашон дар қонун – ба бевосита (мустақим) ва бавосита 

(ғайримустақим); 3) вобаста ба табиати маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодӣ – ба 

шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 4) вобаста ба ҳуқуқии санади 

ҳуқуқӣ – ба қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ; 5) вобаста ба муҳлати амал – ба 

муваққатӣ ва доимӣ; 6) вобаста ба дараҷаи риояи қонунҳо – ба қонунӣ ва 

ғайриқонунӣ; 7) вобаста ба ҳаҷм – ба пурра ва қисман ҷудо мешаванд215. 

Андешаи мазкурро як гуруҳ олимони рус дастгирӣ намуда, онро ба таври худ 

боз такмил медиҳанд. Аз ҷумла, В.В. Барбин чунин намудҳои иловагиро 

пешниҳод менамояд: 1) вобаста ба ҳудуди амал – ба умумиҷумҳуриявӣ ва 

минтақавӣ (дар ҳудуди муайяни давлат); 2) вобаста ба шохаи ҳокимият, ки 

санадҳои маҳдудкунандаи ҳуқуқро қабул менамоянд – ба федералӣ, санадҳои 

субъектони ФР, санадҳои мақомоти маҳаллӣ, санадҳои мақомоти идоравӣ ва ғ.; 3) 

вобаста ба субъекте, ки маҳдудият нисбаташ татбиқ карда мешавад – ба 

маҳдудиятҳои мутааллиқ ба ҳамаи субъектҳо, маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон, 

маҳдуд кардани ҳуқуқи шаҳрванд, маҳдуд кардани ҳуқуқи субъектони махсус 

                                                           
214 Ниг.: Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав / К.К. Гасанов, А.В. 

Стремоухов // Правоведение. – 2004. – №1. – С. 168. 
215 Ниг.: Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав / К.К. Гасанов, А.В. 

Стремоухов // Правоведение. – 2004. – №1. – С. 168. 
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ҷудо мешаванд216. Е.В. Астафева низ инро такмил дода, чунин намудҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро матраҳ менамояд: 1) маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 2) маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионӣ, ки дар давраи вазъияти фавқулода боз доштани онҳо мумкин 

нест; 3) маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ, ки дар давраи вазъияти 

фавқулода, ҳолати ҷангӣ ва ё бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои дигарон, 

сохтори демократии давлат, амнияти ҷамъиятӣ, некуаҳволӣ ва ахлоқ боз 

доштанашон мумкин аст, ҷудо менамоянд217.  

Ҳамзамон дар илм мавқеъҳои дигар оид ба ҷудо намудани намудҳои 

маҳдудиятҳо ба мушоҳида мерасад. Мавқеи нисбатан паҳншуда ин ҷудо намудани 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба умумӣ ва махсус 

мебошад. Гуруҳи якумро баъзан «меъёрҳои умумӣ»218 ном мебаранд, ки ба ҳамаи 

ҳуқуқҳои асосӣ татбиқ карда мешавад ва ҳолати имконпазирии амалисозии 

маҳдудиятҳоро нисбати онҳо пешбинӣ менамояд. Гуруҳи дуюм бошад, ба 

ҳуқуқҳои мушаххас татбиқ карда шуда, меъёрҳо ва ҳолатҳоеро муқаррар 

менамояд, ки дахолати мақомоти давлатиро дар мавриди муайян ба вуҷуд меорад. 

Маҳдуд кардани умумӣ ва махсуси ҳуқуқҳои асосӣ ҳамчун қисмҳои «умумӣ» ва 

«махсус» алоқаманд мебошанд219. Дар навбати худ, маҳдудиятҳои махсуси 

ҳуқуқҳои асосиро метавон ба зергуруҳҳо ҷудо намуд. 

Инчунин, ҳангоми муайян кардани намудҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

муҳаққиқон ҳуқуқҳои мутлақ, яъне ҳуқуқҳое, ки маҳдуд карда намешаванд ва 

ҳуқуқҳое, ки маҳдуд карда мешаванд, ҷудо намудаанд. Хулосаҳо оид ба қувваи 

ҳуқуқии баъзе аз ҳуқуқҳои махсуси бунёдӣ моҳияти худро дар конститутсияҳои 

аксарияти давлатҳои дунё, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо намудаанд, зеро дар 

Конститутсяи ҶТ ба таври амиқ номгўйи ҳуқуқҳое, ки дар давраи вазъияти фавқулода 

нисбати онҳо маҳдудият ҷорӣ карда намешаванд, нишон дода шудаанд (моддаи 47). 

                                                           
216 Ниг.: Барбин В.В. Конституционно-правовые основания ограничений прав и свобод человека и гражданина и их 

реализация в деятельности органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 20. 
217 Ниг.: Астафьева Е.В. Виды ограничений конституционных прав и свобод / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – С. 151. 
218 Конституционное (государственное право зарубежных стран. В 4 т. Т. 1-2. Часть общая / Отв. ред. Б.А. 

Страшун. – М., 1999. – С. 134. 
219 Ниг.: Малько А.В. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в проекте Конституции РФ / А.В. Малько 

// Государство и право. – 1993. – №3. – С. 97. 
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Ҳамаи дигар ҳуқуқҳои асосии инсон, ба ғайр аз ҳуқуқҳои мутлақ ҳамчун 

ҳуқуқҳои нисбӣ ном гирифта мешаванд. Ҳуқуқҳои асосии нисбӣ он ҳуқуқҳое 

мебошанд, ки дорандагони онҳо ба хилофи дорандагони ҳуқуқҳои мутлақ, дорои 

уҳдадориҳои муайян мебошанд, яъне ашхосе, ки соҳиби ин ҳуқуқҳост, дар назди 

нафари дигар масъулият дорад220. 

Намудҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро баррасӣ намуда, ба қисмати 

таснифбандии он мегузарем. Дар илми ҳуқуқшиносӣ оид ба таснифбандии маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсон назарҳои мухталиф ҷой доранд. Ю.В. Казимирская 

масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсиро омўхта, чунин асосҳоро 

барои таснифбандии ҳуқуқҳои инсон пешбинӣ менамояд – вабаста ба ҳолат 

(ҳолати ҳуқуқӣ), мақсад, асос, субъектони маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд, мазмуни маҳдудиятҳо ва тартиби ҷорӣ намудани онҳо, мувофиқи 

мақсад аст то маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахсиро ба намудҳои зерин ҷудо намуд: 

I. Маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодӣ, унсури низоми одии ҳуқуқӣ аст: 1) маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодӣ бо мақсади муайян намудани ҳудуди рафтори қонунӣ: а) 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои хусусияти умумӣ дошта; б) маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои субъектони махсуси ҳуқуқ, аз ҷумла вобаста ба фаъолияти 

касбии онҳо; 2) маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо ҳангоми содир намудани 

ҳуқуқвайронкунӣ.  

II. Маҳдудкунӣ вобаста ба ҳолати вазъияти фавқулода: а) маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои шахсоне, ки қонунро риоя менамоянд; б) маҳдуд кардани ҳуқуқ 

ва озодӣ ҳангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ221. 

В.В. Маклаков иброз менамояд, ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

конститутсионӣ дар ду самт амалӣ карда мешаванд: а) маҳдудкунӣ дар асоси меъёрҳои 

истисноӣ ва ё меъёрҳои дар худи конститутсия мавҷудбуда; б) маҳдудкунӣ ва ҳатто 

пурра аз байн бурдани ҳуқуқу озодӣ ҳангоми ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода, 

ҳарбӣ, муҳосира ва дигар ҳолатҳои фавқулода дар кишвар222. 

                                                           
220 Ниг.: Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. 2-е доп. изд. – М., 1987. – С. 299. 
221 Ниг.: Каземирская Ю.В. Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека 

и гражданина в России и зарубежных странах: дис. … канд. юрид наук. – М., 2016. – 228 с. 
222 Ниг.: Маклаков В.В. Основы правового положения личности в буржуазных и развивающихся странах. – М.: 

ВЮЗИ, 1988. – С. 48-53. 
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М.В. Немтсев чунин таснифбандии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро 

матраҳ менамояд: 1) вобаста ба соҳаи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодӣ – маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсӣ ва маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 2) вобаста ба муҳлат – доимӣ ва муваққатӣ; 3) 

вобаста ба доираи амал – ба умумӣ (ба ҳамаи ҳуқуқу озодӣ татбиқ мешавад) ва 

инфиродӣ (ба ҳуқуқу озодиҳои мушаххас татбиқ карда мешавад); 4) вобаста ба 

ҳудуди истифодабарӣ – ба давлатӣ (федератсия ва субъектони он) ва мунисипалӣ; 5) 

вобаста ба мундариҷа – ба молиявию иқтисодӣ (манъи баъзе намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ), шахсӣ (ҳабс) ва ташкилию сиёсӣ (истеъфо ва ғ.)223. 

А.А. Зайтсев асосҳои маҳдудиятро мавриди омўзиш қарор дода, иброз 

менамояд, ки онҳоро бо чунин асосҳо таснифбандӣ намудан мумкин аст: вобаста 

ба ҳайати субъективӣ, онҳоро ба маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ, 

шаҳрвандони хориҷӣ, кормандон, шахсони мансабдор ва дигар, инчунин 

маҳдудиятҳое, ки нисбати ҳамаи субъектон якранг татбиқ мешаванд ва 

маҳдудиятҳое, ки ба категорияи шахсони алоҳида нигаронида шудаанд, ҷудо 

намудан мумкин аст. Маҳдудиятҳое, ки аз шакл (сарчашма)-и қонун берун 

меоянд, метавонанд дар санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ, принсипҳои 

умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ, Конститутсияи ФР, қонунҳои 

федеративӣ пешбинӣ шаванд ва бо ёрии дигар санадҳои ҳуқуқӣ, инчунин 

қарорҳои суд амалӣ карда шаванд. Ў қайд менамояд, ки чунин намуди 

маҳдудиятҳо фарқ карда мешаванд – маҳдудиятҳои ҳуқуқи конститутсионӣ 

(маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ), соҳавӣ ва байнисоҳавӣ224. 

Як гуруҳ олимон таснифбандии маҳдудиятҳоро вобаста ба аломатҳои зерин 

матраҳ менамоянд: а) мансубияти соҳавӣ (конститутсионӣ, маъмурӣ, гражданӣ, 

ҷиноятӣ ва ғ.); б) хусусият (моддӣ ва мурофиавӣ); в) санади ҳуқуқӣ, ки дар он 

маҳдудият ҷой дода шудааст (меъёрӣ, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дарҷ 

ёфтааст) ва ҳифзиҳуқуқӣ (дар санадҳои ҳифзиҳуқуқӣ инъикос гардидааст); г) ҳаҷми 

маҳдудият (пурра ва қисман); д) таҳия (мустақиман ва ғайримустақиман); е) табиати 
                                                           
223 Ниг.: Немцев М.В. Классификация конституционных ограничений прав и свобод [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://jurnal.org/articles/2008/uri40.html (дата обращение: 16.10.2019). 
224 Ниг.: Зайцев А.А. Ограничения прав и свобод человека в конституционной теории и практике: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Белгород, 2014. – 22 с. 
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ҳуқуқ ва озодӣ (маҳдуд кардани ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ғ.); ё) муҳлати амал 

(доимӣ ва муваққатӣ)225. 

Дар асоси фаҳмиши васеи ҳуқуқ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ В.В. Долинская 

чунин асосҳои маҳдуднамоиро пешниҳод намудааст: 1) вобаста ба мақсад; 2) 

вобаста ба субъект; 3) вобаста ба объект; 4) вобаста ба асосҳои бавуҷудоӣ ва 

қатъгардӣ; 5) вобаста ба ваколат; 6) вобаста ба соҳа ва ғ.226. 

В.С. Устинов намуди нави таснифоти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсонро матраҳ намудааст, аз ҷумла: а) маҳдудиятҳо дар заминаи конститутсия ва 

қонунҳо; б) маҳдудият нисбат ба ҳама ва ё танҳо категорияи мушаххаси аҳолӣ; в) 

маҳдудиятҳое, ки дар дилхоҳ ҳолат татбиқ карда мешаванд ва ё танҳо дар ҳолати 

вазъияти фавқулода ё ҳарбӣ ҷорӣ карда мешаванд227. Андешаи ба ин наздикро 

Б.С. Эбзеев матраҳ намуда, иброз менамояд, ки маҳдудиятҳои конститутсионӣ 

(ҳамчун умумӣ) ва маҳдудиятҳои ҳуқуқҳои конститутсионӣ (ҳамчун махсус) аз 

ҳам ҷудо карда мешаванд ва чунин навъи таснифоти маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои конститутсиониро пешниҳод намудааст: а) маҳдудиятҳои дорои 

хусусияти умумӣ, ки вобаста ба вазъи умумии конститутсионӣ ва ҳудуди 

иҷозатдодашуда амалӣ карда мешаванд, ки бояд ба ҳам мутаносиб бошанд; б) 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои асосӣ дар ҳолати вазъияти фавқулода; в) маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои асосӣ вобаста ба ҳолати ҳуқуқии гуруҳи алоҳидаи 

шаҳрвандон ва мансубияти онҳо ба давлати дигар228. 

Дар байни олимони ватанӣ А.М. Диноршоҳ ба масъалаи таснифбандии 

маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, бо дарназардошти 

андешаҳои дар илм мавҷудбуда чунин таснифоти маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро 

матраҳ менамояд: 1) Вобаста ба шарти эълоннамоӣ ва татбиқи маҳдудиятҳо: 

                                                           
225 Ниг.: Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к теоретическому / А.В. Малько // 

Правоведение. – 1993. – №5. – С. 20-21. 
226 Ниг.: Долинская В.В. Ограничения права собственности: понятие и виды / В.В. Долинская // Закон. – 2003. – 

№11. – С. 5. 
227 Ниг.: Устинов В.С. Основания и критерии ограничения прав и свобод личности в законодательстве и теории / 

В.С. Устинов // Теория и практика ограничения прав человека по Российскому законодательству и 

международному праву. – Ч. 1. – Н. Новгород, 1998. – С. 105. 
228 Ниг.: Эбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав / Б.С. Эбзеев // Теория и практика ограничения прав 

человека по российскому законодательству и международному праву. – Ч. I. – Н. Новгород, 1998. – С. 6-9; Эбзеев 

Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2005. – С. 

234-235. 
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маҳдудкунӣ дар ҳолати муқаррарӣ ва дар вазъияти фавқулода; 2) Вобаста ба 

мустаҳкамгардии ҳуқуқии маҳдудиятҳо – ба ҳуқуқи байналмилалӣ, конститутсионӣ 

ва соҳавӣ; 3) Вобаста ба субъектҳои чораҳои маҳдудкунанда – чораҳои умумии 

маҳдудкунӣ ва чораҳои махсуси маҳдудкунӣ; 4) Вобаста ба ҳудуди татбиқнамоии 

маҳдудиятҳо – ба умумимиллӣ ва маҳаллӣ; 5) Вобаста ба муҳлати татбиқи 

маҳдудиятҳо – ба доимӣ ва муваққатӣ ҷудо намудан мумкин аст229.  

Аз нигоҳи мо, мавқеи олимони ватанӣ дар самти таснифоти маҳдуд кардани 

ҳуқуқи инсон қобили дастгирӣ буда, доираи таснифоти мазкурро комилан фаро 

мегирад. Аз ин рў, дар кори худ ба он такя хоҳем намуд. 

Акнун, ба таври муфассал асосҳои таснифоти мазкурро мавриди баррасӣ 

қарор хоҳем дод. 

1. Вобаста ба шарти эълоннамоӣ ва татбиқи маҳдудиятҳо. Ин тақсимот 

маънои истифодаи шартҳоеро ифода менамояд, ки барои татбиқи чораҳои 

маҳдудкунӣ ҳамчун асос хизмат менамоянд. Дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

ду шарт мавҷуд аст – ҳолати умумии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд, ки дар шароити мўътадил (муқаррарӣ) ба вуҷуд меоянд ва дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии милливу байналмилалӣ моҳияти худро пайдо намудаанд ва маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҳолати вазъияти фавқулода, ки ҳамчун чораи 

истисноӣ маънидод карда мешавад. 

Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҳолати мўътадил 

тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқии гуногун амалӣ карда мешавад. Онҳо асосҳои 

ҳуқуқии худро дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ПБҲШС ва ПБҲИИФ, 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пайдо намудаанд. Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар ҳолати муайян ҳамчун 

асоси таъмин намудани тартибот, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахс ва дигар 

арзишҳои давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, бо дарназардошти манфиатҳои 

умумии халқи тоҷик, маънидод намудааст. Дар қисми 3 моддаи 14 Конститутсия 

пешбинӣ мегардад, ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҳолати 

                                                           
229 Ниг.: Диноршоев А.М. Теоретические аспекты классификации ограничений прав и свобод человека по 

законодательству Республики Таджикистан / А.М. Диноршоев // Научный вестник Волгоградского филиала 

РАНХиГС. Серия: Юриспруденция. – 2015. – №1. – С. 30-33. 
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мўътадил танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон, таъмини 

тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ ва тамомияти арзи 

ҷумҳурӣ раво дониста мешавад. 

Шарти дуюми маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар 

ҳолати вазъияти фавқулода мебошад. Вазъияти фавқулода чораи муваққатӣ ва 

қонунӣ мебошад, ки бо мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва давлат ҳангоми 

ба вуҷуд омадани таҳдиди воқеӣ ба низоми давлатӣ, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд, 

соҳибихтиёрӣ ва тамомияти давлатӣ, ё офатҳои табиӣ, ки дар натиҷа мақомоти 

давлатӣ наметавонанд ба таври муқаррарӣ фаъолият намоянд, эълон карда 

мешавад. Дар чунин ҳолат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

моддаи 46 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода»230 аз 3 

сентябри соли 1995 ҳуқуқ дорад дар давлат вазъияти фавқулода эълон намояд. 

Вазъияти фавқулода дар ҶТ бо дарназардошти моддаҳои 46-47 

Конститутсияи ҶТ ва Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии 

вазъияти фавқулода» эълон ва ҷорӣ карда мешавад. 

Дар баробари он ки дар давраи вазъияти фавқулода ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд маҳдуд карда мешаванд, аммо ҳастанд ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар ин 

ҳолат маҳдуд карда намешаванд. Ба ин категорияи ҳуқуқҳо метавон 

баробарҳуқуқии мардон ва занон (моддаи 17 Конститутсияи ҶТ), ҳуқуқ ба ҳаёт 

(моддаи 18 Конститутсияи ҶТ), кафолати ҳифзи судӣ ва ҳуқуқ ба ҳимоя (моддаи 

19 Конститутсияи ҶТ), эҳтимолияти бегуноҳӣ (моддаи 20 Конститутсияи ҶТ), 

дахлнопазирии манзил (моддаи 22 Конститутсияи ҶТ) ва ғайраро дохил намуд. 

2. Асоси дуюми таснифот тартиби мустаҳкамсозии қонунии маҳдудиятҳо 

мебошад. Бо дарназардошти асоси мазкур маҳдудиятҳоро метавон ба ҳуқуқи 

байналмилалӣ, конститутсионӣ ва соҳавӣ ҷудо намуд. Ба категорияи якум 

метавон як зумра санадҳои байналмилалиро ворид намуд, ки дар худ маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсоро пешбинӣ намудаанд, аз ҷумла ПБҲШС, ПБҲИИФ ва 

                                                           
230 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулодда» аз 3 ноябри 1995 сол, таҳти 

№95 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 1995. – №21. – Мод. 233; – 1997. – №23-24. – Мод. 356; – 2002. – №4. – Мод. 

254; – 2005. – №12. – Мод. 625; – 2008. – №10. – Мод. 795. 
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дигар санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон. Ба гуруҳи дуюм 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ғайр аз маҳдудиятҳои умумӣ, ки дар моддаи 14 пешбинӣ 

намудааст, ҳамзамон маҳдудиятҳои дигарро муқаррар менамояд. Масалан, дар 

моддаи 50 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мегардад, ки аъзои 

Ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ наметавонанд аъзои 

Маҷлиси миллӣ бошанд. Маҳдудиятҳои нисбатан васеътар оид ба ҳуқуқи инсон 

дар қонунгузории соҳавӣ мустаҳкам карда шудааст. Аз ҷумла, дар асоси Кодекси 

оилаи ҶТ231 шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ба фарзандӣ қабул намудани шаҳрванди 

ҶТ-ро надоранд ва ё дар моддаи 22 Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат бо 

коррупсия»232 маҳдудиятҳо барои таъин ё интихоб шудан ба мансабҳои давлатӣ ва 

мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда, пешбинӣ карда шудааст.  

3. Асоси дигар барои таснифоти маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ин 

субъектони чораҳои маҳдудкунӣ мебошад, ки метавон ба чораҳои умумии 

маҳдудкунӣ ва чораҳои махсуси маҳдудкунӣ ҷудо намуд. Чораҳои умумии 

маҳдудкунӣ ба доираи васеи субъектҳо мутааллиқ буда, асоси ҳуқуқии худро дар 

моддаи 14 ва 47 Конститутсияи ҶТ пайдо намудааст. Чораҳои махсуси 

маҳдудкунӣ бошад, ба доираи мушаххаси субъектон тааллуқ дорад. Масалан, дар 

асоси моддаи 50-и Конститутсияи ҶТ вакилони Маҷлиси намояндагон 

наметавонанд вакили дигар мақоми намояндагӣ бошанд, вазифаи дигареро иҷро 

намоянд ё ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. 

Ду асоси дигар бевосита бо масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар 

ҳолати вазъияти фавқулода алоқаманд мебошанд. Ба онҳо маҳдуд кардани ҳуқуқи 

инсон вобаста ба ҳудуди татбиқнамоӣ, ки метавон ба умумимиллӣ ва маҳаллӣ 

ҷудо намуд, ва вобаста ба муҳлати амал, ки метавон ба доимӣ ва муваққатӣ ҷудо 

намуд, дохил мешаванд. 

                                                           
231 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри 1998, таҳти №683 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 1998. – № 22. – Мод. 303; – 2006. – №4. – Мод. 196; – 2008. – №3. – Мод. 201; – 2010. – №7. – Мод. 

546; – 2011. – №3. – Мод. 177; – №12. – Мод. 855; – 2013. – №3. – Мод. 195; – 2015. – №11. – Мод. 960; – 2016. – 

№3. – Мод. 143; – №11. – Мод. 881; – 2017. – №1-2. – Мод. 18. 
232 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо коррупсия» аз 7 августи 2020 сол, таҳти №1714 // 

Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – №77. 
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Дар асоси моддаи 2 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода» – вазъияти фавқулода дар саросари 

ҶТ ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он бо Фармони Президенти ҶТ эълон карда 

мешавад ва Фармон фавран ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагон пешниҳод карда шуда, ба Созмони Милали Муттаҳид 

хабар дода мешавад. Фармони Президенти ҶТ дар бораи ҷорӣ намудани вазъияти 

фавқулода дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии ҶТ дар муҳлати на дертар аз се рўз аз лаҳзаи мавриди амал қарор 

гирифтанаш тасдиқ карда мешавад. Баъдан дар моддаи мазкур зикр карда 

мешавад, ки вазъияти фавқулодаро дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ба муҳлати се 

моҳ ҷорӣ намудан мумкин аст. Дар ҳолати зарурӣ ин муҳлат метавонад аз ҷониби 

Президенти ҶТ дароз карда шавад. Аз ин рў, маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар 

Тоҷикистон метавонад дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ва ё дар минтақаҳои 

алоҳидаи он ҷорӣ карда шавад. Инчунин, маҳдудиятҳо дар ҳолати вазъияти 

фавқулода дар тафовут аз маҳдудиятҳо дар ҳолати муқаррарӣ хусусияти 

муваққатиро доро мебошанд. 

Ҳамин тариқ, дар интиҳо метавон иброз намуд, ки ҳангоми муайян намудани 

мафҳуми маҳдуд кардани конститутсионии ҳуқуқу озодӣ бояд ба намудҳои 

таснифбандии он аҳаммияти зарурӣ дода шавад то истилоҳи мазкур ба таври амиқ 

маънидод гардад. Омўзиши намудҳои маҳдуд кардани ҳуқуқҳои асосӣ имкон 

медиҳанд, ки баъзе унсурҳои алоҳидаи он дуруст маънидод карда шаванд. Нишон 

додани мутлақии як қатор ҳуқуқҳои бунёдӣ қувваи махсуси ҳуқуқии онҳоро 

муайян намуда, имконнопазирии татбиқнамоии маҳдудиятҳоро дар ҳолати 

махсуси ҳуқуқӣ нисбати онҳо бозгўӣ менамояд. Таснифбандӣ имконият медиҳад 

то ҳудуд ва усулҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсонро комилан возеҳ 

намуда, тавассути он метавон дар татбиқи судманд саҳм гузошт. 
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БОБИ 2. НИЗОМИ ҲУҚУҚИИ МАҲДУД КАРДАНИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ 

КОНСТИТУТСИОНИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

2.1. Танзими ҳуқуқии конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

шахсӣ ва сиёсӣ дар ҳолати муқаррарӣ 

Тавре дар боби қаблӣ иброз гардид, татбиқи ҳуқуқҳои субъективӣ аз ҷониби 

шахс метавонад ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии давлату шахсони дигар таъсир 

расонад, аз ин рў зарурати маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ба миён меояд. 

Г.Б. Романовский қайд менамояд, ки «бо ёрии маҳдудиятҳо имконияти ноил 

гардидан ба дастовардҳои назаррас ҷой дорад, аз ҷумла, ҳамзистии иҷтимоӣ, яъне 

ҳамзистии одамон дар як қаламрав барои ноил шудан ба вазифаҳои умумии 

муштарак, пеш аз ҳама комёб гардидан ба мувафаққиятҳои инфиродӣ. Дар ин 

ҷода, нақши асосиро давлат иҷро менамояд»233. 

Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ ба таври умумӣ эътироф карда шудааст, ки 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар ду ҳолат маҳдуд намудан мумкин аст, 

яъне дар ҳолати муқаррарӣ ва вазъияти фавқулода. Новобаста аз он ки асосҳо, 

мақсад ва ҳудуди маҳдуднамоӣ дар ин ду ҳолат дорои хусусиятҳои ба ҳам шабеҳанд, 

аммо дар маҷмуъ онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ин рў, таҳлили ҳуқуқӣ ва 

татбиқи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар ин ду ҳолат, аҳаммияти назариявӣ ва 

амалиро дар ҶТ доро мебошад. 

Дар зербоби мазкур, мо ба таври муфассал оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқҳои 

конститутсионии инсон дар ҳолати муқаррарӣ истода мегузарем.  

Дар ибтидо мафҳуми ҳуқуқҳои асосии конститутсионии инсонро мавриди 

баррасӣ қарор медиҳем. Дар адабиёти ватанию хориҷӣ оид ба ҳуқуқи 

конститутсионӣ қайд карда мешавад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионӣ 

имкониятҳое мебошанд, ки дар Конститутсия сабт гардида, аз ҷониби давлат 

кафолат дода шудаанд ва ба ҳар кас имкон медиҳанд то намуд ва андозаи рафтори 

худро озодонаву мустақилона интихоб намуда, барои анҷом додани манфиатҳои 

иҷтимоии ба ў дода шуда, ҳам ба манфиати шахсӣ ва ҳам ба манфиати ҷамеа, 
                                                           
233 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни: монография. – М., 2001. – С. 81-82. 
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талош намояд234. А.М. Диноршоҳ иброз менамояд, ки «ҳуқуқҳои конститутсионии 

инсон на танҳо имкониятҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ мебошанд, ки маънои ҷудогона 

доранд, балки ҳамчун маҷмуи ягонаи воқеияти ҳуқуқие амал мекунанд, ки мақоми 

шаҳрвандро дар давлат муайян мекунанд. Гузашта аз ин, маҳз ҳуқуқ ва озодиҳои 

конститутсионӣ ба ташаккул ва татбиқи асосҳои конститутсионии давлат таъсири 

назаррас расонида, мазмуни сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии онро муайян 

мекунанд ва баин восита табиати ҳуқуқии онро зоҳир менамоянд»235. 

Хусусияти муҳимми ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионӣ мушаххас кардани 

онҳо дар қонунгузории соҳавӣ мебошад. Дар айни замон, ҳуқуқи конститутсионӣ 

хусусияти аввалиндараҷа дорад. Афзалияти ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионӣ дар он 

нуҳуфта аст, ки онҳо нисбат ба ҳуқуқҳои соҳавӣ дар сатҳи баландтар мустаҳкам карда 

шудаанд. Ғайр аз ин, мушаххаснамоӣ дар қонунгузории соҳавӣ на ба ҳуқуқҳои 

конститутсионӣ ва хусусиятҳои меъёрии он, балки ба раванди татбиқи онҳо аз ҷониби 

шаҳрвандон дахл дорад. 

Ҳамин тавр, ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ҳуқуқҳое мебошанд, ки дар 

Конститутсия дарҷ ёфтаанд. Дар ҶТ қисми бештари ҳуқуқҳои инсон дар боби 

дуюми Конститутсия мустаҳкам карда шудаанд, гарчанде як зумра ҳуқуқҳо дар 

бобҳои дигар инъикос ёфтаанд (масалан, ҳуқуқ ба фаъолияти озоди соҳибкорӣ дар 

боби якуми Конститутсияи ҶТ нишон дода шудааст). Онҳо низоми 

ҷудонашавандаи ҳуқуқи инсонро ташкил медиҳанд. И.И. Саидзода зикр 

менамояд, ки «ҳуқуқҳои инсон низоми ягона буда, аз ҳам ҷудонашавандаанд, зеро 

онҳо ба ҳар кас мутааллиқ буда, дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт дар амал татбиқ карда 

мешаванд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон дар алоҳидагӣ фаъолият намекунанд, балки бо 

ҳам дар ҳамкорӣ қарор доранд ва ҳамдигарро дар як низоми мукаммал такмил 

медиҳанд. Бо дарназардошти ин, низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро метавон 

ҳамчун маҷмуи ҳуқуқу озодиҳое тавсиф кард, ки дар асоси ваҳдати дохилӣ ва 

робитаи байниҳамдигарӣ ташаккул ёфтаанд»236.  

                                                           
234 Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2017. – С. 91. 
235 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 50. 
236 Муфас. ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой 

и общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид наук. – Душанбе, 2015. – 209 с. 
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Дар адабиёти ҳуқуқӣ асосҳои гуногуни таснифбандии ҳуқуқҳои 

конститутсионии инсон манзур карда мешаванд. Яке аз онҳо вобаста ба мундариҷа 

ва хусусияти танзимнамоии муносибатҳо мебошад, ки дар ин замина ҳуқуқу 

озодиҳои конститутсионии инсонро ба шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

ҷудо менамоянд. Муҳаққиқони ватанӣ иброз менамоянд, ки дар Конститутсияи ҶТ 

чунин тарзи таснифбандӣ ба назар намерасад, аммо аз моҳияти ҷойгирнамоии онҳо 

мушаххас намудан мумкин аст, ки чунин тартиб риоя шудааст. Конститутсияи ҶТ аз 

соли 1994 ҳуқуқҳои инсонро ба таври зайл пешбинӣ намудааст: ҳуқуқу озодиҳои 

шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ237. 

Минбаъд, мо таҳқиқоти худро маҳз дар заминаи таснифоти мазкур идома 

медиҳем.  

Дар ибтидо ҳуқуқу озодиҳои шахсиро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки 

олимони ватанию хориҷӣ ба он ҳуқуқҳои вобаста ба шахсияти инсон, мухторият 

ва озодии ў алоқамандбударо ворид менамоянд ва онҳо ҳамчун як шакли 

худшиносии шахсӣ хизмат намуда, ҳаёти шахсӣ ва озодии ҳар як фардро ҳифз 

менамоянд238. Ин ҳуқуқҳо аз рўйи табиати худ ҷудонопазиранд ва ба ҳар кас аз 

лаҳзаи таваллуд тааллуқ доранд, бевосита бо ҳаёти инфиродӣ ва шахсии инсон 

алоқаманд буда, ба мансубияти шаҳрвандии ў мутааллиқ намебошанд239. 

Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин гуруҳи ҳуқуқҳо дохил 

мешаванд: ҳуқуқ ба ҳаёт, озодӣ аз шиканҷа, дахлнопазирии шахсӣ, дахлнопазирии 

манзил, ҳуқуқ ба далнопазирии ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ, аз ҷумла маҳрамияти 

мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобироти шахс, ҳуқуқ ба озодии 

ҳаракат, интихоби ҷойи зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он, озодии ақида, 

виҷдон ва дин, ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ.  

Ҳуқуқи бунёдии шахсии инсон ин ҳуқуқ ба ҳаёт маҳсуб меёбад. Муҳаққиқи 

ватанӣ И.Х. Бобоҷонзода иброз менамояд, ки «ҳаёт бузургтарин ва муҳимтарин 

                                                           
237 Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2017. – С. 90; 

Рахмон Д.С. Права человека в условиях глобализации: теоретические и методологические проблемы. – Душанбе, 

2019. – 376 с.; Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность / Отв. 

ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 345 с. 
238 Ниг.: Саидов И.И. Асари зикршуда. – С. 88. 
239 Ниг.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 218. 
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дастоварди иҷтимоӣ ва ҳуқуқии шахс мебошад, зеро ҳама ҳуқуқу озодиҳои дигар 

дар сурати марги инсон маъно ва аҳаммияти худро аз даст медиҳанд»240. Ҳамин 

тариқ, ҳуқуқ ба ҳаёт асоси ҳуқуқи инсон мебошад ва аз ин ҳуқуқ ҳамаи ҳуқуқу 

озодиҳои дигар сарчашма мегиранд. Ба ибораи дигар, ҳуқуқ ба ҳаёт шарти асосии 

татбиқи дигар ҳуқуқу озодиҳо мебошад241.  

Ҳуқуқи мазкур дар моддаи 7 ЭУҲБ, моддаи 6 ПБҲШС ва моддаи 18 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам карда шудааст. Таҳлили 

муқаррароти зикршуда имкон медиҳанд то ду ҷанбаи ҳуқуқ ба ҳаётро муайян 

намоем: 1) таваллуд ва оғози зиндагӣ; 2) муайян намудани марг. 

Бояд тазаккур дод, ки дар илм ҳуқуқ ба ҳаёт ҳамчун ҳуқуқи мутлақ эътироф 

карда шудааст, яъне ба маҳдудият тобеъ нест. Аммо, дар баробари ин, 

қонунгузорӣ имконияти маҳрум сохтан аз ҳаётро пешбинӣ менамояд. Дар назари 

аввал, байни муқаррароти мазкур номувофиқӣ ва зиддият ба мушоҳида мерасад. 

Вале, ин чунин нест. Аз нигоҳи мо, моҳияти ин муқарраротро ба таври зарурӣ А. 

Азаров, В. Ройтер ва К. Хюфнер шарҳ додаанд242. Дар аксар маврид онҳо зикр 

менамоянд, ки «моҳияти ҳуқуқ ба ҳаёт дар мавҷудияти он нуҳуфта аст, зеро ҳама 

уҳдадоранд онро таъмин ва ҳифз намоянд. Агар мавҷудияти ҳуқуқ ҳамчун ҳуқуқи 

мутлақ амал намояд, пас ҳама метавонанд аз он ба таври баробар аз лаҳзаи 

таваллуд истифода баранд, ҷудонопазирӣ ва дахлнопазирии он маънои онро 

ифода менамояд, ки касе ҳақ надорад ин ҳуқуқро аз шахс ҷудо намояд. Давлат ва 

ҳокимият наметавонанд ҳуқуқ ба ҳаётро гиранд, аммо, масалан метавонанд худи 

ҳаётро аз байн баранд. Ба ин монанд, худи шахс наметавонад аз ҳуқуқ ба ҳаёти 

худ даст кашад, масалан аз ҳуқуқ ба ҳаёти худ дар нотариус даст кашад»243. Ба 

ибораи дигар ҳуқуқ ба ҳаёт ҳамчун ҳуқуқи мутлақ доираи васеи муносибатҳо – 

раванди оғози ҳаёт, фароҳам овардани шароити зарурӣ барои зиндагӣ ва ғайраро 

фаро мегирад. Аммо дар айни замон, худи ҳаёти инсон дар шароити муайян ба 

                                                           
240 Бабаджанов И.Х. Жизнь и смерть человека в аксиологическом и проприетарном измерении (теоретико-правовой 

анализ). – Душанбе: ЭР-граф, 2012. – С. 9. 
241 Ниг.: Постатейный научно-практический комментарий Конституции Российской Федерации коллектива ученых-

правоведов / Под рук. ректора МЕЮА, академика РАН О.Е. Кутафина / Отв. ред. издания д.ю.н., проф. Е.И. Козлова. – М.: 

Агентство (ЗАО) «Библиотечка Российской газеты», 2003. – VII. – С. 63. 
242 Ниг.: Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека. Международные и российские механизмы защиты. – М., 2003. – 

С. 16. 
243 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека. Международные и российские механизмы защиты. – М., 2003. – С. 16. 
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маҳдудиятҳо дучор мегардад. Дар ин замина, сухан дар бораи маҳрум сохтан аз 

ҳаёт меравад. Баръакси марги табиӣ, марги ғайритабиӣ бо таъсири омилҳои 

беруна ба амал омада, дар натиҷа тағйиротҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки бо вазифаи 

фаъолияти ҳаётӣ номувофиқанд. Марги ғайритабиӣ метавонад натиҷаи маҳрум 

сохтан аз ҳаёт ё натиҷаи амали ғайриқонунӣ бошад244. Маҳз бо роҳи қонунӣ 

маҳрум сохтан аз ҳаёт ҳамчун асос барои маҳдуд кардани ҳаёти инсон маънидод 

карда мешавад, ки мо доир ба ин масъала поёнтар ибрози назар хоҳем намуд. 

Аз ин рў, барои муайян кардани қонунияти маҳдуднамоии ҳуқуқ ба ҳаёт 

лозим аст то мундариҷаи ҳуқуқии мафҳуми мазкур ошкор карда шавад. 

Қонунгузории ҶТ танҳо асосҳои фарорасии маргро пешбинӣ менамояд. Дар 

асоси моддаи 150 Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017245 «муайянкунии 

фавт аз тарафи табиб, дар набудани табиб аз тарафи кормандони миёнаи тиббӣ 

гузаронида мешавад. Хулосаи тиббӣ дар бораи фавт дар асоси муайян шудани 

фавти бебозгашти пурраи мағзи сар (марги мағзи сар) мутобиқи дастурҳои аз 

ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ тасдиқшуда дода 

мешавад». Дар баробари ин, моддаи 1 Кодекси мазкур марги мағзи сарро пурра ва 

бебозгашт қатъ гардидани ҳама вазифаҳои мағзи сар, ки дар ҳолати кор кардани 

дил ва таҳвияи сунъии шуш ба қайд гирифта шудааст, маънидод менамояд246. Ба 

ибораи дигар, муайян намудани аз кор мондани мағзи сар ва бебозгашт будани он, 

барои амиқ намудани марги мағзи сар аҳаммияти калонро дорост. 

Раванди мураккабтар ин муайян намудани лаҳзаи оғози ҳаёт маҳсуб меёбад. 

Барои муайян кардани мазмуни мафҳумҳои якум ва дуюм онҳоро ба таври 

муфассал мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Оид ба масъалаҳои мазкур нуктаҳои 

назари мухталиф ҷой доранд. Қаблан дар илм андешае ҷой дошт, ки «аз рўйи 

қонун, ҳимояи ҳуқуқ ба ҳаёт аз лаҳзаи таваллуди кўдак оғоз меёбад, аммо 

қонунгузорӣ масъалаи марбут ба ҳифзи ҳуқуқи ҷанини инсонро танзим 

                                                           
244 Ниг.: Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Ф.М. Рудинского. Первое изд. – Волгоград, 2004; Второе изд. – М., 2006. – С. 85.  
245 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017, таҳти №1413 // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2017. – №5. – Мод. 270. 
246 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2017, таҳти №1413 // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2017. – №5. – Мод. 270. 
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намекунад»247. Солҳои охир доир ба ин масъала тағйироти ҷиддӣ ба мушоҳида 

мерасад. Андешае имрўз бештар тарафдори худро пайдо намудааст, ки лаҳзаи 

оғози ҳаёт бо бавуҷудоӣ ва ташаккули ҷанини инсон дар батни модар эътироф 

карда шавад. В.Н. Микитова иброз менамояд, ки «ҷанин ҳамчун сохтори биологӣ 

ба ягон узви зан шабоҳат надорад, зеро он инсонест, ки дар бадани модар 

меафзояд, аз ҷиҳати генетикӣ аз ў фарқ менамояд. Хуни модар наметавонад ба 

ҷанин ворид шавад, мувофиқи таркиб ва гуруҳ, мувофиқи генетика ҳар як 

ҳуҷайраи баданаш, ҷанин аз модар фарқ мекунад. Ҷанини инсон мақоми махсуси 

онтологӣ дорад: он «шахси имконпазир» аст»248. 

Пайдоиши ҳаёт ва лаҳзаи таваллуд моҳиятан бо падидаи ҳомиладории зан ва 

ҳалли минбаъдаи бори ў (таваллуд) алоқаманд аст. Лаҳзаи пайдоиши ҷанин – 

организм дар давраи аввали рушд – аз тухми бордоршуда (зигота) то пайдоиши 

қобилияти ғизохўрӣ ва ҳаракат фаъол мебошад. Аз ҳафтаи 28, аллакай таваллуди 

кўдаки зинда имконпазир аст. Дар тиб, маъмулан қабул карда шудааст, ки 

ҳомиладорӣ ба ҳисоби миёна 40 ҳафта давом менамояд. Таваллуд то 28 ҳафтаи 

ҳомиладорӣ «бачапартоӣ» номида мешавад ва ў имконияти зиндагӣ карданро 

надорад. Пеш аз муҳлат таваллуд намудан ин муҳлатест, ки аз 28 то 37 ҳафтаи 

ҳомиладорӣ ба вуҷуд меояд ва тифли таваллудшуда метавонад зинда монад. Аз 37 

то 40 ҳафта таваллуд дар вақташ маънидод карда мешавад. Аз 40 ҳафта зиёд, 

аллакай таваллуд дер маҳсуб меёбад. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои қаблӣ, метавон ба андешаи баъзе аз олимони 

ватанӣ розӣ шуд, ки лаҳзаи оғози ҳаётро на аз лаҳзаи таваллуд, балки аз лаҳзаи 

ташаккул ёфтани ҷанин дар батни модар ва шакли инсонро касб намудани он, 

маънидод менамоянд249.  

Мазмуни мафҳумҳои заруриро муайян намуда, акнун хусусиятҳои умумӣ ва 

махсуси маҳдудиятҳоро вобаста ба ҳаёт мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

                                                           
247 Веберс Я.Р. Осуществление и защита личных и имущественных прав. Ученые записки. Том №107. – Рига, 1968. 

– С. 33. 
248 Микитова Е.Н. Особенности правового статуса ребенка в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2004. – С. 44. 
249 Ниг.: Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 59. 
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Дар ибтидо бояд муайян кард, ки оё ягон шарти маҳдуд кардани оғози ҳаёт 

вуҷуд дорад ё не. Чӣ қадаре, ки ғайриодӣ бошад ҳам, дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон як қатор муқаррароте мавҷуданд, ки ба маҳдуд кардани оғози ҳаёт 

нигаронида шудаанд. Дар айни замон, раванди ҳомиладоркунӣ на танҳо табиӣ, 

балки ба таври сунъӣ низ рух медиҳад. Дар кодекси тандурустӣ ҳомиладоркунии 

сунъӣ ба маънои ҳомиладоркунии тухмҳуҷайра берун аз бадан ва кўчонидани 

ҷанини тақсимшудаистода ба ковокии бачадон шарҳ дода шудааст. Маҳз ин раванд 

як зумра маҳдудиятҳоро доро мебошад, ки дар моддаи 91-и Кодекси мазкур зикр карда 

шудааст. Таҳлили моддаи мазкур имкон медиҳад то чунин маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ ҷудо 

карда шаванд: 

– манъи ҳомиладоркунии сунъӣ ва ё кўчонидани ҷанин аз ҷониби ноболиғон 

ва занҳое, ки ғайри қобили амал ва ё қобилияти амалашон маҳдуд эътироф 

шудаанд, яъне танҳо занҳои калонсол, аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва равонӣ солим барои 

бордоркунии сунъӣ иҷозат дода мешаванд; 

– барои занони шавҳардор, бордоркунии сунъӣ танҳо бо розигии ҳамсар иҷозат 

дода мешавад; 

– ҳангоми истифодаи технологияи репродуктивӣ ба интихоби ҷинсияти кўдаки 

оянда роҳ дода намешавад, ба истиснои мавридҳое, ки имконияти ирсияти 

бемориҳое, ки ба ҷинс вобастаанд, мавҷуд бошанд; 

– манъи истифодаи ҷанини инсон бо мақсади тиҷорат ва истифода дар саноат. 

Инчунин, вақте сухан дар бораи раванди ҳомиладоркунии кўдак меравад, 

аҳаммияти муҳимро вазъи саломатии волидон доро мебошад. Мутаассифона, дар 

Тоҷикистон то ҳол анъанаҳои мавҷудбуда истифода бурда мешаванд, ки яке аз 

онҳо ин никоҳи хешутаборӣ мебошад ва дар натиҷаи он фарзандони аз лиҳози 

ҷисмонӣ ва равонӣ носолим таваллуд мешаванд. Ба ин масъала Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни Паёми худ ба 

Маҷлиси Олӣ ба таври махсус, қайд намуданд: «Дар байни ҷавонон шумораи 

издивоҷҳо байни хешовандони наздик меафзояд, ки ин сабаби таваллуди 

кўдакони маъюб мегардад. Аз ин рў, ба вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ, адлия, кумитаҳои кор бо оила ва занон, дин, танзими анъана ва 
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ҷашну маросимҳои миллӣ супориш дода мешавад, ки бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ 

масъалаи гузаштан аз муоинаи ҳатмии тиббии шахсони ба издивоҷ 

воридшавандаро, инчунин пешгирии издивоҷи хешовандони наздикро ба Ҳукумат 

пешниҳод намоянд»250. Дар заминаи дастуру ҳидоятҳои Президенти ҶТ дар 

моддаи 15 Кодекси оилаи ҶТ муоинаи тиббӣ ҳатмӣ гардид. 

Дар натиҷа, барои ҳалли ин мушкилот, дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон як қатор чораҳои маҳдудкунанда мақаррар карда шуд, аз ҷумла:  

– манъи ақди никоҳ байни хешовандони наздик (падар ё модар бо фарзанд, 

бобо ё бибӣ бо набераи худ); байни бародарону хоҳарони айнӣ ва ўгай (ки аз як 

падар ё як модаранд); байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар; 

байни тағо ва ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, амма ва ҷиян; байни 

шахсоне, ки аз як зан шир макидаанд; байни шахсоне, ки аз муоинаи тиббии 

ҳатмӣ нагузаштаанд; байни фарзандхондагон ва фарзандхондшудагон; байни 

шахсоне, ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории руҳӣ ё сустақлиаш 

(ноқисулақлиаш) ғайри қобили амал эътироф кардааст; байни шахсоне, ки суд 

қобилияти амали яке аз онҳоро бо сабаби суиистеъмол намудан аз машруботи 

спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ё дигар 

моддаҳои мадҳушкунанда маҳдуд намудааст; байни шахсоне, ки суд яке аз онҳоро 

бо сабаби суиистифодаи нўшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти 

маҳдуди амал эътироф намудааст (м. 14 КО ҶТ). 

– ҳангоми аз муоинаи ҳатмии тиббӣ нагузаштани тарафҳои никоҳшаванда 

мақомоти САҲШ онҳоро ба қайди давлатӣ намегирад. 

Ҷанбаи дуюми маҳдуд кардани ҳуқуқ ба ҳаёт ин ҳолатҳои маҳрум сохтан аз 

ҳаёт ба ҳисоб меравад. Ба ибораи дигар, мо бояд ҳолатҳоеро ҷудо намоем, ки 

маҳрум сохтан аз ҳаёт ҷиноят ба ҳисоб намеравад. 

Ба он дохил мешаванд: 

– ҳолати мудофиаи зарурӣ; 

– зарурати ниҳоӣ; 

                                                           
250 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 

23.04.2014 с. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.prezident.tj/node/195 (санаи муроҷиат: 

07.10.2019). 
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– иҷрои фармон ё амр; 

– ҳукми қатл.  

Се ҳолати аввали маҳрум сохтан аз ҳаёт дар қонунгузории соҳавӣ дарҷ 

ёфтааст, танҳо ҷазои қатл моҳияти ҳуқуқи конститутсионӣ дорад. 

Ба таври мухтасар асосҳои мазкурро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Ҳолати мудофиаи зарурӣ – шахсони воқеӣ ва мансабдор метавонанд 

субъекти амали ғайриқонунӣ бошанд, аз ин рў, ҳама, сарфи назар аз таълимоти 

касбӣ ё дигар омодагии махсус ва вазифаи расмиаш, ба ҳимояи зарурӣ ҳуқуқи 

баробар доранд. 

Дар моддаи 40 Кодекси ҷиноятии ҶТ қайд мегардад, ки эҳтимолияти 

расонидани зарар ба шахси таҷовузкор ҷой дорад, сарфи назар аз қобилияти 

фирор ё кумак ба шахсони дигар ё мақомоти дахлдор. Барои «субъектони 

махсус»-и мудофиа, аз ҷумла кормандони ҳифзи ҳуқуқ, дар сурати ҳамла ба ҳаёт 

ва саломатии шахси дигар аз ҷониби таҷовузкор, пахш намудани ў на ҳуқуқ, 

балки вазифаи касбӣ мебошад251. 

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ масъалаи истифодаи силоҳи оташфишонро 

аз ҷониби корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, махсусан кормандони милитсия 

пешбинӣ намуда, муқаррар мекунанд, ки «дар ҳама ҳолат истифодаи барқасдонаи 

қувваи марговар танҳо дар сурате иҷозат дода мешавад, ки агар барои муҳофизат 

аз марг комилан ногузир бошад»252. Илова бар ин, бояд қайд намуд, ки шахсони 

дар боло ишорашуда наметавонанд аз силоҳҳои оташфишон ва муҳиммоти ҷангие 

истифода баранд, ки ҷароҳатҳои вазнинро ба вуҷуд меоранд ё манбаи асосии 

хавфи амалҳои номатлуб мебошанд253. 

Вобаста ба зарурияти ниҳоӣ – Кодекси ҷиноятӣ ду шарти асосиро пешбинӣ 

менамояд, ки ғайриқонунӣ будани кирдорро истисно менамояд. Якум, ҳангоми 

                                                           
251 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998, таҳти №575 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 1998. – №9. – Мод. 68; – 1999. – №12. – Мод. 316; – 2009. – №3. – Мод. 80; – 2010. – №3. – Мод. 155; – 2014. – 

№3. – Мод. 141; – 2015. – №3. – Мод. 198-199; – 2016. – №3. – Мод. 127; – 2017. – №1-2. – Мод. 2-3; – 2018. – №1. – Мод. 4-5. 
252 Ст. 9 «Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка». 
253 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998, таҳти №575 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 1998. – №9. – Мод. 68; – 1999. – №12. – Мод. 316; – 2009. – №3. – Мод. 80; – 2010. – №3. – Мод. 155; – 2014. – 

№3. – Мод. 141; – 2015. – №3. – Мод. 198-199; – 2016. – №3. – Мод. 127; – 2017. – №1-2. – Мод. 2-3; – 2018. – №1. – Мод. 4-5. 
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хавфи бевосита ба манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванда. Дуюм, имконнопазирии 

бартараф намудани зарар бо дигар роҳу васила ва ба вуҷуд омадани зарурати ниҳоӣ. 

Вақте сухан дар бораи имкони муайян намудани ҳолати зарурати ниҳоӣ 

меравад ва бо маҳрум сохтан аз ҳаёти инсон тавсиф карда мешавад, яке аз 

меъёрҳои қонунӣ ин шароити объективӣ маҳсуб меёбад, яъне зарари 

расонидашуда (шумораи шахсони аз ҳаёт маҳрумшуда) бояд камтар аз зарари 

пешгиришуда (шумораи ҷони наҷотёфта ва таҳдид ба марг) бошад. Метавон гуфт, 

ки зарурати ниҳоӣ дар заминаи принсипи аз меъёр камтар будани зарар ба вуҷуд 

омадааст. Чунин меъёри объективӣ барои арзёбии аҳаммияти манфиатҳои 

муқоисашаванда (аз як тараф, манфиатҳои муҳофизатшаванда, аз тарафи дигар, бо 

назардошти қонуншиканӣ) ба эътирофи баробарии ҳаёти субъектҳои гуногун асос 

ёфтааст. Барои қонун дар ҳолати зарурати ниҳоӣ ҳаёти шахси риоякунандаи 

қонун ва ҷинояткор, шахси ноболиғ ва пиронсол, шахси солим ва носолим арзиши 

баробар дорад254. 

Иҷрои фармон ё амр имкони иҷрои фармоиш ё дастурро дар назар дорад. 

Ҷавобгари ҷиноят барои расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатӣ дар ин ҳолат 

мутобиқи моддаи 45 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсе мебошад, ки 

фармон ё амри ғайриқонунӣ додааст.  

Ҷазои қатл. Масъалаи мазкур дар илм баҳсҳои зиёдро ба вуҷуд овардааст. 

Бештари онҳо татбиқи ҷазои қатлро поймолкунии ҳуқуқи инсон маънидод 

менамоянд255. Гуруҳи дигар бошад, тарафдорӣ аз татбиқи ҷазои қатл намуда, онро 

роҳи асосии мубориза бо ҷинояткорӣ маънидод менамоянд256. 

Мо ба масъалаи мазкур ба таври муфассал назар наменамоем, танҳо ҷазои 

қатлро ҳамчун чораи маҳдудкунандаи ҳуқуқ ба ҳаёт мавриди баррасӣ қарор 

медиҳем. Таҳлили моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон 

медиҳад, ки барои татбиқи ҷазои қатл ду шарти асосӣ мавҷуд аст: 

1) Барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин, ки дар Кодекси 

                                                           
254 Ниг.: Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Ф.М. Рудинского. Первое изд. – Волгоград, 2004; Второе изд. – М., 2006. – С. 89. 
255 Ниг.: Михлин А.С. Высшая мера наказания: История, современность, будущее. – М.: Дело, 2000. – С. 111. 
256 Ниг.: Малько А.В. Смертная казнь как правовое ограничение / А.В. Малько // Государство и право. – 1993. – 

№1. – С. 77-78. 
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ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст ва дар асоси моддаи 59 

Кодекси ҷиноятии ҶТ ҷазои қатл барои содир намудани чунин ҷиноятҳои 

махсусан вазнин дар шакли паронидан татбиқ карда мешавад: одамкушӣ (қисми 2 

моддаи 104), таҷовуз (қисми 3 моддаи 138), терроризм (қисми 3 моддаи 179), 

генотсид (моддаи 398), биотсид (моддаи 399). Дар баробари ин, ҷазои қатл нисбат 

ба занон ва ноболиғон (шахсони то синни 18-сола) татбиқ карда намешавад. 

2) Ин ҳукм танҳо аз ҷониби суд ба амал бароварда мешавад. Конститутсияи 

ҶТ ва Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра шартҳои 

иловагиро дар ин замина пешбинӣ менамояд, аз ҷумла иштироки ҳатмии адвокат 

(моддаи 51 КМҶ ҶТ), тасдиқи айбдоркунӣ аз ҷониби Прокурори генералии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовинони ў, сарпрокурори ҳарбӣ, прокурори ВМКБ, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе, прокурори нақлиёти Тоҷикистон ва муовинони ў 

(моддаи 248 КМҶ ҶТ), баррасӣ намудани парвандаи мазкур танҳо аз ҷониби суди 

ВМКБ, суди вилоятҳо, суди шаҳри Душанбе (моддаи 252 КМҶ ҶТ) ва ғ. Омўзиши 

меъёрҳои матраҳшуда ба мо имкон медиҳанд то хулоса намоем, ки амали 

шахсоне, ки ин ҳукмро баровардаанд ва амали иҷрокунандагони ин ҳукм ба 

сифати ҷиноят баромад наменамояд. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили анҷомдодашуда, мо метавонем иброз 

намоем, ки мавҷудияти маҳдуд кардани ҳуқуқ ба ҳаёт дар айни замон ба таври 

амиқ асоснок карда шудааст. 

Дар низоми ҳуқуқҳои шахсӣ мавқеи назаррасро ҳуқуқи дахлнопазирии шахсӣ 

ишғол менамояд. Г. Овадюк қайд менамояд, ки ин ҳуқуқ «яке аз манфиатҳои 

муҳимми иҷтимоӣ мебошад,… на танҳо шароити заруриро барои пурра қонеъ 

намудани ниёзи шахс ба вуҷуд меоварад, балки рушди ҷомеаи демократиро низ 

таъмин менамояд»257. 

Ин ҳуқуқ дар низоми ҳуқуқҳои инсон мавқеи марказиро иҷро менамояд. Агар 

ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ вайрон карда шавад, пас дигар ҳуқуқҳо низ 

поймол карда мешаванд. Муносибат бо озодӣ ва дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, 

инчунин ҳимоя намудани онҳо – бешубҳа сатҳи камолот ва ташаккули давлати 
                                                           
257 Овадюк Г.Т. Конституционное право на личную неприкосновенность человека и гражданина в Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 49. 
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ҳуқуқбунёдро бозгўӣ менамояд. Ф.М. Рудинский се намуди дахлнопазириро ҷудо 

менамояд: ҷисмонӣ, ахлоқӣ ва маънавӣ. Ба дахлнопазирии ҷисмонӣ дахлнопазирии 

ҳаёт, саломатӣ, бадан ва ғайра дохил мешаванд. Дахлнопазирии ахлоқӣ – ин ҳимоя ва 

дахлнопазирии шаъну шараф, обрў ва ғ. мебошад. Таҳти дахлнопазирии маънавӣ 

озодии изҳори ирода ва ҳимоя аз маҷбуркунии ғайриқонунӣ дар назар дошта 

мешавад258. 

Масъалаи амалисозии ҳуқуқи мазкурро олими ватанӣ А.И. Имомов мавриди 

баррасӣ қарор дода, иброз менамояд, ки «меъёрҳои конститутсионӣ дар бораи 

дахлнопазирии манзили шахс (моддаи 22) ва кафолати маҳрамияти мукотиба, 

суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобироти шахс (моддаи 23) низ яке аз 

самтҳои таъмини дахлнопазирии шахс мебошанд. Дар бораи ҳаёти шахсии инсон 

бе розигии ў ҷамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот 

манъ аст. Сарфи назар аз он ки инсон дар манзили шахсӣ ё манзили захираи 

давлатӣ истиқомат дорад, давлат дахлнопазирии ӯро кафолат медиҳад. Зўран ба 

манзили шахс ворид шудан ё аз манзил набаромадан хилофи қонун буда, 

дахлнопазирии манзилро халалдор мекунад. Ҳамчунин тавассути асбобҳои 

техникӣ манзили шахсро назорат бурдан ва воситаҳои шунавоиро истифода 

бурдан манъ аст. Бо мақсади ҳифзи ҳуқуқҳои дигар шаҳрвандон, ба манзили шахс 

дохил шудан бояд мувофиқи қоидаҳои муқарраршуда сурат гирад. Муҳофизати 

маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобирот дар 

қонунҳои соҳавӣ танзим ёфта, ба таъмини он мақомоти дахлдор, корхонаю 

муассисаҳои алоқа масъул мебошанд. Баробари ин тартиби махсуси манъ 

гузоштан ба мукотиба, аз корхонаю муассисаҳои алоқа ёфта гирифтани он бо 

иҷозати прокурор ё бо қарори суд сурат мегирад. Дар ҳолати пайдо шудани 

таҳдид ба ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳо ва моликияти шахси алоҳида бо аризаи 

ў ё бо ризоияти хаттии ў ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иҷозат дода мешавад, ки 

гуфтугў аз телефонӣ шахсӣ дар асоси қарори роҳбари мақомоте, ки фаъолияти 

оперативӣ-ҷустуҷўӣ мебарад, гўш карда шавад. Дар қонунҳо ҳолатҳое пешбинӣ 

карда шудаанд, ки бе ризоияти шахс дар бораи ҳаёти шахс ҷамъ овардан ва 
                                                           
258 Ниг.: Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Ф.М. Рудинского. Первое изд. – Волгоград, 2004; Второе изд. – М., 2006. – С. 202. 
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истифода намудани маълумот иҷозат дода шудааст. Муҳим аст, ки ингуна амалҳо 

бо риояи тартиби муайяншуда сурат гирад»259. 

Бо дарназрдошти гуфтаҳои фавқуззикр метавон ба хулосае омад, ки масъалаи 

муайян намудани маҳдуд кардани ҳуқуқи мазкур аҳаммияти муҳимро доро 

мебошад. Қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд, ки маҳдуд кардани ҳуқуқи мазкур 

танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ иҷозат дода мешавад. Ба таври мухтасар асосҳои 

мазкурро мавриди таҳлил қарор дода, аз дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ оғоз 

менамоем. Олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсиро 

муайян намуда, ба он имконияти истифода аз кафолатҳои давлатӣ баҳри танзим 

намудани маълумотҳо оид ба ҳаёти шахс, пешгирии ифшои маълумотҳои шахсӣ 

ва маҳрамонаро дохил менамоянд.  

Конститутсияи ҶТ имконияти татбиқи маҳдуднамоии ҳуқуқ ба дахлнопазирии 

ҳаёти шахсиро бо риояи як қатор шартҳо иҷозат додааст: имконияти ба ҳаёти 

шахсӣ мудохила намудан танҳо дар асоси қонун ва бо мақсади таъмини ҳуқуқу 

озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ 

ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад; қонун бояд доираи 

шахсонеро, ки ҳуқуқи дахолат ба ҳаёти шахсиро доранд, муайян кунад; 

воридшавӣ ба соҳаи ҳаёти шахсӣ набояд худсарона сурат гирад, балки бо риояи 

тартиби дахлдор (масалан, иҷозати суд ва ғ.). Ҳамин тариқ, маҳдуд намудани ин 

ҳуқуқ низ ба мисли дигар ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд 

бояд мутаносиб, дар асоси қонун ва бо мақсади ҳимояи асосҳои сохтори 

конститутсионӣ, ахлоқ, саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини 

мудофиаи мамлакат ва амнияти давлат сурат гирад. Ҳамаи ин шартҳо дар заминаи 

мурофиавӣ барои ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо талаботи қатъӣ мегузоранд260. 

Дар ин замина қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои мушаххасеро 

муқаррар менамояд, ки имконияти маҳдуд кардани ҳуқуқ ба дахлнопазирӣ иҷозат 

дода шудааст. Яке аз чунин асосҳо гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ бо 

мақсади ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳимми шахс ва давлат, саркўб ва ошкор 
                                                           
259 Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. 

– Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
260 Ниг.: Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Ф.М. Рудинского. Первое изд. – Волгоград, 2004; Второе изд. – М., 2006. – С. 230. 
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кардани амали террористӣ мебошад. Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди 

терроризм» низоми ҳуқуқии амалиёти зиддитеррористиро муқаррар намуда, 

назорати гуфтугўҳои телефонӣ, маълумотҳои гуногун ва дигар чорабиниҳоро 

пешбинӣ менамояд261.  

Дар асоси моддаи 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-

ҷустуҷўӣ»262 мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўӣ ҳангоми 

гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷўӣ риояи ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрвандро ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, 

дахлнопазирии манзил ва маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот 

ва мухобироти шахсӣ таъмин менамояд. Сипас, дар моддаи 9 қонуни мазкур 

муқаррар карда шудааст, ки «баррасии мавод дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои 

конститутсионии шаҳрвандон ба маҳрамияти мукотиба, гуфтугўҳои телефонӣ, 

муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар, ки тавассути 

шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, дахлнопазирии 

манзил ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷўӣ аз ҷониби 

прокурори ваколатдор, судяи ба он ваколатдодашуда, чун қоида, дар ҷои 

гузаронидани чунин чорабиниҳо ё дар маҳалли ҷойгиршавии мақомоте, ки 

гузаронидани онҳоро дархост намудааст, сурат мегирад. Маводи номбурдаро 

прокурори ваколатдор, судя бе иштироки котиб, шахсан ва фавран баррасӣ 

менамоянд. Прокурори ваколатдор судяи ба он ваколатдодашуда ҳуқуқ надоранд, 

ки баррасии чунин маводро дар ҳолати пешниҳод гардидан рад намоянд». 

Инчунин, дар Кодекси мурофиаи ҷиноятии ҶТ муқаррар карда шудааст, ки 

ҳуқуқҳои дар моддаҳои 22 ва 23 Конститутсияи ҶТ пешбинишуда танҳо дар асоси 

қарори суд маҳдуд карда мешаванд. Ҳамин тавр, назорат ва сабти суҳбатҳои 

телефонӣ, таъини ҳабс ба ашёи почта ва телеграф танҳо дар асоси қарори суд ба 

амал бароварда мешаванд ва он ҳам вақте сурат мегирад, агар ин маълумот, ашё 

ва ҳуҷҷат барои парвандаи ҷиноятӣ муҳим бошад. Дар ин сурат муфаттиш ба суд 

                                                           
261 Ниг.: Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Ф.М. Рудинского. Первое изд. – Волгоград, 2004; Второе изд. – М., 2006. – С. 230. 
262 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» аз 19 майи соли 2009, таҳти №524 // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2009. – №5. – Мод. 331; – 2010. – №7. – Мод. 555; – 2011. – №12. – Мод. 

846; – 2013. – №11. – Мод. 786; – 2014. – №11. – Мод. 662. 
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дархост ирсол менамояд ва мунтазири ҷавоб мешавад. Танҳо дар асоси қарори суд 

ў ҳаққи ҳабс намуданро ба даст меорад. Инчунин, бо қарори суд, ў метавонад 

маълумоти дар паёмҳои электронӣ мавҷудбударо тафтиш ва гирад, агар онҳо 

барои парвандаи ҷиноятӣ аҳаммият дошта бошанд. 

Инчунин, бояд дахлнопазирии маълумотро мавриди баррасӣ қарор дод, зеро 

он сирри бевоситаи шахсро ташкил дода, баъдан ба сирри касбӣ мубаддал 

мегардад. Мувофиқи Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017 «сирри тиббӣ 

фарогирандаи маълумотҳое мебошад, ки табиб ҳангоми иҷрои вазифаи касбии 

худ ба даст меорад ва вазифадор мегардад то онро пинҳон нигоҳ дорад. Ифшои он 

танҳо бо розигии хаттии шахс ва ё намояндаи қонунии ў иҷозат дода мешавад. 

Аммо, ҳолатҳои истисноие мавҷуданд, ки имконияти ифшо намудани онҳо ҷой 

дорад. Якум, агар шаҳрванд бо сабаби вазъи саломатӣ иродаи худро баён карда 

натавонад ва ин маълумот барои муоинаи тиббӣ ва табобати минбаъдаи ў зарур 

бошад. Дуюм, ин бо таҳдиди паҳншавии бемориҳои гуногуни сироятӣ 

имконпазир мегардад. Сеюм, дар сурати расонидани ёрии тиббӣ ба ноболиғ ва аз 

натиҷаи он огоҳ намудани волидон ё намояндаи қонунии ў оид ба вазъи 

саломатии кўдак». Дар асоси қонуни ҶТ «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 

адвокатӣ» аз 18 марти соли 2015 «агар сирри адвокатиро мавриди баррасӣ қарор 

диҳем, пас фош намудани он танҳо дар сурате иҷозат дода мешавад, ки агар 

маълумот ва ашёе, ки дар ҷараёни чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷўӣ ё амалҳои 

тафтишотӣ ба даст оварда шудаанд, ҳамчун далели айбдоркунӣ истифода 

шаванд». Ҳамин тариқ, маҳдуд намудани ҳуқуқҳои дар моддаи 22 ва 23 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, дар асоси қонун бо қарори 

суд сурат мегиранд ва мақсад аз он таъмини амнияти давлат, ҳимояи ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, саломатӣ ва ахлоқи ҷомеа маҳсуб меёбад. Инчунин, 

муҳим аст то онҳоро набояд ба таври мутлақ маънидод намуд, зеро иҷрои онҳо 

дар муҳлати муайян сурат мегирад. 

Дар навбати худ, дахлнопазирии манзил маънои маъни вуруд ба манзили 

шахсро бидуни иродаи ў, инчунин ҷамъ овардани маълумотҳо дар бораи 

ҳодисаҳое, ки дар дохили манзил рух медиҳанд, ифода менамояд. Аз ҷумла, 
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истифодаи воситаи техникӣ барои гўш кардани суҳбатҳо дар манзил ва мушоҳидаи 

визуалии манзил иҷозат дода намешавад. Дохилшавӣ ба манзили шахс бидуни 

ризоияти ў дар ду ҳолат қонунӣ ҳисобида мешавад: дар ҳолати рух додани ҳолати 

фавқулодаи ғайричашмдошт ва ҳифзи қонунияту тартибот. 

Дар мавриди аввал, ворид шудан ба манзили шахс зимни пешгирӣ намудани 

ҳолатҳои гуногуни фавқулода, аз қабили сўхтор, обхезӣ, фаромадани ярч ва ғ. иҷозат 

дода мешавад. Амалҳои мазкур моҳияти худро дар як қатор қонунҳову санадҳои 

зерқонунӣ пайдо намудаанд. Аз ҷумла, дар моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи бехатарӣ аз сўхтор» аз 21-уми июли соли 1994 муқаррар карда мешавад, 

ки «ҳангоми хомўш намудани сўхтор кормандони Хадамоти оташнишонӣ ҳақ доранд 

ба ҳамаи биноҳои истиқоматӣ, истеҳсолӣ ва дигар иморатҳо новобаста аз шакли 

моликияташон бемамоният ворид шуда, ҷиҳати наҷот додани шаҳрвандон, пешгирии 

паҳншавии сўхтор ва рафъи он чораҳо андешанд». 

Дар мавриди дуюм, ворид шудан ба манзил бидуни иродаи соҳиби он бо мақсади 

пешгирӣ ё кушодани ҷиноят сурат мегирад. Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷўӣ» ҳолатҳои мушаххаси ворид шудан ба 

манзилро бидуни иродаи соҳибмулк нишон додааст. Ба онҳо дохил мешаванд: дар 

бораи аломатҳои кирдори ҷиноятии тайёршаванда, содиршаванда ё содиршуда, ки 

нисбат ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист; дар бораи шахсони кирдори 

ҷиноятиро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда, ки нисбат ба он пешбурди 

тафтиши пешакӣ ҳатмист; дар бораи ҳодиса ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба амнияти 

ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳдид мекунанд. Аммо, бояд зикр намуд, ки анҷом додани ин амалҳо танҳо бо 

иҷозати суд сурат мегирад ва ин дар қонун ба таври возеҳ пешбинӣ карда шудааст. 

Инчунин, Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ имконияти ворид шудан ба 

манзилро барои гузаронидани чорабиниҳои тафтишотӣ, аз қабили кофтуков, 

мусодира ва ғ. пешбинӣ менамояд. Ин амалҳо низ танҳо бо иҷозати суд сурат 

мегиранд. 

Дар низоми ҳуқуқҳои шахсӣ озодии виҷдон ва эътиқод мавқеи махсусро 

ишғол менамояд. А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «ин ҳуқуқ дар худ моҳияти 
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ҷомеаи демократиро ҷой дода, дар андозагирии динии он нақши муҳимро иҷро 

менамояд ва дар байни унсурҳои мавҷудаи худшиносии динӣ мавқеи намоёнро 

ишғол менамояд»263. 

Ҳуқуқи мазкур ҷанбаҳои гуногунро дар бар мегирад: озодӣ барои пайравӣ 

намудан ба дин ва эътиқоди динӣ; озодӣ барои тағйир додани дин ва эътиқоди 

динӣ; озодӣ барои ба таври инфиродӣ ё якҷоя бо дигарон амалӣ намудани 

эътиқоди динӣ тавассути ибодат намудан, таълими динӣ гирифтан ва иштирок 

намудан дар расму маросими диниву мазҳабӣ.  

Дар баробари ин, санадҳои байналмилалӣ эҳтимоли маҳдуд намудани ҳуқуқи 

мазкурро пешбинӣ менамоянд, танҳо ба андозаи «ошкор намудан»-и дин ва 

эътиқоди динӣ. Масалан, «андозагирии ботинӣ»-ро, ки ҳуқуқи шахсии инсонро 

ҳангоми қабул намудани дин ва ё эътиқоди динӣ ифода менамояд, имконияти 

маҳдуд намудан вуҷуд надорад264. 

Оид ба масъалаи мазкур А.И. Имомов ибрози назар намуда, қайд менамояд, 

ки «меъёри конститутсионӣ дар хусуси пайрави дине будан ё набудан мазмуни 

мухтасари озодии виҷдон буда, он ба ҳеҷ як дин пайравӣ накардан, яъне даҳрӣ 

буданро низ дар бар мегирад. Дар хусуси мазмуни фишурдаи моддаи 26 дар 

адабиёт гуфта мешавад, ки он чунин самтҳои ҳуқуқ ба озодии виҷдонро дарбар 

мегирад. 1) Ҳуқуқи муайян намудани муносибат ба дин. Яъне ҳар як инсон, қатъи 

назар аз тобеияти шаҳрвандӣ, мансубияти динӣ ва нажодӣ метавонад муносибати 

худро ба дин мустақилона муайян намояд. Метавонад аз дин пайравӣ кунад, 

метавонад ба ҳеҷ дине пайравӣ накунад. Метавонад динро инкор намояд ва даҳрӣ 

бошад. 2) Дар шакли танҳоӣ ва ё дастаҷамъона пайравӣ кардан ба дин ва иҷрои 

расму оинҳои динӣ ва ё умуман пайравӣ накардан ба дин ҳуқуқи мустаснои шахс 

буда, ҳеҷ кас ҳуқуқи мудохила кардан ба онро надорад. Вале аксари динҳо шакли 

дастаҷамъии пайравӣ ба динро ҷонибдорӣ мекунанд, бо назардошти ин омил дар 

Конститутсия дар шакли дастаҷамъӣ пайравӣ намудан ба дин ҳуқуқи хосси ҳар 

кас дониста шудааст. 3) Дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намудан низ 

                                                           
263 Права человека / Под ред. А.Г. Холикова, А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2009. – 703 с. 
264 Ниг.: Xански Р., Шейнин М. Прецедентные дела Комитета по правам человека. Институт прав человека. – 

Университет Або Академи (Турку), 2004. – С. 152. 
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қисми таркибии меъёри конститутсионӣ мебошад. Ҳар як дин баробари рукнҳои 

асосӣ, инчунин аз иҷрои маросим ва расму оинҳо бархурдор аст. Инсон 

мустақилона муносибати худро ба онҳо муайян мекунад ва пайравию иштирок 

кардан дар онҳоро аз рўйи виҷдон муайян мекунад. Муҳим аст, ки дар амалӣ 

намудани онҳо ҳадду ҳудуди мақсаднокии азалии онҳо риоя шуда, ба ифротгароӣ 

роҳ дода нашавад. Вале дар таҷрибаи ҷомеаи суннатӣ ҳам ба исрофкорӣ ва ҳам ба 

ифротгароӣ роҳ дода мешавад. Бо мақсади пешгирии чунин омилҳо ва сабук 

гардонидани харҷи барзиёди баргузор кардани анъана ва маросимҳо Қонуни ҶТ аз 

7 июни соли 2007 «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҶТ»265 

қабул шудааст. 

Ҳамин тариқ, оид ба маҳдуд кардани озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ сухан 

ронда, бояд қайд намуд, ки шаклҳои берунаи ифодаи ин ҳуқуқ мавриди 

маҳдудкунӣ қарор мегиранд. Мазмуни ботинии ҳуқуқи мазкур мутлақ буда, зери 

ҳеҷ гуна маҳдудият қарор намегирад. 

Масъалаи маҳдуд кардани озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ дар Қонуни ҶТ 

«Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ»266 мавриди танзим қарор 

гирифта, дар моддаи 4 он дарҷ мегардад, ки маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон ба 

озодии виҷдон ва пайравӣ ба дин танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии 

дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти 

давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии 

ҷумҳурӣ раво дониста мешавад. Дар қонунгузорӣ як зумра маҳдудиятҳо барои 

гирифтани таълимоти динӣ муқаррар карда шудааст. Аз ҷумла, дар моддаи 8 

Қонуни мазкур пешбинӣ мегардад, ки таълими динии кўдакон аз синни 7 то 18-

солагӣ бо ризояти хаттии падару модар ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда дар 

вақтҳои берун аз дарс ва берун аз барномаи таълимии таҳсилоти давлатӣ иҷозат 

дода мешавад; гирифтани таълими динӣ дар хориҷи кишвар, аз ҷумла дар 

мактабҳои олии динии хориҷӣ танҳо баъд аз гирифтани таҳсилоти динӣ дар 

                                                           
265 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 7 
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266 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 12 марти 2009, таҳти №615 

// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2009. – №3. – Мод. 82; – 2011. – №6. – Мод. 450. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо розигии хаттии мақомоти ваколатдори давлатӣ оид 

ба дин ва оид ба соҳаи маориф иҷозат дода мешавад. Инчунин, дар қонунгузорӣ 

маҳдудиятро ҳангоми таъсис додани иттиҳодияҳои динӣ муқаррар намудааст, 

яъне онро танҳо шахсони ба синни 18-солагӣ расида имконияти таъсис додан 

доранд. Маҳдудияти дигар дар он ифода меёбад, ки шахсони мансабдори давлатӣ 

ва хизматчиёни давлатӣ, роҳбарон ва аъзои ҳизбҳои сиёсӣ муассис ва корманди 

иттиҳодияҳои динӣ шуда наметавонанд. 

Ҳуқуқ ба озодии ҳаракат аз ҷумлаи ҳуқуқҳои шахсӣ маҳсуб меёбад. Дар 

ҷаҳони муосир ҳуқуқи мазкур аҳаммияти муҳимро доро мебошад. Боз намудани 

сарҳадҳои байнидавлатӣ боиси зиёд шудани ҳаракати шаҳрвандон аз як давлат ба 

давлати дигар гардид. Ба ғайр аз ин, ҳуқуқи мазкур барои амалӣ гаштани дигар 

ҳуқуқи инсон таъсири амиқро мегузорад. С.М. Салоҳидинова қайд менамояд, ки 

татбиқ намудани ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ бидуни мавҷудияти ҳуқуқ ба 

ҳаракат ғайриимкон мебошад267. Дар навбати худ, Г.Г. Босхомҷиева қайд 

менамояд, ки «аз озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи зист амалӣ гаштани бисёр 

ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд вобаста аст, масалан, ҳуқуқ 

ба моликият ва мерос, ҳуқуқ ба манзил, меҳнат, озодона истифода бурдани 

моликият ва амвол барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар намуди фаъолияти 

иқтисодӣ, ки қонун манъ накардааст, таъмини иҷтимоӣ, ҳифзи саломатӣ ва ёрии 

тиббӣ, ҳуқуқи интихоботӣ ва ғ.»268. 

И.И. Саидзода ҳуқуқи ишорагардидаро таҳлил намуда, иброз менамояд, ки 

«моҳияти ҳуқуқи мазкур аз муқаррароти санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ бурун 

омада, ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар ҳудуди давлат 

қонунан қарор доранд, имконият медиҳад то озодона дар ҳудуди кишвар ҳаракат 

намоянд ва барои худ ҷойи зист интихоб созанд. Гузашта аз ин, ҳузури шахс дар 

қаламрави давлат бояд асоси ҳуқуқӣ дошта бошад. Шаҳрвандони хориҷӣ ва 

ашхоси бешаҳрванд вақте дар қаламрави давлат қонунан қарордошта ҳисобида 

мешаванд, агар онҳо тартиби муқаррарнамудаи меъёрҳои қонунгузории дохилиро 
                                                           
267 Ниг.: Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – 200 с. 
268 Босхомджиева Г.Г. Конституционно-правовой механизм обеспечения личных прав и свобод человека и 

гражданина в субъектах Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – С. 9. 
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оид ба убури сарҳади давлатӣ ва будубош дар он иҷро намуда бошанд. Одатан, ба 

сифати шарти асосӣ доштани раводид ва ё сабти ном баромад менамояд. Дар баробари 

ин, бояд қайд намуд, ки на танҳо шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрвандон, балки 

шаҳрвандони кишвар низ ба қайд гирифта мешаванд»269. 

Мавқеи ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи зистро дар низоми ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд баррасӣ намуда, месазад қайд намуд, ки он ҳуқуқи 

мутлақ нест ва дар ҳолатҳои муайян имконияти маҳдуд намудани он ҷой дорад. 

Яъне, ҳуқуқи мазкур ба мисли дигар ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ дар ҳолатҳои муайян 

бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои дигарон, ҳимояи амнияти давлат, тартиботи 

ҷамъиятӣ, саломатӣ ва ахлоқи ҷомеа маҳдуд карда мешавад. Чунин амал дар 

сурати ба вуҷуд омадани офати экологӣ, ҳолати фавқулода ё ҳолати ҷангӣ ҷорӣ 

карда мешавад. Маҳдуд кардани ҳуқуқ ба озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи зист 

метавонад нисбати нафари алоҳида низ татбиқ карда шавад, масалан ҳангоми 

тафтиши ҷиноятҳо имконияти маҳдуд намудани ҳаракати шахс ва тарк накардани 

минтақаи муайян ҷой дорад. 

Инчунин, чораҳои маҳдуднамоӣ бояд ба принсипи мутаносибӣ мувофиқат 

намоянд; онҳо бояд барои иҷрои вазифаи муҳофизатии худ мувофиқ бошанд; 

онҳо бояд воситаи камтарини маҳдудкунанда бошанд, ки тавассути он натиҷаи 

дилхоҳ ба даст оварда шавад; онҳо бояд ба манфиати муҳофизатшаванда 

мутаносиб бошанд. Дар ин замина, дар ҳолати зарурӣ барои таъмини амнияти 

миллӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ ва ахлоқи аҳолӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ашхос ҷорӣ 

намудани маҳдудият нисбат ба озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи зист иҷозат дода 

мешавад. 

Гуруҳи навбатии ҳуқуқҳоро дар низоми ҳуқуқҳои инсон ҳуқуқҳои сиёсӣ 

ташкил медиҳанд. И.И. Саидзода иброз менамояд, ки «мавҷудияти давлати 

демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бидуни ташаккули афкор ва арзишҳои гуногуни 

сиёсӣ, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ ғайриимкон 

аст. Аз ин рў, дар давлати демократӣ ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ на ҳамчун падидаи 
                                                           
269 Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 

общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид наук. – Душанбе, 2015. – 209 с.  
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дуюминдараҷа, балки ҳамчун яке аз арзишҳои инсондўстона дарк карда 

мешаванд»270. 

Дар фарқият аз ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқҳои сиёсӣ барои иштироки фаъолонаи 

шаҳрванд дар ҳаёти давлат ва ҷомеа, инчунин идоракунии давлатӣ мусоидат 

менамоянд. Ин ҳуқуқу озодиҳо барои таҳкими робитаҳои шахс ва ҷомеа, шаҳрванд ва 

давлат шароит фароҳам меоранд. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки ҳуқуқу 

озодиҳои сиёсӣ на дар алоҳидагӣ, балки дар заминаи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, пеш аз 

ҳама дар асоси эҳтироми инсон ташаккул меёбанд271. 

А.И. Имомов қайд менамояд, ки «шаҳрванд маҳсули муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, субъекти муносибатҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ҳаёт ва кору фаъолияти он 

объекти сиёсат ва ҳуқуқ мебошад. Мафҳуми сиёсии халқ ифодаи кулли 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ буда, мувофиқи ирода ва манфиати ў ҳокимияти сиёсӣ 

амалӣ карда мешавад. Бе таъмини иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар ҳаёти 

сиёсӣ, бе риояи ҳуқуқи онҳо дар ташкилу фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, бе таъмини озодиҳои демократии онҳо ҳеҷ як давлати 

демократӣ фаъолият карда наметавонад»272. Аммо, дар баробари ин, наметавон бо 

ақидаи муаллифи мазкур розӣ шуд, зеро ў ишора менамояд, ки «маҳдудсозии 

ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон аз роҳи рушди демократӣ дур шудани давлат ва ба 

реҷаи автократию авторитарӣ, шахспарастӣ ва ғайра рў овардани онро ифода 

мекунад»273. Баръакс, барои ба таври самаранок амалӣ намудани ҳуқуқҳои мазкур бояд 

шартҳои амиқи маҳдуд намудани ҳуқуқҳои мазкур муайян карда шаванд. 

Дар адабиёти ватанӣ қайд карда мешавад, ки «ҳуқуқҳои сиёсӣ барои 

иштироки шаҳрвандон дар идоракунии давлатӣ ва ҳаёти ҷомеа мусоидат 

менамоянд. Дар ин замина, ҳуқуқҳои сиёсиро метавон ба ҳуқуқҳои иштирок дар 

идоракунии мақомоти давлатӣ ва ҳуқуқҳои иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти 

ҷомеа таснифбандӣ намуд. Ба гуруҳи якум, ҳуқуқи интихоботӣ, ҳуқуқи раъйпурсӣ 

                                                           
270 Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и 

общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид наук. – Душанбе, 2015. – 209 с. 
271 Ниг.: Кавешникова И.В. Политические права человека и гражданина [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 

http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/4005.pdf (санаи муроҷиат: 11.07.2020). 
272 Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту 

иловаҳо. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
273 Имомов А.И. Асари зикршуда.  
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ва ҳуқуқи хидмати давлатӣ дохил мешаванд. Ба гуруҳи дуюм бошад, озодии сухан 

ва нашр, ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ, ҳуқуқи иштирок дар гирдиҳамоӣ, намоишҳо ва 

роҳпаймоиҳои осоиштаро метавон дохил намуд. 

Ба таври муфассал асосҳо ва шартҳои маҳдуд намудани ҳуқуқҳои сиёсиро 

мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Бояд тазаккур дод, ки ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ бо ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ дар 

алоқамандии зич қарор доранд. В.Д. Зоркин иброз менамояд, ки «тартиби 

интихобии ташкили мақомоти қонунгузорӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, ки бо 

Конститутсия муқаррар шудааст, татбиқи тақрибан тамоми маҷмуи ҳуқуқ ва 

озодиҳои сиёсии шаҳрвандонро тақозо менамояд»274. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои ташкили принсипҳои низоми интихоботӣ 

ва тартиби амалисозии ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандонро Конститутсияи ҶТ, 

Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»275 аз 10 декабри соли 1999, Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи 

интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»276 аз 21 июли соли 1994, Қонуни 

конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи маҷлисҳои маҳаллии вакилони 

халқ»277 аз 10 декабри соли 1999 мавриди танзим қарор медиҳанд. 

А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон ҷузъи 

муҳимми фаъолияти давлат маҳсуб меёбад. Сатҳи демократикунии ин ё он ҷомеа 

аз амалӣ гаштани ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон вобаста мебошад»278. Дар 

навбати худ, А.И. Имомов андешаи мазкурро равнақ дода, иброз менамояд, ки 

«Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълони ҳуқуқу озодиҳои сиёсии 

                                                           
274 Зорькин В. Право на свободные выборы в решениях Конституционного Суда РФ / В. Зорькин // Сравнительное 
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шаҳрвандонро аз ҳуқуқи онҳо барои иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ 

бевосита ва ё ба воситаи вакилон оғоз кардааст (моддаи 27). Меъёри мазкур идомаи 

моддаи 6 Конститутсия буда, роҳу воситаҳои амалӣ намудани ғояи 

соҳибихтиёрии халқ дар он равшанӣ пайдо кардааст. Ба шаҳрванд ҳуқуқ дода 

шудааст, ки бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ дар кори идораи давлат иштирок 

намояд ва дар ҳаёти сиёсӣ нақши фаъол дошта бошад. Шаҳрванд субъекти 

муносибатҳои сиёсӣ аст. Бо тартиби муайяншуда дар маъракаҳои сиёсӣ иштирок 

намуда, иродаи худро ифода мекунад»279. 

Ҳамин тариқ, метавон хулоса намуд, ки дар натиҷаи интихобот низоми 

идоракунии ҷомеа ва давлат дар заминаи салоҳияти ҳукумат, ки дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ гардидааст, ташаккул меёбад280. 

Аз ҷониби давлат эътироф шудани ҳуқуқи шаҳрвандон ба иштирок дар 

идоракунии давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи намояндагони худ, интихоб кардан ва 

интихоб шудан дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 

инчунин иштирок дар раъйпурсӣ қонунгузорро аз имкони муқаррар намудани 

маҳдудиятҳо нисбат ба ин ҳуқуқҳо маҳрум намекунад. 

Аммо, ҳамон тавре қаблан ишора намудем, маҳдудият бояд дар қонун 

пешбинӣ шуда бошад. Бо дарназардошти он ки ҳуқуқ ба интихобот барои 

ташаккули давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд нақши созгорро иҷро менамояд, як 

зумра маҳдудиятҳо муайян карда шудаанд, ки аҳаммияти муҳимро доро 

мебошанд. Дар адабиёти ҳуқуқии хориҷӣ роҷеъ ба ин масъала андешаҳои гуногун 

матраҳ гардидаанд. Аз ҷумла, Л. Гарлитский қайд менамояд, ки «маҳдудиятҳои 

асосии ҳуқуқи интихоботӣ бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгў бошанд: ҳуқуқи 

интихоботиро то андозае маҳдуд насозанд, ки моҳияти онро паст намуда, 

самараашро аз байн барад; бо мақсади қонунӣ анҷом дода мешавад; бо мақсадҳои 

пешбинишуда мутаносиб бошад; маҳдудиятҳои муваққатии ҳуқуқи интихобот дар 

шароити фавқулодаи сиёсӣ дар қаламравҳои муайян ҷорӣ карда мешаванд ва 

                                                           
279 Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. 

– Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
280 Ниг.: Эбзеев Б.С. Ограничения конституционных прав и свобод: способы и допустимые Конституцией РФ 

пределы / Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Учебник для вузов / 

Под ред. О.И. Тиунова. – М., 2005. – С. 222. 
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шакли маҳдудияти доимӣ надоранд; набояд бидуни асос ширкати шахсони 

алоҳида ё гуруҳҳои муайянро дар ҳаёти сиёсии кишвар манъ намуд; баҳри ҳимояи 

ҳуқуқ ба интихоботи озод бояд ба намояндагони ВАО шароит фароҳам 

оваранд»281. 

Дар навбати худ, Ю.С. Королева ва Ю.Н. Лебедева иброз менамоянд, ки 

«маҳдудиятҳои мавҷудаи қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқи интихобот ду вазифаи асосиро 

иҷро менамоянд: якум, онҳо намегузоранд, ки шахсони ҷинояткор ба мақомоти давлатӣ 

роҳ ёбанд; дуюм, онҳо аз ворид шудани агентҳо (фиристодаҳо)-и давлатҳои хориҷӣ ба 

сари қудрат ҷилавгирӣ менамоянд»282.  

Ҳамин тариқ, маҳдудиятҳое, ки дар қонунгузорӣ муқаррар шудаанд, аз як 

тараф набояд пояҳои давлати демократиро вайрон кунанд ва аз тарафи дигар, аз 

воридшавии шахсони ҷиноӣ ва нафарони манфиатҷўи хориҷӣ ба сари ҳокимият 

ҷилавгирӣ намуда, ба-ин васила соҳибихтиёрии давлатиро таъмин менамоянд. 

Бо омўзиши қонунгузории интихоботӣ чунин асосҳои маҳдуднамоии ҳуқуқи 

интихоботиро муайян намудан мумкин аст:  

1. Ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан ба мақомоти давлатӣ, инчунин 

иштирок дар раъйпурсӣ танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ 

дорад.  

Ин муқаррарот дар қонунгузории конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пас аз ислоҳоти конститутсионии соли 2016 пайдо шудааст. А.М. Диноршоҳ қайд 

менамояд, ки «ислоҳоти муҳимме, ки ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ворид карда шуд, ин масъалаи вобаста ба шаҳрвандӣ мебошад, ки дар моддаҳои 

49, 65, 73, 85 ва 89 сурат гирифт ва он фарогирандаи масъалаи ташкили Маҷлиси 

Олӣ, Президент, Ҳукумат ва низоми судии Тоҷикистон (судҳои салоҳияти умумӣ, 

судҳои иқтисодӣ ва Суди конститутсионӣ) буда, аз зумраи яке аз шартҳои 

интихоботӣ мебошад. Дар асоси тағйироти мазкур вакили Маҷлиси намояндагон, 

аъзои Маҷлиси миллӣ, Президент, аъзои Ҳукумат, судяи Суди конститутсионӣ, 

судяи суди салоҳияти умумӣ, судяи суди иқтисодӣ, акнун шахсе интихоб ё таъин 
                                                           
281 Гарлицкий Л. Избирательные права в практике Европейского Суда по правам человека / Л. Гарлицкий // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2005. – №1 (50). – С. 89-91.  
282 Королева Ю.С., Лебедева Ю.Н. Ограничение избирательных прав / Ю.С. Королева, Ю.Н. Лебедева // 

Интерактивная наука. – 2017. – №4 (14). – С. 176-178. 
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шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад. 

Зарурати ворид намудани ин муқаррарот ҳадафнок аст. Он алоқамандӣ бо қисми 2 

моддаи 15 Конститутсия дорад ва дар он пешбинӣ мегардад, ки мансубияти 

шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрванди давлати дигар эътироф намешавад, ба 

истиснои мавридҳое, ки дар қонун ва шартномаи байнидавлатии Тоҷикистон 

нишон дода шудааст. Чунин шартномаро Тоҷикистон соли 1995 бо Федератсияи 

Россия ба имзо расонд, ки дар заминаи он шаҳрвандони Тоҷикистон имкон пайдо 

намуданд то соҳиби душаҳрвандӣ гарданд. Дар матни қаблии Конститутсия барои 

ишғоли мансабҳои давлатӣ доштани шаҳрвандии Тоҷикистон кифоя буд ва 

маҳдудият нисбат ба шахсони душаҳрвандидошта пешбинӣ нашуда буд. Дар 

заминаи он, шахсоне, ки мақоми душаҳрвандӣ доштанд, метавонистанд ба вазифаҳои 

муҳимми давлатӣ интихоб карда шаванд, ки ин аз нуқтаи назари маъмурияти давлатӣ 

комилан дуруст нест. Тағйироти мазкур камбудии ҷойдоштаро бартараф намуда, ба 

таҳкими амнияти миллӣ, ҳимояи манфиатҳои давлатӣ ва фаъолияти самарабахши 

мақомоти давлатӣ замина мегузорад»283. 

2. Қонунгузории амалкунандаи Тоҷикистон шарти синнусолиро ҳам барои 

интихобкунанда ва ҳам барои интихобшаванда пешбинӣ менамояд. Дар асоси ислоҳоти 

конститутсионии соли 2016 дар ҶТ талаботи ягонаи синнусолӣ барои интихоб шудан 

ба вакили Маҷлиси намояндагон, аъзои Маҷлиси миллӣ, Президент, Суди 

конститутсионӣ, Суди Олӣ ва Суди олии иқтисодӣ муайян карда шуд. Дар асоси ин 

ислоҳот синну соли камтарин барои ишғоли вазифаҳои мазкур аз 30-солагӣ муқаррар 

карда шуд. То ин муддат шахсе ба вакили Маҷлиси намояндагон интихоб мешуд, ки 

синаш ба 25 ва шахсе метавонист аъзои Маҷлиси миллӣ ва Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бошад, ки синнаш ба 35 расидааст. Ҳадаф аз ин тағйирот муқаррар 

намудани синну соли ягона барои ишғоли мансаби давлатӣ дар тамоми мақомот ва 

муайян намудани сензураи ягонаи синнусолӣ дар ҳуқуқи интихоботӣ мебошад. 

                                                           
283 Диноршоев А.М. Конституционно-правовой анализ изменений и дополнений 2016 года в Конституцию 

Республики Таджикистан 1994 года / А.М. Диноршоев // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. – №6 

(115). – С. 14-20. 
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Дар навбати худ, барои амалӣ намудани ҳуқуқи интихоботӣ ва ҳуқуқи 

иштирок дар раъйпурсӣ талаботи ягонаи синнусолӣ, яъне синни 18 муқаррар 

карда шудааст. 

Маҳдудият вобаста ба ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол алоқамандӣ дорад бо 

ҷойи истиқомати шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди муайян, аз ҷумла 

истиқомати ў дар ҳудуди муайян ва ба муҳлати муайян – талаботи ҷойи 

истиқомат. Дар асоси моддаи 65 Конститутсияи ҶТ шахсе Президенти ҶТ шуда 

метавонад, ки 10 соли охир дар қаламрави кишвар истиқомат дошта бошад. Дар 

асоси моддаи 33 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси 

Олии ҶТ» ашхосе, ки камтар аз 7 сол (барои аъзои Маҷлиси миллӣ) ва камтар аз 5 

сол (барои вакилони Маҷлиси намояндагон) дар қаламрави кишвар истиқомат 

кардаанд, ҳаққи вакили Маҷлиси намояндагон ва аъзои Маҷлиси миллӣ шуданро 

надоранд.  

3. Шаҳрвандоне, ки бо ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ нигоҳ 

дошта мешаванд ва шаҳрвандоне, ки суд онҳоро ғайриқобили амал эътироф 

кардааст, ҳуқуқи интихоб кардан, интихоб шудан ё дар раъйпурсӣ иштирок 

кардан надоранд. Муқаррароти мазкур дар қисми 4 моддаи 27 Конститутсияи ҶТ 

ба таври зайл пешбинӣ гардидааст: «Шахсоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили 

амал дониста шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ 

маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар интихобот ва раъйпурсӣ 

иштирок кардан надоранд». 

Ҳуқуқи интихоботӣ мутобиқи қисми 3 моддаи 27 Конститутсияи ҶТ ба 

шаҳрвандони ҶТ мутааллиқ мебошад, ки ашхоси дар озодӣ маҳкумшуда низ ба он 

дохил мешаванд. Аз ин рў, нисбат ба шахсоне, ки дар ҷойҳои аз озодӣ 

маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, набояд дар бораи маҳрум кардани ҳуқуқи 

интихоботии онҳо, балки дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқи интихоботии онҳо 

сухан гуфт. Зеро ин ҳуқуқи онҳо аз байн нарафтааст, балки маҳдуд карда шудааст. 

Маҳдудияти мазкур нисбат ба ашхоси ғайри қобили амал набояд табъизомез 

баҳогузорӣ карда шавад. Вогузор намудани ин ҳуқуқ ба намояндаи қонунии 
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шахсе, ки ғайри қобили амал дониста шудааст, дар асл боиси вайрон кардани 

принсипи овоздиҳии баробар мегардад. 

4. Донистани ҳатмии забони давлатӣ нисбат ба шахсоне, ки интихоб 

мешаванд, яке аз шартҳои дигар ба шумор меравад. Талаботи мазкур дар моддаи 

65 Конститутсияи ҶТ нисбат ба Президент ва дар моддаи 33 Қонуни 

конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» пешбинӣ карда шудааст. Ин шарт талаботи тахассусӣ барои 

нафароне, ки мехоҳанд интихоб шаванд, маҳсуб меёбад. Ин талабот ба миллат 

иртибот надорад, аммо бояд масъалаи дар оянда ба зиммаи номзад 

гузошташударо иҷро кард. Ин бо он асоснок карда мешавад, ки дар асоси моддаи 

2 Конститутсияи ҶТ забони давлатӣ дар кишвар забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад.  

5. Конститутсияи ҶТ маҳдудиятҳоеро пешбинӣ менамояд, ки мувофиқи он як 

шахс наметавонад дар мансабҳои давлатӣ бештар аз муҳлати муайяншуда пай дар 

пай интихоб ё таъин карда шавад. Ин талабот, аз ҷумла нисбат ба Президенти ҶТ 

муқаррар карда шудааст. Ҳамин тариқ, дар асоси қисми 4 моддаи 65 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «як шахс ба вазифаи Президент бештар аз 

ду муҳлат пай дар пай интихоб шуда наметавонад». Дар қисми 5 ин модда 

истисно нисбати талаботи мазкур пешбинӣ шудааст, яъне «маҳдудияти дар қисми 

чоруми моддаи 65 Конститутсияи ҶТ пешбинишуда нисбати Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат татбиқ намешавад»284. 

М.С. Сулаймонов иброз менамояд, ки «дар таҷрибаи конститутсионии 

мамлакатҳои хориҷа масъалаи мазкур ба таври гуногун ҳаллу фасл карда мешавад. 

Ҳамин тавр, дар баъзе давлатҳо як шахс наметавонад бештар аз ду муҳлат интихоб 

карда шавад (ИМА, Лаҳистон), дар дигар давлатҳо на зиёда аз ду муҳлат пай дар пай 

(Русия, Португалия), ва ё ягон намуди маҳдудият вуҷуд надорад (Белорусия). Дар 

баъзе кишварҳо (Мексика, Ҷумҳурии Корея) интихоби такрорӣ дар вазифаи муайян 

умуман нишон дода нашудааст. Тоҷикистон аз ҷумлаи давлатҳое мебошад, ки як 

шахс бештар аз ду муҳлат пай дар пай Президент интихоб шуда наметавонад»285. 

                                                           
284 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994. – Душанбе: Ганҷ, 2016. – 136 с. 
285 Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан / Под ред. д.ю.н. 

Диноршоева А.М. – Душанбе. 2019. – 156 с. 
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Метавон хулоса намуд, ки маҳдудиятҳои дар Конститутсия ва қонунгузорӣ 

пешбинишуда оид ба амалисозии ҳуқуқу озодиҳои интихоботӣ ба уҳдадориҳои 

байналмилалии давлат мухолифат наменамоянд, онҳо ба баргузории интихоботи 

воқеан демократӣ мусоидат намуда, манфиатҳои мардумро ҳифз мекунанд ва 

нишондиҳандаи Истиқлолияти давлатӣ ва манбаи ягонаи ҳокимият маҳсуб меёбанд. 

Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ аз ҷумлаи ҳуқуқҳои сиёсии инсон маҳсуб меёбад, ки 

дар Конститутсия моҳияти худро пайдо намудааст. Он ба низоми ҳуқуқҳое дохил 

мешавад, ки иштироки шаҳрвандонро дар ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ таъмин 

менамояд. А.И. Имомов қайд менамояд, ки «ҳуқуқи шаҳрванд барои иштирок дар 

ҳаёти сиёсӣ ва идоракунӣ бо ҳуқуқи муттаҳидшавӣ дар ташкилот алоқаманд 

мебошад»286. 

Ҳуқуқи ташкил намудани гуруҳу иттиҳодияҳо ва муттаҳид шудан ҷиҳати 

ҳалли масъалаи мушаххаси ҷамъиятӣ аз ҷумлаи ҳуқуқҳои асосии инсон маҳсуб 

меёбад. Озодии ташкили иттиҳодияҳо маънои ҳуқуқи озодона таъсис додани 

ассосиатсияҳо ва иштирок дар фаъолияти онҳо бидуни маҳдуднамоии давлатиро 

дар назар дорад. Ҳуқуқи баргузор намудани маҷлисҳо, ҷамъомадҳо ва намоишҳои 

осоишта бо ҳуқуқи мазкур дар алоқамандии зич қарор дорад. Ин ҳуқуқҳои инсон 

аз ҷумлаи муҳимтарин ҳуқуқҳои сиёсии инсон маҳсуб меёбанд. Онҳо ба сифати 

интитути демократӣ баромад менамоянд ва шаклҳои иштироки шаҳрвандон дар 

ҳаёти сиёсии давлат ба шумор мераванд. 

Мазмуни моддаҳои мазкури Конститутсияро таҳлил намуда, бояд ба чанд 

нукта таваҷҷуҳ зоҳир намуд. Якум, ин ҳуқуқ ба ҳама афрод, сарфи назар аз 

шаҳрвандӣ ва маҳалли зист тааллуқ дорад, яъне шаҳрвандони хориҷӣ низ ҳақ доранд 

дар давлати дигар муттаҳид шаванд. Дуюм, ин ҳуқуқ маънои онро дорад, ки шахс 

метавонад ҳам иттиҳодияро таъсис диҳад ва ҳам аъзои он шавад. Сеюм, дар моҳияти 

моддаи мазкур мақсади таъсис додани иттиҳодия яъне ҳимояи манфиатҳои худ 

муқаррар гардидааст. Дар заминаи ин постулатҳо, имконияти муайян кардани 

маҳдуднамоии ҳуқуқи мазкур ҷой дорад. 

                                                           
286 Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту 

иловаҳо. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
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Асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ ва ҳуқуқ ба гирдиҳамоиҳои 

осоишта бо дигар ҳуқуқҳои қаблан баррасишуда ҳамшабеҳ мебошанд. Истифодаи 

ин ҳуқуқ (дар ин ҳолат, сухан дар бораи ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ ва ҳуқуқ ба 

гирдиҳамоиҳои осоишта меравад) ба ягон маҳдудият дучор намешавад, ба 

истиснои он ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ намудаву дар ҷомеаи демократӣ 

заруранд ва мақсад аз онҳо таъмини амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи 

саломатӣ, ахлоқи ҷомеа ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои дигарон мебошад. Дар 

моддаи 22 ПБҲШС пешбинӣ мегардад, ки ҷорӣ намудани маҳдудият дар бобати 

истифодаи ҳуқуқи мазкур барои ашхосе, ки ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳ ё полис 

шомиланд, монеъ намегардад. Ин намуди маҳдудият нисбат ба ашхосе, ки ба 

ҳайати қувваҳои мусаллаҳ ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шомиланд, дар қонунгузории 

ҶТ низ пешбинӣ гардидааст. Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи судҳои ҶТ» 

муқаррар намудааст, ки судяҳо ҳаққи мансубият ба ҳизбу ҳаракатҳои сиёсиро 

надоранд. Дар Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи суди конститутсионии ҶТ» 

пешбинӣ мегардад, ки судяи Суди конститутсионӣ наметавонад аъзои ҳизбу 

ҳаракатҳои сиёсӣ бошад, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ намояд, дар анҷумани ҳизб 

ва ҳаракатҳои сиёсӣ иштирок намояд, аъзои роҳбарикунандаи ягон ташкилоти 

ҷамъиятӣ бошад. Кормандони прокуратура низ наметавонанд аъзои ягон ҳизбу 

ҳаракатҳои сиёсӣ бошанд ё дар фаъолияти онҳо иштирок намоянд. Чунин 

маҳдудият дар Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи 

ҶТ» дарҷ ёфтааст. 

Навъҳои дагари маҳдудиятҳо дар қонунгузорӣ муайян карда шудааст. Аз 

ҷумла, моддаи 10 Қонуни ҶТ «Дар бораи маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва 

роҳпаймоиҳои осоишта» ҷойҳоеро нишон додааст, ки дар онҷо гузаронидани 

намоишҳо манъ ва ё маҳдуд карда шудаанд. 

Моддаи 10 Қонуни мазкур мақсади ҳуқуқии маҳдуднамоиро аз таъмини 

амнияти шаҳрвандон ҳангоми тазоҳурот ва гирдиҳамоӣ маънидод намудааст. 

Дар низоми ҳуқуқҳои сиёсӣ, озодии сухан мавқеи намоёнро ишғол менамояд. 

А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «озодии сухан ва изҳори ақида – аз ҷумлаи 

ҳуқуқи бунёдӣ мебошад, ки қисми таркибии ҳуқуқу озодиҳои демократиро 
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ташкил медиҳад, аммо он ҳуқуқи мутлақ нест ва барои зўроварӣ, туҳмат, тахриб 

истифода бурда намешавад. Дар ин замина, озодии сухан маънои онро надорад, 

ки ҳар як сухани иброзмегардида аз ҷониби давлат танзим ва ҳифз карда мешавад. 

Ба озодии сухан талаботи мушаххас гузошта мешавад, то озодии як шахс ба 

манфиат ва озодии шахси дигар таъсири манфӣ нарасонад. Озодии сухан ҳуқуқи 

манфист, яъне давлат бояд аз маҳдуд намудани озодии сухан худдорӣ намояд»287. 

Дар навбати худ А.И. Имомов иброз менамояд, ки «татбиқи озодии сухан ба 

уҳдаи кас вазифа ва масъулияти махсус мегузорад. Фикру ақида ва андешаи одам 

ба доираи ҳаёти ботинии ў дахл дорад ва бе ихтиёри ў ҳеҷ кас ба он зўран 

мудохила карда наметавонад. Шахс фикру мулоҳизаҳои худро ба воситаи сухан 

ифода мекунад. Озодии сухан ҳамон вақт мазмуни ҳақиқӣ дорад, ки имконияти 

бемонеа фикру ақидаи худро дастраси дигарон намудан вуҷуд дошта бошад. Яке 

аз кафолатҳои озодии сухан манъ кардани сензураи давлатӣ мебошад, вале 

кафолати ҳуқуқии ин озодӣ ба ривоҷи воситаҳои ахбори равияҳои гуногуни 

иҷтимоию сиёсӣ алоқаманд аст»288.  

Озодиҳои демократии дар конститутсия ва қонунҳо пешбинӣ ва кафолат 

додашуда, барои инкишофи шаҳрванд ва амалӣ намудани ҳуқуқу озодиҳои он 

аҳаммияти калон доранд. Баробари ин бояд истифодаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд дар 

заминаи таъмини амнияти давлатӣ, бехатарӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, риояи талаботи 

қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қоидаҳои ахлоқӣ сурат гирад. 

Конститутсия ҳуқуқи шаҳрвандро ба танқид пешбинӣ намекунад, вале дар 

қисми дуввуми моддаи 30 муқаррар карда шудааст, ки таъқиб барои танқид манъ аст. 

Ин меъёр асос медиҳад, фарз намоем, ки шаҳрванд ҳуқуқи танқиди кори мақомоти 

давлатӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятиро дорад, ки бе танқиди 

асоснок ва беғаразона кори мўътадили мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдорро 

тасаввур кардан душвор аст. Танқид яке аз воситаҳои амалан назорат бурдани мардум 

аз болои фаъолияти мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ мебошад. Бинобар ин, чи дар воситаҳои ахбори давлатӣ ва чи воситаҳои 
                                                           
287 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 89. 
288 Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту 

иловаҳо. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
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ахбори хусусӣ ба танқид роҳ додан ва аз сохторҳои давлатию ҷамъиятӣ талаб 

кардани ҷавоб ё ахбори ислоҳи танқид воситаҳои таъсирнокии рушди ҳаёти 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ мебошад289. 

Озодии сухан, ки дар Конститутсия кафолат дода шудааст, аз унсурҳои ба 

ҳам алоқаманде иборат мебошад, ки дар якҷоягӣ қарор доранд. Якум, ин озодии 

нафари муайян аст, ки фикру андешаи худро барои мардум манзур намояд ва бо 

роҳҳои манънакардаи қонун онҳоро паҳн намояд. Дуюм, ин озодии матбуот ва 

дигар воситаҳои ахбори омма аз сензура ва ҳуқуқи ташкилу истифодаи мақомоти 

иттилоотӣ мебошад, ки имконияти татбиқ намудани озодии баёнро ба вуҷуд 

меорад. Сеюм, ин ҳуқуқи гирифтани иттилоот мебошад, ки дорои манфиати 

ҷамъиятист ва ба ҳуқуқи инсон таъсир мерасонад, яъне озодии дастрасӣ ба 

манбаъҳои иттилоотӣ290. 

Ҳамон тавре зикр намудем, бо дарназардошти он ки ҳуқуқ ба озодии сухан ва 

изҳори ақида барои ташаккули демократия ва кафолати иштироки ҷомеа дар 

ҳаёти сиёсии кишвар нақши муҳимро иҷро менамояд, нисбат ба он бояд эҳтироми 

махсус зоҳир карда шавад. Новобаста аз он ки озодии сухан арзиши бузургро 

соҳиб аст, аммо дар ҳолатҳои мушаххас ва дар низомҳои гуногуни 

конститутсионӣ масъалаи маҳдуд кардани дараҷаи озодии сухан ва изҳори ақида 

ба вуҷуд меояд. Яке аз мушкилоти классикии марбут ба зарурати маҳдуд кардани 

озодии сухан ин мушкилоти озодии баён бо дараҷаи эҳтироми аз ҷониби давлат 

талабшаванда мебошад, ки бо дигар ҳуқуқу озодиҳои инсон бархўрд менамояд ва ба 

ҳиссиёти одамон таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин рў, бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу 

озодиҳои дигар ашхос бояд ҳуқуқ ба озодии сухан ва изҳори ақидаро маҳдуд 

намуд. Дар чунин ҳолат маҳдуд намудани ҳуқуқ ба озодии сухан ва изҳори ақида 

зарур ва асоснок мебошад. 

Қонунгузории Тоҷикистон интишори маълумоти дорои сирри давлатӣ ё 

ахбори дигари бо қонун ҳифзшаванда, ахборе, ки барои бо зўрӣ сарнагун сохтан ё 

тағйир додани сохти конститутсионӣ, ба содир намудани ҷиноят, барангехтани 

                                                           
289 Ниг.: Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту 

иловаҳо. – Душанбе: Офсет Империя, 2017. 
290 Ниг.: Права человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 1999. – С. 155-156. 
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кинаю адовати нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, динӣ, забонӣ, ташвиқоти ҷанг, зулму 

зўроварӣ, фаъолоияти террористӣ ва экстремистӣ, халалдор кардани тамомияти 

марзӣ ва мустақилияти давлат даъват мекунад, инчунин мавод ё предметҳои 

порнографиро таблиғ ва ташвиқ мекунад, иҷозат намедиҳад. Маҳдудиятҳоро дар 

асоси қонунгузорӣ оид ба ҳолати фавқулода ва ҳолати ҷангӣ низ ҷорӣ намудан 

мумкин аст. 

Метавон хулоса намуд, ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии 

инсон дар ҶТ бо се роҳ имконпазир аст: ё мустақиман нишон додани ҳудуд, ҳаҷм ва 

асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои мушаххас (масалан, ҳуқуқи интихоботии 

шаҳрвандон); ё тавассути баровардани қонуни махсус ё санади конститутсионие, ки дар 

заминаи Конститутсия қабул гардидааст (масалан, озодии виҷдон, ки маҳдуд намудани 

он дар Қонуни ҶТ «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» муқаррар карда 

шудааст); ё танҳо дар конститутсия муқаррар кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки ба қонуни 

мушаххас равона гардидаанд. 

Таҳлили қонунгузорӣ нишон медиҳад, ки бо роҳи қонунӣ маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳои шахсӣ ва сиёсӣ (мутобиқи Конститутсия муқаррар ва татбиқ карда мешаванд) 

маънои поймолкунӣ ё азбайнбарии ҳуқуқу озодиҳои инсонро надорад, балки онҳо 

барои таъмини кафолатҳои дигари арзишҳои иҷтимоӣ хизмат менамоянд: асосҳои 

сохтори конститутсионӣ, ахлоқи ҷомеа, саломатии аҳолӣ, ҳуқуқу манфиатҳои 

қонунии дигарон, мудофиа ва амнияти давлат. 

2.2. Танзими ҳуқуқии конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар ҳолати вазъияти муқаррарӣ 

Бояд қайд намуд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон дар баробари ҳуқуқҳои 

баррасишуда, инчунин ба ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷудо 

мешавад, ки онҳо тавассути Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон, Паймони 

байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мавриди танзим 

қарор гирифта, ба давлат иҷозат додаанд то ин категорияи ҳуқуқу озодиҳоро низ 

маҳдуд намояд, аммо танҳо дар асоси муқаррароти қонун, ба андозаи муайян ва 
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бо мақсади мушаххас, ки барои некуаҳволии умумӣ дар ҷомеаи демократӣ 

заруранд. 

Ҳангоми баррасӣ намудани маҳдуд кардани ин категорияи ҳуқуқҳо мо 

ҳолатҳои умумии маҳдуд кардани ҳуқуқиро муайян хоҳем намуд. Барои ба ин 

ҳадаф расидан нақши муҳимро принсипҳои умумиэътирофшуда, аз ҷумла 

принсипҳои Лимбург иҷро менамоянд. Он дар ҷараёни муҳокимаи моҳият ва 

доираи уҳдадориҳои давлат ҳангоми татбиқи маҳдудиятҳо ба ҳуқуқу озодиҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки аз ҷониби коршиносони бонуфузи 

байналмилалӣ сурат гирифтааст, таҳия карда шудааст291. Дар заминаи онҳо чунин 

хулосаҳоро матраҳ намудан мумкин аст: 

– татбиқ намудани маҳдудиятҳо ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

қонунӣ хоҳад буд, агар онҳо тавассути қонуни миллӣ мавриди танзим қарор 

гирифта бошанд ва ба меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ асос ёфта бошанд; 

– қонунҳое, ки чунин маҳдудиятҳоро пешбинӣ менамоянд, набояд 

худсаронона, беасос ва фарогирандаи табъиз бошанд; 

– меъёрҳое, ки маҳдудиятҳоро муқаррар менамоянд, бояд барои ҳама равшан 

ва фаҳмо бошанд; 

– дар баробари ин, маҳдудиятҳоро набояд тавре маънидод ва татбиқ намуд, 

ки мавҷудияти ҳуқуқи мазкурро зери суол қарор диҳад. 

Акнун маҳдудиятҳоеро мавриди омўзиш қарор хоҳем дод, ки ба ҳуқуқҳои 

иқтисодӣ равона карда шудаанд. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар фарқият аз санадҳои конститутсионии замони 

шўравӣ, дар Конститутсияи ҶТ аз соли 1994 ҳангоми танзими ин гуруҳи ҳуқуқу 

озодиҳо андешаи иқтисоди бозоргонӣ ба инобат гирифта шудааст.  

Бо дарназардошти омилҳои мавҷуда, олимони ватанӣ ва хориҷӣ чунин 

мафҳуми ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро матраҳ менамоянд. Аз 

ҷумла, А.М. Диноршоҳ қайд менамояд, ки «ҳуқуқҳои иқтисодӣ – ин маҷмуи 

ҳуқуқҳои конститутсионӣ мебошанд, ки имконияти ҳуқуқии шахсро дар соҳаи 

иқтисодӣ ва соҳибкорӣ муайян намуда, баҳри истеҳсол, мубодила, тақсимнамоӣ 
                                                           
291 Ниг.: Лимбургские принципы осуществления Международного Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, приняты 2-6 июня 1986 г. в г. Маастрихте. 
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ва истеъмоли молу хизматрасониҳо равона гардидаанд. Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ – ин 

ҳуқуқҳои ҷудонашавандаи инсон ва шаҳрванд мебошанд, ки Конститутсия дар 

соҳаҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ кафолат додааст ва ба шахс имкон медиҳанд то 

озодона рушд намуда, сатҳи зиндагии шоистаи худро таъмин намояд. Ҳуқуқҳои 

фарҳангӣ – ин маҷмуи ҳуқуқҳои конститутсионӣ мебошанд, ки озодии дастрасӣ 

ба арзишҳои маънавӣ, моддӣ, табиӣ ва дигар арзишҳо, ки ҷомеаи инсонӣ 

офаридааст, таъмин менамоянд». Дар навбати худ, А.Н. Головистикова чунин 

таърифи ҳуқуқҳои мазкурро матраҳ менамояд – «ҳуқуқҳои иқтисодӣ бо ҳуқуқи 

моликият алоқаманд буда, фарогирандаи озодии фаъолияти инсон дар истеҳсол, 

мубодила, тақсим ва истеъмоли молу хизматрасониҳо мебошанд. Ҳуқуқҳои 

иҷтимоӣ барои таъмин намудани сатҳи шоистаи зиндагӣ ва амнияти иҷтимоӣ 

нигаронида шудаанд, зеро шахс танҳо дар ҳолате метавонад озод бошад, ки агар 

аз камбизоатӣ ва дахолати худсаронаи ҳокимият ҳимоя карда шавад. Ҳуқуқҳои 

фарҳангӣ дастрасии озодонаро ба арзишҳои маънавӣ ва моддии аз ҷониби ҷомеаи 

инсонӣ офаридашуда таъмин менамоянд»292. 

Таърифҳои матраҳшуда имкон медиҳанд то ба таври возеҳ моҳият ва 

хусусиятҳои ҳуқуқҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ муайян карда шаванд, аз ҷумла: 

– онҳо ба баробарсозии нобаробарии иқтисодӣ ва таъмин намудани зиндагии 

шоиста барои ҳама нигаронида шудаанд; 

– барои фаъолияти иҷтимоии давлат мақсаднок, барномавӣ ва тарҳрезишуда 

маҳсуб меёбанд; 

– ҳамчун ҳуқуқҳои «эволютсионӣ» таҳия шудаанд, ки дастрасии онҳо аз 

вазъи иқтисодӣ ва захираҳои давлати мушаххас вобаста аст. 

Махсусияти ҳуқуқҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар он зоҳир меёбад, ки ин ҳуқуқҳо 

имкониятҳои маҳдуди ҳифзи судӣ доранд. Суд имконияти таъмин намудани 

зиндагии шоистаро ба шахс надорад, вай наметавонад шахси бекорро бо ҷойи кор 

ва шахси беманзилро бо манзил таъмин намояд. На ин муқаррарот, балки он 

меъёрҳое, ки аз моҳияти муқаррароти мазкур бармеоянд, мавриди танзим қарор 

мегиранд, масалан ҳуқуқи шахси бекор ба манфиатҳои муайян ва ё набудани 
                                                           
292 Головистикова А.Н. Классификация прав человека / А.Н. Головистикова // Право и жизнь. – №106 (1). – Манбаи 

дастрасӣ: http:// www.law-n-life.ru (санаи муроҷиат: 15.07.2020).  
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тафриқагузорӣ (табъиз) дар низоми фаъолияти меҳнатӣ ва ғ.293. Ба ибораи дигар, 

давлат наметавонад ва набояд ба ҳамаи шаҳрвандон манфиатҳои ҳуқуқӣ, моддӣ ва 

маънавиро таъмин намояд, аммо уҳдадор аст, ки барои амалӣ намудан ва ҳифзи 

ҳуқуқ ба зиндагии шоиста шароит фароҳам орад.  

Нуктаҳои матраҳшуда, инчунин меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро ба инобат гирифта мо чунин 

ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро ҷудо менамоем: ҳуқуқ ба 

моликияти хусусӣ, ҳуқуқ ба мерос, озодии фаъолияти иқтисодӣ ва ҳуқуқ ба 

фаъолияти соҳибкорӣ, озодии меҳнат ва ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба истироҳат, 

ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ, ҳуқуқ ба манзил, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ёрии 

тиббӣ, ҳуқуқ ба таҳсил, иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ. 

Минбаъд дар рисола мо оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ 

ва фарҳангӣ сухан хоҳем гуфт.  

Дар низоми ҳуқуқҳои иқтисодӣ мавқеи марказиро ҳуқуқ ба моликияти 

хусусӣ ва мерос ишғол менамояд. Дар моддаи 32 Конститутсияи ҶТ пешбинӣ 

гардидааст: «Ҳар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас ҳақ 

надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад. Молу мулки шахсро барои 

эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши 

пуррааш давлат гирифта метавонад». 

Ин меъёри конститутсионӣ моҳияти худро аз моддаи 17 Эъломияи умумии 

ҳуқуқи инсон аз 10-уми декабри соли 1948 мегирад ва мувофиқи он ҳеҷ кас 

набояд худсарона аз амволи худ маҳрум карда шавад. М.М. Утяшев ва Л.М. 

Утяшева қайд менамоянд, ки «ин меъёри муҳимтарини ҳуқуқи байналмилалӣ 

мебошад, ки онро ҷомеаи ҷаҳонӣ дар шароити ҳама гуна муқовиматҳои кишварҳои 

коммунистӣ ба ҳуқуқи моликияти хусусӣ қабул намудаанд. Онҳо муваффақ 

шуданд, зеро ин ҳуқуқро дар ПБҲИИФ дарҷ намуда, дар ташаккули 

муносибатҳои иқтисодӣ нақши созгорро гузоштанд»294. Дар навбати худ, А.М. 

Диноршоҳ ба масъалаи мазкур таваҷҷуҳ зоҳир намуда, иброз менамояд, ки «аз 

моҳияти санадҳои байналмилалӣ метавон се принсипи асосии ҳуқуқ ба 
                                                           
293 Ниг.: Права человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 1999. – С. 155-156. – С. 185. 
294 Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной России. – Уфа, 2003. – С. 252. 
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моликиятро ҷудо намуд: якум, принсипи истифодаи бемамониати амвол 

(моликият). Дуюм, шартҳои ихтиёрдорӣ ба танзим дароварда мешаванд. Сеюм, он 

эътирофи ҳуқуқи давлатҳоро барои истифодаи назорат аз болои моликият мутобиқи 

манфиатҳои умум дар бар мегирад. Принсипи якум мундариҷаи ҳуқуқи моликият ва 

истифодаи моликиятро нишон медиҳад. Ду принсипи боқимонда масъалаҳои 

марбут ба маҳдуд кардани ҳуқуқи моликиятро танзим менамоянд»295. Ҳамин 

тариқ ҳангоме, ки сухан оид ба моликият меравад, масъалаи маҳдуд намудани он 

аҳаммияти хоссаро пайдо менамояд.  

Ф.М. Рудинский қайд менамояд, ки дар давлатҳои гуногун масъалаи маҳдуд 

намудани ҳуқуқ ба моликият дар шаклҳои гуногун амалӣ карда мешавад. 

Чунончи, дар Олмон ва Юнон моликият функсияҳои гуногунро анҷом медиҳад, 

дар Қазоқистон ва Чехия моликият масъулияти муайянро ба бор меоварад. Дар 

Озарбойҷон истифодаи моликият набояд ба ҳуқуқу озодиҳои субъектони дигари 

ҳуқуқ ва дар Белорусия ба муҳити зист, зарар расонад. Шакли асосии маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ба моликият дар заминаи аксарияти конститутсияҳои дунё ин 

маҳдудияти истифода, соҳибӣ ва ихтиёрдорӣ намудани моликият мебошад296. 

Дар боло ишора намудем, ки меъёри санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи 

инсон се принсипи ҳуқуқ ба моликиятро муайян менамоянд, ки дутои он ба 

имконияти маҳдуд намудани ҳуқуқи мазкур рабт дорад. Ин шарти маҳрум сохтан 

аз моликият ва назорат аз болои истифодаи моликият мутобиқи манфиатҳои 

умумӣ мебошад. Принсипҳои мазкур шарт ва ҳолатҳои бегона намудани 

моликиятро муайян менамоянд. Ҳамин тариқ, ҳеҷ касро аз амволи худ маҳрум 

сохтан мумкин нест, ба истиснои ҳолатҳое ки барои манфиатҳои ҷамъият зарур 

бошад. Шахс метавонад моликиятро ихтиёран бегона кунад ва дар натиҷа аз 

истифодаи он маҳрум мегардад ё амволи ўро барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ метавон мусодира намуд. Дар ин замина саволе ба вуҷуд меояд, ки 

«эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ» чиро дар назар дорад? Оё эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ бо 

эҳтиёҷоти давлатӣ яканд? 
                                                           
295 Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 89. 
296 Ниг.: Рудинский Ф.М. и др. Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы 

теории и практики. – М., 2009. – С. 73. 
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Таҳлили адабиёти илмии ватанӣ ва хориҷӣ нишон медиҳад, ки оид ба ин 

масъала ду нуктаи назари ба ҳам мухолиф ҷой доранд. Дар асоси мавқеи аввал, 

мафҳумҳои манфиатҳои «давлатӣ» ва «ҷамъиятӣ» як маъноро ифода менамоянд. 

Ю.А. Тихомиров қайд менамояд, ки манфиати ҷамъиятӣ «ҳамчун манфиати 

ҷомеаи иҷтимоӣ, ки аз ҷониби давлат эътироф ва бо қонун танзим шудааст, дарк 

карда мешавад ва қонеъсозии он кафолат ва шарти мавҷудияту ташаккули он 

мебошад»297. Дар навбати худ, А.В. Кряжков аз номукаммалии «манфиатҳои 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ» сухан меронад. Ба ақидаи ў, он дар як вақт тақсимнамоӣ ва 

мухолифати манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатиро дар бар мегирад, ки дар робита 

бо ин истифодаи мафҳуми «манфиатҳои умумӣ» ба мақсад мувофиқтар аст. Дар 

натиҷа, муаллиф ба хулосае меояд, ки манфиати умумӣ ин манфиати ҷамъиятӣ 

мебошад, ки аз ҷониби давлат эътироф ва тавассути қонун танзим карда 

мешавад298. Андешаи ба ин монандро муҳаққиқони ватанӣ А.И. Имомов ва А.М. 

Диноршоҳ иброз намудаанд. 

Гуруҳи дуюм, мафҳумҳои мазкурро аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Дар 

муқоиса бо ин мавқеъ, як қатор муаллифон баръакси комилро дар асоси фарқият 

ва ҳатто мухолифати манфиатҳои ҷамъиятӣ ва манфиатҳои давлат баён мекунанд. 

Ҳамин тавр, А.А. Саурин дар ин робита чунин қайд мекунад: «Ба мафҳумҳои 

«давлат» ва «ҷомеа» як маъно додан душвор аст – ин аксиомаи аз ҷониби умум 

эътирофшуда мебошад. Пас чӣ гуна метавон дар доираи ҳамон мантиқи ҳуқуқӣ 

мафҳумҳои «ҷамъиятӣ» ва «давлатӣ»-ро ҳаммаъно эътироф кард? Чунин ба назар 

мерасад, ки ин категорияҳо аз ҷиҳати маъно комилан мухталифанд ва барои 

муайян кардани онҳо, илова бар ин, пешниҳоди истилоҳи муттаҳидкунанда – 

«манфиатҳои умумӣ» комилан ғайри қобили қабул аст»299. 

В.В. Богдан ва Э.А. Бутова мавқеи мобайниро ишғол намудаанд ва қайд 

менамоянд, ки «сарфи назар аз ихтилофи ҷиддӣ байни мақомоти давлатӣ ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ (ва мувофиқан, манфиатҳои онҳо), манфиатҳои муҳимтарини 

                                                           
297 Ниг.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995. – С. 55. 
298 Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А.В. Кряжков // Государство и право. – 1999. – 

№10. – С. 92-94.  
299 Саурин А.А. Право собственности в Российской Федерации: конституционно-правовые пределы реализации и 

ограничения. – М., 2014. – С. 89-90. 
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ҷамъиятӣ дар қонун маҳз тавассути татбиқи иродаи давлатӣ ифода меёбанд. 

Қонеъ гардонидани ниёзҳои иҷтимоӣ вазифаи асосии давлат мебошад, аз ин рў, 

ҳангоми татбиқи баъзе тадбирҳо ба манфиати ҷамъият, давлат аз дастгоҳи 

маҷбуркунандаи худ истифода мебарад. Ҳамин тариқ, вазифаи муҳимтарини 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ таъмин намудани ҳадди имкон имконпазирии 

инъикоси манфиатҳои ҷамъиятӣ ба манфиати ҷомеа дар ҳама сатҳҳои ҳокимият 

мебошад. Ин бевосита ба маҳдудиятҳои ҳуқуқи моликият дахл дорад»300. 

Бо омўхтани ин масъала, мо чунин мешуморем, ки дар ин ҳолат дар бораи 

чунин мафҳуме, ба монанди «манфиати умумӣ» ё «эҳтиёҷоти умумӣ», ки бояд 

ҳам мафҳуми «эҳтиёҷоти давлатӣ» ва ҳам «эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ»-ро дар бар гирад, 

сухан рондан лозим аст. Аз мундариҷаи ин ду мафҳум бармеояд, ки онҳо аз рўйи 

табиати худ гуногунанд, аммо дар маҷмуъ онҳо мафҳумеро ба монанди 

«манфиати ҷамъиятӣ» ба вуҷуд меоранд. Ба ибораи дигар, агар ҳабси молу мулк 

ба манфиати давлат ва аз ҷониби давлат ба амал ояд, масалан, дар натиҷаи 

милликунонӣ, пас дар ин ҳолат сухан дар бораи ниёзҳои давлатӣ меравад. Ё 

гирифтани қитъаи замин бо мақсади сохтани корхона, муассиса ва ғ. намунаи 

дигар шуда метавонанд. Аммо агар ҳамон як қитъаи замин барои сохтани бинои 

истиқоматӣ бозпас гирифта шавад (харида шавад), пас дар ин ҳолат сухан дар 

бораи эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ меравад. Дар ин робита, мо бо мавқеи М.И. Василева 

розӣ ҳастем, ки «манфиатҳои умумӣ мафҳуми мураккаб мебошанд ва он якум, 

манфиати давлатиро дар қисмате фаро мегирад, ки манфиатҳои тамоми ҷомеаро 

инъикос мекунад ва дуюм, он манфиатҳои ҷамъиятӣ, ки метавонанд ҳамчун 

манфиатҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дарк карда шаванд, дар қисмате, ки бо ҳимояи 

ҳуқуқӣ таъмин карда мешаванд»301. 

Дар асоси ин, мо чунин мешуморем, ки ба моддаи 32 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд тағйиру иловаҳо ворид карда шавад ва ба ҷои ибораи 

«манфиати ҷамъиятӣ» ибораи «манфиатҳои умумӣ» истифода шавад. 

                                                           
300 Богдан В.В., Бутова Е.А. Ограничение права собственности в общественных интересах // Таврический научный 

обозреватель www.tavr.science – № 5 (22). – май 2017.  
301 Васильева М. И. Публичные интересы в экологическом праве. – М., 2003. – С.64.  
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Ғайр аз он, аз сабаби он ки ҳуқуқ ба моликият ба гуруҳи ҳуқуқҳои фитрии 

инсон тааллуқ дорад, муқаррар намудани тартиби маҳдуд кардани он дар 

Конститутсия ва қонунгузории кишвар аҳаммияти аввалиндараҷа дорад. В.В. 

Бойтсова ва Л.В. Бойтсова қайд менамоянд, ки «муқаррарот дар бораи ҳимояи 

ҳуқуқи моликияти хусусӣ тавассути қонун ҳуқуқи давлатро барои иҷрои чунин 

қонунҳо, ки барои назорати истифодаи моликият мутобиқи манфиатҳои умумӣ 

заруранд, кам намекунад. Маҳдудиятҳои қонунии ҳуқуқи мутлақ ба моликият, 

озодии шартнома бо принсипҳои конститутсионии давлатдории иҷтимоӣ, 

идоракунии оқилонаи табиат, хусусиятҳои низомҳои баъзе объектҳои ҳуқуқи 

моликият, ки бо мақсади амнияти ҷамъиятӣ ва ҳифзи саломатии шаҳрвандон 

муқаррар шудаанд, вобаста аст»302. 

Ҳамин тариқ, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 32) 

омадааст, ки мусодираи амволи шахс барои эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ аз ҷониби давлат 

танҳо дар асоси қонун ва бо розигии молик бо ҷуброни пурраи арзиши он иҷозат 

дода мешавад. Ҳамин тариқ, худи моддаи мазкури Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки ҳуқуқи моликиятро ба танзим медарорад, имкони маҳдуд кардани 

ин ҳуқуқро нишон медиҳад. Ишора гардидааст, ки амволи шахс танҳо дар асоси 

қонун ва бо розигии соҳиби он ҳангоми пардохт намудани арзиши пуррааш 

гирифта мешавад. 

Дар заминаи омўзиши қонунгузории ҶТ чор шакли асосии маҳдуд кардани 

ҳуқуқ ба моликиятро ҷудо намудан мумкин аст. 

1) миллигардонӣ; 

2) маҳрум сохтан аз молу мулк, ки бинобар рафтори номатлуби молик, 

вайрон кардани манфиатҳои шахсони дигар анҷом дода шудааст; 

3) мусодираи молу мулк вобаста ба зарурати муқаррар намудани низоми 

махсуси истифодаи он; 

                                                           
302 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Постатейный научно-практический комментарий Конституции Российской 

Федерации коллектива ученых-правоведов под руководством ректора МГЮА, академика РАН О.Е. Кутафина / 

Отв. ред. издания д.ю.н., проф. Е.И. Козлова. – М.: Агентство (ЗАО) «Библиотечка «Российской газеты», 2003. – 

VII. – С. 101-105. 
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4) муқаррар намудани монеаҳо дар татбиқи ҳуқуқи моликият бо мақсадҳои 

фоиданоки ҷамъиятӣ (аз ҷумла, реквизитсия, гирифтани молу мулк барои 

эҳтиёҷоти давлатӣ ва ғайра). 

Ҳар яке аз инҳоро ба таври алоҳида мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Милликунонӣ як навъи махсуси маҳдуд кардани ҳуқуқи моликият мебошад 

ва ҳамчун ба моликияти давлат гузаштани амволе, ки ба шаҳрвандону ташкилотҳо 

тааллуқ дорад ва чун қоида, барои амалӣ намудани манфиатҳои давлатӣ истифода 

мегардад, фаҳмида мешавад303. Аммо, миллигардонӣ метавонад танҳо бо 

мақсадҳои иҷтимоӣ сурат гирад, на танҳо бо мақсадҳои иқтисодӣ, яъне 

милликунонӣ метавонад барои давлат комилан зараровар бошад. Дар таҷрибаи 

ҷаҳонӣ ин падида хеле зиёд рух медиҳад. Масалан, миллӣ кардани бузургтарин 

ширкатҳои ипотекаи ИМА – Freddie Mac ва Fannie Mae дар моҳи сентябри соли 

2008, аз он иборат буд то бозорҳои фурўпошидаи қарзиро наҷот диҳанд, зеро 

суқути молиявии он субъектҳои иқтисодиро, ки нақши онҳо дар иқтисоди миллӣ 

бузург аст, метавонад ба ҳолати муфлисшавӣ оварда расонад304. Чунин амалҳоро 

дар амалияи Ҳукумати ҶТ низ мушоҳида кардан мумкин аст, аз ҷумла, чунин 

амалҳо нисбат ба бонкҳои «Тоҷиксодиротбонк» ва «Агроинвестбонк» бо мақсади 

нигоҳ доштани пасандозҳои нақдии амонатгузорони ин бонкҳо сурат гирифтаанд. 

Маҳдудияти умумии дуюми ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ маҳрумкунии 

маҷбурии амвол мебошад, ки бо сабаби рафтори номатлуби молик ё мавҷуд 

будани ҳолатҳои махсуси марбут ба далели доштани молик ба амволи зикршуда 

анҷом дода мешавад. Ҳамин тавр, мутобиқи моддаи 262 Кодекси граждании ҶТ 

«агар таҳти моликияти шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси иҷозати қонун молу 

мулке қарор гирад, ки барои хариданаш иҷозати махсус зарур аст, вале барои 

додани он ба молик рад шудааст, ин молу мулк мутобиқи тартиби барои молу 

мулк муқарраршуда, ки наметавонад ба молики мазкур тааллуқ дошта бошад, аз ў 

гирифта мешавад. Агар молик дар муҳлати муайяннамудаи қисми 1 ҳамин модда 

аз молу мулк даст кашад, он бо назардошти хусусият ва таъиноташ бо қарори суд, 
                                                           
303 Ниг.: Богдан В.В., Бутова Е.А. ограничение права собственности в общественных интересах / В.В. Богдан, Е.А. 

Бутова // Таврический научный обозреватель: www.tavr.science. – № 5 (22). – май 2017. 
304 Ниг.: Саурин А.А. Право собственности в Российской Федерации: конституционно-правовые пределы 

реализации и ограничения. – М., 2014. – С. 89-90. 
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ки мутобиқи аризаи дахлдори мақоми давлатӣ бароварда шудааст, бояд ба таври 

маҷбурӣ фурўхта, маблағи он ба молик дода шавад ё молу мулк ба моликияти 

давлат гузаронида арзиши муайяннамудаи суд ба молики аввал пардохта шавад. 

Дар ин сурат хароҷоти вобаста ба гирифтани молу мулк рўёнида мешавад»305. 

Асоси сеюми умумии конститутсионӣ, ки ба маҳдуд кардани ҳуқуқ ба 

моликияти хусусӣ нигаронида шудааст, бо ҷудо кардани объектҳои махсусан 

муҳим (махсус)-и ҳуқуқи моликият – захираҳои табиӣ ва замин алоқаманд аст. 

Маҳдудияти ҳадди аксар моликият ба захираҳои табиӣ ва замин мусодираи 

захираҳои табиӣ ё замин аз молик мебошад. Ҳабс танҳо хусусияти ҷубронӣ дорад 

ва дар баробари ин, соҳиби хусусӣ дар якҷоягӣ бо ҷуброни пулӣ метавонад бо 

қитъаҳои замин ва дигар амволи ғайриманқул таъмин карда шавад. Ин 

муқаррарот, аз ҷумла, аз мазмуни моддаи 263 Кодекси граждании ҶТ бармеояд. 

Асоси чоруми умумии маҳдуд кардани ҳуқуқи моликияти хусусӣ бевосита бо 

эътирофи манфиатҳои ҷамъиятӣ алоқаманд аст. Ин маҳдудият дар муқаррар 

намудани монеаҳои алоҳида барои истифодаи молу мулке, ки ба моликияти хусусӣ 

барои мақсадҳои фоиданоки ҷамъиятӣ тааллуқ доранд, зоҳир мешавад: масалан, 

партовҳои зараровар ба атмосфера тавассути меъёрҳои махсус манъ карда 

мешаванд, аз соҳибони хусусӣ талаб карда мешавад, ки қоидаҳои оташнишонӣ, 

санитарӣ ва ғ.-ро риоя намоянд (м. 266 КГ ҶТ). 

Дар умум, бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр, бори дигар таъкид 

менамоем, ки ҳама гуна маҳдуд кардани ҳуқуқи моликият бояд дар қонун сабт 

карда шавад ва ба ҳадафҳои дорои аҳаммияти конститутсионӣ мувофиқат кунад. 

Озодии фаъолияти иқтисодӣ ва ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ бо ҳуқуқи 

моликият робитаи зич доранд. С.М. Салоҳидинова қайд менамояд, ки «дар 

Конститутсияи ҶТ ин ҳуқуқ ҳамчун ҳуқуқи мустақили субъективӣ сабт нашудааст, 

аммо ин маънои онро надорад, ки танзими конститутсионии фаъолияти соҳибкорӣ 

вуҷуд надорад. Он аз мазмуни моддаи 12 Конститутсияи ҶТ бармеояд. Дар асоси ин, 

                                                           
305 Кодекси граждании кодекс Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисми якум аз 30 июни соли 1999, таҳти №803 // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1999. – №6. – Мод. 153; – Мод. 154; – 2001. – №7. – Мод. 508; – 2002. – 

№4. – ѕ. 1. – Мод. 170; – 2005. – №3. – Мод. 125; – 2006. – №4. – Мод. 193; – 2007. – №5. – Мод. 356; – 2010. – №3. 

– Мод. 156. – №12. – ѕ. 1. – Мод. 802; – 2012. – №7. – Мод. 700. – №12. – ѕ. 1. – Мод. 1021; – 2013. – №7. – Мод. 

504; – 2015. – №3. – Мод. 200; – 2016. – №7. – Мод. 612. 
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ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ бояд тавассути призмаи асосҳои конститутсионии 

низоми иқтисодии ҷомеа баррасӣ карда шавад, ки татбиқи ин ҳуқуқ дар доираи он 

сурат мегирад»306. 

Ҳамин тариқ, озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ ҳамчун ҳуқуқи 

субъективии инсон низ маҳдуд карда мешавад. Ин, чун қоида, ба он вобаста аст, ки ба 

даст овардани даромад бо роҳҳои гуногун, аз ҷумла бо роҳи ғайриқонунӣ имконпазир 

аст. Аз ин рў, дар Конститутсия ва қонунгузории ҳар як кишвар рўйхати намудҳои 

манъшудаи фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар карда шудааст. 

Маҳдудиятҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва иқтисодӣ як қатор хусусиятҳои 

худро доранд. Аз ҷумла, як қатор олимони рус қайд мекунанд, ки «як монеаи 

муҳим, ки маҳдудияти қонунии истифодаи озодии фаъолияти иқтисодӣ ва 

соҳибкорӣ мебошад, ин як рўйхати пурраи шартҳо ва талаботе мебошад, ки 

давлат барои иҷрои фаъолияти муайян муқаррар намудааст, ки дар байни онҳо 

метавон – бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ, фаъолияти 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ, суғуртаи ин намуди 

фаъолият ва муқаррар намудани андозаи ҳадди ақали сармояи оинномавиро дохил 

намуд»307. Андешаи ба ин монандро С.М. Салоҳидинова иброз менамояд: 

«Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкориро бо роҳандозии манъи 

фаъолияти соҳибкорӣ, ҷорӣ намудани қоидаҳои литсензия ба ин фаъолият, 

уҳдадории субъектҳои соҳибкорӣ дар риояи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва масъулияти онҳо 

дар сурати вайрон ва суиистифода аз ҳуқуқ маҳдуд кардан мумкин аст»308. Дар 

асоси омўзиши мавқеъҳои пешниҳодшудаи олимони ватанӣ ва қонунгузории ҶТ, 

якчанд гуруҳ асосҳоеро ҷудо кардан мумкин аст, ки ҳуқуқи машғул шудан ба 

фаъолияти соҳибкорӣ ва озодии фаъолияти иқтисодиро маҳдуд мекунанд. 

Якум, ин манъи фаъолияти соҳибкорӣ барои категорияи муайяни шахсон 

мебошад. Чунин маҳдудиятҳо асосан ба сифати талабот барои пур кардани 

вазифаи муайян муқаррар карда мешаванд. Ҳамин тариқ, қонунгузории Ҷумҳурии 

                                                           
306 Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 14.  
307 Усков Д.Г. Конституционные гарантии права на предпринимательскую деятельность: дис … канд. юрид. наук. – 

М., 2007. – С. 130. 
308 Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики 
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Тоҷикистон ғайри қобили қабул будани машғул шудан ба фаъолияти соҳибкориро 

барои шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ ва ҳукумат нишон медиҳанд. Масалан, 

аъзои Ҳукумати ҶТ ба фаъолияти соҳибкорӣ шахсан ё тавассути шахсони боэътимоди 

худ машғул шуда наметавонанд309. Манъи ишғоли вазифаи дигар, инчунин 

машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ барои кормандони прокуратура низ 

муқаррар карда шудааст310. Чунин манъкуниҳо дар Қонуни ҶТ «Дар бораи 

милитсия» нисбат ба кормандони милитсия низ пешбинӣ шудааст311. 

Маҳдудиятҳои муқарраршуда барои фаъолияти соҳибкорӣ бо он шарҳ дода 

мешавад, ки бинобар мавқеи расмии шахсони алоҳида, манфиатҳои шахсии онҳо 

метавонанд бо манфиатҳои соҳибкории дигарон, ки онҳо вазифадоранд дар вазифаи 

худ пешбарӣ кунанд, бархўрд кунанд312. 

Амалияи маҳдуд кардани ҳуқуқи фаъолияти соҳибкорӣ барои хизматчиёни 

давлатӣ асоснок аст, зеро хизматчиён ҳангоми мансаб дар сохторҳои давлатӣ 

вазифадоранд, ки ба дигарон дар амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои 

вайроншудаи онҳо кумак кунанд. Чунин маҳдудиятҳо ба таъмини волоияти қонун 

ва тартиботи ҳуқуқӣ дар соҳаи идоракунии давлатӣ, истисно кардани имконияти 

ришваситонӣ ба хизматчиёни давлатӣ, инчунин истисно кардани ваколатҳо барои 

фароҳам овардани мавқеи муфидтар ба манфиатҳои худ равона карда шудаанд313. 

Дуюм, манъи иҷрои амалҳое, ки ба маҳдуд кардани инҳисор ва рақобати 

бевиҷдонона равона шудаанд. Асосҳои ҳуқуқии пешгирӣ, маҳдудсозӣ ва саркўбии 

фаъолияти инҳисориро Қонуни ҶТ «Дар бораи рақобат ва маҳдуд кардани 

фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол» аз 28 июли соли 2006 муайян мекунад. Ин 

                                                           
309 Моддаи 11 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12 
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310 Моддаи 53 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз 25 июли соли 2005, таҳти №107 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2005. – №7. – 

Мод. 398; – 2006. – №3. – Мод. 141; – 2009. – №5. – Мод. 314; – 2011. – №3. – Мод. 150. – №6. – Мод. 428; – 2014. – 

№3. – Мод. 139; – №12. – Мод. 820; – 2016. – №3. – Мод. 125; – 2017. – №5. – қ. 1. – Мод. 267. 
311 Моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» аз 17 майи соли 2004, таҳти №41 // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2004. – №5. – Мод. 352; – 2006. – №3. – Мод. 148; – 2007. – №7. – Мод. 

663; – 2012. – №4. – Мод. 251; – 2013. – №3. – Мод. 183-184; – 2014. – №11. – Мод. 649; – 2017. – №7-9. – Мод. 569; 

– 2018. – №1. – Мод. 13. 
312 Ниг.: Коммерческое право / Под ред. В.Ф. Попондопулло, В.Ф. Яковлевой. – СПб., 1998. – С. 51. 
313 Ниг.: Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 137-147.  
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қонун шумораи зиёди манъкуниҳоро, ки ба пешгирии амалҳои ғайриқонунии 

субъектҳои соҳибкорӣ равона карда шудаанд, муайян кардааст, ки онҳоро шартан ба 

ду гуруҳ тақсим кардан мумкин аст. 

Ба гуруҳи аввал манъкуниҳои фаъолияти инҳисорӣ дохил мешаванд. Ҳамин 

тариқ, қонун амал (беамалӣ)-и субъектҳои хоҷагидориро (гуруҳи шахсоне), ки 

пешгирӣ, маҳдуд кардан, барҳам додани рақобат ва (ё) вайрон кардани манфиатҳои 

дигар субъектҳои хоҷагидорро доранд ё метавонанд ба амал оранд, манъ мекунад: 

баровардани мол аз муомилот, ки ҳадаф ё натиҷаи он эҷоди он мебошад ё нигоҳ 

доштани каср дар бозор ё болоравии нархҳо; ба контрагент гузоштани шартҳои 

шартномаро, ки барои ў мусоид нестанд ё бо мавзуи шартнома алоқаманд нестанд; 

эҷоди монеаҳо барои дастрасӣ ба бозор (баромадан аз бозор) барои дигар субъектҳои 

хоҷагидорӣ ва дигарон (моддаи 4). 

Ғайр аз он, бастани шартнома, дигар муомила, созишнома ё амалҳои 

мувофиқашудаи субъектҳои хоҷагидорие, ки дар бозор барои як маҳсулот 

фаъолият мекунанд, ки боиси маҳдуд шудани рақобат мешаванд ё манъ карда 

метавонанд, манъ аст (моддаи 5). 

Гуруҳи дуюм манъкуниҳоеро дар бар мегирад, ки бо мақсади пешгирии 

рақобати беинсофона дар бозорҳои мол дар ҳама гуна шаклҳои он, аз ҷумла паҳн 

кардани маълумоти бардурўғ, нодуруст ё таҳрифшуда, ки метавонанд ба дигар 

субъектҳои соҳибкорӣ зарар расонанд ё ба эътибори кории онҳо зарар расонанд; 

фиреб додани истеъмолкунандагон дар бораи хусусият, усул ва ҷои истеҳсолот, 

хосиятҳои истеъмолӣ, сифат ва миқдори молҳо ё истеҳсолкунандагони онҳо, аз 

ҷумла таблиғи молҳо (корҳо ва хизматрасониҳо), ки ба талаботҳои сифат ҷавобгў 

нестанд; гирифтан, истифода, ифшои иттилооте, ки сирри тиҷорӣ, хидматӣ ё 

дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро ташкил медиҳанд ва ғайра (моддаи 7). 

Субъектҳои соҳибкорӣ ва соҳибкорони инфиродӣ барои вайрон кардани 

қонунгузории зиддиинҳисорӣ ва иҷро накардани фармонҳои мақомоти зиддиинҳисорӣ 

ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд (моддаҳои 19-20 Қонуни мазкур). 

Сеюм, манъкуни маҳдуд кардани озодии интихоби шаклҳои ташкилию 

ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ. Рўйхати шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ дар боби 4 
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Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Намунаи чунин 

маҳдудиятҳо метавонанд муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фаъолияти бонкӣ» аз 19 майи соли 2009 бошанд, ки қоидаеро дар бар мегирад, ки 

тибқи он бонкҳо, ба истиснои бонкҳои давлатӣ, метавонанд дар шакли ҷамъияти 

саҳҳомӣ ташкил карда шаванд (қисми 2, моддаи 6). Баъзе муаллифон мавқеи 

қонунгузорро дар бораи маҳдуд кардани шакли ташкилоти қарзӣ ҷонибдорӣ 

намекунанд, зеро чунин мешуморанд, ки манъи ташкили бонкҳо дар шакли 

шарикии тиҷорӣ беасос менамояд314. Мо чунин мешуморем, ки дар ин ҳолат 

маҳдуд кардани интихоби шакли ташкилию ҳуқуқии ташкилотҳои тиҷоратӣ, 

вобаста аз соҳаи фаъолият, аз хусусиятҳои муносибатҳои дар ин соҳа 

баамаломада бармеояд, ки онро маҳдудияти мустақими озодии интихоби шаклҳои 

ташкилию ҳуқуқӣ ҳисобидан мумкин нест, зеро ҳуқуқҳо дар аввал баъзе 

маҳдудиятҳоро дар бар мегиранд, ки аз мундариҷаи муносибатҳои дар соҳаҳои 

дахлдор инкишофёфта бармеоянд. 

Чорум, манъи баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ. Масалан, ба 

ташкилотҳои қарзӣ бевосита машғул шудан бо истеҳсолот, савдо ва суғурта манъ 

аст315. Корхонаҳои воҳиди давлатӣ, ки дар асоси ҳуқуқи идоракунии хоҷагӣ 

фаъолият мекунанд, ҳуқуқ надоранд, ки баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкориро 

бидуни розигии молик ё мақоми ваколатдори давлатӣ анҷом диҳанд (моддаи 312 

КГ ҶТ). 

Баррасии мундариҷаи манъкуниҳо дар соҳаи татбиқи ҳуқуқи фаъолияти 

соҳибкорӣ имкон медиҳад, ки ҳудудҳои қонунан иҷозатдодашудаи татбиқи ин 

ҳуқуқ муайян карда шуда, инчунин чораҳои қонунан муқарраргардидаи ҷавобгарӣ 

барои риоя накардани онҳо муайян карда шаванд. 

Ҷорӣ намудани қоидаҳои иҷозатномадиҳӣ ҳамчун роҳи маҳдуд кардани 

ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ аз мундариҷаи қисми 1 моддаи 49 Кодекси граждании 

ҶТ бармеояд. Танзими ҳуқуқии иҷозатномадиҳии фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси 

                                                           
314 Ниг.: Филатов Ю.В. Правовое положение банка как субъекта гражданского права: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2000. – С. 18-19. 
315 Қисми 4 моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» аз 19 майи соли 2009, таҳти 

№524 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2009. – №5. – Мод. 331; – 2010. – №7. – Мод. 555; – 2011. 

– №12. – Мод. 846; – 2013. – №11. – Мод. 786; – 2014. –№11. – Мод. 662. 
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Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 17 майи соли 

2004 ва «Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои 

фаъолият», ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 3 апрели соли 2007, таҳти №172 тасдиқ 

шудааст, амалӣ карда мешавад. 

Муайян кардани намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ки иҷрои он иҷозатнома 

талаб мекунад, набояд худсарона бошад. Бо ин мақсад, дар моддаи 4-и Қонун 

«Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» меъёрҳои муайян 

кардани намудҳои фаъолияти иҷозатдиҳӣ муқаррар карда шудаанд. Тибқи ин 

муқаррарот, ба намудҳои фаъолияти литсензияшуда намудҳои фаъолияте дохил 

мешаванд, ки иҷрои онҳо метавонад ба ҳуқуқҳо, манфиатҳои қонунӣ, саломатии 

шаҳрвандон, мудофиа ва амнияти давлат, мероси фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зарар расонад ва танзими онҳо бо усулҳои дигар амалӣ карда 

намешавад, ба истиснои иҷозатнома. 

Моҳияти иҷозатномадиҳӣ ҳамчун роҳи маҳдуд кардани ҳуқуқ ба фаъолияти 

соҳибкорӣ ин ҳуқуқи давлат дар бораи манъи иҷрои баъзе намудҳои фаъолият бидуни 

иҷозати махсус мебошад. Ҳангоми муқаррар кардани манъи иҷрои баъзе намудҳои 

фаъолият бидуни иҷозати мувофиқ, давлат бояд асосҳо ва ҳадафҳои конститутсионии 

маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳоро риоя кунад. 

Бояд қайд кард, ки дар сурати дағалона вайрон кардани талаботи 

иҷозатномадиҳӣ ва шартҳои муайян кардани онҳо аз ҷониби мақомоти 

иҷозатномадиҳанда, охирин ҳуқуқ дорад иҷозатномаро боздорад, агар ин 

вайронкуниҳо зиён ба ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии онҳо, саломатии 

шаҳрвандон, мудофиа ва амнияти давлат, мероси фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оварда расонад316. 

Дар шароити рушди иқтисоди бозорӣ, ҳуқуқ ба меҳнат низ аҳаммияти 

калонро дорост. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 ва 

қонунгузории дахлдори кишвар озодии меҳнат, ҳуқуқи ҳар кас дар ихтиёрдории 

қобилияти кории худро муқаррар кардаанд; интихоби дилхоҳ намуди фаъолият ва 
                                                           
316 Моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 17-уми 

майи соли 2004, таҳти №37 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2004. – №5. – Мод. 348; – 2005. – 

№3. – Мод. 120; – 2013. – №3. – Мод. 193; – 2014. – №7. – қ. 2. – Мод. 406-407; – 2016. – №5. – Мод. 369 – №7. – 

Мод. 631; – №11. – Мод. 885; – 2017. – №5. – қ. 1. – Мод. 291. 
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касб; манъи меҳнати маҷбурӣ; риояи шартҳои ҳатмӣ, ки ба талаботи бехатарӣ ва 

санитарӣ ҷавобгў мебошанд; ҳуқуқ ба музди меҳнат, бидуни ҳеҷ гуна табъиз ва на 

камтар аз ҳадди ақали музди қонунӣ, инчунин ҳуқуқи ҳимоя аз бекорӣ; ҳуқуқ ба 

баҳсҳои меҳнатии инфиродӣ ва коллективӣ, ҳуқуқи истироҳат ва ғайра. 

Масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқ ба меҳнат дар банди «в» қисми 1 моддаи 

ПБҲИИФ ва моддаи 14 Конститутсияи ҶТ пешбинӣ гардидааст. Шартҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқ ба меҳнат бо шароити ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ якхела мебошанд. Яке 

аз лаҳзаҳои муайянкунандаи татбиқи ин ҳуқуқ имкониятҳои баробари ҳар кас барои 

татбиқи ҳуқуқҳои меҳнатии худ мебошад. Бояд қайд кард, ки татбиқи принсипи 

баробарҳуқуқӣ ва муносибат ба ҳама, новобаста аз тахассуси касбӣ ва шароити 

дигар, ба ҳама ҳуқуқи ба кори интихобкардаашон дода намешавад, балки ба ҳар 

кас ҳуқуқи баррасии аризаи кории худро бидуни ғараз ва бидуни табъиз кафолат 

медиҳад. Гуфтаҳои боло дар бораи қонунӣ будани маҳдуд кардани ҳуқуқҳои 

кормандон, ки бо талабот ба ин намуди меҳнат муқаррарнамудаи қонунгузории 

ҶТ муайян карда шудаанд ё аз сабаби ғамхории махсуси давлат нисбати шахсони 

муҳтоҷи ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии онҳо шаҳодат медиҳанд. Охирин ба татбиқи 

ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии маъюбон ва пиронсолон, ҳифзи модарӣ ва 

саломатии занон дахл дорад. Дар ин ҳолатҳо, дур шудан аз риояи принсипи 

баробарӣ набояд табъизомез дониста шавад. 

Бо назардошти хусусиятҳои ҳуқуқ ба меҳнат, қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон як қатор маҳдудиятҳоеро пешбинӣ менамояд, ки метавонанд ҳамчун 

табъизи мусбат ифода карда шаванд. Ҳамин тариқ, модар ва оила таҳти ҳимояи 

махсуси давлат қарор доранд, ки танзими ҳуқуқии меҳнати занонро амалӣ мекунад, аз 

ҷумла бо роҳи қонунгузорӣ маҳдуд кардани доираи коре, ки ба он занон қабул карда 

намешаванд. Чунин маҳдудият табъиз нест, балки ба ҳифзи саломатии занон ва 

наслҳои оянда равона шудааст. 

Дар корҳои вазнин ва зеризаминӣ, зарарнок ё хатарноки меҳнат машғул 

шудани занони ҳомила ва шахсони то 21-сола, инчунин нафароне, ки бо сабаби 

беморӣ наметавонанд дар ин ҷойҳо фаъолият намоянд, манъ аст. Ҷалби занон ба 

кори шабона иҷозат дода намешавад, ба истиснои он соҳаҳои иқтисод, ки дар он 
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ҷо эҳтиёҷоти махсус ба вуҷуд омадааст ва ҳамчун чораи муваққатӣ иҷозат дода 

мешавад. 

Барои заноне, ки аз кори вазнин ва кори дорои шароити зарарноки меҳнат 

озод карда шудаанд, собиқаи кори доимӣ, таъин кардани имтиёзҳо барои суғуртаи 

давлатии иҷтимоӣ, таъин кардани нафақа, кўмакпулӣ барои собиқаи корӣ ва дар 

ҳолатҳои дигаре, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

кардаанд, татбиқ карда мешавад. 

Маҳдудияти қонунии ҳуқуқ ба меҳнат, инчунин ҳуқуқи давлат барои муқаррар 

кардани ҳудуди синну сол мебошад, ки аз он истифодаи кори музднок манъ аст ва 

тибқи қонун ҷазо пешбинӣ шудааст, инчунин талабот оид ба таъмини шароити 

муайяне, ки дар он татбиқи ҳуқуқи мазкур имконпазир аст. Масалан, дар Кодекси 

меҳнати ҶТ синну соли машғул шудан ба фаъолияти меҳнатӣ аз 14-солагӣ ва синну 

соли ба нафақа баромадан барои занон аз 58-солагӣ ва барои мардон аз 63-солагӣ 

муқаррар карда шудааст. 

Яке аз принсипҳои мавҷудияти давлат ва ҷомеа дар он аст, ки ҳар як шахс 

бояд мавҷудияти худро таъмин кунад. Аммо дар ҳама гуна ҷомеа одамоне 

ҳастанд, ки аз рўзи таваллуд, бинобар беморӣ ё пирӣ, ин корро карда 

наметавонанд. Давлат ва ҷомеа наметавонад ин гуна одамонро ба раҳмати 

сарнавишташ вогузор кунад, аз ин рў, як низоми давлатиро барои аз ҳисоби 

давлат ва ҷомеа фароҳам овардани неъматҳои моддӣ ба вуҷуд меорад317. 

Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ як ҷанбаи муҳимми давлати иҷтимоӣ – ғамхорӣ 

дар бораи одамонро инъикос мекунад. Он дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ 

пешбинӣ шудааст. Ҳамин тариқ, ЭУҲБ (қисми 1 моддаи 25) ҳуқуқ ба таъминоти 

иҷтимоиро пешбинӣ менамояд, ки он дар моддаи 9 ПБҲИИФ ба таври зайл 

матраҳ гардидааст: «Давлатҳо ҳуқуқи ҳар як шахсро ба таъминоти иҷтимоӣ, аз 

ҷумла суғуртаи иҷтимоӣ эътироф мекунанд». 

Конститутсияи ҶТ ҳуқуқи ҳар касро ба таъминоти иҷтимоӣ эътироф намуда, 

давлатро вазифадор менамояд, ки барои истифодаи бемамониати ин ҳуқуқ шароити 

зарурӣ фароҳам орад. Рўйхати асосҳои қонуние, ки мавҷудияти онҳо эҳтиёҷоти шахсро 

                                                           
317 Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2006. – С. 265. 
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ба таъминоти иҷтимоӣ ба вуҷуд меорад, дар моддаи 39 Конститутсияи ҶТ нишон дода 

шудааст. Ба онҳо дохил мешаванд: синну сол, беморӣ ё маъюбӣ, аз даст додани 

саробон, тарбияи фарзанд, серфарзандӣ ва маъюбӣ. Ҳар яке аз ин ҳолатҳо, ба 

истиснои хавфҳои иҷтимоӣ, бо аз даст додани даромад ё номувофиқии онҳо барои 

таъминоти ҳаётии шахс ва аъзои маъюби оилаи ў тавсиф карда мешавад. Дер ё зуд 

ҳар як шахс метавонад ба кумаки давлатию ҷамъиятӣ ниёз дошта бошад, ки ба ў 

дар шакли амнияти иҷтимоӣ расонида мешавад. Ин меъёри конститутсионӣ дар 

меъёрҳои қонунгузории амалкунанда таҳия шудааст. Аммо, ноил шудан ба 

ҳадафҳои татбиқи принсипҳои бунёдии дар модели идеалии давлати иҷтимоӣ 

пешбинишуда на ҳама вақт бидуни муқаррар намудани маҳдудиятҳои алоҳидаи 

ҳуқуқӣ имконпазир аст. Сабабҳои ин метавонанд омилҳои гуногуни субъективӣ 

ва объективие бошанд, ки дар рушди муносибатҳои иҷтимоӣ ба миён меоянд. 

Охирин чунин падидаҳоро дар бар мегирад, ки афзоиши шумораи талоқҳо, 

саркашӣ кардани падарон аз тарбия ва нигоҳдории фарзандон, ятимии иҷтимоӣ, 

партофтани кўдак, суиистифода аз кўдакон, бехонагӣ ва оворагӣ, нашъамандӣ, 

танфурўшӣ ва афзоиши ҷинояткорӣ дар байни шаҳрвандони ҷавон. Ҳамаи ин 

таваҷҷуҳи махсуси давлат ва ҷомеа ва чораҳои таъҷилии вобаста ба 

барқарорсозии иҷтимоии кўдаконеро, ки дар чунин шароити душвор қарор 

доранд, талаб мекунад318. 

Оқибатҳои мушкилоти дар боло овардашуда ва ҳалли таъхирнопазири онҳо 

маҳдудиятҳои қонунии муқарраркардаи давлат дар бораи ҳуқуқи шаҳрвандон 

барои ташкили оила ва барҳам додани муносибатҳои оилавӣ, тарбия ва истифодаи 

меҳнати кўдакон, маҳдудиятҳо барои тамошои барномаҳои психо-травматикӣ ва 

зиддиахлоқӣ, филмҳо ва ғайраро ба вуҷуд меорад. 

Ҳамин тавр, Кодекси оилаи ҶТ дар банди 6-уми моддаи 1 имкон медиҳад, ки 

ҳуқуқи шаҳрвандон дар оила танҳо дар асоси қонунгузории оила маҳдуд карда 

шавад ва танҳо ба андозаи зарурӣ бо мақсади ҳимояи ҳуқуқ, манфиатҳои қонунӣ, 

ахлоқ ва саломатии дигар аъзоёни оила ва шаҳрвандон. Аз ҷумла, дар моддаи 17 
                                                           
318 Ниг.: Борисова Н.Е. Конституционные основы правового положения несовершеннолетних в Российской 

Федерации (проблемы теории и практики): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 379 с.; Беседкина Н.И. 

Особенности статуса ребенка как субъекта нравственных отношений / Н.И. Беседкина // Право на жизнь. – 2004. – 

№74. – С. 45-53. 
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Кодекси оилаи ҶТ муқаррароте пешбинӣ шудааст, ки мутобиқи он шавҳар ба суд барои 

ҷудошавӣ дар давраи ҳомиладории зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди 

кўдак ариза пешниҳод карда наметавонад. Ин маҳдудият мутлақ аст, яъне мард 

ҳангоми ҳомиладории зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди кўдак, бидуни 

розигии ў наметавонад дар бораи ҷудошавӣ ариза пешниҳод кунад. Дар ҳамин 

ҳол, ин меъёр боиси муҳокимаи ҳуқуқшиносон-мутахассисон гардид. Ба ақидаи 

аксари онҳо, он принсипи баробарии мардон ва занонро вайрон мекунад (нисбати 

мардон табъизомез амал мекунад). Баҳсҳои вобаста ба ин масъала аз ҷониби Суди 

конститутсионии ҶТ тавассути қарори худ оид ба парванда «Дар бораи муайян 

намудани мувофиқати моддаи 17 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисми 2 

моддаи 17 ва қисми 2 моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар асоси 

пешниҳоди судяи Суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Ш.Р. Шодиева мавриди 

таҳлил қарор гирифтанд319. Суди конститутсионӣ ин маҳдудиятро бо мақсади ҳимояи 

манфиатҳои модар ва кўдак аз ҷониби меъёрҳои конститутсионӣ асоснок донист.  

Ҳангоми таҳлили маҳдудиятҳои муносибатҳои оилавӣ дар ҶТ, масъалаҳои 

марбут ба бастани никоҳи хешутаборӣ ва ташхиси тиббӣ дар вақти издивоҷро 

нодида гирифтан мумкин нест. Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ба 

ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намуда, дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ аз 23 январи 

соли 2015 таъкид намуданд: «Дар миёни ҷавонон ҳолати никоҳи хешовандони 

наздик низ зиёд шуда, боиси таваллуди кӯдакони маъюб гардида истодааст. Аз ин 

рӯ, вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, адлия, кумитаҳои кор бо занон ва 

оила, оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ вазифадор 

карда мешаванд, ки масъалаи муоинаи ҳатмии пешакии тиббии 

издивоҷкунандагон ва пешгирӣ намудани никоҳи байни хешовандони наздикро 

якҷо бо мардум ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳаматарафа омӯхта, ба Ҳукумат таклиф 

пешниҳод намоянд»320. 

Ҳалли мушкилоти муайянкардаи роҳбари давлат дар Кодекси оилаи ҶТ 

инъикос ёфт. Ҳамин тавр, дар моддаи 14-15-и Кодекс тағйироти ҷиддӣ ворид 
                                                           
319 Ниг.: Сборник решений Конституционного суда Республики Таджикистан. – Душанбе, 2010. – С. 224-229.  
320 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 

23.01.2015 с. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.prezident.tj/node/195 (санаи муроҷиат: 

29.10.2022). 

http://www.prezident.tj/node/4318
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карда шуданд. Мувофиқи онҳо, дар ҶТ бастани ақди никоҳ байни хешовандони 

наздик, бародарону хоҳарони ҳамхун (доштани падар ё модари умумӣ) манъ аст; 

фарзандони бародарон, хоҳарон, бародарон ва хоҳарони угай, амак ва ҷияни 

модарӣ, амак ва ҷияни падарӣ, хола ва ҷияни модарӣ, хола ва ҷияни падарӣ маън 

мебошад. 

 Ҳамчун ҳолате ки барои бастани ақди никоҳ монеъ мешавад, ин 

нагузаштани шахсони издивоҷкунанда аз муоинаи ҳатмии тиббӣ мебошад. Дар 

моддаи 15-и КО ҶТ муқаррар шудааст, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд пеш аз издивоҷ тибқи қонунгузории 

ҶТ ройгон дар муассисаҳои тандурустии маҳалли зист ё истиқомати худ аз 

муоинаи ҳатмии тиббӣ мегузаранд ва бо натиҷаҳои тиббӣ ошно карда мешаванд. 

Яъне, пеш аз издивоҷ, никоҳшавандагон бояд аз муоиннаи тиббӣ гузаранд ва аз 

натиҷаи он огаҳ карда шаванд. 

Дар қонунгузории дохилӣ маҳдудиятҳои муайяне шудааст, ки ба ҳимояи 

манфиатҳои кўдакон нигаронида шудаанд. Аз ҷумла, дар моддаи 127 КО ҶТ 

доираи шахсонеро муқаррар мекунад, ки наметавонанд ҳамчун фарзандхондагон 

баромад кунанд – шахсоне, ки ҷои истиқомати доимӣ надоранд; шахсоне, ки 

нисбат ба онҳо суд барои содир намудани ҷиноят чораҳои маҷбурии тиббӣ 

андешидааст; аз ҷониби суд ғайри қобили амал эътироф шудааст; ҳамсарон, ки 

яке аз онҳоро суд ғайри қобили амал эътироф кардааст; ашхосе, ки суд аз 

ҳуқуқҳои падару модарӣ маҳрум кардааст; шахсоне, ки барои иҷрои номатлуби 

вазифаҳое, ки қонун ба зиммаи онҳо гузоштааст, аз вазифаҳои васӣ ё парасторӣ 

хориҷ карда шудаанд; фарзандхондони собиқ, агар фарзандхондӣ бо айби онҳо аз 

ҷониби суд бекор карда шуда бошад; шахсоне, ки бо сабаби саломатӣ наметавонанд 

аз ҳуқуқҳои волидайн истифода баранд. Инчунин аз мундариҷаи ин муқаррарот 

бармеояд, ки шаҳрвандони хориҷӣ наметавонанд фарзандони шаҳрванди 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба фарзандӣ қабул кунанд. 

Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи 

фарзанд» доираи васеъи маҳдудиятҳо нисбат ба кўдакон муқаррар карда шудааст. 

Аз ҷумла, ин қонун масъулияти волидайн барои пешгирии ҳузури кўдакони то 
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ҳаждаҳсола дар марказҳои фароғатӣ аз соати 18:00 то 6:00 муайян карда ташриф 

барои бозиҳои компютерӣ ё хидматҳои интернетӣ манъ менамояд; кўдакони 

синни томактабӣ ва кўдакони таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ 

ва миёнаи касбиро, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, овардан ва истифода 

бурдани телефонҳои мобилиро манъ мекунад; тамошои филмҳои порнографӣ ва 

филмҳои дорои зўроварӣ, зуҳуроти ифротгароӣ ва террористиро ба кўдакон манъ 

менамояд; ба кўдакон дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ роҳ надиҳанд, ба 

истиснои кўдаконе, ки дар муассисаҳои динӣ расман таҳсил мекунанд; ба 

кўдакони то бистсола нўшидани нўшокиҳои спиртӣ (аз ҷумла пиво), маводи 

нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти тамоку (аз ҷумла нос) ва 

истифодаи доруҳои сахт манъ аст; ба кўдакон иҷозат надиҳад, ки шаҳодатномаи 

ронандагӣ гиранд ва мошин ронанд ва ғайра. 

Ҳуқуқ ба таҳсил ва ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ кафолати муҳимми 

иҷтимоӣ ва рушди ахлоқии ҷомеа мебошад. Ҳамчун яке аз муҳимтарин ҳуқуқҳои 

инсон, ин ҳуқуқҳо дар санадҳои ҳуқуқии умумиҷаҳонӣ ва миллӣ муфассал дарҷ 

ёфтаву кафолат дода шудаанд. Ин меъёрҳо, ки ҳуқуқи инсонро ба таҳсил ва 

иштирок дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа пешбинӣ мекунанд, низомии кафолатҳои 

ҳуқуқии таҳсил ва иштирок дар ҳаёти фарҳангиро ташкил медиҳанд. 

Дар асоси меъёрҳои конститутсионӣ ва стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи 

маориф дар ҶТ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки ҳуқуқи 

таҳсилро низ кафолат медиҳанд. Қонунгузории дохилии ҶТ асосҳои ҳуқуқӣ, 

ташкилӣ ва иҷтимоию иқтисодии рушди маорифро дар ҶТ муайян намуда, 

сохтори низоми маориф, принсипҳои танзими он, идоракунӣ, ваколатҳо ва 

самтҳои фаъолияти фондҳои онро муқаррар менамояд, инчунин заминаи ҳуқуқии 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ дар соҳаи маориф маҳсуб меёбанд. Дар 

навбати худ, иштирок дар ҳаёти фарҳангии давлат маънои онро дорад, ки ҳар як 

инсон ҳуқуқ дорад бо арзишҳои фарҳангӣ, дастрасӣ ба фондҳои китобхонаи 

давлатӣ, осорхонаҳо ва бойгонӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти фарҳангӣ шинос 

шавад. Ҳар як шахс бидуни маҳдудияти синну сол ба гирифтани маълумоти 
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башардўстона ва бадеӣ, интихоби шакл ва усулҳои он мутобиқи қонунгузории ҶТ 

ҳуқуқ дорад. 

Як қатор муҳаққиқон қайд мекунанд, ки «масъалаҳои маҳдуд кардани ҳуқуқ 

ба таҳсил ва иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ хусусияти муайян доранд. Ин дар он 

ифода меёбад, ки ин ҳуқуқҳо хусусияти ҳуқуқии оммавӣ доранд, яъне ин муносибатҳо 

тавассути низоми институтҳои ҳуқуқии давлатӣ амалӣ карда мешаванд, ки мо 

метавонем муассисаҳои таълимӣ ва ҷамъиятҳои илмиро дар бар гирем. 

Истифодабарандагони чунин муносибатҳо хонандагон, донишҷўён ва ғайра 

мебошанд. Ин муносибатро «мақоми махсус» меноманд321. 

Дар боқимондаи муносибатҳои шаҳрванд ва давлат дар робита бо маҳдуд 

кардани ҳуқуқҳои асосӣ, муқаррароти ПБҲШС ва ПБҲИИФ, ки дар боло нишон 

дода шудаанд, татбиқ карда мешаванд. 

Бояд қайд кард, ки ҳангоми сухан рондан дар бораи имконияти маҳдуд кардани ин 

ҳуқуқҳо дар қонун, бояд дар хотир дошт, ки пешбинии ҳама ҳолатҳои имконпазири 

маҳдудият амалан ғайриимкон аст. Аз ин рў, қонун бояд ҳадаф ва мундариҷаи асосии 

фаъолияти муассисаҳои таълимиро муайян кунад. Масалан, муайян кардани миқдори 

соатҳо, барномаҳои таълимӣ, тадбирҳои таълимӣ ва ғ. 

Аз ин сабаб, дар қонуне, ки мақоми махсуси қудрати муассисаро, ки дорои 

ҳуқуқҳои ҷамъиятӣ мебошад, танзим мекунад, талаби аниқии меъёрҳои 

маҳдудкунандаи ҳуқуқ дар асоси қонунгузорӣ набояд мутлақ дониста шавад. Бояд дар 

назар дошт, ки дар ҳолати махсуси қудрати баранда, мақомоти муассисаи таълимӣ 

ҳуқуқи фармон додан доранд. Ба онҳо қудрати бо қонун асоснок дода шудааст, ки бо 

ёрии он онҳо метавонанд ҳуқуқҳои бунёдиро бидуни истинод ба ҳар як парвандаи 

алоҳида ба салоҳияти дахлдори қонун маҳдуд кунанд. Комилан возеҳ аст, ки мақоми 

махсуси қудрати номбаршуда бояд дар ҳудуди мушаххас вуҷуд дошта бошад322. 

Дар робита ба маҳдудияти иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ бояд таъкид кард, ки 

он хеле норавшан ва номуайян аст. Аз бисёр ҷиҳатҳо, ин ҳуқуқ бо ҳуқуқи 

дахолатнопазирӣ иртибот дорад ва метавонад бо он мухолифат кунад. Аз ин рў, 

масъалаҳои марбут ба маҳдуд кардани ин ҳуқуқ бояд дар ҳар як ҳолат алоҳида 
                                                           
321 Ниг.: Лейбо Ю.И., Толстопятенко Г.П., Экштайн К.А. Права и свободы человека и гражданина. – М., 2000. – С. 283. 
322 Ниг.: Лейбо Ю.И., Толстопятенко Г.П., Экштайн К.А. Права и свободы человека и гражданина. – М., 2000. – С. 283. 
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баррасӣ карда шаванд323. Маҳдудияти асосии ҳуқуқҳои фарҳангӣ, чун қоида, 

дахлнопазирии шахс ва ҳаёти ў мебошад. 

Акнун маҳдуд кардани ҳуқуқ ба таҳсил ва ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти 

фарҳангиро муфассалтар баррасӣ менамоем. 

Ҷанбаи аввалине, ки дар заминаи маҳдуд кардани ҳуқуқ ба таҳсил омўхта 

мешавад, тартиби гирифтани таҳсили ройгон мебошад. Дар моддаи 6-и Қонуни 

ҶТ «Дар бораи маориф» муқаррар шудааст, ки давлат ба шаҳрвандони ҶТ таълими 

ҳатмии умумии асосии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ, инчунин дар 

доираи фармоишҳои давлатӣ дар асоси озмун ройгон гирифтани таҳсилотро дар 

зинаҳои минбаъдаи таҳсилот кафолат медиҳад. Инчунин, дар ин модда қайд карда 

мешавад, ки давлат дар муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти ибтидоии касбӣ, 

миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ як маротиба 

гирифтани таълими ройгонро кафолат медиҳад. Гирифтани маълумоти дуюм дар асоси 

шартнома имконпазир аст, зеро иштирок дар озмуни шахсони дорои маълумоти олӣ ва 

онҳое, ки онро надоранд, ба охирин имкониятҳои баробар барои қабул ба 

донишгоҳро фароҳам намеоваранд, яъне онро камтар дастрас мегардонад ва аз ин 

рў, ҳуқуқи гирифтани маълумоти олии ройгонро вайрон мекунад. 

Аз мундариҷаи ин меъёр маҳдудиятҳои зеринро муқаррар кардан мумкин аст: 

– гирифтани маълумоти олии ройгон ва таҳсилоти баъдидипломӣ дар асоси озмун; 

– гирифтани маълумоти олӣ ва таҳсилоти баъдидипломӣ танҳо як маротиба 

ройгон; 

– гирифтани маълумоти олӣ ва таҳсилоти баъдидипломӣ танҳо аз ҷониби 

шаҳрвандони ҶТ; 

– гирифтани маълумоти олии ройгон ва таҳсилоти баъдидипломӣ танҳо дар 

муассисаҳои таълимии давлатӣ. 

Ҷанбаи дуюми маҳдуд кардани ҳуқуқ ба таҳсил ба фаъолияти муассисаҳои 

таълимӣ марбут аст. Тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф», нисбати муассисаҳое, ки 

ба хизматрасонии таълимӣ ҳуқуқ доранд, як қатор талаботҳои ҳатмӣ муқаррар карда 

шудаанд, ки дар байни онҳо: иҷозатномадиҳӣ, аккредитатсияи давлатӣ, сертификатсия 

                                                           
323 Ниг.: Лейбо Ю.И., Толстопятенко Г.П., Экштайн К.А. Асари зикршуда. – С. 286. 
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ва ғ. Дар ин замина стандартҳои таълимии давлатӣ аҳаммияти принсипӣ доранд, ки 

барои баҳодиҳӣ асос мебошанд, сатҳи маълумот ва тахассуси хатмкунандагон 

новобаста аз шакли таҳсилот муҳим мебошад. 

Ба ибораи дигар, давлат барои муассисаҳои таълимӣ талаботҳои муайянеро 

муқаррар мекунад, ки онҳо вазифадоранд риоя кунанд ва берун аз он онҳо ҳаққи 

рафтан надоранд. 

Мутобиқи принсипҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ ва Конститутсияи ҶТ кафолати озодии адабӣ, бадеӣ, илмӣ, техникӣ 

ва дигар намудҳои эҷодиёт, инчунин таълимро пешбинӣ кардаанд; ҳифзи 

моликияти зеҳнӣ; ҳуқуқи ҳама барои иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ ва истифодаи 

муассисаҳои фарҳангӣ, дастрасӣ ба арзишҳои фарҳангӣ; вазифаи ҳар кас иборат аз 

ғамхорӣ дар бораи ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ 

ва фарҳангӣ мебошад. 

Таҳлили қонунгузории амалкунандаи Тоҷикистон дар соҳаи фарҳанг ва илм 

имкон медиҳад, ки намудҳои зерини маҳдудиятҳо дар соҳаи татбиқи ҳуқуқҳои 

фарҳангӣ муайян карда шаванд. 

Якум, озодии фаъолияти эҷодии шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо, 

ташкилотҳои фарҳангии давлатӣ ва ғайридавлатӣ метавонад дар ҳолатҳое маҳдуд 

карда шавад, ки агар чунин фаъолият боиси таблиғи ҷанг, зўроварӣ ва бераҳмӣ, 

тафриқагузории нажодӣ, миллӣ, динӣ, синфӣ ва дигар истисноӣ ё 

таҳаммулнопазирӣ, порнография шавад. 

Дуюм, маҳдудиятҳо барои дастрасӣ ба моликияти фарҳангӣ бо сабабҳои 

махфӣ ё режими махсуси истифода имконпазиранд. Мафҳуми арзишҳои фарҳангӣ 

идеалҳои ахлоқӣ ва эстетикӣ, меъёрҳо ва қолабҳои рафтор, забон, лаҳҷа, анъана ва 

урфу одатҳои миллӣ, топонимҳои таърихӣ, фолклор, ҳунарҳои мардумӣ, асарҳои 

фарҳанг ва ҳунарро дар бар мегирад. Ҳамин тариқ, дар моддаи 8 Қонуни ҶТ «Дар 

бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» муқаррар карда шудааст, ки ашёи 

осорхонавӣ ва коллексияи осорхонаҳои қисми давлатии Фонди осорхонаҳои ҶТ 

хусусӣ карда намешаванд. Ғайр аз ин, дар моддаи 28 Қонуни мазкур муқаррар 

карда шудааст, ки «истеҳсоли аксҳо, расмҳо, китобҳо, тўҳфаҳо ва дигар молҳои 
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истеъмолӣ бо истифода аз тасвири биноҳо, иншоот ва рамзҳои осорхонаҳо, ашёи 

осорхонаҳо ва коллексияи осорхонаи Фонди осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо розигии музеи дахлдор ва иҷозати мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

фарҳанг анҷом дода мешавад»324. 

Сеюм, арзишҳои фарҳангӣ бояд ҳуҷҷатҳои бойгониро низ дар бар гирад, ки 

онҳо низ тартиби махсуси истифода доранд. Қонуни ҶТ «Дар бораи Хазинаи 

бойгонии миллӣ ва муассисаҳои бойгонӣ» дар моддаҳои 19 ва 20 тартиби маҳдуд 

кардани дастрасӣ ба арзишҳои бойгониро муайян мекунад. Ҳамин тавр, мақоми 

ваколатдори бойгонӣ ҳуқуқ дорад истифодаи ҳуҷҷатҳои нодирро бо мақсади 

таъмини беосеб нигоҳ доштани онҳо маҳдуд созад ва нусхаҳои ин ҳуҷҷатҳоро 

барои истифода диҳад. Ба шахсоне, ки ҳуҷҷати тасдиқгардидаро барои зарурати 

истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгонӣ надоранд, нусхаҳои онҳо дода мешаванд. Ба 

манфиати ҳифзи сирри давлатӣ ё дигар сирри қонунан ҳифзшаванда, ки дар 

ҳуҷҷатҳои Фонди миллии бойгонӣ мавҷуданд, муассисаи бойгонии давлатӣ бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонун дастрасӣ ба ин ҳуҷҷатҳоро маҳдуд мекунад. 

Дастрасӣ ба ҳуҷҷатҳои Фонди миллии бойгонӣ, ки мундариҷа ба ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии шаҳрвандон дахл дорад, бо иҷозати ин шаҳрвандон ё 

намояндагони қонунии онҳо сурат мегирад. Дар сурати ба муассисаҳои давлатӣ 

додани ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ, ки пештар моликияти коллективӣ ё 

хусусӣ буданд, шартҳои истифодаи минбаъдаи онҳо бо моликони пештара 

мувофиқа кунонида мешаванд. Тартиби зикргардида метавонад ҳамчунин дар 

ҳолатҳои ба нигоҳдории давлатӣ додани ҳуҷҷатҳо бидуни тағйир додани ҳуқуқи 

моликият ба онҳо муқаррар карда шавад. Тартиби зикршуда, инчунин дар 

ҳолатҳои супоридани ҳуҷҷатҳо барои нигаҳдории давлатӣ бидуни тағйир додани 

моликияти онҳо муқаррар карда мешавад. 

Бойгониҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятии шаҳрвандон, корхонаҳо, муассисаҳо ва 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ бо мақсади таъмини бехатарӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии соҳибони ҳуҷҷатҳо ё дигар шахсони манфиатдор бо 

огоҳиномаи Саридораи бойгонӣ ҳуқуқ доранд, ки дастрасӣ ба ҳуҷҷатҳои Фонди 
                                                           
324 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» аз 28 феврали соли 2004, таҳти 

№15 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2004. – №2. – Мод. 47; – 2007. – №5. – Мод. 373. 
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миллии бойгониро маҳдуд кунанд, ба истиснои ҳолатҳои дигаре, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст. 

Бо дарназардошти масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои фарҳангӣ, наметавон 

масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқҳо барои анҷом додани баъзе муомилоти 

шаҳрвандӣ бо ашёи фарҳангиро сарфи назар кард. 

Дар шароити муосир, аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ таъмин намудани ҳуқуқи 

афзалиятноки давлат барои хариди моликияти фарҳангӣ ба мақсад мувофиқ ва 

асоснок аст. Инчунин, тавре ки дар боло ишора кардем, арзишҳои фарҳангие, ки 

дар фондҳои осорхонаҳои давлатӣ, бойгонӣ ва китобхонаҳо, намоишгоҳои 

рассомӣ, идораҳои ассортиментии корхонаҳои саноати санъат ва ҳунарҳои 

мардумии анъанавӣ, аз ҷумла иншоот ва биноҳое, ки онҳо дар он ҷойгиранд, 

нигоҳ дошта мешаванд, мавриди хусусигардонӣ қарор дода намешаванд. 

Сарватҳои фарҳангие, ки дар давлатҳо ва осорхонаҳо, галереяҳои бадеӣ, 

китобхонаҳо, бойгонӣ ва дигар ташкилотҳои давлатии фарҳангӣ нигоҳ дошта 

мешаванд, наметавонанд ҳамчун кафолати қарз ё гарав истифода шаванд. 

Маҳдудиятҳо барои содироти объектҳои ҳуқуқи фарҳангӣ аз ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Масалан, танҳо содироти муваққатии ашёи осорхонавӣ ва 

навъҳои осорхонаҳо, ки ба Фонди осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, 

имконпазир аст. 

Инчунин, таҳлили қонунгузории кишвар ба мо имкон медиҳад, ки асосҳои 

зерини маҳдуд кардани ҳуқуқҳои фарҳангиро муайян намоем: 

– маҳдудият барои дастрасии касбҳои марбут ба як намуди муайяни 

фаъолият алоқаманд. Ҳамин тариқ, барои ба даст овардани мақоми устоди 

санъати халқӣ шаҳодатномаи шакли муқарраршуда, ки мутобиқи Низомномаи 

устоди санъати халқӣ дода мешавад, зарур аст325; 

– маҳдудияти синну сол барои қабули шунавандагон. Тибқи Қонуни ҶТ «Дар 

бораи кино», ҳама филмҳо дар кассаи кино ва дар кинотеатрҳо, кинотеатрҳо 

                                                           
325 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунарҳои бадеии халқӣ» аз 1 августи соли 2003, таҳти №43 // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2003. – №8. – Мод. 466. 
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(видео толорҳо, видео салонҳо) намоиш дода мешаванд, бояд мутобиқи тахассуси 

синнусолии бинандагон индексатсия карда шаванд326. 

Дар натиҷа, бояд нақши мусбати маҳдудиятҳои дар қонунгузории 

амалкунанда муқарраргардидаро таъкид кард, ки ҳамзамон бо дигар василаҳои 

қонунӣ кафолати татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионии иқтисодии инсон ва 

шаҳрванд мебошанд. Дар айни замон, таваҷҷуҳ ба мушкилоти маҳдуд кардани 

ҳуқуқ ва озодиҳои шахс, аз ҷумла ҳуқуқҳои иқтисодӣ, аҳаммияти бештар пайдо 

мекунад, зеро татбиқи ҳуқуқ мустақиман ба он вобаста аст, ки ҳудуди қонуни 

мушаххаси конститутсионӣ дар доираи қонунгузории соҳавӣ чӣ гуна мушаххас 

шудааст (дар доираи он субъектҳо бояд бо мақсади пешгирии суиистифода аз 

ҳуқуқ) – аз як тараф; аз тарафи дигар, то чӣ андоза маҳдудиятҳои мавҷудаи бо 

қонун пешбинишуда асосноканд, оё ин боиси паст шудани ҳуқуқҳои инсон ва 

шаҳрванд намегардад. 

Вазифаи асосии қонунгузор дар соҳаи танзими меъёрии муносибатҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз он иборат аст, ки ҳудуди танзими ҳуқуқиро 

тавре муайян кунанд, ки мундариҷаи волоияти қонун на давлат ва на 

шаҳрвандони онро маҳдуд накунад ва ба ҳардуи онҳо ҳаракатҳои озод дар фазои 

иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ диҳад; барои татбиқи манфиатҳои шахсони алоҳида дар 

соҳаҳои гуногуни ҳаёт аз ҷониби давлат монеа набояд бошад. Ин вазифа бо 

роҳҳои гуногуни қонунӣ, аз ҷумла бо роҳи муқаррар намудани маҳдудиятҳо ба 

баъзе ҳуқуқҳо ва озодиҳо амалӣ карда мешавад. 

2.3. Мафҳум, асосҳо ва ҳудуди маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд дар вазъияти фавқулода 

Тавре дар зербобҳои қаблӣ қайд кардем, маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон дар ду шароити танзими ҳуқуқӣ – муқаррарӣ 

ва фавқулода имконпазир аст. Чунин шакли танзими ҳуқуқӣ моҳиятан аз 

меъёрҳои Конститутсияи кишвар ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бармеоянд. 

Ба масъалаи мазкур муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
                                                           
326 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кино» аз 9 декабри соли 2004, таҳти №67 // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2004. – №12. – қ. 1. – Мод. 694; – 2007. – №5. – Мод. 372. 
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намудаанд. Аз ҷумла, А.А. Подмарев мундариҷаи Конститутсияи Федератсияи 

Россияро таҳлил намуда, иброз менамояд, ки «танзими муносибатҳои ҷамъиятиро 

ҳам дар шароити тартиботи муқаррарӣ ва ҳам дар вазъияти фавқулода пешбинӣ 

мекунад»327. Як қатор муаллифони ватанӣ низ ба масъалаи мазкур таваҷҷуҳ зоҳир 

намудаанд. Б.А. Сафарзода моҳият ва мундариҷаи Паймони байналмилалӣ оид ба 

ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсиро баррасӣ намуда, қайд менамояд, ки он маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсонро ҳам дар вазъияти муқаррарӣ ва ҳам дар вазъияти 

фавқулода пешбинӣ менамояд328. Дар навбати худ А.Х. Юсуфов қайд мекунад, ки 

«маҳдудиятҳои ҳуқуқи конститутсионӣ ҳуқуқу озодиҳои асосӣ низоми 

мушаххасро ташкил дода, аз инҳо иборатанд: маҳдудиятҳои хусусияти умумӣ 

дошта, ки ба вазъи умумии ҳуқуқи конститутсионӣ алоқаманданд; маҳдуд 

кардани ҳуқуқҳои асосӣ дар вазъияти фавқулода ва ҳолати ҷанг; маҳдудиятҳои 

ҳуқуқу озодиҳои асосӣ бинобар хусусиятҳои вазъи ҳуқуқии гуруҳҳои алоҳидаи 

шаҳрвандон (хизматчиёни ҳарбӣ, ашхосе, ки дар маҳалли маҳрум сохтан аз озодӣ 

маҳкум шудаанд ва диг.)»329. 

Масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар вазъияти фавқулода айни замон 

мубрамияти бештарро соҳиб мебошад. Ин бо равандҳои гуногуни дар ҷаҳони 

муосир рухдиҳанда, ки ба низоъҳои гуногуни иҷтимоӣ, садамаҳои техногенӣ ва 

дигар офатҳо оварда мерасонанд, алоқаманд мебошад. Дар ин замина савол ба 

миён меояд, ки маҳдуд кардани шахс дар ҳуқуқ ва озодиҳои ў то чӣ андоза қонунӣ 

аст? Оё бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, ин ҳуқуқу озодиҳо бояд маҳдуд 

карда шаванд? Ҳудуди ин гуна маҳдудият чӣ гуна аст, чӣ гуна аз худсарӣ дар ин 

соҳа бояд пешгирӣ кард? Ба масъалаи мазкур борҳо гуруҳе аз олимони хориҷӣ, ба 

мисли А.Н. Домрина ва A.В. Мелехина таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Дар байни 

олимони ватанӣ бошад, А. Юсуфов мушкилоти маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро 

дар ҳолатҳои фавқулода ба таври муфассал мавриди омўзиш қарор додааст. 

Инчунин, масъалаи мазкурро ҷузъан гуруҳе аз муаллифони ватанӣ ҳангоми 

                                                           
327 Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 44. 
328 Ниг.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современность. – 

Душанбе, 2016. – 324 с. 
329 Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с. 
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омўзиши масъалаҳои умумии ҳуқуқи инсон мавриди омўзиш қарор додаанд, аз 

ҷумла А.И. Имомов, И.И. Саидзода, Б.А. Сафарзода, А.М. Диноршоҳ ва дигарон. 

Новобаста аз он ки масъалаи мазкур борҳо мавриди таҳлил қарор гирифтааст, 

аммо месазад иброз намуд, ки масъалаи такмили қонунгузорӣ хусусияти амалӣ 

дошта, дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ таваҷҷуҳ ва таҳлили махсусро тақозо 

мекунад. 

Пеш аз баррасии масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар вазъияти 

фавқулода, зарур аст то ҷанбаҳои назариявӣ ва танзими ҳуқуқии мафҳуми 

«вазъияти фавқулода» мавриди таҳлил қарор дода шавад. 

Дар навбати аввал, зарур аст то мафҳуми вазъияти фавқулода ва нишонаҳои 

он муайян карда шаванд. Мафҳуми «вазъияти фавқулода» ба илми ҳуқуқшиносӣ 

дер боз маълум аст ва дар ин муддат мазмуну мундариҷаи он ба таҳаввулоти 

гуногун дучор омадааст. Ин бо он вобаста аст, ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ 

таҳдидҳои мухталифе буданд, ки ҳадафҳо ва мундариҷаи ҳолатҳои фавқулодаро 

муайян мекарданд. Ҳамин тавр, яке аз аввалинҳо шуда маҳфуми «вазъияти 

фавқулода»-ро олими пешазинқилобии рус В.М. Гессеи додааст. Вай вазъияти 

фавқулодаро ҳамчун «вазъияти истисноӣ» тафсир карда, дар зери он «маҷмуи 

ваколатҳои истисноӣ, ки ба ҳокимияти давлатӣ ҳангоми рух додани ҳолате, ки ба 

мавҷудияти давлат аз дохил ё берун таҳдид мекунад», дар назар дошт. 

Каме пас, яъне дар солҳои аввали ҳукмронии ҳокимияти Шуравӣ мафҳуми 

«вазъияти фавқулода» ба мафҳуми «чораҳои таъҷилӣ оид ба ҳифзи тартиботи 

давлатӣ» иваз карда шуд, ки маънои «низоми чораҳои махсусе мебошад, ки аз 

ҷониби мақомоти ваколатдор ва идоракунанда дар шароите, ки тартиби 

муқаррарии зиндагӣ ба ҳолати фавқулода мубаддал мегардад, ба амал бароварда 

шуда, ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ва идоракунанда вазифаҳои иловагиро 

вогузор менамояд, инчунин ҷавобгариро нисбати ашхоси вайронкунандаи 

амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ пурзўр менамояд», ифода менамуд330. 

Бояд тазаккур дод, ки дар Конститутсияҳои ИҶШС солҳои 1924, 1936, 1977 

ва мутобиқан, дар Конститутсияҳои ҷумҳуриҳои иттифоқӣ мафҳуми «вазъияти 

                                                           
330 Ниг.: Юридический словарь. – М.: Юридическая литература, 1956. – Т. 2. – С. 614. 
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фавқулода» вуҷуд надошт. Дар сурати таҷовуз аз ҷониби давлатҳои империалистӣ 

имконияти татбиқ намудани чораҳои фавқулода вуҷуд дошт, ки барои пешгирии 

он ҳолати ҷангӣ эълон менамуданд.  

Дар ин замина, муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ иброз менамоянд, ки вазъияти 

фавқулода як василаест, ки танҳо бо мақсади фишор овардан ба кормандон, 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон, мубориза бо ҳаракати миллии озодӣ 

истифода мешуд331. А.А. Подмарев чунин мушуморид, ки «дар ҷомеаи шуравӣ 

имконияти ба вуҷуд омадани низоъҳои иҷтимоии миқёсан калон вуҷуд надоранд 

то барои ҳалли онҳо ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода талаб карда шавад. Аз ин 

рў, ба мавзуи танзими ҳуқуқии низомҳои вазъияти фавқулода диққати зарурӣ 

сафарбар нагардид»332 ва минбаъд қайд менамояд, ки давлати Шуравӣ ба ҷорӣ 

намудани вазъияти фавқулода эҳтиёҷ надорад. Дар навбати худ, муҳаққиқи 

ватанӣ А.Ҳ. Юсуфзода иброз менамояд, ки «ҷомеаи сохтаи Иттиҳоди Шуравӣ дар 

заминаи ҳамбастагӣ, муттаҳидӣ ва ваҳдати ҳамешагӣ бунёд ёфта буд, аз ин рў, ба 

вуҷуд омадани ягон эътироз ва ё тазоҳуроти оммавӣ, инчунин низоъҳои иҷтимоии 

дохилӣ ғайри имкон буд»333. A.И. Имомов дар ин робита қайд мекунад, ки 

«Конститутсияҳои давраи шўравӣ дар хусуси эълони вазъияти фавқулода меъёр 

надоштанд. Конститутсияи ИҶШС ба Раёсати Шурои Олии ИҶШС ҳуқуқ дода буд, 

ки дар маҳалҳои алоҳида ё дар тамоми мамлакат вазъияти ҳарбӣ ва дар давоми 

байни иҷлосияҳои Шурои Олӣ ҳолати ҷанг эълон кунад. Вале дар хусуси вазъияти 

фавқулода меъёр мавҷуд набуд. Ин ҳам яке аз хусусиятҳои давраи мутлақияти 

коммунистӣ буд, ки иддаои ягонагӣ ва муттаҳидии ҷомеа ба вуҷуд омадани ҳар 

гуна ихтилофро инкор менамуд»334. 

Ба масъалаи мафҳуми «вазъияти фавқулода» дар сатҳи қонунгузорӣ, инчунин дар 

сатҳи таҳқиқотҳои илмӣ дар миёнаҳои солҳои 80-уми асри гузашта таваҷҷуҳ зоҳир 

карда шуд, зеро дар минтақаҳои гуногуни ИҶШС муноқишаҳои дохилӣ сар заданд, 

                                                           
331 Ниг.: Юридический словарь. – М.: Юридическая литература, 1956. – Т. 2. – С. 614. 
332 Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 153. 
333 Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. …канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с. 
334 Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. 

– Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
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ки аз ҳокимият чораҳои вокуниширо тақозо менамуданд, инчунин зарурати илман 

асоснок намудани ин чораҳо ба вуҷуд омад. 

Дар адабиёти ҳуқуқии муосир низ мафҳуми ягонаи «вазъияти фавқулода» 

вуҷуд надорад. Ҳамин тариқ, олимон дар соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ (Д.М. Баҳрах, 

В.В. Гушин, А.П. Коренев) вазъияти фавқулодаро ҳамчун «низоми махсуси 

ҳуқуқии фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти мунисипалӣ, ташкилотҳои 

ҳуқуқии хусусӣ ва давлатӣ, шахсони мансабдори онҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

ки ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва ашхоси хориҷиро, ки қонун муқаррар 

кардааст, маҳдуд мекунанд, инчунин ба зиммаи онҳо гузоштани вазифаҳои 

иловагӣ пешбинӣ шудаанд, маънидод менамоянд»335. Олимони ватанӣ Х.О. Ойев, 

Р.Н. Марифхонов, Ҷ.Н. Ҷамшедов мафҳуми вазъияти фавқулодаро ба таври зайл 

шарҳ додаанд: «Реҷаи вазъияти фавқулода реҷае мебошад, ки ҳангоми таҳдиди 

бевосита ба ҳуқуку озодиҳои шаҳрванд, истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзии 

он, офатҳои табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти конститутсионии ҷумҳурӣ 

наметавонад ба таври мўътадил фаъолият намояд, ҳамчун тадбири муваққатӣ 

барои амнияти шаҳрвандон ва давлат эълон мегардад»336. 

Олимони соҳаи назарияи давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқи конститутсионӣ мафҳуми 

«вазъияти фавқулодаро» ба таври васеъ шарҳ медиҳанд. Ҳамин тавр, В.В. 

Лозбинев қайд мекунад, ки «вазъияти фавқулода ҳамчун як ниҳоди иҷтимоии 

махсус танҳо бо мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва ҳифзи асосҳои сохтори 

конститутсионӣ истифода мешавад, танзими ҳуқуқӣ ва масъалаи амалисозии он 

ба зиммаи субъектони махсус вогузор карда шудааст»337. Дар байни муаллифони 

ватанӣ андешаи ба ин наздикро А.И. Имомов пешниҳод менамояд: «Вазъияти 

фавқулода тадбири муваққатӣ мебошад, ки дар асоси он низоми махсуси ҳуқуқии 

фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 

корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоро пешбинӣ менамояд ва муваққатан ҳуқуқу 

                                                           
335 Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Правовой режим чрезвычайного положения. – Екатеринбург: Издательство 
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(теоретические и организационно-правовые аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – 23 с. 
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озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон, инчунин шахсони ҳуқуқиро маҳдуд 

намуда, ба уҳдаи онҳо вазифаҳои иловагӣ мегузорад, ки тавассути қонуни 

конститутсионӣ муқаррар карда мешаванд»338. 

В.А. Федоров пешниҳод менамояд, ки «вазъияти фавқулода» бояд ба 

мафҳуми «ҳолати истисноӣ» иваз карда шавад, ки дар давраи пеш аз инқилоб 

истифода бурда мешуд339. Олими ватанӣ А. Юсуфов мавқеи ба ин монандро 

интихоб намуда, иброз менамояд, ки «вазъияти фавқулода – ин ҳолати махсуси 

ҳуқуқӣ буда, ба муҳлати муайян татбиқ гардида, тавассути чораҳои махсуси 

маҳдудкунанда амалӣ карда мешавад, ки мақсад аз он нигоҳ доштан ва барқарор 

кардани тартибот дар ҷомеа мебошад»340. 

Инчунин, мавқеъҳое ба мушоҳида мерасанд, ки дар асоси онҳо мафҳуми 

«вазъияти фавқулода» ҳамчун низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ маънидод карда мешавад. 

В.Ю. Ухов қайд менамояд, ки «вазъияти фавқулода – низоми меъёрҳои ҳуқуқии 

мувофиқашуда мебошад, ки ҳолатҳои ба амал омадани онро муайян намуда, 

субъектони ваколатдорро ҷиҳати ҷорӣ кардани он амиқ менамояд, тартиби ба 

амал баровардан, вақт ва ҳудуди амали онро нишон дода, имконоти маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва ҳуқуқҳои шахсони ҳуқуқиро пешбинӣ 

менамояд, инчунин ба зиммаи онҳо уҳдадориҳои иловагиро вогузор месозад»341. 

Мавқеи ба ин монандро А.И. Соловев пешниҳод менамояд ва мувофиқи он 

«низоми вазъияти фавқулода ин низоми меъёрҳои ҳуқуқии дорои хусусияти 

ҳуқуқи конститутсионӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ мебошад, ки барои тағйир додани 

низоми идоракунии давлатӣ кумак мерасонад»342. Олимони ватанӣ 

А.М. Диноршоҳ ва С.М. Салоҳидинова дар зери мафҳуми вазъияти фавқулода 

«чораҳои муваққатӣ ва қонуниро, ки бо мақсади таъмини амнияти шаҳрвандон ва 

давлат, дар сурати таҳдиди воқеӣ ба низоми давлатӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои 

                                                           
338 Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. 

– Душанбе: Офсет Империя, 2017. – 760 с. 
339 Ниг.: Федоров В.А. Правовой институт исключительного (военного и чрезвычайного) положения в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – 23 с.  
340 Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с. 
341 Ухов В.Ю. Институт чрезвычайного положения в системе обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 49 с. 
342 Соловьев А.И. Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного положения в Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 24 с. 
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шаҳрвандон, соҳибихтиёрии давлат ва тамомияти он ва ё офатҳои табиӣ бо зарари 

ноайён эълон карда мешаванд ва барои фаъолияти мўътадили мақомоти давлатӣ 

монеа эҷод менамоянд», дар назар доранд343. 

Ба ақидаи мо, мавқеи муаллифоне, ки мафҳуми «вазъияти фавқулода»-ро 

ҳамчун низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ маънидод менамоянд, баҳснок аст. Якум, 

муаллифон мафҳуми «низом»-ро ҳамчун низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ муайян 

мекунанд, ки ба таври кофӣ асоснок нагардидааст, зеро мафҳуми «низом» нисбат 

ба мафҳуми «низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ» васеътар мебошад, дуюм, дар ин ҳолат 

зарурат ба миён меояд то мафҳуми «низоми фавқулода»-ро ба мафҳуми 

«қонунгузорӣ оид ба вазъияти фавқулода» иваз намуд, сеюм, ин таърифҳо ҳамаи 

хусусиятҳои низоми мазкурро инъикос карда наметавонанд (тартиби махсуси 

ҷорӣ кардан, муҳлати амал, истифодаи маҳдудиятҳо). 

Бо дарназардошти гуфтаҳои фавқуззикр метавон чунин мафҳуми «вазъияти 

фавқулода»-ро пешниҳод намуд: вазъияти фавқулода – ин раванди татбиқи чораҳои 

махсуси ҳуқуқӣ барои таъсир расонидан ба иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятӣ, дар 

сурати ба вуҷуд омадани ҳолатҳои муайяни табиӣ, техногенӣ ва иҷтимоӣ, ки ба ҳаёт ва 

амнияти шаҳрвандон ё сохтори конститутсионӣ таҳдид мекунад, рафъи он бе 

истифодаи чораҳои фавқулода ғайриимкон аст ва мақсад аз он бартараф намудани 

ҳолати мазкур, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи сохти 

конститутсионии давлат мебошад. 

Пас аз муайян намудани мафҳуми «вазъияти фавқулода» зарур аст то 

нишонаҳои онро муайян намуд. Таҳлили мавқеи олимони соҳа ба мо имконият 

медиҳад то иброз намоем, ки аксарияти олимон нишонаҳои ба ҳам монанди 

вазъияти фавқулодаро пешниҳод менамоянд. A.В. Басов ба сифати нишонаҳои 

вазъияти фавқулода инҳоро дохил менамояд: шартҳои махсуси татбиқсозӣ (яъне, 

дар қонунгузории кишвар бояд номгўйи мукаммали асосҳои татбиқ намудани 

вазъияти фавқулода ҷой дошта бошад); тартиби махсуси ҷорӣ намудани низоми 

фавқулода (яъне, муайян кардани шахси ваколатдор, ки метавонад вазъияти 

фавқулодаро ҷорӣ намояд, санади мушаххас, ки дар асоси он вазъияти фавқулода 
                                                           
343 Ниг.: Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. ‒ Душанбе, 2017. 

– 250 с. 
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ҷорӣ карда мешавад ва тартиби махсуси қабули он); табиати муваққатӣ (яъне, 

муайян кардани давомнокии вазъияти фавқулода дар кишвар); асоснокӣ (яъне, ба 

вуҷуд омадани вазъияте, ки ба давлат ва ҷомеа таҳдиди воқеӣ мекунад); 

азнавтақсимкунии ҳокимият, инчунин васеъ намудани салоҳияти субъектоне, ки 

барои татбиқи чораҳои маҳдудкунанда уҳдадор мебошанд; муваққатан маҳдуд 

кардани мақоми ҳуқуқии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ344. 

Дар навбати худ А.А. Подмарев аломатҳои мазкурро бо сабабҳои зерин илова 

менамояд: ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода дар тамоми ҳудуди кишвар ва ё 

минтақаҳои алоҳидаи он; баромадан ба нақшаи якум дар байни ҳамаи мақомоти 

милитсия ва қувваҳои мусаллаҳ; таъсис ва ё оғози фаъолияти мақомоти 

муваққатии давлатӣ дар вазъияти фавқулода; ҷорӣ намудани уҳдадориҳои 

иловагӣ барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; истифодаи васеи усулҳои қавӣ барои 

барқарор кардани тартиботи конститутсионӣ345. 

Нишонаҳои вазъияти фавқулодаро дар байни олимони ватанӣ А.Ҳ. Юсуфзода 

ба таври муфассал омўхта, чунин аломатҳои онро пешниҳод менамояд:  

 – мувофиқи конститутсия ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода; 

 – низоми махсуси ҳуқуқии фаъолияти мақомоти дахлдор, мақомоти 

худидораи маҳаллӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ; 

 – хусусияти муваққатӣ доштани низоми мазкур; 

 – имкони ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода дар тамоми ҳудуди мамлакат ва 

ё минтақаҳои алоҳидаи он; 

 – имкони маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд346. 

Бо таҳлили мавқеъҳои ҷойдошта оид ба аломатҳои вазъияти фавқулода мо 

метавонем чунин нишонаҳои онро ҷудо намоем: 

– танзими ҳуқуқи конститутсионӣ шартҳои эълон ва ҷорӣ намудани вазъияти 

фавқулода, яъне, мавҷуд будани қонуни дахлдор, ки рўйхати пурраи асосҳои ҷорӣ 

                                                           
344 Ниг.: Басов А.В. Чрезвычайное положение: понятие и признаки / А.В. Басов // Вопросы российского и 

международного права. – 2017. – Том 7. – №10 А. – С. 99-106.  
345 Ниг.: Подмарев А.А. Конституционное регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

условиях чрезвычайных режимов в национальных правовых системах / А.А. Подмарев // Вестник РУДН, серия 

Юридические науки. – 2014. – №3. – С. 113. 
346 Ниг.: Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с. 
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намудани вазъияти фавқулодаро пешниҳод менамояд, муайян намудани мақомоти 

ваколатдоре, ки онро ҷорӣ мекунад, намуди санаде, ки дар он вазъияти фавқулода 

эълон ва танзим карда мешавад ва тартиби тасдиқи санади мазкур; 

– асоснокӣ, яъне ба вуҷуд омадани вазъияте, ки воқеан ба амнияти давлат ва 

ҷомеа таҳдид эҷод менамояд; 

– муқаррар намудани низоми махсуси идоракунии давлатӣ бо тақвияти 

нақши мақомоти иҷроия ва иҷозат додан барои қабул намудани ваколатҳои ҳарбӣ-

маъмурӣ, яъне дар ҳадди ниҳоӣ мутамарказ намудани идоракунии давлатӣ; 

– истифодаи васеи усулҳои зўрӣ (аз ҷумла, мусаллаҳ) ҳамчун воситаи асосии 

ҳалкунандаи ҳолатҳои фавқулода ва муноқишаҳо; 

– ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои иловагӣ ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва 

муқаррар намудани уҳдадориҳои иловагӣ барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ. 

Аломатҳои мазкур, аз нигоҳи мо ба таври пурра моҳият ва мазмуни мафҳуми 

вазъияти фавқулодаро бозгўӣ менамоянд.  

Минбаъд мустаҳкамкунии ҳуқуқи конститутсионӣ ва вазъияти фавқулодаро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ хоҳем кард. 

Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ вазъияти фавқулода ва дигар чораҳои 

мушаххас ҳамчун «низоми махсуси ҳуқуқии фаъолияти давлат, ки бо мақсади 

ҳифзи давлат ва барқароркунии тартиботи муқаррарӣ ба муддати муайян ҷорӣ 

мегардад», маънидод карда мешавад347. Дар ин замина, А.И. Домрин иброз 

менамояд, ки «низоми конститутсионӣ (давлатӣ-ҳуқуқӣ)-и вазъияти фавқулода 

унсури муҳимми низоми амнияти миллии аксарияти кишварҳои ҷаҳон мебошад. 

Он бо мақсади пешгирӣ намудани эҳтимоли ба вуҷуд омадани ҳолатҳои 

мухталифи вазъияти фавқулода, ки ба шумораи зиёди одамон хатар эҷод мекунад, 

ба сохти конститутсионӣ ё худи мавҷудияти давлат таҳдид мекунад ва баҳри 

пешгирӣ, кам кардан ё сабук намудани оқибатҳои он шаклҳо ва усулҳои 

маъмулии фаъолияти давлатӣ нокифоя мебошанд, татбиқ карда мешавад»348. 

                                                           
347 Ниг.: Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 153. 
348 Домрин А.И. Конституционный институт чрезвычайного положения в зарубежных странах: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 1992. – С. 3. 
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Бо дарназардошти ин, вазъияти фавқулода ҳамчун як институти мустақили 

ҳуқуқи конститутсионӣ баромад менамояд ва маҳз дар ҳамин замина (на ҳамчун 

як низоми ҳуқуқӣ) он маҷмуи (низоми) меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионие 

мебошад, ки асосҳои ҷорӣ намудани вазъияти фавқулодаро танзим намуда, 

низоми мақомоти ваколатдорро, ки ба ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода 

салоҳиятдор мебошанд, муайян мекунад ва тартиби ҷорӣ намудани онро муқаррар 

месозад, муҳлат ва ҳудуди татбиқи вазъияти фавқулодаро амиқ менамояд, 

инчунин низоми махсуси фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, 

корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоро муқаррар намуда, ба ҳуқуқу озодиҳои 

шаҳрванд ва шахсони ҳуқуқӣ маҳдудиятҳо мегузорад ва ба онҳо уҳдадориҳои 

иловагӣ медиҳад. Маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқии мазкур аз нигоҳи А.А. Подмарева 

«қонунгузории фавқулодаи кишвар»-ро ташкил медиҳанд. A.И. Домрин дар ин 

замина қайд мекунад, ки «пайдоиш ва мавҷудияти қонунгузории танзимкунандаи 

вазъияти фавқулода бо омилҳои объективии пайдоиши ҳолатҳои мухталифи 

экстремалӣ дар давлат, ки ҳам хусусияти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иқтисодӣ (ҷанг, 

таҷовузи беруна, шўриши мусаллаҳона, бетартибиҳои оммавӣ, низоъҳои 

меҳнатӣ), ва ҳам табиӣ (офатҳои табиӣ, вабоҳо ва ғ.) доранд, алоқаманд буда, 

ҳолатҳои бавуҷудомада ба шумораи зиёди аҳолӣ хатар эҷод менамоянд, ба 

асосҳои сохтори конститутсионӣ ё мавҷудияти давлат таҳдид меоранд ва барои 

ҳалли онҳо, безараргардонӣ ё рафъи оқибатҳои бавуҷудомада шаклҳои маъмулии 

танзими ҳуқуқӣ нокифоя мебошанд»349. 

Тавре таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии конститутсияҳо ва қонунгузории 

давлатҳои хориҷӣ нишон медиҳанд, дар ҷаҳон якчанд шаклҳои низомҳои махсуси 

давлатӣ-ҳуқуқӣ мавҷуданд, аз ҷумла вазъияти фавқулода, ҳолати муҳосира, ҳолати 

ҷангӣ, ҳолати шиддатнокӣ ва ҳолати мудофиа, ҳолати таҳдид ва вазъияти истисноӣ, 

ҳолати ҳарбӣ, ҳолати хафноки ҷангӣ, ҳолати дахолати федералӣ ва ё мудохилаи 

федералӣ, идораи мустақими президентӣ350. А.А. Подмарев дар ин робита қайд 

                                                           
349 Домрин А.И. Конституционный институт чрезвычайного положения в зарубежных странах: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 1992. – С. 3. 
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мекунад, ки «ҳамаи ин низомҳо шаклҳои мухталифи институти вазъияти 

фавқулодаро ташкил медиҳанд, зеро онҳо аломатҳои якхела доранд. Гуногунии 

вазъияти фавқулода тавассути сабаби ҷорӣ намудани он муайян карда мешавад»351. 

Бо ин нуқтаи назар қисман розӣ шудан мумкин аст. Ҳамаи ин низомҳо бештар бо 

ҳолатҳои фавқулодае алоқаманд мебошанд, ки дар натиҷаи равандҳои иҷтимоию 

сиёсӣ ба вуҷуд меоянд, на офатҳои табиию техногенӣ. Дар сурати ба вуҷуд омадани 

охирин, танҳо як низом – вазъияти фавқулода истифода бурда мешавад.  

Конститутсияи ҶТ ду намуди низомҳои махсусро пешбинӣ менамояд – 

вазъияти фавқулода ва ҳолати ҷангӣ, ки дар моддаҳои 46, 47, 55 ва 69 Конститутсияи 

ҶТ пешбинӣ шудаанд. Дар ҳамин замина месазад иброз намуд, ки танзими ҳуқуқии 

минбаъдаи ҳолати ҷангӣ дар ҶТ ҷой надорад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ ҳолати ҷангӣ 

чунин маънидод карда мешавад: «Ҳолати ҷангӣ низоми махсусест, ки дар тамоми 

ҳудуди кишвар ё дар баъзе аз минтақаҳои он бо сабаби таҷовуз ё таҳдиди таҷовуз 

бар зидди давлат ҷорӣ карда мешавад. Асосҳо барои ҷорӣ намудани ҳолати ҷангӣ 

намудҳои гуногуни ҳуҷум, муҳосира, ҳамлаи низомӣ ва ғ. мебошанд»352. 

Ба ақидаи мо, чунин шакли танзимнамоии ҳуқуқии ҳолати ҳарбӣ қобили 

қабул нест. Тавре таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ин масъала бояд 

дар сатҳи қонунгузорӣ ҳал карда шавад. Масалан, дар Федератсияи Россия 

Қонуни конститутсионии федералӣ «Дар бораи ҳолати низомӣ» аз 30 январи соли 

2002 ҷой дорад. Аз нигоҳи мо, бояд дар Тоҷикистон низ чунин қонуни алоҳида 

қабул карда шавад, ки дар он мафҳум ва асосҳои ҷорӣ намудани ҳолати ҳарбӣ, 

андешидани чораҳо ҳангоми ҷорӣ намудани ҳолати ҳарбӣ, ваколатҳои мақомоти 

давлатӣ дар давраи ҷанг, инчунин вазъи ҳуқуқии шаҳрвандон дар марҳилаи 

мазкур нишон дода шавад. 

                                                                                                                                                                                                      

Правовые институты чрезвычайного режима в США / Н.М. Касаткина, В.И. Лафитский // Право и экономика. – 1996. –

№12. – С. 74; Ковачев Д.А. О правовых институтах чрезвычайного режима в зарубежных государствах / Д.А. Ковачев // 

Право и экономика. – 1996. – №12. – С. 72; Тимошенко И.Г. Правовые институты чрезвычайного режима в Канаде / И.Г. 

Тимошенко // Право и экономика. – 1996. – №12. – С. 21-22; Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. 

Маклакова. – М., 1996. – С. 347.  
351 Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина: дис. … канд. юрид. 

наук. – Саратов, 2001. – С. 153. 
352 Дьяченко И.Л. Конституционный режим военного положения в России (по реализации 

праванаиндивидуальнуюиколлективнуюсамооборону): дис. … канд. юрид. наук. – Ростов на-Дону, 2000. – 200 с. 
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Дар Тоҷикистон вазъияти фавқулода тавассути Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода» аз 3 

ноябри соли 1995 ва бо тағйиру иловаҳои соли 2014 танзим карда мешавад. 

Мувофиқи Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти 

фавқулода» – «вазъияти фавқулода тадбири муваққатӣ мебошад, ки он мутобиқи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шуда, низоми махсуси ҳуқуқии 

фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 

корҳонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоро пешбинӣ менамояд ва муваққатан ҳуқуқу 

озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон, инчунин ҳуқуқи шахсони ҳуқуқиро 

маҳдуд намуда, ба зиммаи онҳо вазифаҳои иловагиро мегузорад». 

Дар асоси Қонуни мазкур вазъияти фавқулода дар ҳолатҳои зерин ҷорӣ карда 

мешавад: ҳангоми рўй додани офатҳои табиӣ, садамаю фалокатҳо, паҳншавии 

касалиҳои сирояткунанда, эпизоотияҳо (муромурии ҳайвонот), ки ба ҳаёту саломатии 

аҳолӣ хатарноканд; дар мавриде, ки тартиботи ҳуқуқӣ ба таври оммавӣ вайрон карда 

шуда, воқеан ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таҳдид мекунад; ҳангоми кўшиши ғасб 

кардани ҳокимияти давлатӣ ё бо роҳи зўрӣ тағйир додани сохти конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҳангоми сўиқасд ба тамомияти арзии давлат, ки ба тағйири 

сарҳади он таҳдид мекунад; дар мавриди зарурати барқарор кардани тартиботи 

ҳуқуқии конститутсионӣ ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ353. 

Ҳамин тариқ, қонуни конститутсионӣ ду гуруҳи асосҳо (ҳолатҳо)-ро пешбинӣ 

менамояд, ки дар сурати ба вуҷуд омадани онҳо имконияти ҷорӣ намудани вазъияти 

фавқулода ҷой дорад – ҳолатҳое, ки хусусияти иҷтимоӣ доранд ва ҳолатҳое, ки 

хусусияти табиӣ, техногенӣ ва экологӣ доранд. Аз сабабҳои дар боло овардашуда, 

аввалаш ба ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ, техногенӣ ва экологӣ дохил мешавад, 

боқимондаашон ба ҳолатҳои фавқулодаи иҷтимоӣ. 

Ҳангоми баррасии масъалаи ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода дар 

Тоҷикистон, муҳаққиқони ватанӣ А. Юсуфов ба як нуктаи муҳим – муайян 

кардани мақсади вазъияти фавқулода таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Аз 
                                                           
353 Моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулодда» аз 3 ноябри соли 

1995, таҳти №95 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 1995. – №21. – Мод. 233; – 1997. – №23-24. – 

Мод. 356; – 2002. – №4. – қ. 1. – Мод. 254; – 2005. – №12. – Мод. 625; – 2008. – №10. – Мод. 795; – 2014. – №7. – қ. 

1. – Мод. 381. 
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ҷумла, вай иброз менамояд, ки дар фарқият аз қонунгузории як қатор давлатҳо, аз 

ҷумла Федератсияи Русия, дар қонунгузории Тоҷикистон мақсади ҷорӣ намудани 

вазъияти фавқулода пешбинӣ нашудааст. Ў масъалаи мазкурро баррасӣ намуда, 

бо назардошти моҳияти ҳуқуқии институти вазъияти фавқулода ва афзалиятҳои 

ҳуқуқии конститутсионӣ он мақсадҳои зерини ҷорӣ намудани вазъияти 

фавқулодаро матраҳ менамояд: 

– таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҳолатҳои 

фавқулода, вақте ки мақомоти давлатӣ барои андешидани чораҳои фаврӣ 

маҷбуранд; 

– ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионии ҶТ; 

– фароҳам овардани шароит барои бартараф кардани асосҳои татбиқи он354. 

Ғайр аз он, вай пешниҳод менамояд, ки ба Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода» моддаи 

махсус оид ба ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода ворид карда шавад, ки он, 

аввалан, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро аз маҳдуд кардани худсарона 

ҳифз мекунад ва дуюм, имконнопазирии онро барои ҷорӣ намудан дар дигар 

ҳолатҳо ва мақсадҳо таъмин менамояд. 

Дар маҷмуъ, мо бо ин пешниҳод якдилем ва ҷонибдори онем, аммо чунин 

мешуморем, ки мақсад набояд танҳо бо ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ 

маҳдуд карда шавад. Дар ин ҷо, бояд ҳифзи тамомияти арзии давлат низ дохил 

карда шавад. 

Тартиби ҷорӣ намудани вазъияти фавқулодаро Конститутсияи ҶТ ва қонуни 

конститутсионии мазкур муайян мекунанд. Вазъияти фавқулода бо фармони 

Президенти ҶТ ба амал бароварда мешавад ва он барои тасдиқ ба ҷаласаи якҷояи 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ фиристода мешавад. 

Ҳолати вазъияти фавқулода дар ҶТ метавонад дар тамоми кишвар ва дар 

минтақаҳои алоҳидаи он ҷорӣ карда шавад. Муҳлати эълони вазъияти фавқулода 

дар тамоми қаламрави ҶТ метавонад то се моҳ бошад. 

                                                           
354 Ниг.: Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Таджикистан в условиях чрезвычайного положения: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. – 224 с. 
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Бо муайян кардани мафҳум, аломатҳо ва ҳадафҳои ҷорӣ кардани вазъияти 

фавқулода, мо масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро дар ин шароит баррасӣ 

хоҳем кард. Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд мегардад, ки конститутсияи давлатҳои 

муосир бояд масъалаи бекоркунӣ, маҳдуднамоӣ ва боздоштани ҳуқуқи инсон ва 

шаҳрвандро ба таври возеҳ муайян намоянд355. Азбаски ҳама гуна ҳолати 

фавқулода барои маҳдуд кардани ихтиёрии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон шароит 

фароҳам меорад, пас вайронкунии онҳо низ ҷой доранд, аз ин рў, конститутсияҳо 

ва қонунҳо бояд дар ин ҳолатҳо маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳоро ба таври 

қатъӣ танзим намоянд. 

Моҳияти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар 

низомҳои махсуси ҳуқуқӣ С.В. Пчелинтсев баррасӣ намуда, қайд менамояд, ки 

«дар чунин шароит, амали як қатор ҳуқуқу озодиҳо ҳамчун чораи муваққатӣ 

боздошта мешаванд, ки дар шакли маҳдудият ва манъкуниҳои қонунан 

муқарраршуда сурат мегиранд ва баҳри анҷом додани амалҳои алоҳида, ҷорӣ 

намудани уҳдадориҳои иловагӣ ва кам кардани тамоми ҳуқуқҳо равона шудаанд, 

ки ба вазъи ҳуқуқии онҳо таъсир мерасонанд»356. Дар навбати худ Д.М. Брикин 

бар он ақида аст, ки «маҳдуд кардани ҳуқуқ дар ҳолати фавқулода ин маънои озод 

кардан аз мақоми конститутсионии шахс ва озодшавӣ аз доираи ваколатҳоеро 

дорад, ки мазмуни меъёрии ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии ўро ташкил 

медиҳанд»357. Агар маҳдуд кардани ҳуқуқ дар қонун пешбинӣ шуда бошад, ин 

маънои бекор кардани ваколатҳои инфиродиро аз мазмуни меъёри қонун надорад, 

балки муайян кардани ҳудуди татбиқи ин ё он ҳуқуқ ё муқаррар кардани 

имконнопазирии истифодаи ҳуқуқу озодиро ифода менамояд. А. Юсуфов қайд 

мекунад, ки «маҳдуд кардани қонунӣ дар вазъияти фавқулода маънои аз байн 

бурдани ҳама гуна ваколатҳоро аз таркиби ҳуқуқҳои дахлдор надорад, балки 

маънои ҷорӣ намудани шартҳои махсус ва муайян намудани ҳудуди татбиқи 

онҳоро дорад. Дар ин ҷо таъкид кардан муҳим аст, ки чунин маҳдудиятҳо бояд 

                                                           
355 Ниг.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – С. 146.  
356 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2005. – С. 436. 
357 Брыкин Д.М. Ограничения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в условиях особых 

правовых режимов: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 33. 
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ҳадди худро дошта бошанд ва дар давраи муайян, ки қонунгузор ба ҷорӣ кардани 

ин маҳдудият иҷозат додааст, истифода бурда шаванд»358. 

Мувозинате, ки дар ҳолати муқаррарии тартиботи ҳуқуқии конститутсионӣ 

байни ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ ва шахси озод ҷой дорад, ҳангоми ҷорӣ 

намудани вазъияти фавқулода ин мувозинат аз байн рафта, ба манфиати давлат 

хизмат менамояд, зеро дар чунин шароит давлат қобилияти назорат кардани 

рафтори одамонро пайдо намуда, барои амалӣ намудани ҳуқуқу озодиҳои асосӣ 

маҳдудият ҷорӣ месозад. Аммо ин ба он хотир ҷорӣ карда мешавад, ки 

муқаддастарин ва муҳимтарин арзишҳои инсониро (ҳаёт, саломатӣ, тамомияти 

ҷисмонӣ) нигоҳ дорад. Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон, аз ҷумла дар 

вазъияти фавқулода набояд худсарона ва ғайриқонунӣ анҷом дода шавад. 

A.A. Подмарев масъалаи мазкурро баррасӣ карда, панҷ шакли танзими 

конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар 

вазъияти фавқулода муайян менамояд – аз хурдтарин то ҳадди имкон. 

1. Конститутсияҳое, ки ба таври бевосита ва ё бавосита ҷорӣ намудани 

маҳдудиятро ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар давраи вазъияти фавқулода 

пешбинӣ менамоянд, аммо номгўйи пурра ва мукаммали ҳуқуқу озодиҳое, ки дар ин 

ҳолат маҳдуд карда мешаванд, нишон намедиҳанд (конститутсияҳои Куба аз соли 

1976, Словакия аз соли 1992, Туркманистон аз соли 1992). 

2. Конститутсияҳое, ки имконияти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои алоҳидаи 

инсонро дар вазъияти фавқулода пешниҳод менамоянд, аммо ин маънои онро 

надорад, ки дигар ҳуқуқу озодиҳо маҳдуд карда намешаванд, яъне номгўйи ҳуқуқу 

озодиҳое, ки метавонанд маҳдуд карда шаванд, кушода боқӣ мемонанд 

(конститутсияҳои Италия аз соли 1947, Корея аз соли 1947, Малайзия аз соли 1957). 

3. Конститутсияҳое, ки номгўйи ҳуқуқу озодиҳои маҳдуднашавандаро пешбинӣ 

менамоянд (конститутсияҳои Русия аз соли 1993, Тоҷикистон аз соли 1994). 

4. Конститутсияҳое, ки номгўйи ҳуқуқу озодиҳои маҳдудшавандаро 

муқаррар менамоянд (Конститутсияҳои ҶФО аз соли 1949, Ҳиндустон аз соли 

1950, Испания аз соли 1978). 
                                                           
358 Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
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5. Шакли маҷмуӣ, яъне дар Конститутсия ҳам ҳуқуқу озодиҳое дарҷ ёфтаанд, 

ки дар давраи вазъияти фавқулода маҳдуд карда намешаванд ва ҳам ҳуқуқу 

озодиҳое, ки маҳдуд карда мешаванд (Конститутсияи Лаҳистон аз соли 1997)359. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шакли сеюми муқаррароти матраҳгардида дохил 

мешавад ва мутобиқи он Конститутсия номгўйи ҳуқуқҳоеро муқаррар намудааст, 

ки маҳдуд кардани онҳо дар шароити вазъияти фавқулода иҷозат дода намешавад. 

А.А. Подмарев қайд менамояд, ки ин шакл «нисбатан беҳтар ва мувофиқ ба 

талаботи давлати ҳуқуқбунёд мебошад, зеро дар ин ҳолат ҳеҷ гуна номуайянӣ 

ҳангоми маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон боқӣ намемонад. Маҳз дар чунин 

шакли танзими конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо дар шароити 

вазъияти фавқулода, мо гуфта метавонем, ки маҳдудиятҳои иловагии 

ғайриконститутсионӣ ба ҳуқуқу озодиҳои инсон татбиқ карда мешаванд». Мо бо 

андешаи изҳоршуда ҳамфикр ҳастем ва боварӣ дорем, ки дар сатҳи 

конститутсионӣ муайян намудани ҳуқуқу озодиҳое, ки дар ҳолати вазъияти 

фавқулода маҳдуд кардани иловагӣ нисбаташон татбиқ карда намешаванд, ба 

эътирофи ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши олӣ мусоидат мекунанд ва барои ҳифзи 

онҳо кафолати иловагӣ фароҳам меоранд. Бояд қайд кард, ки дар давраи вазъияти 

фавқулода ҳуқуқи инсон ба маҳдудиятҳои назаррас дучор мегардад, ки яке аз 

воситаҳои рафъи сабабҳои вазъияти фавқулода ва пешгирии оқибатҳои манфии 

он ва барқарор кардани қонунияти конститутсионӣ мебошад. Аз ин рў, муқаррар 

намудани қоидаҳо ва расмиёти дақиқи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар вазъияти 

фавқулода дар сатҳи конститутсионӣ аҳаммияти муҳим дорад. 

Таҳлили танзими конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар ҳолати 

фавқулода нишон медиҳад, ки Конститутсияи Тоҷикистон номгўйи 

маҳдудиятҳоро дар бар мегирад, аммо ҳадаф ва принсипҳои таъсиси онҳоро дар 

бар намегирад. Ҳамин тариқ, моддаҳои 46-47 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар менамояд, ки «ҳангоми таҳдиди бевосита ба ҳуқуқу 

озодиҳои шаҳрвандон, истиқлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатҳои 

табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти конститутсионии ҷумҳурӣ наметавонад ба таври 
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мўътадил фаъолият намояд, ҳамчун тадбири муваққатӣ барои амнияти шаҳрвандон ва 

давлат вазъияти фавқулода эълон мегардад» ва «дар давраи вазъияти фавқулода ҳуқуқ 

ва озодиҳое, ки дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ва 28-и Конститутсия 

пешбинӣ шудаанд, маҳдуд карда намешавад»360. 

Ин меъёрҳои конститутсионӣ дорои мазмуни зерин мебошанд: дар вазъияти 

фавқулода, маҳдуд кардани ҳуқуқи шахс: 1) зарур аст; 2) амнияти шаҳрвандон ва 

ҳимояи сохти конститутсиониро таъмин мекунад; 3) бояд дар қонуни конститутсионӣ 

дарҷ ёфта бошад; 4) бояд ҳудуди худро дошта бошад; 5) бояд ба муҳлати муайян 

татбиқ карда шавад; 6) набояд ба баъзе ҳуқуқу озодиҳо таъсир расонад. 

Ҳангоми маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар вазъияти фавқулода, меъёре, ки 

дар моддаи 47 Конститутсия нишон дода шудааст, муҳим мебошад, зеро «дар 

давраи вазъияти фавқулода ҳуқуқ ва озодиҳоро маҳдуд кардан мумкин нест». Агар мо 

ин меъёрро ба таври амиқ таҳлил намоем, пас ин маънои онро ифода менамояд, ки дар 

вазъияти фавқулода баъзе ҳуқуқу озодиҳоро умуман маҳдуд кардан мумкин нест. 

Аммо ин тамоман дуруст нест. Дар ин номгўй ҳуқуқу озодиҳое ҷой гирифтаанд, ки 

дар шароити муқаррарӣ имконияти маҳдуд намудани онҳо ҷой дорад. Аз ин рў, онро 

бояд ҳамчун ҳолати манъи конститутсионӣ ба ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои иловагӣ ба 

баъзе аз ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дарк намуд, ки ба он ҳуқуқҳои зерин 

дохил мешаванд: 

– ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони Тоҷикистон, ки берун аз қаламрави он 

қарор доранд; 

– ба шаҳрвандони хориҷӣ додани паноҳгоҳи сиёсӣ; 

– баробарии шаҳрвандон дар назди қонун ва суд; 

– баробарии гендерӣ; 

– ҳуқуқ ба ҳаёт; 

– озодӣ аз шиканҷа; 

– дахлнопазирии шахсӣ; 

– ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ; 

– эҳтимолияти бегуноҳӣ; 
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– дахлнопазирии манзил; 

– имконияти гирифтан ва шинос шудан бо ҳуҷҷатҳое, ки марбут ба ҳуқуқу 

манфиатҳои шаҳрванд аст (дастрасӣ ба иттилоот); 

– ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ. 

Ҳамин тариқ, дар шароити вазъияти фавқулода ҳуқуқу озодиҳое маҳдуд 

карда мешаванд, ки дар қонунҳои мухталиф дарҷ ёфтаанд ва «маҳдудиятҳои 

алоҳида» иловагӣ мебошанд, ки дар ҳолати ҷой доштани тартиботи муқаррарии 

ҳуқуқӣ ҷорӣ карда намешаванд, аммо ҳангоми ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода 

ҷорӣ карда мешаванд. 

Мутобиқи моддаи 47 Конститутсияи ҶТ, маҳдудияти ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро 

дар вазъияти фавқулода қонуни конститутсионӣ танзим мекунад. 

Ҳамон тавре, ки қаблан ишора намудем Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар 

бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода» имконияти ҷорӣ кардани ҳолати 

фавқулодаро ҳам дар давраи низоъҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар ҳолатҳои фавқулодаи 

табиӣ, техногенӣ ва экологӣ пешбинӣ менамояд. Инчунин, дар он имконияти 

умумии маҳдуд намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон (онҳоро метавонанд ҳамчун 

«қисми умумии» маҳдудиятҳои иловагӣ маънидод намуд) ва маҳдудкуниҳои 

махсус, ки вобаста ба асосҳои ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода амалӣ карда 

мешавад, пешбинӣ карда шудааст. 

Дар қонун чунин маҳдудиятҳои умумии ҳолати «фавқулода» нишон дода 

шудааст: низоми махсуси ворид ва хориҷ шудан аз қаламраве, ки дар он вазъияти 

фавқулода эълон шудааст; маҳдудиятҳо ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти 

молиявию хоҷагӣ, аз ҷумла, ҳаракати молҳо, хизматрасонӣ ва захираҳои молиявӣ; 

тартиби махсуси фурўш, харид ва тақсимоти маҳсулоти озуқаворӣ ва ниёзҳои 

аввалия; мамнуъ ё маҳдуд кардани баргузории маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо ва 

намоишҳо, тазоҳурот ва пикет, инчунин дигар чорабиниҳои оммавӣ; манъ 

кардани корпартоӣ ва дигар усулҳои боздоштан ё қатъ кардани фаъолияти 

ташкилот; маҳдуд намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт; азназаргузаронии 

воситаҳои нақлиёт; боздоштани фаъолияти корхонаҳои хатарнок ва ташкилотҳое, 
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ки моддаҳои тарканда, радиоактивӣ, инчунин кимиёвӣ ва биологиро хатарнок 

истифода мебаранд; манъи баргузории интихобот ва раъйпурсӣ. 

Агар ба сабаби муноқишаҳои иҷтимоӣ вазъияти фавқулода ҷорӣ карда шавад, 

пас ба ғайр аз маҳдудиятҳои умумии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, маҳдудиятҳои 

зерин низ ҷорӣ карда мешаванд: соати комендантӣ (дар вақти муқарраршуда ба 

кўча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ бидуни рухсатномаи махсус ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 

шахсият баромадан маън аст; дар сурати вайрон кардани қоидаҳои соати 

комендантӣ шаҳрвандон боз дошта мешаванд (то фарҷоми соати комендантӣ ва 

дар баъзе ҳолатҳо ба қарори сардори мақомоти корҳои дохилӣ ва ё муовини ў то 

се рўз); ҳабси маъмурӣ барои вайрон кардани талаботи вазъияти фавқулода; 

маҳдуд кардани озодии матбуот ва дигар васоити ахбори омма тавассути ҷорӣ 

намудани сензураи пешакӣ; муваққатан гирифтан ё мусодира кардани маводҳои 

чопӣ, таҷҳизоти техникии садодиҳӣ, таҷҳизоти дигари техникӣ; муқаррар кардани 

тартиби махсуси аккредитатсияи журналистон; боздоштани фаъолияти ҳизбҳои 

сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки ба рафъи ҳолатҳои ба вуҷуд омадани вазъияти 

фавқулода асос мегузоранд; санҷиши ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти 

шаҳрвандон, азназаргузаронии шахсӣ, азназаргузаронии молу мулк, манзил ва 

воситаҳои нақлиёт; маҳдуд ё манъ кардани фурўши яроқ, лавозимоти ҷангӣ, 

моддаҳои тарканда, воситаҳои махсус, моддаҳои заҳролуд, муқаррар кардани 

низоми махсус барои муомилоти доруворӣ ва доруҳое, ки дорои маводи 

мухаддир, психотропӣ, моддаҳои сахт, этил, спиртдор, маҳсулоти спиртдор 

доранд; муваққатан мусодира намудани яроқ ва лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои 

заҳрнок аз шаҳрвандон; тамдид намудани муҳлати боздошти шахсоне, ки тибқи 

қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ба гумони содир кардани амалҳои террористӣ 

ва дигар ҷиноятҳои махсусан вазнин боздошта шудаанд, дар тамоми давраи 

вазъияти фавқулода. Дар сурати ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода бинобар 

ҳолатҳои табиӣ, техногенӣ ё экологӣ, ба маҳдудиятҳои умумии ҳуқуқи шахс боз 

чунин маҳдудиятҳои махсус илова карда мешаванд: кўчонидани муваққатии 

сокинон ба минтақаҳои бехатар; ҷорӣ кардани карантин, гузаронидани 

чорабиниҳои санитарӣ ва эпидемиявӣ, байторӣ ва ғайра; тағйир додани низоми 
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кории ташкилотҳо; аз кор озод кардани роҳбарони ташкилотҳои давлатӣ ва 

ғайриҳукуматӣ; сафарбаркунии аҳолии қобили меҳнат; ҷалб намудани воситаҳои 

нақлиёти шаҳрвандон барои иҷрои корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои 

таъхирнопазир. 

Рўйхати мушаххаси маҳдудиятҳои иловагии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро бо 

Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи ҷорӣ кардани вазъияти фавқулода» муайян 

кардан мумкин аст. 

Дар асоси талаботи Конститутсияи ҶТ ва Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар 

бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода» метавон изҳор кард, ки маҳдудиятҳо ба 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки барои давраи вазъияти фавқулода ҷорӣ карда 

шудаанд, дорои хусусиятҳои зерин мебошанд: 

1) онҳо барои ноил шудан ба мақсадҳои муайян – таъмини амнияти шаҳрвандон, 

ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ ва рафъи ҳолатҳое, ки ба ҷорӣ намудани 

вазъияти фавқулода асос шудаанд, ҷорӣ карда мешаванд; 

2) онҳо дар санади махсуси ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд – Қонуни конститутсионии 

ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода»; 

3) онҳо ба сифати маҳдудиятҳои иловагӣ баромад менамоянд, бар замми 

маҳдудиятҳое, ки дар қонунгузории кишвар дар заминаи моддаи 47 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аллакай ҷорӣ карда шудаанд; 

4) онҳо воқеан баъзе аз ҳуқуқу озодиҳоро ба муҳлати муайян бекор мекунанд, 

яъне онҳо маҳдудиятҳои манъкунанда мебошанд; 

5) мувофиқи таъинот онҳо ба пешгирӣ ё қатъ намудани фаъолияти сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва дигар фаъолияти шаҳрвандон равона шудаанд; 

6) онҳо ҳангоми баромадани фармони Президенти ҶТ дар бораи вазъияти 

фавқулода, ҷорӣ карда мешаванд; 

7) муваққатӣ мебошанд (муҳлати амали онҳо ба давраи вазъияти фавқулода 

мувофиқ аст); 

8) онҳо танҳо дар қаламраве фаъолият мекунанд, ки дар он ҷо вазъияти 

фавқулода эълон шудааст. 
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Дар интиҳо метавон иброз намуд, ки дар давлати ҳуқуқбунёди муосир ҷорӣ 

намудани вазъияти фавқулода (ё дигар низомҳои махсус) яке аз усулҳои 

самараноки пешгирии ҳолатҳои буҳронӣ ва муътадил сохтани вазъи ҷамъиятию 

сиёсӣ дар кишвар, алахусус дар минтақаҳои алоҳидаи он мебошад. 

Конститутсияҳои қариб тамоми давлатҳои ҷаҳони муосир мавҷудияти низомҳои 

махсусро тасдиқ намуда, имконияти маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳоро дар давраи 

вазъияти фавқулода пешбинӣ менамоянд. Аммо, ин маҳдудиятҳо худсарона сурат 

намегиранд, балки онҳо дар конститутсияҳо ва қонунҳо ба таври возеҳ нишон 

дода шудаанд ва ба маҳдудиятҳои мавҷуда илова карда мешаванд. Танҳо он 

ҳуқуқу озодиҳое маҳдуд карда мешаванд, ки барои барқарор намудани тартиботи 

ҳуқуқӣ кумак карда метавонанд ва ин маҳдудиятҳо хусусияти муваққатӣ доранд. 

Танзими қатъии маҳдудиятҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки давлати ҳуқуқбунёди 

муосир, ҳатто дар ҳолати буҳрон принсипи асосии давлатдории муосир – арзиши 

олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсонро риоя мекунанд. Ҳолати фавқулода ҳуқуқ 

ва озодиҳоро бекор намекунад – онҳо бояд тавре риоя ва ҳифз карда шаванд, ки 

дар давраи мўътадил риоя ва ҳифз карда мешуданд. 
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ХУЛОСА 

Маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон яке аз унсурҳои муҳимтарини амалисозии 

ҳуқуқи инсон ба ҳисоб меравад, дар санадҳои байналмилалӣ ва қонунгузории 

ватанӣ мафҳуми қонунии он муқаррар нашудааст. Мавҷуд набудани истилоҳи 

ягона дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба мафҳуми баррасишаванда, 

инчунин, дар муҳити илмӣ тафсирҳои мухталифро ба вуҷуд меорад, ки имконияти 

пурра муайян намудани хусусиятҳои асосии онро ғайриимкон мегардонад. 

Дар асоси таҳлили андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ мо мехоҳем нуқтаи 

назари худро доир ба масъалаи баррасишаванда матраҳ намоем. Яъне, вақте сухан 

дар бораи маҳдуд намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд меравад, 

набояд онро ҳамчун ҳолати бекор кардани вазъи ҳуқуқии инсон маънидод намуд. 

Дар конститутсияи аксари давлатҳои дунё, алалхусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

меъёре ҷой дорад, ки дар доираи он инсон ба сифати арзиши олӣ шинохта шуда, 

дорои хусусияти ҷудонопазирист. 

Ба ибораи дигар, ҳуқуқи инсон аз ҷониби давлат дода намешавад, балки бо 

таваллуд шудани шахс ў соҳиби ҳуқуқ мегардад. Принсипи ҷудонопазирӣ ду 

маъно дорад: давлат ҳақ надорад бидуни асосҳои зарурӣ ҳуқуқ ва озодиҳои 

конститутсионии шахсро беэътибор ё маҳдуд намояд ва шахс наметавонад аз 

уҳдаи иҷрои ҳуқуқҳояш худдорӣ кунад. Ҳамин тариқ, маънидод намудани 

маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон ҳамчун ҳолати бекор кардани вазъи ҳуқуқии шахс аз 

нигоҳи мо, ғайри қобили қабул мебошад, зеро истилоҳи «бекор кардан» маънои 

хориҷнамоӣ ва аз байн бурдани ягон зуҳуротро дорад ва дар ҳолати ҳуқуқи инсон, 

бекор кардани ҳуқуқи инсон принсипи асосиеро вайрон менамояд, ки дар доираи 

он низоми ҳуқуқи инсон сохта шудааст, яъне принсипи ҷудонопазирии ҳуқуқи 

инсон. [1-М] 

Инчунин аксари муаллифоне, ки дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 

ҳамчун ҳолати бекор кардани вазъи ҳуқуқии инсон сухан меронанд, барои исботи 

гуфтаҳои худ аз муқаррароти Конститутсия ва санадҳои байналмилалӣ далел 

меоранд, ки дар ҳолатҳои муайян ва ё махсус имконияти маҳдуд намудани ҳуқуқу 

озодиҳои инсонро пешбинӣ намудаанд. Дар чунин ҳолат, ба андешаи онҳо, бо 
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мақсади таъмин намудани тамомият, нигоҳ доштани ҳолати конститутсионии худ, 

зарур аст то маҳдудиятҳои қонунан муайяншуда дар муносибатҳои муайяни 

иҷтимоӣ ҷорӣ карда шаванд. Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки дар лаҳзаи маҳдуд 

кардани ҳуқуқи субъективии шахсе, ки мавқеи конститутсионии худро гум накардааст, 

ҳуқуқ ё ваколатҳои муайяни ў муваққатан боз дошта мешавад. Воқеан, ҷараёни 

амалисозии маҳдудиятҳо оид ба ҳуқуқи инсон дар вазъияти фавқулода аз маҳдудиятҳо 

нисбат ба ҳуқуқҳои мавҷудаи замони осоишта фарқ мекунад. Аммо, ҳатто дар давраи 

вазъияти фавқулода татбиқи ҳуқуқи инсон боздошта мешавад, вале бекор карда 

намешавад. Аз ин рў, аз нигоҳи мо, мафҳуми «маҳдуд кардани ҳуқуқ» ва «даст 

кашидани давлат аз уҳдадориҳои худ» дар шароити низоми махсус, ки дар 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, бояд ҳамчун боздошти 

муваққатии татбиқи ҳуқуқи инсон маънидод карда шаванд. Дар ин замина, онҳо 

танзими ҳуқуқӣ ва ҳимояи ҳуқуқии худро нигоҳ медоранд. [5-М] 

Мо ба мавқеи муаллифоне, ки маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро аз нигоҳи 

арзишҳои конститутсионӣ ва ҳифзи онҳо маънидод менамоянд, пурра розӣ шуда 

наметавонем. Воқеан, ҳуқуқи инсон арзиши муҳимтарини конститутсионӣ ба 

ҳисоб меравад, аммо дар баробари ин, дигар арзишҳои конститутсионӣ ҷой 

доранд, ки пояҳои давлатро ташкил медиҳанд. Дар ин ҳолат, сухан на дар бораи 

«арзишҳои муайяни конститутсионӣ», балки, бидуни истисно, дар бораи тамоми 

арзишҳои конститутсионӣ меравад. Илова бар ин, истифодаи истилоҳи «ҳимоя» 

ба мо имконият медиҳад, то муайян намоем, ки ин арзишҳои конститутсионӣ, 

аллакай, вайрон карда шудаанд. Дар ҳоле ки ҳуқуқу озодиҳои инсон дар шароит, 

масалан, дар низомҳои махсуси ҳуқуқӣ, тавре ки мо қаблан гуфта гузаштем, бо 

мақсади пешгирӣ боз дошта мешаванд, вале поймол карда намешаванд. 

Яке аз категорияҳои муҳимтарини ҳуқуқро принсипҳои он ташкил медиҳанд, 

ки дар зери истилоҳи принсип маҷмуи ғояҳо ва қоидаҳои асосии рафтор дар назар 

дошта шудааст. Мафҳумҳои марказӣ ва низомҳои асосӣ дар ин ё он соҳа маҳз дар 

заминаи принсипҳои мушаххас муайян карда мешаванд. Принсипҳои маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсон аз мазмуни принсипҳои умумии ҳуқуқи инсон бармеоянд. 

Тавассути ин принсипҳо ҳудуди татбиқи ҳуқуқи инсон муайян карда мешавад. 
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Мақсад аз ҷорӣ намудани принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аз он иборат 

аст, ки тавассути онҳо чаҳорчўбаи дақиқи муносибатҳои байни шахс ва давлат дар 

татбиқи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ў муайян карда мешаванд. Дар асоси ин, мо 

метавонем принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсонро ҳамчун усули ибтидоии дар 

Конститутсия ва қонунгузории давлат муқарраршуда муайян созем, ки дар доираи он 

маҳдудиятҳои ҳуқуқи инсонро амалӣ кардан мумкин аст.  

Ба сифати принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 

инҳоро дохил намудан мумкин аст: принсипи эҳтироми умумии ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд; принсипи қонуният ва роҳ додани маҳдуд кардани ҳуқуқу 

озодиҳо танҳо аз ҷониби қонун; принсипи баробарии фардӣ; принсипи 

мақсаднокӣ; принсипи адолат; принсипи таносуби маҳдудиятҳо; принсипи 

возеҳият ва муайянии маҳдудиятҳо. 

Мавқеи асосиро дар байни унсурҳои ишорашуда масъалаи мустаҳкамкунии 

ҳуқуқии чораҳои маҳдудкунанда ишғол менамояд. Мустаҳкамкунии ҳуқуқии 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд моҳияти амиқи худро дар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва Конститутсияи 

давлат пайдо намудааст. Дар ин замина, метавон иброз намуд, ки масъалаи 

мустаҳкамкунии ҳуқуқии маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон аҳаммияти дуҷонибаро 

дорост: байналмилалӣ-ҳуқуқӣ ва дохилидавлатӣ. 

Барои танзими ҳуқуқии масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон аҳаммияти 

муҳимро меъёрҳои ҳуқуқии конститутсионӣ ва қонунгузории дохилидавлатӣ иҷро 

менамоянд. Дар ин замина, Ҷумҳурии Тоҷикистон истисно буда наметавонад, зеро дар 

моддаи 14 муқаррароти умумиро оид ба маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон пешбинӣ 

намудааст. Минбаъд муқаррароти мазкури Конститутсия моҳияти худро дар дигар 

қонунҳои соҳавӣ пайдо намудааст. 

Оид ба танзими конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар илми ҳуқуқи 

конститутсионӣ муаррифинамоии амиқ ҷой дорад. Дар амалияи конститутсионии 

ҷаҳонӣ, маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ бо се роҳ амалӣ карда мешаванд – усули принсипи 

умумӣ, ки принсипҳои умумии татбиқи ҳуқуқро муқаррар мекунад, усули эзоҳҳои 

мушаххас, усули муттаҳид намудани принсипҳои умумӣ ва эзоҳҳои мушаххас, 
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муқаррар кардани маҳдудиятҳои конститутсионии ҳуқуқу озодиҳо дар заминаи 

муттаҳидкунии принсипҳои умумии маҳдудият. 

Дар Конститутсияи ҶТ усули муттаҳид намудани принсипҳои умумӣ ва 

эзоҳҳои мушаххас мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҳамин тавр, асосҳои 

умумии ҷорӣ кардани маҳдудиятҳо, ҳамон тавре ки мо қаблан иброз намуда 

будем, дар моддаи 14 ва 47 Конститутсия мустаҳкам карда шудаанд. Бояд қайд 

кард, ки масъалаи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон на танҳо дар боби дуюми 

Конститутсияи Тоҷикистон, балки дар бобҳои дигар, алалхусус дар асосҳои 

сохтори конститутсионӣ ва бобҳои танзимкунандаи фаъолияти мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ҷой доранд. [5-М] 

Унсури дигари низоми механизми татбиқи чораҳои маҳдудкуниро муайян 

кардани асосҳо ва ҳадафҳои маҳдудкунӣ ташкил медиҳад. Ин унсурҳо ба сифати 

низоми мукаммале баромад менамоянд, ки фаъолияти як давлати мушаххасро ба 

муқаррар намудани чораҳои маҳдудкунанда дар робита бо ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон амиқ месозанд. 

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллӣ, чун қоида, асосҳои монандро 

барои маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон пешбинӣ менамоянд. Таҳлили онҳо имкон 

медиҳад то асосҳои зеринро ҷудо намоем: таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, 

тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи асосҳои сохти конститутсионӣ, амнияти давлат, 

мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии давлат. 

Инчунин, бештари олимон асосҳоро вобаста ба манфиатҳои бо конститутсия 

муҳофизатшаванда ба ду гуруҳ ҷудо намоянд, яъне ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои 

шахсӣ (ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд) ва ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои 

ҷамъиятӣ (манфиатҳои тамоми ҷомеа ва давлат, яъне ҳифзи асосҳои сохти 

конститутсионӣ, асосҳои низоми демократӣ, ахлоқ (ахлоқи ҷомеа), солимии 

ҷомеа, мудофиа ва амният, тартиботи ҷамъиятӣ). [4-М]; [7-М] 

Дар Конститутсия ва қонунгузории ҶТ муқаррароти асосии марбут ба 

мақсадҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳамон тавре қаблан қайд намуда 

будем дар моддаи 14 Конститутсия ифода ёфтааст ва аз он муайян кардан мумкин 

аст, ки ҳуқуқу озодиҳоро танҳо бо роҳи қонунӣ маҳдуд намудан имконпазир аст, ба 
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андозае, ки барои ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, ахлоқи ҷомеа, саломатии 

аҳолӣ, ҳуқуқу манфиатҳои қонунии дигарон, таъмини амнияти кишвар ва 

бехатарии давлат заруранд. 

Яке аз масъалаҳои муҳимро ҳангоми муайян намудани мундариҷаи маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон амиқ намудани намуд ва таснифоти маҳдуд 

кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ташкил медиҳад. Намуд асоси сохти мавзуи 

таҳқиқшаванда ва аломатҳои онро муайян менамояд, таснифот бошад, 

фарогирандаи низоми сохташудаи мантиқӣ мебошад. [1-М] 

Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар ду ҳолат маҳдуд намудан мумкин 

аст, яъне дар ҳолати муқаррарӣ ва вазъияти фавқулудда. Новобаста аз он ки 

асосҳо, мақсад ва ҳудуди маҳдуднамоӣ дар ин ду ҳолат дорои хусусиятҳои ба ҳам 

шабеҳанд, аммо дар маҷмуъ онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ин рў, таҳлили 

ҳуқуқӣ ва татбиқи маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон дар ин ду ҳолат, аҳаммияти 

назариявӣ ва амалиро дар ҶТ доро мебошад. 

Дар адабиёти ҳуқуқӣ асосҳои гуногуни таснифбандии ҳуқуқҳои 

конститутсионии инсон манзур карда мешаванд. Яке аз онҳо вобаста ба 

мундариҷа ва хусусияти танзимнамоии муносибатҳо мебошад, ки дар ин замина 

ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсонро ба шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ 

ва фарҳангӣ ҷудо менамоянд. Муҳаққиқони ватанӣ иброз менамояд, ки дар 

Конститутсияи ҶТ чунин тарзи таснифбандӣ ба назар намерасад, аммо аз моҳияти 

ҷойгирнамоии онҳо мушаххас намудан мумкин аст, ки чунин тартиб аз соли 1994 

риоя шудааст. 

Дар ибтидо ҳуқуқу озодиҳои шахсиро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки 

олимони ватанию хориҷӣ ба он ҳуқуқҳои вобаста ба шахсияти инсон, мухторият 

ва озодии ў алоқамандбударо ворид менамоянд ва онҳо ҳамчун як шакли 

худшиносии шахсӣ хизмат намуда, ҳаёти шахсӣ ва озодии ҳар як фардро ҳифз 

менамоянд. Ин ҳуқуқҳо аз рўйи табиати худ ҷудонопазиранд ва ба ҳар кас аз 

лаҳзаи таваллуд тааллуқ доранд, бевосита бо ҳаёти инфиродӣ ва шахсии инсон 

алоқаманд буда, ба мансубияти шаҳрвандии ў мутааллиқ намебошанд. 
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Гуруҳи навбатии ҳуқуқҳоро дар низоми ҳуқуқҳои инсон ҳуқуқҳои сиёсӣ ташкил 

медиҳанд. Дар фарқият аз ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқҳои сиёсӣ барои иштироки 

фаъолонаи шаҳрванд дар ҳаёти давлат ва ҷомеа, инчунин идоракунии давлатӣ 

мусоидат менамоянд. Ин ҳуқуқу озодиҳо барои таҳкими робитаҳои шахс ва ҷомеа, 

шаҳрванд ва давлат шароит фароҳам меоранд. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки 

ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ на дар алоҳидагӣ, балки дар заминаи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, 

пеш аз ҳама дар асоси эҳтироми инсон ташаккул меёбанд.  

Дар адабиёти ватанӣ қайд карда мешавад, ки ҳуқуқҳои сиёсӣ барои иштироки 

шаҳрвандон дар идоракунии давлатӣ ва ҳаёти ҷомеа мусоидат менамоянд. Дар ин 

замина, ҳуқуқҳои сиёсиро метавон ба ҳуқуқҳои иштирок дар идоракунии 

мақомоти давлатӣ ва ҳуқуқҳои иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти ҷомеа 

таснифбандӣ намуд. Ба гуруҳи якум, ҳуқуқи интихоботӣ, ҳуқуқи раъйпурсӣ ва 

ҳуқуқи хидмати давлатӣ дохил мешаванд. Ба гуруҳи дуюм бошад, озодии сухан ва 

нашр, ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ, ҳуқуқи иштирок дар гирдиҳамоӣ, намоишҳо ва 

раҳпаймоиҳои осоиштаро метавон дохил намуд. 

Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсии инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо се роҳ имконпазир аст: ё мустақиман нишон додани ҳудуд, ҳаҷм ва 

асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои мушаххас; ё тавассути баровардани 

қонуни махсус ё санади конститутсионие, ки дар заминаи Конститутсия қабул 

гардидааст; ё танҳо дар Конститутсия муқаррар кардани меъёрҳои ҳуқуқеӣ, ки ба 

қонуни мушаххас нигаронида шудааст. 

Таҳлили қонунгузорӣ нишон медиҳад, ки бо роҳи қонунӣ маҳдуд кардани 

ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсӣ (мутобиқи Конститутсия муқаррар ва татбиқ 

карда мешаванд) маънои поймолкунӣ ё азбайнбарии ҳуқуқу озодиҳои инсонро 

надорад, балки онҳо барои таъмини кафолатҳои дигари арзишҳои иҷтимоӣ хизмат 

менамоянд: 

Ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тавассути Эъломияи 

умумии ҳуқуқи инсон, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мавриди танзим қарор гирифта, ба давлат иҷозат додаанд то 

ин категорияи ҳуқуқу озодиҳоро низ маҳдуд намояд, аммо танҳо дар асоси 
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муқаррароти қонун, ба андозаи муайян ва бо мақсади мушаххас, ки барои 

некуаҳволии умумӣ дар ҷомеаи демократӣ заруранд. [4-М] 

Барои ба ин ҳадаф расидан нақши муҳимро принсипҳои умумиэътирофшуда, 

аз ҷумла принсипҳои Лимбург иҷро менамоянд. 

Масъалаи маҳдуднамоии ҳуқуқи инсон дар вазъияти фавқулода айни замон 

мубрамияти бештарро соҳиб мебошад. Ин бо равандҳои гуногуни дар ҷаҳони 

муосир рухдиҳанда, ки ба низоъҳои гуногуни иҷтимоӣ, садамаҳои техногенӣ ва 

дигар офатҳо оварда мерасонанд, алоқаманд мебошад. 

Дар асоси талаботи Конститутсияи ҶТ ва Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар 

бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода» метавон изҳор кард, ки маҳдудиятҳо ба 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки барои давраи вазъияти фавқулода ҷорӣ карда 

шудаанд, дорои хусусиятҳои зерин мебошанд: 

1) онҳо барои ноил шудан ба мақсадҳои муайян – таъмини амнияти 

шаҳрвандон, ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ ва рафъи ҳолатҳое, ки ба 

ҷорӣ намудани вазъияти фавқулода асос шудаанд, ҷорӣ карда мешаванд; 

2) онҳо дар санади махсуси ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд – Қонуни 

конститутсионии ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулода»; 

3) онҳо ба сифати маҳдудиятҳои иловагӣ баромад менамоянд, бар замми 

маҳдудиятҳое, ки дар қонунгузории кишвар дар заминаи моддаи 47 

Конститутсияи ҶТ, аллакай ҷорӣ карда шудаанд; 

4) онҳо воқеан баъзе аз ҳуқуқу озодиҳоро ба муҳлати муайян бекор 

мекунанд, яъне онҳо маҳдудиятҳои манъкунанда мебошанд; 

5) мувофиқи таъинот онҳо ба пешгирӣ ё қатъ намудани фаъолияти сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва дигар фаъолияти шаҳрвандон равона шудаанд; 

6) онҳо ҳангоми баромадани фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи вазъияти фавқулода, ҷорӣ карда мешаванд; 

7) онҳо танҳо дар қаламраве фаъолият мекунанд, ки дар он ҷо вазъияти 

фавқулода эълон шудааст. [10-М] 

Ҳамаи ин маҳдудиятҳо худсарона сурат намегиранд, балки онҳо дар 

конститутсияҳо ва қонунҳо ба таври возеҳ нишон дода шудаанд ва ба 
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маҳдудиятҳои мавҷуда илова карда мешаванд. Ҳолати фавқулода ҳуқуқ ва 

озодиҳоро бекор намекунад – онҳо бояд тавре риоя ва ҳифз карда шаванд, ки дар 

давраи мўътадил риоя ва ҳифз карда мешуданд. 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ 

1. Дар асоси таҳлили мафҳумҳои дар адабиёти ҳуқуқӣ ҷойдошта, муаллиф 

чунин мафҳуми маҳдудкунии ҳуқуқҳои инсонро пешкаш менамояд – ин шартҳои 

кам намудани миқдори рафторҳои аз лиҳози ҳуқуқӣ ҷоиз, ки дар меъёрҳои 

ҳуқуқӣ-конститутсионӣ пешбинӣ гардидаанд, бо роҳи муқаррар намудани ҳудуд 

ва сарҳадоти мухталиф (дар шароити осоишта) ё ин ки муваққатан боз доштани 

имконияти амалисозии ҳуқуқҳои инсон дар шароити реҷаҳои махсус мебошад. [1-

М] 

2. Муаллиф дар қонунгузорӣ ҷой додани мафҳуми «принсипҳои 

маҳдуднамоии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд», зарур мешуморад. 

Принсипҳои маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар шакли 

категорияи мушаххас амиқ карда нашудаанд, аммо аз маънои қисми 3 моддаи 14 

Конститутсияи ҶТ бармеоянд. Ин ҳолат, истифодаи онҳоро ба таври назаррас 

мушкил менамояд. [2-М] 

3. Ҳангоми муайян кардани субъектҳои чораҳои маҳдудкунӣ, ба мақоми 

ҳуқуқии шахс ва шаҳрванд такя кардан лозим аст, ки дар он субъектҳо ва 

маҳдудиятҳо ҳамчун унсурҳои мустақили вазъи ҳуқуқӣ амал мекунанд. Бо 

назардошти он ки муносибати марбут ба ҳуқуқи инсон муносибати байни шахс ва 

давлат аст, пас субъектҳо метавонанд давлат (ҳам худи давлат ва ҳам мақомоти 

он) ва шахс (шаҳрванди кишвар, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрванд) 

бошанд. Бо назардошти субъектҳои чораҳои маҳдудкунанда, ба нақши онҳо дар 

ин муносибатҳои ҳуқуқӣ такя намудан лозим аст. Дар ин замина, метавон чор 

гуруҳи субъектҳоро ҷудо намуд: субъектоне, ки нисбаташон чораҳои маҳдудкунӣ 

татбиқ карда мешавад – шаҳрвандони кишвар, шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси 

бешаҳрванд; субъектоне, ки мустақиман чораҳои маҳдудкуниро меандешанд ва 

муқаррар мекунанд – давлат дар симои мақомоти салоҳиятдори давлатӣ 
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(парлумони кишвар ва роҳбари давлат); субъектоне, ки татбиқи чораҳои 

маҳдудкуниро амалӣ мекунанд, одатан мақомоти иҷроия ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятиро дар бар мегиранд (масалан, ҳизбҳои сиёсӣ, сохторҳои гуногуни 

тиҷоратӣ ва ғ.); субъектоне, ки фаъолияти контроливу назоратиро ба амал 

мебароранд. Вазифаи асосии ин мақомот назорати қонунияти татбиқи маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсон мебошад (мақомоти прокуратура, Суди конститутсионӣ, 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон). [5-М] 

4. Унсури дигари муҳим барои маҳдуднамоии ҳуқуқии ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд ин муайян намудани ҳудуди маҳдуднамоӣ мебошад. Дар 

натиҷаи таҳқиқоти ба амал омада, чунин нуктаҳои асосиро оид ба ҳудуди маҳдуд 

кардани ҳуқуқи инсон пешниҳод намоем: якум, низоми меъёр ва дастур барои 

рафтори қонунӣ аст (рафторе, ки ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷавобгў аст); 

дуюм, ин меъёрҳо бояд ба талаботи адолати иҷтимоӣ ҷавобгў бошанд (бояд аз 

манфиатҳои шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат сарчашма гиранд); сеюм, онҳо шарти асосии 

истифодаи дурусти ҳуқуқу озодиҳо мебошанд. Ҳамин тариқ, дар зери мафҳуми ҳудуди 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон маҷмуи воситаҳои ҳуқуқие фаҳмида 

мешаванд, ки ҳаҷм ва сарҳади амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсонро муайян 

менамоянд. [1-М] 
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