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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

САТҲИ МУОСИРИ МУНОСИБАТҲОИ  ИТТИҲОДИ АВРУПО  БО ҶУМҲУРИИ 

ӮЗБЕКИСТОН 
 

Сайшарифова М  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Яке аз манфиатҳои асосии Ӯзбекистон ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи сиёсат, 

иқтисод ва амният мебошад. Роҳҳои барқарор кардани муносибатҳои қавӣ бо кишварҳои 

Аврупо, ба андешаи Ҳукумати Ӯзбекистон, "бо бисёрҷониба ва ошкорбаёнии сиёсати 

хориҷии Ӯзбекистон муайян карда шуданд".  

Ҳамзамон, Аврупо дар Тошканд ба Аврупо аз нуқтаи назари таҷдиди Ӯзбекистон ва 

пеш аз ҳама, ҳамчун манбаи технологияҳои баланд ва сармоягузорӣ, ҳамчун рамзи 

демократияи муосир ва ҳуқуқи инсон менигаристанд. Ҳанӯз дар соли 1992, Президенти 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон I Каримов ба ин муносибат чунин гуфт: "Ҳамкорӣ бо ҷаҳони Ғарб ба 

мо дастрасӣ ба технологияҳои муосир, ҷараёни сармоягузорӣ ба муҳимтарин соҳаҳо ва 

истифодаи ҳамаҷонибаи ашёи хоми табииро фароҳам меорад." Ғайр аз ин, дастгирии 

Аврупо барои Ӯзбекистон дар тайёр кардани кадрҳо, алалхусус дар соҳаи бонкӣ ва 

маъмурӣ, ташкили шабакаи иттилоотӣ ва барқарор намудани робитаҳо бо биржаҳои 

пешрафтаи ҷаҳон, инчунин омӯхтани таҷрибаи қонунгузории хориҷӣ аҳамияти калон дошт.  

Тақвияти робитаҳои бисёрҷониба бо Аврупо ва ИМА дар ниҳояти кор барои Ӯзбекистон 

қадами муҳим дар самти расидан ба ҳадафҳои стратегии худ оид ба навсозӣ ва пешрафти 

кишвар, аниқтараш, барои ишғол намудани мавқеи сазовори худ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун 

давлати муосири демократӣ бо амнияти кафолатнок ва рушди устувор буд. Таваҷҷӯҳи 

афзояндаи Иттиҳоди Аврупо ба соҳаи сиёсати амниятӣ дар Осиёи Марказӣ, ки пеш аз ҳама 

ба муваффақияти маъмурияти Нерӯҳои Байналмилалии Мусоидат ба Амният дар 

Афғонистон, инчунин ба ҷустуҷӯи пуршиддати роҳи наҷот аз диверсификатсияи таъминоти 

нерӯи он нигаронида шудааст, Брюсселро маҷбур кард, ки стратегияи Иттиҳоди Аврупоро 

барои Осиёи Марказӣ қабул кунад. 

Ҳамин тариқ, таҳти раёсати Ҷумҳурии Федеративии Германия, ин стратегияи нави 

минтақавӣ таҳия ва сипас дар охири моҳи июни соли 2007 аз ҷониби Шӯрои Иттиҳоди 

Аврупо қабул карда шуд. Бо қабули Стратегияи ИА барои Осиёи Марказӣ, кишварҳои узви 

Иттиҳоди Аврупо изҳор доштанд, ки мехоҳанд муносибатҳои худро бо кишварҳои Осиёи 

Марказӣ густариш диҳанд. Стратегияи ИА барои Осиёи Марказӣ ҳамкориҳои густарда ва 

пуршиддатро дар ҳафт самт пешбинӣ мекунад. Инҳо соҳаҳои амният, идоракунии давлатӣ, 

иқтисод, энергетика, экология, маориф ва муколамаи сиёсиро дар бар мегиранд. Стратегия 

бо нақшаи мушаххасе пешбинӣ шудааст, ки онро барои кишварҳои Осиёи Марказӣ 

махсусан ҷолиб менамояд. Ба гуфтаи Гернот Эрлер, котиби давлатии Вазорати корҳои 

хориҷии Олмон, "барои таъкид кардани аҳамияти ИА ба ин ташаббус, ИА маблағҳои худро 

барои Осиёи Марказӣ ду маротиба афзоиш дода, дар давраи солҳои 2007-2013 ба 750 

миллион евро расонид". Пас аз муҳокимаи табаддулоти мусаллаҳи ғайриконститутсионӣ 

дар Андиҷон дар моҳи майи соли 2005 ва ҷорӣ кардани таҳримҳои ИА алайҳи Ӯзбекистон, 

сатҳ ва ҳаҷми робитаҳои сиёсии Ўзбекистон ва Иттиҳоди Аврупо якбора коҳиш ёфт. Аммо, 

фаҳмо буд, ки ҳам ИА ва ҳам Ӯзбекистон бояд таъсис ва дастгирӣ карда шаванд. Ҳамин 

тариқ, дар соли 2007 қабул шудани Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ 

барои солҳои 2007-2013 қадами муҳим дар роҳи муколамаи шарикӣ байни ИА ва 

Ӯзбекистон дар марҳилаи нав гардид. Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки Стратегияи мазкур 

ва иштироки Ӯзбекистон дар он, пеш аз ҳама, барои Ӯзбекистон таъсири мусбат расонд. Дар 

ҳар сурат, татбиқи Стратегияи ИА дар тамоми Осиёи Марказӣ бидуни иштироки 

Ӯзбекистон бесамар хоҳад буд. Аз ин рӯ, қабул ва татбиқи Стратегияи мазкур барои ИА ва 

Ӯзбекистон барои ҳарду ҷониб муфид аст.  
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Барқарор намудани ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика. Аз ин лиҳоз, Ӯзбекистон барои ИА 

чандон манфиатдор нест, зеро аз ҷиҳати захираи нафт ва иқтидори содиротии худ аз 

Қазоқистон ба андозаи назаррас ва аз ҷиҳати захираҳои газ ва содирот аз Туркманистон 

камтар аст. Бинобар ин ҳамкории Ӯзбекистон ва ИА дар ин соҳа ҳадди аққал буд ва ба назар 

мерасад, ки дар оянда дар сатҳи худ боқӣ хоҳад монд. Намунаи ин муносибати 

хунукназаронаи Ӯзбекистон ба нақшаҳои татбиқи лоиҳаи Набукко бо пайвастани иқтидори 

гази Ӯзбекистон дар пур кардани ин лӯла мебошад. Таъмини волоияти қонун, такмили 

системаи идоракунии давлатӣ, ҳимояи ҳуқуқи инсон. Ин самт аз ҳама мушкилтарин дар 

татбиқи Стратегияи мазкур дар Ӯзбекистон мебошад. Огоҳии асосноки Ӯзбекистон нисбати 

таблиғи ташаббусҳои аврупоӣ дар ин соҳа пас аз миёнаи инқилоби "рангӣ" дар Аврупои 

Шарқӣ ва кишварҳои ИДМ боиси он шуд, ки ин кишвар бо ИА дар татбиқи лоиҳаҳо дар 

ин самт ҳамкорӣ накард. Ягона лоиҳаи муваффақ дар ин самт лоиҳаи «Тақвияти минбаъдаи 

низоми ду палатаи парлумонӣ ва иртиботи байни парламент ва маҷлисҳои минтақавии 

Ӯзбекистон мебошад».   
 

АДАБИЁТ 
1.( Стратегия Европейского Союза в Центральной Азии на 2007-2013гг, Плматы 2013г.) 
2.(Центральная Азия: внешний взгляд. Международная политика с центральноазиатской точики зрения 

стр495).  
3.см: Каримов, Ислам: Собственный путь обновления и прогресса, стр. 37) . 

 

САТҲИ МУОСИРИ МУНОСИБАТҲОИ  ИТТИҲОДИ АВРУПО  БО ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН 

Ин маќола якчанд ҳуҷҷатҳоро дар бар мегирад, ки дар он рӯйдодҳои охирини муколамаи сиёсӣ ва 

амниятӣ байни Иттиҳоди Аврупо (ИА) ва Узбакистон инъикос карда мешаванд. Ин нашрия солҳои 2007-2013 

-ро, дар бар мегирад. Иттиҳоди Аврупо бо панҷ кишвари Осиёи Марказӣ аз замони истиқлолият дар аввали 

солҳои 90-ум равобити мутақобиларо нигоҳ медорад. То соли 2007 ин муносибатҳо мунтазам рушд карданд 

ва шабоҳати арзишҳо ва манфиатҳоро дар соҳаи иқтисод, сиёсат ва амният ошкор карданд.  Рушди афзояндаи 

муносибатҳои дуҷонибаи Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ мавҷудияти иқтидори назарраси ҳамкории 

стратегии ИА ва кишварҳои минтақаро тасдиқ кард. 

Калидвожаҳо: сиёсат, Осиёи Марказӣ, сиёсати хориҷӣ, муносибатҳои дуҷониба, Узбакистон, Иттиҳоди 

Аврупо, ҳамкорӣ. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ ЕС С РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН 
Данная статья содержит ряд документов, отражающих последние события в политическом диалоге по 

безопасности между Европейским Союзом (ЕС) и Узбекистаном. Публикация охватывает 2007-2013 годы. С 
момента обретения независимости в начале 1990-х годов ЕС поддерживает отношения с пятью государствами 
Центральной Азии. К 2007 году эти отношения неуклонно росли, обнаруживая сходство ценностей и 
интересов в экономике, политике и безопасности. Растущее развитие двусторонних отношений между ЕС и 
Центральной Азией подтвердило значительный потенциал стратегического сотрудничества между ЕС и 
странами региона. 
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ҶОЙГОҲИ “ҚУВВАИ НАРМ” ВА ДИПЛОМАТИЯИ ФАРҲАНГӢ ДАР СИЁСАТИ 

ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Миралиева Миҷгона 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Тағйиротҳои вазъи геополитикии ҷаҳон бевосита ба фаъолияти дипломатии давлатҳо 

таъсир намуд. Аз як тараф, ҷомеаи ҷаҳонӣ усулҳои нави ҳамкорӣ ва ҳамгироиро ба роҳ 

монданд, ки дар асоси дипломатияи бисрёсамта дар чаҳорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ 

– Созмони Милали Муттаҳида, ниҳодҳои ҳамгироӣ – Иттиҳоди Аврупо, созмонҳои 

минтақавӣ – Созмони ҳамкории Шанхай ба роҳ монда мешавад. Таъсири рӯзафзуни 

созмонҳои байналмилалӣ дар сатҳи умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ ба воситаи пурзӯри 

татбиқи сиёсати хориҷии давлатҳо табдил ёфтааст, ки талошҳои муштараки давлатҳои 

аъзоро барои ба даст овардани натиҷаҳои муайян муттаҳид менамоянд. Аз тарафи дигар, 

давлатҳои ҷаҳон дар консепсия ва стратегияҳои сиёсати хориҷӣ ба “дипломатияи 

дуҷониба”[4] низ таваҷҷӯҳ менамоянд. Муносибатҳои дуҷонибаи давлатҳо дар асоси 

боварӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва шарикии стратегӣ ба амал бароварда мешаванд, ки бо 

дарназардошти афзоиши хатару чолишҳои муосир, зарурати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва 

ҳифзи манфиатҳои миллӣ метавонад муассиртар бошад. Бинобар ин барои таъмини 

иштироки баробари давлат дар саҳнаи байналмилалӣ ва татбиқи ҳадафҳои калидии сиёсати 

хориҷӣ истифода аз усул ва фишангҳои навини дипломатӣ лозим аст. Дар ин миён, дар 

муносибатҳои байналмилалии муосир истифодаи “қувваи нарм” – ҳамчун абзори муҳимми 

сиёсати хориҷӣ ба ҳукми анъана даромадааст. Истилоҳи “қувваи нарм” – ро сиёсатшиноси 

амрикоӣ Ҷозеф Най дар китоби худ “Bound to Lead”[8] (Банди ҳокимият) дар соли 1990 

истифода намудааст ва дар соли 2004 ба ин мазмун китоби дигар “Soft Power”[9](Қувваи 

нарм) – ро таълиф намудааст. Дар асарҳои худ Ҷозеф Най диққати асосиро ба масъалаҳои 

ҳокимият ва қудрат ҳам дар дохили давлат ва ҳам дар саҳнаи ҷаҳонӣ дар шароити рушди 

ҷаҳонишавӣ ва инқилобҳои иттилоотӣ равона намудааст. Аз ин рӯ, масъалаи асосии 

муносибатҳои байналмилалӣ атрофи истифодаи қудрат дар пешбурди сиёсати хориҷӣ давр 

мезанад, ки истифодаи қудратро ба хотири расонидани таъсир ба рафтори бозингарони 

дигар барои дастёбӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ пешбинӣ менамояд. Дар ин раванд, қудрати 

давлат ба ду ҷанбаи бузург ҷудо карда мешавад:  

“Қувваи дурушт” (hard power) 

“Қувваи нарм” (soft power) 

Зери мафҳуми “қувваи дурушт” маҷмуи имкониятҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ ва 

молиявӣ фаҳмида мешаванд. “Қувваи дурушт” дар масъалаҳои таҳкими соҳибистиқлолӣ, 

ҳифзи тамомияти арзӣ, таъмини дахолатнопазирии сарҳади давлатӣ ва мубориза бо 

гурӯҳҳои ҷиноии муташаккили фаромиллӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. “Қувваи нарм” 

бошад имконияти ҷалби иштирокдорони дигари муносибатҳои байналмилалӣ барои 

дастёбӣ ба натиҷаҳои дилхоҳи худ мебошад. Чунин шакли махсуси фаъолияти сиёсати 

хориҷии давлатҳо бо роҳи паҳн намудани нуфузи як давлат аз болои давлатҳои дигар 

тавассути васоити ахбори омма, ҷанбаҳои маъруфи фарҳанг (филму мусиқӣ), пешниҳоди 

хизматрасониҳои таълимӣ, фазои арзандаи рушди иқтисодӣ, паҳни намунаҳои ҷолиби 

башарӣ ва сиёсӣ, низоми арзишҳои дунявӣ мебошад, ки воридоти онҳоро иштирокдорони 

дигари муносибатҳои байналмилалӣ таманно мекунанд. Абзор ва технологияҳои гуногуни 

истифодашаванда зимни татбиқи “қувваи нарм” таърихи қадима дорад, ки ба қаъри асрҳо 

мерасад, зеро ғояи истифодаи ниҳодҳои ғайризуроварона барои дастёбӣ ба натиҷаҳои 

дилхоҳ дар сиёсати хориҷӣ унсури нав нест ва сарчашмаҳои ин равандро дар 

андешарониҳои файласуфони қадим низ дучор омадан мумкин аст. Ҳарчанд истилоҳи 

«қувваи нарм» - ро Ҷозеф Най профессори донишгоҳи Гарварди ИМА бори нахуст дар 

ибтидои солҳои 90–ум асри XX мавриди истифода қарор додааст, вале худи консепсияи 

«қувваи нарм» аз рисолаҳои илмии чунин муаллифон, ба монанди Г. Моргентау, К. Кнорр, 
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Р. Клайн, ва А. Грамши сарчашма мегирад[1, С. 37]. Масалан, Г. Моргентау нуҳ неруи 

асосии миллиро муайян намудааст, ки дар байни онҳо худогоҳии миллӣ, хислати миллӣ, 

сифати ҳукумат ва сифати дипломатия ба ҳайси сарчашмаҳои ѓайримоддии ҳукуматдорӣ 

эътироф гардидаанд. Ба ибораи дигар, онҳо ба «қувваи нарм» алоқаманданд[5, С. 165-179]. 
Дар тӯли таърихи инсоният “қувваи нарм” чандин маротиба ба ҷараёни воқеаҳои муҳимми 

ҷаҳонӣ таъсири бевосита расонидааст. Дар таърихи муосири муносибатҳои байналмилалӣ 

консепсияи “қувваи нарм” истифодаи васеъ ва мақсадноки хешро дар сиёсати хориҷии 

давлатҳои ҷаҳон (Амрико, Англия, Олмон, Чин, Ҷопон, Россия) пайдо намудааст ва таҳлили 

амсилаҳои истифодаи фишангҳои “қувваи нарм” метавонад таҷрибаи амалии давлатҳои 

дигар, аз ҷумла Тоҷикистонро дар ин самт ғанӣ гардонад. Бинобар ин дар замони муосир 

хислати “қувваи нарм” тавассути се унсури зерин муайян карда мешавад: 

- «қувваи нарм» - и фарҳангӣ, (cultural soft power) эътирофи байналмилалии мероси 

фарҳангии давлат; тавсеаи муоширати байнидавлатӣ; паҳн кардани забони миллӣ; ҷалби 

сайёҳон;  

- - «қувваи нарм» - и арзишҳои сиёсӣ (political values soft power), як низоме мебошад, ки 

манфиатҳои давлатро инъикос мекунад ва ба онҳо ғамхорӣ ё тағйирот дар муносибатҳои 

сиёсӣ зоҳир менамояд;  

- - «қувваи нарм» - и сиёсати хориҷӣ (foreign policy soft power) рушди сиёсӣ, муассисаҳои 

демократӣ; ҳимояи ҳуқуқи инсонро дар бар мегирад [7, C. 37-38]. 

Ду унсури аввал арзишҳои таърихан ташаккулёфтаи ин ё он миллат мебошанд, дар 

ҳоле, ки унсури сеюм хислати субъективӣ дошта, аз тарафи роҳбарияти олии сиёсии давлат 

муайян карда мешавад. Дар замони муосир дипломатияи шакл (дуҷониба ва бисёрҷониба), 

самтҳо (аврупоӣ ва осиёӣ) ва навъҳо (дипломатияи иқтисодӣ, дипломатияи иттилоотӣ, 

дипломатияи башардӯстона) – и мухталифро дар бар мегирад. Имрўз дар самти татбиқи 

ҳадафҳои сиёсати хориҷӣ тавассути “қувваи нарм” - дипломатияи фарҳангӣ ҷойгоҳи хосса 

касб намудааст ва дипломатияи фарҳангӣ беш аз пеш ба майдони мубориза барои тафаккур 

ва қалби мардумони гўшаву канори гуногуни дунё табдил ёфтааст. Дар шароити 

муноқишаҳо ва ноустувориҳо нақши фарҳангро ҳамчун абзори «қувваи нарм» набояд 

нодида гирифт. Ин сарчашмаи муҳимми дипломатия мебошад, ки барои пешбурди 

манфиатҳои давлат, беҳтар гаштани ҳусни тафоҳум миёни халқҳо истифода мешавад [3]. 
Бояд дар назар дошт, ки бо назардошти мушаххасоти забон, таърих, хусусиятҳои ташаккул 

ва татбиқи сиёсати хориҷӣ, кишварҳо истилоҳоти мухталифи “дипломатияи фарҳангӣ” -ро 

истифода мекунанд. Масалан, дар Фаронса, “politique culturelle exterieure” (сиёсати хориҷии 

фарҳангӣ), сиёсатҳои фарҳангии байналмилалӣ (ё сиёсати байналмилалии фарҳангӣ), 

«diplomatie culturelle» (дипломатияи фарҳангӣ) истифода мешаванд. Сиёсатмадорон ва 

олимони англисзабон истилоҳҳои “дипломатияи фарҳангӣ” ё “дипломатияи халқӣ”-ро 

истифода мебаранд. Барои Чин истилоҳи “дипломатияи мардумӣ” бештар хос аст. Дар 

Россия баҳс байни истифодаи мафҳумҳои “дипломатияи фарҳангӣ” ва “сиёсати фарҳангии 

хориҷӣ” рафта истодааст [2, C. 277—280]. Махсусияти зуҳур ва ташаккули мавқеи “қувваи 

нарм” ва пурзӯршавии нақши дипломатияи фарҳангӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ ба 

сиёсати хориҷӣ ва фаъолияти байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъсир намуда, 

зимни таҳияи Консепсияи нави сиёсати хориҷӣ (аз 27 январи соли 2015) ба масъалаи мазкур 

диққати беандоза дода шуд. Дар асоси ин санад он дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстона 

номгузорӣ шудааст. Дар ин раванд, рушди муносибатҳои байнифарҳангии давлатҳо 

аҳамияти хоссаро касб намудааст. Қобили зикр аст, ки нақши фарҳанг дар муносибатҳои 

байналмилалӣ боз ҳам боло рафта, ба падид омадани мафҳуми “қувваи нарм” - ҳамчун 

сарчашмаи муҳимми дипломатия боис гардида, омили пешбурди манфиатҳои миллии 

давлатҳо ва тавсеаи ҳамкориҳои фарҳангӣ ва башарӣ миёни халқҳои ҷаҳон шудааст. 

Ҳадафҳои асосии дипломатияи фарҳангиро дар асри XXI метавон чунин баён намуд: 

- ташаккули симои мусбати давлат дар хориҷа (имиҷи мусбат); 

- пешбурд, оммавигардонӣ, содироти фарҳанг ва забони миллӣ; 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи манфиатҳои миллӣ; 
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- боло бурдани огоҳӣ оид ба кишвар;  

- ҷалби бештари сайёҳон ва толибилмон ба муассисаҳои таълимӣ;  

- ҷалби сармояи мустақим ва имтиёзнок; 

- дастёбӣ ба кумакҳои техникии башардӯстона.  

Дар муқаррароти умумии Консепсияи сиёсати хоирҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр 

гардидааст, ки он “санади сиёсиест, ки принсипҳои асосӣ, ҳадафу вазифаҳо ва самтҳои 

афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дарназардошти манфиатҳои 

миллии дарозмуддати кишвар муайян ва танзим менамояд”[4]. Дар банди сеюм таҳти 

унвони “Авлавиятҳои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” самтҳои афзалиятноки 

сиёсати хориҷии кишвар муайян шудаанд ва дар ин росто зербанди 3.5. “Дипломатияи 

фарҳангӣ ва башардӯстона” номгузорӣ шудааст ва маҳз он ба истифодаи “қувваи нарм” 

заминаи қонунӣ ва консептуалӣ медиҳад. Дар банди мазкур хусусияти ҳимоявии фарҳангу 

арзишҳои миллӣ бо дарназардошти тамоюлҳои мусбат ва манфии раванди ҷаҳонишавӣ ба 

таъмини ҳастии маънавӣ ва ҳифзу ҳимояи арзишҳои асили миллии фарҳангиву ахлоқии 

халқи тоҷик ва густаришдиҳандаи “қувваи нарм” – и Тоҷикистон тариқи муаррифии 

шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари дорои фарҳангу 

тамаддуни қадима ва давлати муосири демокративу ҳуқуқбунёд, тавсеаи ҳамкориҳои 

самарабахши фарҳангию башардӯстона бо кишварҳои олам бо мақсади таҳкими шинохти 

мусбати Тоҷикистон ва мардуми он зикр гардидааст [6, C. 81]. Дар татбиқи дипломатияи 

фарҳангии кишвар тамоми паҳлӯҳои фарҳанги миллӣ, аз ҷумла санъату мусиқӣ, ташкили 

намоишгоҳҳо ва ярмаркаҳо барои намоиши дастовардҳои фарҳангӣ, барномаҳои таълимӣ, 

мубодилаи дастовардҳои илмӣ, таълимӣ, адабиёт (тарҷумаи асарҳои машҳур) ва ғайра 

истифода мешаванд. Ҳамаи ин абзорҳо барои дарки фарҳанги миллии кишвар аз ҷониби 

доираи васеи хориҷӣ ва ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсати хориҷии давлат тавассути рушди 

ҳамкориҳои байналмилалии фарҳангӣ мусоидат мекунанд. Инчунин, онњоро метавонанд 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, диаспораҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ дар хориҷи кишвар истифода баранд. 

Ин воситаҳо, одатан, на аз ҷониби давлат, балки аз ҷониби доираҳои фарҳангӣ ба роҳ 

монда мешаванд. Бо вуҷуди ин, маҳз ҳукуматҳо дар паҳн кардани сарвати фарҳангӣ дар 

хориҷа саҳм мегузоранд [10, C. 77]. Ба ҳайси яке аз абзорҳои “қувваи нарм” Тоҷикистон 

метавонад Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон баромад намояд, ки ҳадафи асосии 

он таҳкими робитаҳои кишвар бо ҳамватанони бурунмарзӣ, ҷалби имкониятҳои онҳо барои 

рушди ҳамкориҳои сиёсиву иқтисодӣ ва маънавиву фарҳангӣ буда, нуктаи зерин эҷоди 

ҳусни таваҷҷуҳ ва муносибати хайрхоҳона ба Тоҷикистон ва мардуми кишварро аз ҷониби 

ҷомеаи ҷаҳонӣ ва доираҳои сиёсии байналмилалӣ ба вуҷуд меорад. Ҷанбаи дигари сиёсати 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мусоидат ба фароҳам овардани шароити фарогиру 

муносиб барои будубош ва сафарҳои шаҳрвандони хориҷӣ ба Тоҷикистон ҷиҳати рушди 

туризми байналмилалӣ ва ҷалби сайёҳон ба кишвар” ташкил менамояд, ки ин омил 

метавонад ҳамчун яке самти муҳимми “қувваи нарм” – и Тоҷикистон гардад. Ҳоло 

таваҷҷуҳи асосӣ ба рушди сайёҳии байналмилалӣ ва ҷалби сайёҳон ба кишвар равона 

шудааст. Маҳз ба ин хотир Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 

2019 таҳти №1170 дар бораи эълон намудани солҳои 2019-2021 ҳамчун «Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» баромадааст, ки мақсади он вусъат бахшидан ба рушди 

деҳот, соҳаи сайёҳӣ ва дастгирии ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб меравад [11, C.29]. 

Бинобар ин, метавон хулоса намуд, ки дар Консепсияи амалкунандаи сиёсати хориҷии 

Тоҷикистон масъалаи ташаккули консепсияи “қуваи нарм” ва истифодаи васеи он дар 

татбиқи манфиатҳои миллӣ ба таври мушаххас оварда шудааст. Вазифаи мутахассисон ва 

пажӯҳишгарони тоҷик азон иборат аст, ки консепти мазкурро аз паҳлуҳои гуногун ва бо 

дарназардошти махсусиятҳои дипломатияи фарҳангии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор 

дода, усулу роҳҳои гуногуни таҳияи абзор ва татбиқи босамари онро дар сиёсати хориҷии 

давлат баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ таҳия намоянд. Консепти “қувваи нарм” имкон 

медиҳад, ки иқдомҳои сифатан наву муосир барои татбиқи манфиатҳои миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар дурнамои дарозмуддат коркард карда шаванд. 
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ҶОЙГОҲИ “ҚУВВАИ НАРМ” ВА ДИПЛОМАТИЯИ ФАРҲАНГӢ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Равандҳои муосири рушди муносибатҳои байналмилалӣ боиси пурзӯр гардидани нақши “қувваи нарм” 

дар сиёсати хориҷии давлатҳо гардидааст. Ин омил ба бар он асос меёбад, ки ҳатто давлатҳо пуриқтидор 

наметавонанд ҳадафҳои худро бо роҳи зурӣ ба даст оранд ва мушкилиҳои умумиҷаҳониро бо таҳдиди зурӣ 

танзим намоянд. Аз ин рӯ, имрӯз “қувваи нарм” дар доираи равандҳои ҷаҳонии сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ 

баррасӣ шуда, воқеияти нави низоми сиёсии ҷаҳон гардидааст. Дар асоси Консепсияи сиёсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадаф ва вазифаҳои “қувваи нарм” – и давлат дар доираи дипломатияи фарҳангӣ ва 

башардӯсотна муайян гардидаанд, ки ба манфиатҳои миллии давлат ҷавобгӯ мебошанд. 
 

МЕСТО «МЯГКОЙ СИЛЫ» И КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Современные тенденции развития международных отношений стали причиной укрепления роли 
«мягкой силы» во внешней политике большинство государств. Данный фактор определяется тем, что даже 
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интересами государства. 
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ТАШАККУЛЁБИИ ШОҲРОҲИ БУЗУРГИ АБРЕШИМ: САБАБҲО ВА ОМИЛҲО 

 

Хушвахтов М.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Шоҳроҳи бузурги абрешим алоқаи байни мардуми машғули касбу кори гуногун: зироаткор͵ 

чорводор ва косибону ҳунармандони натанхо як мулки муайян͵ балки мулкњо ва давлатњои 

гуногунро фаро мегирифт. Шоҳроҳи бузурги абрешим ба ҳазорон километр тӯл кашида͵ мисли 

мавҷҳо корвонҳои беохирро аз биёбонҳои регзори беканори гарму тафсон ва ағбаҳои кӯҳӣ ба 

воситаи манзараҳои зебоманзар меовард. Дар чорроҳаи Шоҳрои бузурги абрешим шаҳру 

давлатҳо ва тамаддунҳо ба вуҷуд омада, тараққӣ карданд ва хароб гардиданд. Ҳамчунин бисёре 

аз шаҳрҳои қадимаи дар чорроҳаи Шоҳроҳи бузурги абрешим ҷойгир буда͵ ҷангҳои харобиовар͵ 

сӯхтор͵ гуруснагӣ ва дигар фоҷиаҳоро аз сар гузаронидаанд. Асрҳо боз дар бозорҳои Шарқ садои 

тоҷирону савдогарон шунида мешуд. Садҳо сол тоҷирон аз роҳҳои корвонгузари чанголуд 

гузашта абрешим͵ сангҳои қиматбаҳо͵ тилло͵ нуқра͵ мис͵ алмос͵ лоҷувард͵ навъҳои гуногуни 

садафу ёқут͵ оҳан͵ матоъҳои нассоҷӣ͵ аспҳои даван ва ғайраро барои фурӯш ба кишварњои Ғарб 

меоварданд. Шоҳроҳи бузуги абрешим – як масири тиҷоратии пайвасткунандаи Шарқ ва Ғарб 

гардида͵ сабаби пайдоиши роҳи бисёр шаҳрҳои беназир͵ ёдгориҳои таърихӣ͵ гумрук ва ҳатто 

давлатҳо шудааст. Шоҳрои бузурги абрешим – аз асри II п.м то асри XV мелодӣ арзи вуҷуд 

кардааст. Чунин ном рамзӣ аст. Вожаи «Шоҳроҳи бузурги абрешим» (Great silk road) танҳо дар 

охири асри XIX пас аз нашри китоби таърихшинос Фердинанд Рихтгофен таҳти унвони «Чин» ба 

илм ворид карда шуд. Азбаски матоъҳои абрешими чинӣ͵ махсусан атлас͵ ё худ шоҳӣ͵ ки яке аз 

молҳои асосии тоҷирон ба ҳисоб мерафт͵ минбаъд аз тарафи тадқиқотчиён номи «Шоҳроҳи 

бузурги абрешим» - ро гирифт. Воситаи асосии нақлиёт͵ ки ба воситаи онҳо молҳои тоҷирон ба 

нуқтаҳои нисбатан дур кашонида мешуд͵ шутурҳо ба ҳисоб мерафтанд.  Дар баъзе самтҳо 

тоҷирон аз асп͵ фил͵ хар͵ қутос ва ғайра истифода мебурданд. Маълум шуд͵ ки уштурҳо 

самараноктарин воситаи интиқоли мол ва одамон мебошанд. Хусусиятҳои физиологї ва 

анатомии уштурҳо имконият медиҳанд͵ ки онҳо муддати тулонӣ об нушанд ва ҳатто ба хӯроки 

кам низ қаноат кунанд. Уштурҳои яккуҳона барои кашонидани бор дар Шарқи Наздик парварида 

мешуданд. Аммо сифати хуби уштурҳои дукӯҳонаи бохтарӣ нисбат ба уштурҳои яккӯҳона дар 

Осиёи Миёна судмантар буд. Аз як тараф он бо пашми дарозтараш ба хунукӣ тобовартар ва навъи 

дурагакардааш боз бештар ба хунукӣ мутобиқтар буд. Аз тарафи дигар͵ дар муҳити куҳистони 

Осиёи Миёна пойҳояш боқувваттар буданд. Ҳамин тавр уштури «маҳалии бохтарӣ»͵ ба нақлиёти 

минтақавӣ ва қитъавӣ табдил ёфт. Маврид ба зикр аст͵ ки уштури бохтарӣ зиёда аз 227 кг бор 

кашонда метавонад ва корвони иборат 1000 уштур 227 ҳазор кг бор кашонда метавонист. Агар 

тасаввур кунем͵ ки контейнери стандартии муосир 2 267 кг бор барад, ин маънои онро дорад, ки 

ҳатто корвони миёна метавонад 10 то 12 контейнер борро кашонад. Албатта ҳаҷм ва ё шумораи 

аз ҳад зиёд метавонад фоидаро коҳонад. Аз ин рӯ, тоҷирон кӯшиш мекарданд, ки моли дорои 

арзиши баланд ва аз ҷиҳати вазн сабук ва аз ҷиҳати ҳаҷм хурдро интиқол диҳанд. Ин шоҳроҳи 

корвонгузари тиҷоратӣ дарозтарин роҳ (7 ҳаз. км) то давраи сармоядорӣ маҳсуб меёфт. Шоҳроҳи 

бузурги абрешим дар байни мамлакатҳо‚ ки дину мазҳаб‚ нажоду миллат‚ расму оин ва забони 

мухталиф доштанд нақши пайвасткунандаро бозида‚ минбаъд як манбаи ғании фарҳанги Ғарб ва 

Шарқ гардида буд. Бояд қайд кард‚ ки то ба вуҷуд омадани Шоҳроҳи бузурги абрешим дар 

ҳудуди Осиёи Миёна ва Шарқи қадим роҳҳое вуҷуд доштанд‚ ки ба мақсади ҷанг ва сулҳ хизмат 

мекарданд. Яке аз чунин роҳҳои қадима – роҳи “ лоҷувардӣ ” буд‚ ки ҳанӯз дар ҳазораи II – III 

п.м пайдо шуда буд. Вай аз кӯҳҳои Бадахшон оғоз шуда‚ ба воситаи Эрон то ба Шарқи Наздик ва 

Миср тӯл мекашид. Санги қиматбаҳои лоҷувард‚ ки дар ноҳияҳои болооби Амударё дар 

Бадахшон ба даст оварда мешуд‚ аз тарафи заргарони Шарқи қадим чун Шумер ва Миср баҳои 

баланд мегирифт. Дигар роҳи машҳури “ шоҳӣ ” – замони Ҳахоманишиҳо (асри VI – IV п.м) 

шоҳроҳи Осиёи Хурд‚ Эфес ва Сардро дар соҳилҳои баҳри Миёназамин бо яке аз пойтахтҳои 

Эрон ва шаҳри Суз пайваст мекард. Боз як роҳи дигар аз Эрон тавассути Бохтар‚ Суғд‚ воҳаҳои 

Чоч ва ҳудуди ҳозираи Ⱪазоқистон то Олтой равон буд. Дар ҳазорсолаи II пеш аз милод ( эҳтимол 

дар замони болоравии давлати Бобулистон ) роҳҳои тиҷоратӣ аллакай аз шаҳрҳои 
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Байннанаҳрайн‚ ба воситаи мулкҳои Эрон‚ Туркманистони ҷанубӣ то Фарғона расида буд. Роҳи 

дигар аз Фарғона ба воситаи мулкҳои Ⱪаротегину Олой ба сӯи Чин мегузашт. Ⱪабл аз асри II то 

милод масири аз Аврупо ба Осиё тӯл кашида‚ дар сарҳади Чин ба поён мерасид‚ чунки 

қаторкӯҳҳои бузурги Осиё – Тян-шон‚ Кун-Лун‚ Ⱪарақорум‚ Ҳиндукуш Ҳимолой – тамаддуни 

қадимаи Чинро аз ҷаҳони боқимонда пинҳон мекард. Дар қисми шимолии империя иттифоқи 

қабилаҳои сюнну ва юэчжиҳо сукунат меварзиданд‚ ки тобеи Чин набуданд. Ҳамчунин, 

қабилаҳои кӯчманчии сюнну барои кушодани роҳи самти ғарбии Чин монеа эҷод карда‚ борҳо ба 

Чин ҳамлаҳои ғоратгарона карда буданд. Лашкари Чин натавонист‚ ки қисмати мамлакатро 

бехатар гардонад. Аз ин хотир император У-ди (140 – 87 п.м. ) мехоҳад аз қабилаҳои юэчжи‚ ки 

дар Осиёи Миёна буданд‚ ёрї пурсад. Гап дар ин буд‚ ки қабилаи юэчжиҳо дар ҳудуди Гансу ва 

навоҳии ҳамсоя ( дар ҷанубу ғарбӣ нисбат ҳудуди қабилаҳои сюнну) ҳаёти кӯчманчигиро ба сар 

мебурданд. Вале баъди қувват гирифтани қабилаи сюнну дар охири ҳазорсолаи III – нимаи аввали 

ҳазорсолаи II п.м. онҳо аз воҳаҳои Туркистони Шарқӣ гузашта‚ ба ғарб ба сарзамини Осиёи 

Миёна омаданд. У-ди аз ин муносибати душманонаи онҳо хост‚ ки истифода кунад. Бо ин мақсад 

император У-ди намояндаи худ Чжан Сянро соли 138 п.м. ба Осиёи Миёна равон мекунад. Чжан 

Сян душвориҳои биёбони Такла – Макон‚ кӯҳҳои Тяншонро паси сар карда‚ ба Осиёи Миёна 

мерасад. Бояд қайд намуд‚ ки Чжан Сян аввалин чиниест‚ ки ба Осиёи Миёна – Суғд ва Бохтар 

омадааст. Вале юэчжиҳо‚ ки аллакай ба сарзамини Осиёи Миёна кӯчиш карда дар ин ҷо мутобиқ 

шуда ҳатто Бохтарро ишғол намуда буданд‚ дигар ба давом додани ҷанг майл надоштан. Аз ин 

рӯ‚ ба пешниҳоди Чжан Сян розӣ нашуданд. Ҷанговарони чинӣ дар дар байни солҳои 123-119 

п.м. мустақилона қабилаҳои сюннуро мағлуб намуда‚ роҳи аз Чин ба ғарбро бехатар намуданд. 

Гарчанде Чжан Сзян барои иттифоқчии худ намудани қабилаи юэчжиҳо муваффақ нашуд‚ вале 

маълумотҳое‚ ки ҷамъ овардааст ниҳоят муҳим арзёбӣ гардидааст. Чжан Сян дар бораи дашту 

биёбонҳои Осиёи Марказӣ қаторкӯҳҳои Тяншон ва Бадахшон‚ дар бораи Сирдарё ва Амударё 

маълумот додаааст. Чжан Сянро табиати биҳиштосои ин минтақа ба ҳайрат овард. Танҳо дар 

водии Фарғона‚ беш аз 70 шаҳрҳои калон ва хурдро ҳисоб кард. Мувофиқи маълумоти Чжан Сян 

ҳунармандӣ ва кишоварзӣ дар шаҳрҳои мазкур ривоҷ ёфта буд. Соли 126 п.м. Чжан Сян ба Чин 

баргашт ва оид ба ҳамаи дидаҳову шунидаҳояш ба император хабар дод. Ҳамчунин дар бораи 

сарватҳои кишварҳои Осиёи Миёна ёдоварӣ карда‚ барои муносибатҳои тиҷоратӣ намудан бо ин 

минтақа пешниҳод мекунад. Ӯ оид ба аспҳои зотии Даван‚ ки аз аспҳои хурди чинӣ афзалияти 

калон дошт ба император хабар медиҳад. Муаррихони чинӣ пайдоиши юнучқа‚ ангур‚ анор‚ 

бодиринг‚ чормағзи заминӣ ва дарахти анҷирро дар Чин ба Чжан Сян алоқаманд донистаанд. 

Дере нагузашта император У-ди ба Осиёи Миёна сафорат фиристод. Аввалин сафорат ба 

кишвари Даван (Фарғона) равон карда шуд. Сафирони чинӣ ба кишвари Даван ҳадияҳои ниҳоят 

арзишнокро аз қабили 1000 тангаҳои  тиллоӣ оварданд. Дар байни тӯҳфаҳо абрешими чинӣ низ 

оварда шуд. Ҳамон вакт ба ғарб роҳ кушода шуд‚ ки минбаъд номи “ Шоҳроҳи бузурги абрешим” 

– ро гирифт. Минбаъд муносибатҳои тиҷоратӣ байни Осиёи Миёна ва Чин марҳила ба марҳила 

мустаҳкам мегардид. Чиниҳо ба Осиёи Миёна абрешим ва ашёҳои фулузӣ оварда онро бо асп‚ 

яшм‚ марҷон ва бо дигар молҳо иваз мекарданд. Молҳое‚ ки тоҷирон барои муомилот 

мекашонидаанд сангҳои қиматбаҳо (махсусан лаъли Бадахшон)‚ устухони фил‚ ҷавоҳирот‚ 

асбобҳои оҳанӣ‚ ғалла‚ чорвои хурд ва ғайра буданд. Дар он вақт аз Осиёи Миёна ба Эрон‚ 

Байнаннаҳрайн ва ҳатто ба Миср ёқуту лоҷувардро дастрас мекарданд. Ҳамзамон роҳи “яшмӣ” 

ташкил карда шуд‚ ки пайвасткунандаи вилояти Хутан ва Ёрканд бо минтақаҳои шимолии Чин 

маҳсуб меёфт. Ҳамин тавр метавон гуфт‚ ки Шоҳроҳи бузурги абрешим дар асри II п.м. чун 

воситаи пайвасткунандаи бузургтарин тамаддунҳои ҷаҳони қадима – Чин‚ Осиёи Миёна‚ 

Ҳиндустон‚ Ховари Миёна ва Аврупо ба вуҷуд омад. Ин масири бузурги корвонӣ зиёда аз якуним 

ҳазор сол вуҷуд дошт. Гарчанде хатсайрҳои Шоҳрои бузурги абрешим иваз мешуд‚ метавон ду 

роҳи асосиро ном бурд: 

 - Роҳи ҷанубӣ – аз шимоли Чин ба воситаи Осиёи Марказӣ ба Ховари Миёна ва шимоли 

Ҳиндустон; 

 - Роҳи шимолӣ – аз шимоли Чин тавассути Бадахшон ва минтақаи баҳри Арал ба Волга ва 

ҳавзаи баҳри Сиёҳ . 
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Маҳз Фарғонаи қадим (Даван) маркази муҳими транзитӣ дар Роҳи шимолӣ буда‚ аксари 

молҳое‚ ки аз Империяи Хан оварда мешуд (пеш аз ҳама матоъҳои абрешимӣ‚ оинаҳои биринҷӣ 

ва ғайра) дар ин ҷо ҷамъ мешуданд. Минбаъд молҳои чинӣ аз Роҳи шимолӣ гузашта ба ноҳияи 

Волгаи Поён ва соҳили баҳри Сиёҳ интиқол меёфтанд. Дар асрҳои III – VI монополияи тиҷоратро 

дар роҳҳои байни Шарқи Наздик ва Чин Сосониён (224 – 651) бо ҷойгиршавии ҷуғрофӣ (аз Марв 

то Байнаннаҳрайн) соҳиб шуда буданд. Дар миёнаҳои асри V якчанд сафирони эронӣ ба кишвари 

Чин меоянд. Чин низ дар навбати худ сафирони худро дар ин давра ба Эрон фиристодааст. Дар 

он давра тангаҳои нуқрагии драхмаи сосонӣ ҳамчун асъори байналхалқии Осиё маҳсуб меёфт. 

Инкишофи Шоҳроҳи бузурги абрешим ҳам аз омилҳои иқтисодӣ ва ҳам аз омилҳои сиёсӣ 

вобастагӣ дошт. Дар мубодила молҳо асосан аз Шарқ ба Ғарб ворид мешуд. Дар замони авҷи 

шукуфоии империяи Рум талабот ба матоъҳои абрешимӣ ва дигар молҳои Шарқ ниҳоят зиёд буд. 

Таназзули ҷаҳони антиқа ба он овард‚ ки молҳо танҳо то Византия омада мерасид. Танҳо дар асри 

XI дар Аврупои Ғарбӣ фаъолона молҳои шарқиро харидорӣ мекарданд. Баъди футуҳоти араб 

талабот ба молҳои шарқӣ дар тамоми ҷануби баҳри Миёназамин то Испания зиёд шуд. 

Ташаккули Шоҳроҳи бузурги абрешим аз муқобилиятҳои геополитикии давлатҳои гуногун барои 

танзими роҳҳои корвонгузар вобастагии зиёд дошт. Барои ба зери назорат гирифтани Шоҳроҳи 

бузурги абрешим сиёсати устувор дар тамоми Шоҳроҳ аз шарқи баҳри Миёназамин то Чин лозим 

буд‚ ки танҳо бо ду роҳ амалӣ кардан мумкин буд‚ ё империяи пурқувват сохт‚ ки тавонад роҳҳои 

корвонгузари Авруосиёро танзим кунад ё ин ки «тақсимоти ҷаҳон» байни қудратҳои бузург‚ ки 

тавонад бехатарии роҳҳоро таъмин кунад. Ситонидани боҷ аз корвониён барои ҳокимони 

кишварҳои Осиё даромади зиёд меовард. Барои ҳамин ҳам онҳо кӯшиш менамуданд‚ ки аз як 

тараф амнияти савдогаронро таъмин намоянд‚ аз тарафи дигар мехостанд то ҳар қадар бештари 

қисмати роҳро назорат кунанд. Ҷангҳои дохилӣ дар таназзули ҳокимияти марказӣ ба 

вайроншавии шаҳрҳову корвонсаройҳо ва ҳамчунин ба ғоратшавии корвонҳо оварда расонид. Ин 

сабаби вайроншавии қисматҳои алоҳидаи роҳ ва ҳатто сабаби вайроншавии тамоми Шоҳроҳи 

бузурги абрешим гардид. 
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ТАШАККУЛЁБИИ ШОҲРОҲИ БУЗУРГИ АБРЕШИМ: САБАБҲО ВА ОМИЛҲО 

Дар маќолаи мазкур муаллиф ќайд намудааст, ки шоҳроҳи бузурги абрешим алоқаи байни мардуми 

машғули касбу кори гуногун: зироаткор͵ чорводор ва косибону ҳунармандони на танхо як мулки муайян͵ 
балки мулкхо ва давлатхои гуногунро фаро мегирифт. Шоҳроҳи бузурги абрешим ба ҳазорон километр тӯл 

кашида͵ мисли мавҷҳо корвонҳои беохирро аз биёбонҳои регзори беканори гарму тафсонва ағбаҳои кӯҳӣ ба 

воситаи манзараҳои зебоманзар меовард. Дар чорроҳаи Шоҳрои бузурги абрешим шаҳру давлатҳо ва 

тамаддунҳо ба вуҷуд омада тараққӣ карданд ва хароб гардиданд. Ҳамчунин бисёре аз шаҳрҳои қадимаи дар 

чорроҳаи Шоҳроҳи бузурги абрешим ҷойгир буда͵ ҷангҳои харобиовар͵ сӯхтор͵ гуруснагӣ ва дигар фоҷиаҳоро 
аз сар гузаронидаанд. 

Калидвожањо: шоњроњи бузурги абрешим, шањрњо, давлатњо, манзара, Хитой, тамаддун. 
 

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ 
В данной статье автор отмечает, что великий шелковый путь охватывал связь между трудолюбивыми 

людьми разных профессий и культур: ремесленниками, земледельцами, скотоводами не только определенной 
страны, но и разных государств. Великий шелковый путь расположен на тысячи километрах, и как волна несет 
большие караваны через бесконечные жаркие пустыни, горные перевалы и красивые пейзажи. На перекрестке 
Великого Шелкового Пути появились города, государства и цивилизации. Многие древние города на 
пересечении Великого шелкового пути также пережили опустошительные войны, пожары, голод и другие 
трагедии. 

Ключевые слова: могучий шелковый путь, города, государства, пейзаж, Китай, цивилизация. 
 

THE GREAT SILK ROAD: CAUSES AND FACTORS 
In this article, the author notes that the Great Silk Road covered the connection between hardworking people 

of different professions and cultures: artisans, farmers, cattle breeders not only of a certain country, but also of 
different states. The Great Silk Road is located thousands of kilometers away, and like a wave carries large caravans 
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through endless hot deserts, mountain passes and beautiful landscapes. Cities, states, and civilizations appeared at the 
crossroads of the Great Silk Road. Many ancient cities at the crossroads of the Great Silk Road have also experienced 
devastating wars, fires, famines, and other tragedies. 

Keywords: Great Silk Road, cities, states, landscape, China, civilization. 
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МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО 

КИШВАРҲОИ ҲАМСОЯ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН) 
 

Шарипов Ш. Ш 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Чунонки дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, 

«Дар низоми муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кишварҳои ҳамсоя ва 

минтақа мақоми авлавиятнокро ишғол менамоянд. Тоҷикистон ҷонибдори минбаъд вусъат 

бахшидани таҷрибаи мусбат, бисёрасра ва созандаи ҳамзистии дӯстонаи мардумони Осиёи 

Марказӣ мебошад». 

Дар равобит бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳим ва зарур будани муносибатҳои баробар, 

мутақобилан судманд, беғараз ва устувор омилҳои муайянкунанда ба ҳисоб мераванд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсаташро бо ин кишвари ҳамсоя ҳамеша дар асоси эҳтироми 

мутақобил, ҳамкории созанда ва хайрхоҳӣ пеш хоҳад бурд. Умумияти ҳадафҳо ва 

вазифаҳое, ки дар назди давлатҳои минтақа қарор доранд, зарурати рушду тавсеаи 

муносибатҳоро бо кишварҳои Қазоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон бар пояи 

эътимод, дӯстӣ ва ҳамкории судманд тақозо мекунад». Ҳамзамон, барои арзёбии таҷрибаи 

амалии татбиқи сиёсати хориҷии бисёрсамтӣ дар даврони Истиқлоли давлатӣ, арзёбии 

самтҳои мушаххаси он мувофиқи мақсад мебошад. Ин равиш моҳият, аҳамият, мушкилот 

ва дастовардҳои сиёсати хориҷии моро дар ин марҳала ба таври бисёр рӯшантар нишон 

медиҳад. Дар сиёсати хориҷии бисёрсамтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 30 соли Истиқлоли 

давлатӣ ба рушди ҳамкориҳо дар минтақа аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. Дар 

амалияи сиёсати хориҷии мо зери мафҳуми «минтақа» ба таври анъанавӣ пеш аз ҳама, 

кишварҳои Осиёи Марказӣ дар назар дошта шудааст. Дар санадҳои расмии соҳа дар ин 

бора таъкид мегардад, ки таҳкими муносибатҳои дуҷониба бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, 

аз ҷумла Қазоқистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон бояд ҳамеша аз рӯи 

эътимод, дӯстӣ ва ҳамкории судманд ба роҳ монда шаванд. Ҳадафҳо ва вазифаҳои муштарак 

дар минтақа кишварҳоро водор месозанд, ки бо истифода аз зарфиятҳои ҳар як кишвари 

минтақа барномаҳо ва стратегияҳои муштаракро дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ 

коркард намуда, бо дарназардошти манфиатҳои кишварҳои ҳамсоя сиёсати созанда ва 

устуворро пеша намоянд. Имрӯз муносибатҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон пайваста дар ҳоли 

рушд аст. Минбаъд ба зинаи нав бардоштани он ба қадамҳои навбатии далерона вобаста 

аст. Аз ҷумла, мувофиқ ба салоҳияти дохилии ҳар ду кишвар ба як миллиард доллари ИМА 

расондани муомилоти савдои тарафайн пешбинӣ шудааст, ки ба манфиати ҳар ду ҷониб 

хоҳад буд. Дар байни сохторҳои давлатӣ ва ҳудудҳои наздисарҳадӣ тезондани лоиҳаҳои 

вусъати кооператсия, ҷамъоварии техникаи кишоварзӣ, истеҳсоли маводи сохтмон, 

хӯрокворӣ, нассоҷӣ, маҳсулоти электротехникӣ ва молҳои дигар аз ҷумлаи ҳадафҳои оянда 

ба шумор мераванд. Бинобар ин, барои дар ҳудуди ҳар ду кишвар ташкил кардани 

корхонаҳои муштарак ва хонаҳои савдо, дастгирии инфрасохтори савдои хориҷӣ ва 
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амалиёти содиротию воридотӣ, ташкили бизнес-форумҳои дуҷониба ва намоишгоҳҳои 

миллии маҳсулоти саноатӣ созишномаҳо ба имзо расидаанд. Дар навбати худ, интизор 

меравад, ки муносибатҳо дар самти таҳкими ҳамкориҳои самарабахш дар соҳаи энергетика, 

интиқоли гази табиӣ ба Тоҷикистон, неруи барқ ба Ӯзбекистон, рушди нақлиёт ва долонҳои 

байналмилалии транзитӣ дар минтақаҳо боз ҳам мустаҳкамтар гарданд. Ғайр аз ин, 

минбаъд фаъол намудани робитаҳои байни академияҳои илмҳо, муассисаҳои таълимии олӣ, 

созмонҳои эҷодӣ ва ҷамоатӣ, ташкил намудани вохӯриҳои намояндагони доираҳои илмиву 

фарҳангӣ аҳамияти калон дорад. Дар даврони Истиқлол ҳамкориҳои наздик бо кишварҳое 

чун Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии Покистон 

ва Ҷумҳурии Исломии Эрон низ асосан дар самти ҳамкориҳои минтақавӣ ёдоварӣ ва омӯхта 

мешаванд. Рушди робитаҳои мутақобилан судманд бо ин кишварҳо низ яке аз авлавиятҳои 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ба шумор меравад. Дар ин миён, 

хусусан, робитаҳои Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аҳамият дошта, тамоми 

самтҳои ҳамкориро дар бар мегиранд. Аҳамияти самти минтақавии сиёсати хориҷии мо пеш 

аз ҳама, дар он ифода мешавад, ки имрӯз манфиатҳои миллӣ, амнияти миллӣ ва рушди 

иқтисодии кишварҳои минтақа ба ҳам вобастагии ногусастани дошта, таъмини комили 

рушду амнияти ҳар давлат танҳо дар заминаи таъмини рушду амнияти минтақавӣ 

имконпазир мебошад. Ин аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи унсурӣ ва фаъоли 

минтақа ҷонибдори ҳамкориву ҳамгироии минтақавӣ буда, ба рушди робитаҳои 

баробарсатҳ дар ин самт аҳамияти аввалиндараҷа қоил аст. Густариш ва таҳкими шарикии 

стратегӣ дар тамоми соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятиву фарҳангӣ бо Федератсияи 

Россия барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз авлавиятҳои сиёсати хориҷӣ ба ҳисоб 

меравад. Муносибатҳои Тоҷикистон ва Россия натанҳо маҷмӯаи васеътарини ҳамкориҳоро, 

балки тамоми соҳаҳоро дар бар мегиранд. Аҳамияти самти Россия натанҳо муҳим аст, 

балки дар баъзе масъалаҳои муайян моҳияти бевосита ба фард дорад. Масалан, дар 

масъалаи ҳамкориҳои сиёсию амниятӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, таъмин бо маводи сузишворӣ, 

омодасозии кадрҳои тахассусӣ ва илмӣ ва ғайра бо ҷойгоҳи Россия муқоиса намудани 

ҷойгоҳи ҳеҷ кишвари дигар имконпазир нест. Бинобар ин, муносибатҳои наздиктарин бо 

Россия ҳамчун самти афзалиятнок ва ҷавобгӯи манфиатҳои миллии Тоҷикистон дар оянда 

низ идома хоҳад ёфт. Дар даврони Истиқлоли давлатӣ ҳамкориҳо бо Ҷумҳурии Халқии 

Хитой низ дар таъмини манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти ҷиддӣ дошта, 

ҳамчун яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати хориҷии Тоҷикистон рӯ ба рушд будааст. 

Хитой аз оғози истиқлол то имрӯз бо Тоҷикистон робитаҳои ҷиддии ҳамаҷониба дошта, 

ҳоло ин муносибатҳо ба сатҳи шарикии стратегӣ бардошта шудаанд. Вақте сухан аз 

ҳамкориҳо бо Хитой меравад, бояд пеш аз ҳама, ба се нуктаи ниҳоят муҳимми ин ҳамкориҳо 

таваҷҷуҳ намуд:  

Якум, ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ байни Тоҷикистон ва Хитой. Имрӯз бо боварӣ 

метавон гуфт, ки ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ бо Хитой яке аз муҳимтарин дастовардҳои 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва яке аз комёбиҳои ҷиддии дипломатияи тоҷик дар 

ин давра ба ҳисоб меравад. Агар мо бо чунин ҳамсояи муҳимми худ то имрӯз баҳсҳои 

сарҳадӣ медоштем, он ба тамоми сиёсати хориҷӣ ва ҷойгоҳи байналмилалии мо таъсири 

манфӣ мегузошт. Аз ин рӯ, агар ба ҳалли масъалаҳои сарҳад бо Хитой маҳз аз назари 

манфиатҳои давлатӣ ва бо нигоҳи давлатмадорона нигарем, метавон гуфт, ки он ба 

беҳтарин тарз ҳалли худро ёфтааст. Дуюм, татбиқи як силсила тарҳҳои калидии зерсохторӣ 

бо ҳамкории Ҷумҳурии Хитой. Дар марҳалае, ки шарикони дигари байналмилалии мо 

амалан имкони сармоягузорҳои азим дар иҷрои лоиҳаҳои ҳаётии миллӣ надоштанд, Хитой 

дар ин самт мусоидати ҷиддӣ намуд, ки он барои рушди иқтисодии Тоҷикистон аҳамияти 

ҳалкунанда дошт. Хусусан, сохтмони роҳҳои автомобилӣ, нақбҳо, хатҳои баландшиддати 

барқӣ, сармоягузорӣ дар соҳаҳои истеҳсол ва коркарди маъданҳо ва ғайра боис гаштанд, 

ки Тоҷикистон аз бумбасти коммуникатсионӣ озод шуда, ба сӯи истиқлолияти энергетикӣ 

низ қадамҳои ҷиддӣ гузорад. Дар ин марҳалаи душвор ҳеҷ шарики дигари минтақавӣ ва 

байналмилалии мо имкони чунин сармоягузориро надошт. Сеюм, ҷойгоҳи фазояндаи 
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байналмилалии Хитой чун иқтисод ва сиёсати муҳимми ҷаҳони оянда. Яъне, аз назари 

манфиатҳои миллии Тоҷикистон доштани муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва шарикии 

стратегӣ бо кишваре, ки дар оянда дар ҷаҳон ҷойгоҳи меҳварӣ хоҳад дошт. Ин аст, ки рушди 

ҳамкориҳои ҳамаҷониба бо Ҷумҳурии Халқии Хитой то имрӯз натиҷаҳои ҷиддӣ доштааст 

ва дар оянда низ бояд чун яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон боқӣ монад.  Зери мафҳуми «кишварҳои ғарбӣ» пеш аз ҳама, Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои дигари самти европоӣ 

дар назар гирифта мешаванд. Дар замони истиқлол ҳамкориҳо бо кишварҳои ғарбӣ низ чун 

як самти муҳимми сиёсати хориҷии Тоҷикистон барои таъмини манфиатҳои миллии давлат 

нақши ҷиддӣ доштааст. Дар ин самт ҳам бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва ҳам бо Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка таҷриба ва анъанаҳои устувори ҳамкориҳо ҳосил шуданд, ки барои 

ҳалли муваффақи як силсила масъалаҳои муҳим равона шудаанд. Дар ин самт нуктаҳо ва 

дастовардҳои асосӣ чунинанд:  

— аз назари сиёсӣ, ҳамкорӣ бо ин кишварҳо барои таҳкими ҷойгоҳи байналмилалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари тозаистиқлол бисёр муҳим аст; 

— мусоидати ин кишварҳо дар татбиқи ислоҳоти сиёсӣ ва рушди ниҳодҳо ва арзишҳои 

демократӣ дар Тоҷикистон чашмгир будааст; 

— ҳамкорӣ бо кишварҳои ғарбӣ барои имконпазир гаштани ҳамкориҳои Тоҷикистон 

бо ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ, аз ҷумла Бонки умумиҷаҳонӣ, Фонди 

байналмилалии асъор, Бонки таҷдид ва рушди Аврупова ғайра низ аҳамияти калон 
доштааст;  

— ҳамкорӣ дар самти мубориза бо терроризм, экстремизм ва маводи мухаддир бо ин 

кишварҳо бисёр судманд будааст. То имрӯз дар ин самт як силсила лоиҳаҳои муҳим татбиқ 

шудаанд, ки аз он ҷумла, тақвияти имконияти Тоҷикистон дар мубориза бо маводи 

мухаддир, мусоидат дар таҷҳизи техникии сарҳади давлатии байни Тоҷикистон ва 

Афғонистон, омӯзиши мутахассисони тоҷик дар соҳаҳои марзбонӣ ва мубориза бо маводи 

мухаддир ва ғайра намунаи он мебошанд. 

Ҳамин тавр, «самти ғарбӣ» ва ё вектори европоии сиёсати хориҷии Тоҷикистон низ як 

самти ҳаётӣ ва муҳим буда, рушд ва идомаи он ҷавобгӯи манфиатҳои миллӣ мебошанд. Дар 

даврони Истиқлоли давлатӣ ҳамкорӣ бо кишварҳои арабӣ ва исломӣ низ ҳамчун яке аз 

самтҳои муҳимми сиёсати хориҷии давлат ба роҳ монда шудааст. Умумияти фарҳангию 

тамаддунӣ, ки заминаи муҳимми ин ҳамкориҳоро ташкил медиҳанд, дар раванди эҳёи 

милливу маънавии ҷомеа ва таҳкими ҷойгоҳи минтақавии Тоҷикистон аҳамияти амалӣ 

доранд. Аммо, бинобар заруратҳои давраи гузариш, дар ин марҳала Тоҷикистон асосан ба 

ҷанбаҳои иқтисодӣ ва амниятии ҳамкориҳо бо ин кишварҳо аҳамияти аввалиндараҷа 

медиҳад. Масалан, кишварҳои арабии ҳавзаи Халиҷи Форс, ки аз имкониятҳои васеи 

молиявӣ бархӯрдор ҳастанд, метавонанд як манбаи иловагии ҷалби сармоя ба иқтисодиёти 

рушдкунандаи Тоҷикистон бошанд.  

Самти дигари ҳамкориҳо бо ин кишварҳо ҳамкорӣ дар масъалаи мубориза бо 

терроризму экстремизм мебошад, ки то имрӯз баъзе натиҷаҳои мушаххас доштааст. 

Масалан, солҳои 2000-ум дар як ҳамкории наздики Тоҷикистон бо Покистон, садҳо ҷавони 

тоҷик, ки ҳанӯз аз давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар мадрасаҳои нимарасмии Покистон таҳсил 

мекарданд, ба кишвар бозгардонида шудаанд. Агар ин иқдом дар ҳамкории роҳбарияти ду 

кишвар амалӣ намешуд, ҳоло мо дар Покистону Афғонистон на даҳҳо, балки садҳо ва ё 

ҳазорҳо «толиби тоҷик» медоштем. Яке аз ҳассостарин масъалаҳои сиёсати хориҷии 

Тоҷикистон дар ин самт татбиқи сиёсати гуногунҷанба. Моҳияти он чунин аст, ки чи гуна 

дар айни рушди ҳамкориҳои иқтисодию амниятӣ, ҷомеаи мо аз таъсири сиёсию идеологию 

мазҳабии баъзе доираҳои бонуфузи ин кишварҳо эмин монад. Ин як масъалаи бисёр 

печидаест, ки бо вуҷуди баъзе рахнаҳои мушаххас, сиёсати хориҷии Тоҷикистон то имрӯз 

аз уҳдаи ҳалли он баромад.  

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки ҳар самти мушаххаси сиёсати хориҷии бисёрсамтаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як бахши муҳимми манфиатҳои миллии кишварро таъмин менамояд. 
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МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ ҲАМСОЯ 

(ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН) 

Дар мақола масъалаҳои муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя 

дар мисоли Ҷумҳурии Ӯзбекистон мавриди пажӯҳиш қарор гиифтааст. Дар равобит бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

муҳим ва зарур будани муносибатҳои баробар, мутақобилан судманд, беғараз ва устувор омилҳои 

муайянкунанда ба ҳисоб мераванд. Ба ақидаи муаллиф, имрӯз муносибатҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон 

пайваста дар ҳоли рушд аст. Минбаъд ба зинаи нав бардоштани он ба қадамҳои навбатии далерона вобаста 

аст. Аз ҷумла, мувофиқ ба салоҳияти дохилии ҳар ду кишвар ба як миллиард доллари ИМА расондани 

муомилоти савдои тарафайн пешбинӣ шудааст, ки ба манфиати ҳар ду ҷониб хоҳад буд. 

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, сиёсати хориҷӣ, кишварҳои ҳамсоя, 

равобит ва ғ. 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) 

В статье рассматривается межгосударственные отношения Республики Таджикистан с соседними 
странами, на примере Республики Узбекистан. В отношениях с Республикой Узбекистан определяющими 
факторами являются важность и необходимость равных, взаимовыгодных, бескорыстных и стабильных 
отношений. По мнению автора, сегодня отношения Узбекистана и Таджикистана постоянно развиваются. 
Поднятие их на новый уровень зависит от следующих смелых шагов. В частности, в соответствии с 
внутренней возможностей обеих стран планируется увеличить двусторонний товарооборот до 1 миллиарда 
долларов США, что является в интересах обеих сторон. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, внешняя политика, соседние 
страны, отношения и т.д. 

 
INTERSTATE RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH NEIGHBORING COUNTRIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN) 
The article examines the interstate relations of the Republic of Tajikistan with neighboring countries, using the 

example of the Republic of Uzbekistan. In relations with the Republic of Uzbekistan, the determining factors are the 
importance and necessity of equal, mutually beneficial, disinterested and stable relations. According to the author, 
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today relations between Uzbekistan and Tajikistan are constantly developing. Taking them to the next level depends 
on the next bold steps. In particular, in accordance with the internal capabilities of both countries, it is planned to 
increase bilateral trade up to 1 billion US dollars, which is in the interests of both parties. 

Keywords: Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, foreign policy, neighboring countries, relations, etc. 
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МЕЪМОРӢ ВА ЁДГОРИҲО АЗ АСРҲОИ XVII –XVIII 
 

Э. Шамсзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Тоҷикон миллати соҳибтамаддун буда, дар рушди тамаддуну фарҳанги ҷаҳонӣ нақши 

босазое гузоштаанд, ки имрӯз мо миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ маҳз бо ҳамин таърих 

ва арзишҳои миллиамон, ки қарнҳоро убур мекунад, мешиносанд. Ин таърих ва арзишҳо на 

танҳо баҳри миллати тоҷик ва мардуми форсзабон, балки ба аҳли башар хизмат намудааст. 

Яке аз чунин арзишҳо, ки соҳибтамаддунӣ ва соҳибфарҳангии миллати тоҷикро ба  арсаи 

ҷаҳонӣ муаррифӣ месозад, ёдгориҳои меъмории он ба шумор меравад. Сохти меъмории 

миллати тоҷик аз ҷомеаи ғуломдорӣ шукӯҳу шаҳомат ёфта, мақоми худро касб карда, то ба 

имрӯз диққати олимону донишмандон ва меъморони ҷаҳонро ба худ ҷалб кардааст, ки 

далели ин гуфтаҳо меъмории асрҳои XVII – XVIII мебошад, ки мо дар ин маврид дар ин 

мақола ба таври васеъ сухан хоҳем кард. Сарфи назар аз парокандагии феодалии 

асримиёнагӣ дар асрҳои XVII –XVIII ёдгориҳои зиёди меъморї бунёд шуданд, ки бо вусъат 

ва  ҳашамати ороишии обуранг ёфтаи худ тафовут мекарданд, вале дар муқоиса бо асри 

XVI шумораи  онҳо нисбатан камтар буд. Он  чӣ  ба  иҷрои техникии  ин  корҳо, бахусус  

корҳои  рӯйкаш ва  ороиш марбут мебошанд, бешубҳа аз ёдгориҳои дар замонҳои пешин 

сохта шуда пасттар буданд. Мусаллам аст, ки ёдгориҳои бо ҳашамати меъмории асри XVII 

на аз  ҷониби ҳокимияти  марказӣ, балки аз  маблағҳои  феодалҳои бонуфузи  ҷудогона 

бунёд шуда буданд, ки  онҳо бо ҳамин роҳ мехостанд худро шуҳратёр ва номашонро абадї 

гардонанд. Ҳамин тариқ, бо маблағи ашроф Ялангтушбий дар Регистони Самарқанд 

маҷмуаи бузурги меъмори бунёд гардид. Дар муқобили мадрасаи Улуғбек, аз ҷониби 

муқобили майдон, меъмор Абулҷаббор бо амри Ялангтушбий мадрасаи нав сохт, ки арки 

пеши онро тасвирҳои кошинкории шерҳои  ба оҳувоно ҳамлакунанда ороиш медоданд ва 
аз ин рў, ба мадраса номи Шердор гузошта шуд. Шакли мадраси Шердор монанди 

мадрасаи Улуғбек аст: тақрибан ҳамон андоза, тарҳи арк бо гунбади хурди равоқи, 

манораҳои мавзун, байни арк ва манораҳо рахдор ба назар мерасанд, ки  онҳо дар болои ду 

дарсхона бардошта шудааст. Тарҳи шердор танҳо дар  хусусиятҳои асоси бо мадрасаи 

Улуғбек шабеҳ аст, аммо дар ҷузъиёти банақшагирї ва  ороиш ин ҷо чизҳои ҳақиқии аслии 

ба худ хос мебошанд. Масҷиди зимистона нест ва танҳо ду дарсхонае, ки дар қисмати асосии 

пеш ҷойгир шудаанд ва  дар  ҷониби муқобил ду ҳуҷраи бароҳати барои устодон сохташуда 

ҷойгиранд. Зовияҳои шарқиро на манораҳои мавзун,  балки бурҷҳои калонҷусса-гулдастаҳо 

оро медиҳанд. Баъзе усулҳои асоснок ва мотивҳоии зебу зиннати  ороиш тафовут мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар пешайвонҳои паҳлӯии саҳни ҳавлї гунбадҳои муосира бар бодбонҳои 

мураккаби сипаршакл истифода шудааст, ки пўши гачии он қисман бар  хиштҳои 

чиндашуда андармон буда, қисман ба бандҳои ғафси канаби овезон аст. Дар ороиши 

меъмории шердор пушҳо аз хишти сирдоршуда ва  маҷмӯъи  кошинкорї ба таври васеъ 

истифода шудааст. Чанде баъдтар дар солҳои 1646-1647 Ялангтуш сохтмони сеюми биноро 

аз  ҷониби сеюми майдони Регистон пеш гирифт, ки он мебоист дар худ вазифаҳои ҳам 

мадраса ва ҳам масҷидро ба ҳам якҷо созад.  
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Дар асри XVII дар Бухоро бо маблағи ашрофи бонуфуз Нодир Девонабеги маҷмаи 

меъмории олиҷанобе ба итмом расонида шуд. Бинои маҷмааи оянда ҳанӯз дар асри XVI 

сохта шуда буд – ин мадрасаи Кукалтош мебошад. Дар соли 1620 Нодир Девонбегӣ амр 

намуд, ки ҳавзи калон, мадраса ва хонаҳо бунёд намоянд. Ин маҷмаа нисбат ба маҷмааи 

Регистони Самарқанд на он қадар ҳамоҳанг, мувозин ва на ба он андоза яклухту комил буд. 

Мақбара аз таносуб ва мувозинати композитсиёнӣ маҳрум буд, меъмор дар ин ҷо на салиқа 

ва маҳорати худро зоҳир накардааст. Биноҳои асри XVII ба худи худ ҳеҷ гуна ҷолибиятеро 

нишон намедиҳанд. [1, с.272]. Ёдгории дигари муҳими асри XVII мадрасаи Абдулазизхон 

дар Бухоро мебошад, ки онро меъмори бухорӣ Муҳаммадсолеҳ бунёд намудааст. Он дар 

асри XVII дар муқобили мадрасаи Улуғбек сохта шуда, бо он маҷмаи воҳидро ташкил 

медод. Дар ин давра, дар Балх ва гирду атрофии он як силсила ёдгориҳои таърихӣ низ бунёд 

шуда буданд. Мувофиқи маълумоти Муҳаммадюсуфи Муншӣ дар қисмати қадимаи Балх 

(Шаҳри Дарун) қароргоҳи олиҷаноби ҳоким дар арк сохта шуда буд, ки ба он ҷо аз Шаҳри 

Дарун ду дарвозаи алоҳида боз мешуд ва «Дарвозаи арк» номида мешуданд. Муаллифи 

мазкур идома менигорад, ки Субҳонқулихон дар арки Балх биное сохт, ки бо зарру 

забарҷад музайян шуда, баландиаш 60 газ буд. Ин бино аз рўи нокомилӣ ва боҳашаматӣ 

аҷиб ба назар меояд. Мувофиқи маълумоти муаллифи муосири дигар Муҳаммад Муъмин, 

ҳудуди арк аз якчанд ҳавли, хонаҳо, айвонҳо ва ғайра иборат буд. Тибқи маълумоти 

Маҳмуд ибни Валӣ, бинои дигар Давлатхона, дар солҳои 1610-1611 бунёд шуда буд ва 

майдони васеъи дарозиаш 60 ҷариб ва барии он 2 ҷариби шариатӣ, бо 12 гузаргоҳ аз ҳамаи 

ҷонибҳоро ишғол менамуд. Зимнан аз онҳо 8 гузаргоҳи он барои гузаштани мардуми оддӣ 

таъмин шуда буд. Деворҳои Давлатхона бо мармар оро ёфта, ҳуҷраҳои дарун ва долонҳо 

бо наққошӣ тазйин шуда буд, бинобар ин, қасрҳо ва маъбадҳои чинӣ бо дидани онҳо 

ангушти ҳайрат мегазиданд. [2, с.20]. Дар охири асри XVII дар Балх аз  ҷониби 

Султонқулихон мадрасаи калон ва баланде сохта шуд, ки тавсифи муфассали он дар 

вақфномаи на дертар аз соли 1694 ва на пештар аз солҳои 1686-1687 таҳияшуда оварда 
шудааст.  Дар  санад хабар дода мешавад, ки ин мадраса аз хиши пухта ва санг сохта 

шудааст. Ҳавлии дарун ва беруни он аз хишти пухта чида шуда, аз аркаҳои баланд ва токҳои 

гумбазшакл иборат аст. Ин масчидро барои истифодаи умумие, ки исломро пайравӣ 

мекунанд, таҳвил доданд ва он ба нафъи толибилмони омўзандаи илмҳои динӣ хизмат 

мекард. Инчунин онро бо тамоми ҳуқуқ ва асбобу анҷомаш ба вақф табдил доданд. 

Шаклҳои нави сталактитҳо бо омехтагии шаклҳое, ки қаблан васеъ истифода мешуданд, ба 

ҳунармандон имкон дод, ки шоҳкориҳои ҳайратангези олиҷаноберо офаранд. Дар ороиши 

беруна маҷмӯи кошикориҳо ва рўйкаши аз хишти сирдор ба таври васеъ истифода 

мешуданд. Деворҳои дохилӣ дар рўи андоваи гаҷии суфта наққошӣ шуда, бо нақшу нигори 

фаровон оро дода мешуданд. Дар муқоиса бо асрҳои  XV - XVI ин даврон мавзӯъҳои 

рассомӣ аксаран хеле зиёд истифода мешуд: дар  онҳо даррандагони палангмонанд ва оҳу, 

паррандагони дар парвоз, шапаракҳо, гулдонҳои гулдор ва манзараҳои комил тасвир 

меёфтанд.  Дар асри XVII дар Бухоро мадрасаи Абдулазизхон шӯҳрат пайдо кард, ки он дар 

муқобили мадрасаи Улуғбек (1651-1652) сохта шуда буд. Он аз иморати пурзебу зиннати бо 

кошикорӣ ва наққошӣ ороиш ёфта буд, ки рўйпўшсозии баъзе қисматҳо нотамом монданд. 

Ба ҳар ҳол, соли 1688-ро метавон номбар кард, ки бо компазиятсияи марказӣ ва инчунин 

биноҳо маҷмааҳои зиёди дигар қобили таваҷҷуҳ мебошад.  Дар Самарқанд асосан маҷмаи 

майдони Регистон шуҳратёр буд, ки он бо сохтмонҳои нав – мадрасаи Тиллокорӣ ва шердор 

навсозӣ мешавад. Мадрасаи аввал, ки дар соли 1619 оғоз шуда, дар соли 1636 ба итмом 

расид, аз рўи шаклҳои худ мадрасаи Улуғбекро такрор мекунад. Композитсияи шакли он 

бо арки бузург ва манораҳо такрор омадааст. Дар ҳар ду ҷониби пештоқ ду гунбади 

рахдори фирўзадор қомат афрохтаанд (айни ҳамоне, ки эҳтимол дар мадрасаи Улуғбек 

буданд). Бари ҳар ду иморат яксонанд, дар байни  онҳо тақрибан як фазои мураббаъ ҷой 

гирифтааст.  Шердор - ин мадрасаи маъмулӣ бо масҷид ва дарсхона иборат буда, 

кошинкориҳои он хеле хуб мебошанд, вале бо вуҷуди ҳамин ба кошинкориҳои асри XV 

баробар намеояд. Хусусияти хоси мадраса тасвирҳо дар пештоқи арк мебошад: шер (ё 
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паланг)-и ба оҳу ҳамлавар ва қурси офтоби тулўъкунанда бо тарҳи рўи одам. Манораҳои 

ҳар ду мадраса бо гулчанбари сталактикии бе фонус хотима меёбанд. Анъанаҳои гузашта 

дар ороиши дохилии бино (кундал дар толори масҷид) эҳсос карда мешаванд. Дар қисмати 

шимолии майдон, солҳои 1646-1647 сохтмони мадрасаи Тиллокори оћоз шуда буд, вале 

корҳои пардозкунии он то соли 1660 ҳанӯз идома дошт, баъзе қисматҳои бино бошад, ҳамон 

гуна нотамом боқӣ монданд. Композитсияи он ҳамоне аст, ки дар мадрасаи Бухоро буд: 

пештоқи хурдтар, дар ду ҷониб бо табақаи арк ба дарозо тўл мекашад ва дар кунҷҳо бо ду 

манораи бузург хотима меёбад. Дар бинои мадрасаи Тиллокорї аз тарафи ғарбии масҷиди 

ҷомеъ бо долонҳо ва толори гунбаддор (гунбади берунии он гузошта нашуда буд), ҷойгир 

мебошад. Ороиши берунаи он бо мурури замон зарар дидааст. Нақшу нигори дохилии 

масҷид, ки бо зарри фаровон оро дода шудааст, ба он номи мадрасаи «Тиллокори»-ро 

додааст. То асри XVIII ба Самарқанд боз ду иншооти дорои ороиш мутааллиқ аст: 

мадрасаи на он қадар калони Нодир Девонбегӣ дар назди дарвозаҳои ҷанубӣ ва мақбараи 

Абди Берун хориҷ аз девор (дар муқоиса бо Абди Дарун). Дар Помир як қатор қалъаҳои на 

он қадар калони ҳокимони маҳаллӣ ва мансабдорони воломақом боқӣ мондаанд. Қалъаи 

Панҷ, Роштқалъа дар Шуғнон, Бар Панҷ дар Вахон, Қалъаи Камар дар Рушон ва ғайра. 

Ҳамчунин, Конибодом соли 1660 аз  ҷониби ҳокими маҳал мадрасаи Мирраҷаб Додхо сохта 

шуда буд, ки аз рўи сохтори тарраҳо ба намунаҳои классикии мадрасаҳои Осиёи  Марказӣ 

наздикӣ дошт. Даромадгоҳи асосии иморатро, ки аз хишти пухта чида шудааст, пештоқи 

мўҳташам оро медиҳад. Нисфи бинои ҳавлигиро айвони нўҳсутунаи масҷиди тобистона 

ишғол менамояд, ки он дар оғози асри ХХ аз ҷониби ҳунарманд Муҳаммадшукур сохта 
шудааст. [3, с.44]  

Ёдгории дигари дар Ҳисор маҳфузшуда– масҷиди Сангин мебошад, ки дар қисмати 

поёнӣ аз санги сурхи маҳаллӣ ва дар боло аз хишти пухта чида шудааст. Он аз толори 

гунбаддори салибшакл ва силсилатоқҳои гунбаддор иборат мебошад. Донишмандон (А. 

Мухторов, С.Г. Хмелнитский ва дигарон) таърихи масҷидро асрҳои XVII - XVIII 

мешуморанд. Масҷиди Олим Додхо дар Панҷакент ба ҳамин замон нисбат дорад, ки он ба 

масҷиди Сангин хеле ҳам монанд буда, нисбатан калонтар аст.  Хусусияти дигари мадраса 

аз он иборат аст, ки айвони раввоқдори амиқи дар кунҷи шимолу шарқии ҳавлї воқеъ буда, 

ба масҷиди гунбаддор пайваст аст. Аз ин ҷо, метавон ба воситаи дари дутабақаи на он қадар 

калон ба масҷид ворид гардид. Ҳамин тариқ, аз ҷониби шарқии масҷид айвони аркдор сохта 

шудааст, ки он аз қисмати вурудӣ бо панҷара ҷудо шудааст. Сатҳи бинои мадраса хеле 

нафис коркард шудааст, ки он рӯ ба ҷониби мадраса аст. Дар болои чорчўба сўрохҳои 

равшанигузар сохта шудааст, ки он бо манзараҳои ганҷи дуҷониба пўшонидашуда оро дода 

шудааст. Ба воситаи онҳо ҳаводиҳӣ ва равшании дохили бино таъмин карда мешаванд. 

Ҳуҷраҳо ба воситаи мўриҳо ва инчунин сандалиҳо гарм мешуданд. Дар оташдон бошад, 

шогирдон метавонистанд хўрок тайёр кунанд. Қад-қади тамоми ҳуҷраҳо аз берун аз рўи 

периметри он майдончаи баландсатҳ – роҳрави аз хишт чиндашуда сохта шудааст. Қисмати 

марказии ҳавлї, ки аз сатҳи майдонча пасттар ҷой гирифтааст, инчунин бо хишти пухтаи 

мураббаъи сурх фарш шудааст. Иморати дигаре, ки ба маҷмаи майдони қасри Ҳисор дохил 

мешавад, мадрасаи Нав буд, ки тибқи пешниҳоди муҳаққиқони мамнўъгоҳи таърихӣ -

фарҳангӣ дар охири асри XVII - оғози асри XVIII сохта шуда буд.  Он ҳамчун муассисаи 

таълимии Шарқ қисми ҷудонопазири маркази умумишаҳрии Ҳисори асримиёнагӣ буда 

қисмати ҳарбии Регистонро фаро мегирифт, ки дар он ҷо роҳи қадима аз дарвозаи шаҳрӣ 

мегузашт. Мадрасаи Нав бо ҳамроҳии мадрасаи Кӯҳна ва корвонсарои Хиштин (XVII- 

XVIII) маҷмаи комили меъмориро ташкил медод, ки он аз ҷониби қалъаи Ҳисор бунёд шуда 

буд. Ин мадраса тақрибан пас аз як садсола баъд аз сохтмони мадрасаи Кўҳна қомат 

афрохта буд ва он хусусиятҳои беҳтарини бунёди мадрасаи осиёимиёнагии асри миёнаи 

пасинро дар худ таҷассум намудааст. Он дар заминаи маснўъӣ ҷойгиршуда, бо порчаҳои 

росткунҷаи аз хишти хорсанг пардозшуда оро дода шудааст. Намоёни дуошёнаи шарқии бе 

нақшу нигори анъанавии аз хишт ҷудошуда доминант (ғоли асоси)-и мавзун ва мўҳташами 

тамоми майдон мебошад ва он танҳо ба бошукӯҳии дарвозахонаи қалъаи Ҳисор гузашт 
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мекунад. [4, с.252] Мадрасаи Нав дорои композитсияи саҳни ҳавлии бо як қатор ҳуҷраҳои 

якошёна аз се ҷониб (ҷануб, ғарб ва шимол) ва қисмати бинои дуошёна, ки аз берун бо ду 

манораи кунҷӣ истеҳком шудааст ва андозаи хориҷии иморат 35,2 х 38,4 м.-ро дар бар 

мегирад, тарҳрезӣ шудааст. Бинои дуошёна дар ошёнаи якум аз гузаргоҳ – долони вурудии 

пештоқи раввоқдор, масҷид (аз  ҷониби чап) ва дарсхона (аз  ҷониби рост) иборат аст. 

Ошёнаи дуюм низ дорои ҳуҷраҳое мебошад, ки бо дол онҳои бози дарун ба дарун пайваста 

шуда, рў ба сўи ҳавли нигаронида шудааст ва аз силсилаи равоқҳои кушод дар намоёни 

шарқӣ иборат аст.  Тарафи шарқӣ бо силсилатоқҳои амиқшуда дар ошёнаи якум ва 

мусаттаҳ, барҷаста дар сатҳи якум такмил шудааст. Қаноти рост бо системаи муассири 

парраҳо ва кашакҳои барҷастаи нақшу нигор шудааст, ки дар он тоқчаҳои равоқи ва роғҳо 

ворид шудааст. Таҳдоби аз рӯи тарҳ мураббаъи ҳавлї бо кунҷҳои буридашуда (андозаи 

ҳавли 20 х 21 м) бо хишт чида шудааст. Чун мадрасаи Куҳна, мадрасаи Нав низ нақшу нигор 

надорад. Ба маҷмааи майдони шаҳрии Ҳисори Шодмон корвонсарои Хиштин низ дохил 

мешуд, ки он дар мақолаи Р. Муқимова, З. Алиева ва П. Самойлик тавсиф  ёфтааст.  То 

замони ҳозир он дар шакли харобаҳо боқӣ мондааст. Барои ҳамин, таъмиргарон ин 

ёдгориро муваққатан боздоштанд ва танҳо қисмати поёнии деворро бо таҳдоб барқарор 

намуданд. Ба шарофати тавсифҳои хаттии ҳифзшуда ва аксҳои оғози асри ХХ аз ҷониби 

муҳақиқони мамнӯъгоҳи таърихӣ – фарҳангии Ҳисор барқарор намудани ҷадвали симои 

иншоот ва таҳияи лоиҳаи азнавсозии комили он муяссар гардид, вале ҳанӯз сохтмон амалӣ 

нашудааст. Аз рўи лоиҳасозии худ корвонсаройи Хиштин аз росткунҷаи ба дароҷо кашидаи 

иморати як – ду ошёна дар атрофи ҳавлии дохилии сарбаста ба қади меҳвари марказии 

равонашуда ба шимолу ҷануб ба андозаи 37,5 х 47,5 м. иборат аст. Саҳни ҳавли, ки қисмати 

марказии росткунҷаро ишғол менамояд, дорои андозаи 25 х 33 м. мебошад. Дар тарафи 

рости росткунҷа дар меҳвари тӯлӣ бо гузаргоҳ ба даруни саҳни ҳавли пештоқ сохта 

шудааст. Пештоқи раввоқдори даромадгоҳи асоси аз берун ба ҳуҷраи аз рӯи тарҳ 

росткунҷаи гузаршини дорои табақаи дарвозаҳои чӯбини кандакоришуда мебарад. 

Бевосита дар пушти дарҳои қисмати чапи ҳуҷра зинапояи морпеч бо пӯши гунбадӣ, ки он 

ба тарафи манзилҳои сатҳи дуюм мебарад, сохта шудааст. Дар ин ҷо меҳмонхонаи 

гунбаддор қомат афрохтааст. Ин хона аз рӯи тарҳ шакли мураббаъи андозаи 3,4 х 3,4 м.-ро 

дорад, ки сохти салибшаклро аз ҳисоби тоқҳои равоқии чор тарафи деворҳо фаро 

гирифтааст. Гунбад бар се арк ва бодбонҳои сипаршакл, ки дар кунҷҳои чоргона сохта 

шудааст, такя мекунад. Равшанӣ ба меҳмонхона тавассути холигоҳҳои тирезаи васати чаҳор 

девор ворид мешавад. Дар девори шимолӣ холигоҳи (ҷои тирезаи) росткунҷаи равшанӣ ба 

девори тоқи равоқии пештоқ мебарояд. [3, с.9]. Дар пушти ҳуҷраи гузаргоҳ хонаи мураббаъ 

сохта шудааст, ки он аз ҳисоби ду тоқи раввоқдор васеъ мебошад. Дар пуши бино, ки бо 

равоқҳои сипаршакл пӯшида шудааст, айвони амиқи раввоқдори рӯ ба ҷониби саҳни ҳавлӣ 

қомат афрохтааст. Гузаргоҳи дуҷонибаи нисбатан танг (бараш 153 см) дар  ҷониби 

муқобили даромадгоҳи пештоқи асосӣ, яъне ҷанубӣ, низ сохта шудааст. Аз ҷониби саҳни 

ҳавлӣ он дар шакли пештоқи на он қадар калон бо гузаргоҳи раввоқдор дар васат мукаммал 

гардидааст. Ин гузаргоҳ долони яклухте мебошад, ки ба берун мебарояд. Аз ҷониби шарқии 

долон бошад, дар дохили девор зинапояҳои раввоқдори дарунӣ мавҷуд аст. Дар намоёни 

шимолии бино дар ҳар ду тарафи пештоқ як қатор хоначаҳо (6 адади дар ҳар тараф) қомат 

афрохтаанд, ки рў ба ҷониби кўчаи бозори Регистон мебошад. Масоҳати ин хоначаҳо 

тақрибан 6 м.кв. буда,  онҳо нақши дӯкон - тоқҳои тиҷоратиро иҷро менамуданд. Умуқи ин 

дӯкон  - тоқҳо 3,2 м –ро ташкил менамуданд. Дар пеши дӯконҳо майдончаи андаке баланд 

аз сатҳи кўча – суфа дида мешаванд, ки он бо хишт фарш шуда, аз канораҳо бо  хиштҳои 

амудии чидашуда – «дандонаҳо» оро дода шудаанд. Чунин суфа – майдончаҳо ба дохили 

саҳни ҳавлӣ аз  ҷониби ғарбӣ ва шарқӣ низ мегузаранд ва майдончаи вурудии тӯлан беш аз 

1 м-ро дар рӯ ба рӯи ҳуҷраҳо муайян мекунад. Ҳуҷраҳо – хонаҳои зист, ки ба саҳни ҳавлии 

дарун мебароянд, иморатҳои яксафаро ташкил медиҳанд. Шумори онҳо 34 адад буда, аз 

ҷумла чор хонаи кунҷӣ ҳам, ки аз рўи масоҳат нисбатан калонтар ҳастанд (410 х 425 см), ба 

шумораи  онҳо дохиланд. Ҳамвории берунаи ба шакли муайян даровардашуда пештоқ 
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шакли «П» монанди чаҳорчўбаро дар атрофии тоқи раввоқдор ташкил медиҳад, ки ба он 

боз як арки дигар бо ҷои чаҳоркунҷаи дарвоза дароварда шудааст. Корвонсарои Ҳисор дар 

худ таҷрибаи ҳазорсолаи сохтмони чунин иншоотро дар шароити сохтмони шаҳрӣ дар бар 

гирифта, ба бинои маҳдудихтисос, вале тиҷоратӣ – меҳмонхонавии гуногунвазифа табдил 

ёфт ва дар он ҳайвонотро нигоҳ намедоштанд, зеро он ҷо масҷид, сардоба ва дигар 

қисматҳои ба он ҳамроҳшаванда мавҷуд набуданд. Танҳо молҳоро ба анбор мегузоштанд 

ва дар дӯконҳо ва растаҳои тиҷоратӣ дар майдони шаҳрӣ ба савдо оғоз мекарданд. 

Зарурати ҳимояи корвонҳо аз  ҷониби роҳзанон низ набуд, аз ҳамин лиҳоз бино бо 

манораҳои кунҷӣ истеҳком нашуда буданд. Ин вазифаро худи шаҳр анҷом медод, ки он 

чаҳор дарвозаи мустаҳкам ва деворҳои мудофиавии берунӣ дошт.  Шумораи оромгоҳҳои 

дар он даврон сохташуда зиёд намебошанд, зеро  ба хок супоридани хонҳо ва шайхҳои 

бузург дар назди мадраса, дар хонақоҳ ва ё ба таври содда қабристонҳои авлодӣ (оромгоҳи 

Суюниҷхон, Қаффоли Шошӣ дар Тошканд, Лангарота дар Лангар ва ғайра) амалӣ 

мешуданд. Аз ин навъи иморатҳои таъйиноти ёдгорӣ яке аз иншоотҳои ҷолиби диққат 

мазори Бобои Қосим дар деҳаи Пискокади ноҳияи Ашт мебошад, ки дар асрҳои XVII – 
XVIII сохта шудааст.  

Мазори Бобои Қосим дар болооби дарёи Аштсой, дар қитъаи болобаланде ҷой 

гирифтааст, ки ба зинапояи сангӣ боло мебароянд. Дар васати саҳни ҳавлӣ, ки бо 

иморатҳои хоҷагидорӣ ва маишӣ иҳота шудааст, иморати манормонанди оромгоҳи шахси 

муқаддаси маҳаллӣ қомат афрохтааст. Ин иншоот, ки баландияш каме бештар аз 8 м. аст, 

аз нигоҳи тарӣ доиравӣ буда, дарвозаи вурудӣ надорад. Танҳо порчаҳои на он қадар калони 

болорҳое, ки ба дохили сохтмон фурӯраванда ба коси мазор нишон медиҳад, ки дар он ҷо 

эҳтимол сағона вуҷуд дорад. Тамоми иншоот дар болои тагсинҷ баланд бардошта шудааст, 

сатҳи болои манора бо қуббаи болои андоваи гаҷӣ пўшида шудааст. Дар самти болои сар 

мазор қубба гузошта шудааст. Чунин шакли ғайриоддии оромгоҳ ҳамгуни худро на танҳо 

дар меъмории Тоҷикистон, балки дар тамоми Осиёи Миёна надорад. Ҳамин тавр, зиёдан 

биноҳои меъморие ки бо сохт ва нақшу нигори ба худ хос дошта, имрӯз диққати ҳазорон 

меъморони дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб кардааст, ки ин ҳам бошад аз бузарги ва 

тамаддунофару тамаддуновар будани миллати тоҷик шаҳодат медиҳад.  
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МЕЪМОРӢ ВА ЁДГОРИҲО АЗ АСРҲОИ XVII –XVIII 

Мақолаи мазкур ба меъморӣ ва ёдгориҳо аз асрҳои XVII – XVII бахшида шудааст. Дар мақолаи мазкур 

дар ин маврид меъмориҳои гуногуни ҳудуди Осиёи Миёна зикр шуда ба таври мухтасар тафсил дода шудаанд. 

Аз асри XVI дар ороиши биноҳо рўйкашҳо камтар истифода мешаванд, балки афзалан кошикории якранга 

мавриди истифода карор дошт. Танҳо чунин қисмҳои бино, ба мисли пештоқ, пешайвони ҳуҷраҳо, гунбадҳо, 

пештоқҳо дар саҳни ҳавлӣ, ороиш дода мешуданд.  

Калидвожа: Меъморӣ, ёдгорӣ, нақшу нигор, кандакорӣ, тамаддун, Осиёи Миёна, мадраса. 
 

АРХИТЕКТУРА И ПАМЯТНИКИ XVII-XVIII ВЕКОВ 
Статья посвящена архитектуре и памятникам архитектуры XVII-XVII веков. В этой статье дается 

краткий обзор различных архитектур Центральной Азии. Начиная с XVI века обивка меньше использовалась 
в отделке зданий, но в основном использовалась однотонная роспись. Украшались только такие части здания, 
как крыльцо, крыльцо комнат, купола, крыльцо во дворе.  

Ключевые слова: архитектура, памятник, живопись, резьба, цивилизация, Средняя Азия, медресе. 
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ЗAМИНAҲOИ ТAШAККУЛИ ҲAМГИPOЇ ДAP AВPУПO БAЪДИ ҶAНГИ ДУЮМИ 

ҶAҲOН 
 

Шањриёр Ќурбониён  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Иттиҳoди Aвpупo – иттифoқи ихтиёpии кишвapҳoи aвpупoист, ки бaҳpи пoйдopии 

сулҳ вa инкишoфу paвнaқи ҳaмaи дaвлaтҳoи aъзo нигapoнидa шудaaст. Тo имpӯз иттиҳoдpo 

ҳaмчун нaмунaи мувaффaқи ҳaмгиpoии минтaқaвӣ мешинoсaнд. Зеpo дap дoиpaи oн 

нaтaнҳo ҳaмгиpoии иқтисoдӣ, бaлки ҳaмгиpoии сиёсӣ, иҷтимoӣ вa фapҳaнгї низ бa poҳ 

мoндa шудaaнд. Кишвapҳoи aъзoи иттиҳoд бa мaқoми ягoнaи иҷpoия вa қoнунбapopӣ итoaт 

менaмoянд. Дap дoхили иттиҳoд paфтуoмaди бидуни paвoдид (визa) бa шaҳpвaндoн иҷoзaт 

будa, гapдиши oзoдoнaи мoл вa сapмoя бa poҳ мoндa шудaaст. Aҳднoмa дap бopaи тaъсиси 

ИттиҳoдиAвpупo (ИA) 7 февpaлисoли 1992 дap Мaaстpихт (Нидеpлaндия) бa имзo paсидa, 

aз 1 нoябpи сoли 1993 эътибop пaйдo кapд. Иттиҳoд ҳaдaфҳoи зеpинpo пaйгиpӣменaмoяд: 

1. – ҷopӣ нaмудaни шaҳpвaндии ягoнaи aвpупoӣ; 

2. - тaьмини oзoдӣ, aмният вa қoнуният; 

3. - мусoидaт нaмудaн бa pушди иктисoдӣ вa иҷтимoӣ; 

4. –мустaҳкaм нaмудaни мaвқеи Aвpупo дap apсaи бaйнaлмилaлӣ. 

Бaъди Ҷaнги дуюми ҷaҳoн paвaндҳoи бa  ҳaм нaздикшaвӣвa вaсеъ гaштaни 

ҳaмкopиҳoи судмaнди мaмлaкaтҳoи Aвpупo oғoз  гapдидa, тopaфт вусъaт меёфт. Дap 

aдaбиёти тaъpихӣ ин paвaнд ҳaмгиpoии иқтисoдӣ нoм гиpифт. Зеpo ҳaмгиpoии кишвapҳoи 

Aвpупo мaҳз aз ҳaмкopиҳoи иқтисoдӣ oғoз гapдид. Ҳaмгиpoии иқтисoдӣ – ин paвaнди 

муттaҳҳиднaмoии сиёсӣ вa хoҷaгидopии кишвapҳo дap aсoси aлoқaҳoи aмиқу мустaҳкaми  

дуҷoнибa вa тaқсимoти меҳнaт миёни хoҷaгиҳoи миллӣ, ҳaмкopии иқтисoдии oнҳo дap 

сaтҳвa шaкли гунoгун мебoшaд.  Дap сaтҳи пaсти нpaвaнд бa вoситaи ҳaмкopиҳoи дуҷoнибa 

миёни шиpкaтҳoи кишвapҳoи бa ҳaм нaздик дap aсoси тaшкил нaмудaни мунoсибaтҳoи 

гунoгуни иқтисoдӣ бa poҳ мoндa мешaвaд, aз oн ҷумлa бунёди филиaлҳo дap беpуни кишвap. 
Дap сaтҳи бaйнидaвлaтӣ интегpaтсия дap aсoси тaшкил  нaмудaни иттиҳoдияҳoи иқтисoдии 

бaйнидaвлaтӣ вa ҳaмoҳaнгии сиёсaти миллӣ суpaт мегиpaд. 

Шaкли aз ҳaмa oддӣ вa бештap пaҳнгaштaи ҳaмгиpoӣ–ин минтaқaҳoи oзoди тиҷopaтӣ 

мебoшaд, ки дap дoиpaи oн мaҳдудиятҳoи тиҷopaтӣ пеш aз ҳaмa бoҷҳoи гумpукӣ миёни  

кишвapҳo–иштиpoкчиён бapдoштa  мешaвaд. Тaшкили минтaқaҳoи oзoди тиҷopaтӣ 

paқoбaтpo миёни истеҳсoлкунaндaгoни миллӣ вa хopиҷӣ дap бoзopи дoхилӣ бештap 

менaмoяд, ки ин бoиси эҷoди нaвигapиҳo дap  сoҳaи истеҳсoлoт  мегapдад. Aз  бaйн буpдaни 

бoҷи гумpукӣ вa мaҳдудиятҳo  чун қoидa бa мoлҳoи сaнoaтӣ paбт дopaд; дap poбитa бa 

мaҳсулoти хoҷaгии қишлoқ oзoдии вopидoт мaҳдуд кapдa шудaaст. Ин пaдидa мaхсусaн дap 

ИA мaвҷуд буд вa ҳoлo дap минтaқaи Aмpикoи Шимoлӣ вa Aмpикoи Лoтинӣ низ бa нaзap 

меpaсaд. Шaкли дигapи ҳaмгиpoӣ – ин иттиҳoди гумpукӣ мебoшaд. Иттиҳoди гумpукӣ низ 

дap қaтopи фaъoлияти минтaқaҳoи oзoди тиҷopaтӣ дopoи aҳaмияти бештap будa, бa 

poҳмoнии тapoфaи ягoнaи сaвдoи хopиҷї вa сиёсaти ягoнa дap ин сaмтpo дap бap мегиpaд. 
Дap ҳapду ҳoлaт мунoсибaтҳoи бaйнидaвлaтӣ тaнҳo бa сoҳaи тaъмини имкoниятҳoи  ягoнa  

вa pушди сaвдoи дуҷoнибa дaхл дopaд. Шaкли дигapи муpaккaби ҳaмгиpoӣ ин бoзopи 

умумӣ бa ҳисoб меpaвaд, ки дap бapoбapи тaъмини oзoдии тиҷopaти дуҷoнибa вa ягoнaгии 

тapoфaи сaвдoи хopиҷӣ, ҳaмчунин ҳapaкaти oзoди сapмoя, қуввaи кopӣ вa ҳaмoҳaнгии 

сиёсaти иқтисoдиpo тaъмин менaмoяд. Ҳaнгoми  фaъoлияти бoзopи ягoнa фoндҳoи умумии 

кумaкҳo бa pушди иҷтимoӣ вa минтaқaвӣ тaшкил кapдa мешaвaд, мaқoмoтҳoи миллии 

идopaкунӣ вa тaнзимнaмoӣ бa вуҷуд oвapдa мешaвaд, системaи ҳуқуқӣ тaкмил меёбaд. 
Шaкли aз ҳaмa oлии ҳaмгиpoии иқтисoдии  бaйнидaвлaтӣ–ин сoзмoни иқтисoдӣ вa aсъopӣ 

бa ҳисoб меpaвaд, ки ҳaмaи шaклҳoи дap бoлo нишoндoдaшудaи ҳaмгиpoиpo бo бa 

poҳмoнии  сиёсaти умумии иқтисoдӣ вa aсъopӣ дap  бap мегиpaд. Ин гунa иттиҳoд тaнҳo  
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дap қисмaти Aвpупoи Ғapбӣ ҷoй дopaд. Тaнҳo дap ин ҷo paвaнди ҳaмгиpoии иқтисoдӣ ҳaмaи 

зинaҳoи  дap бoлo нишoн  дoдaшудapo гузaштaaст. Мaҳз дap дaвpaи бaъдиҷaнгӣ ғoяи 

муттaҳид нaмудaни Aвpупo ҳaмoвoзoни бештapи худpo пaйдo нaмуд. Ин идея ҳaнӯз пеш aз 

тapaфи мутaфaккиpoн бaён гapдидa буд. Вaле мaҳз бaъди Ҷaнги дуюми ҷaҳoн хислaти 

aмaлиpo бa худ кaсб нaмуд. Ин paвaнд дopoи якчaнд сaбaбҳo мебoшaд: 

1) Ҷaнги дуюми ҷaҳoн вa oқибaтҳoи хapoбиoвapи oн кишвapҳoи aвpупoӣ, мaхсусaн 

кишвapҳoи Aвpупoи Ϝapбиpo бa ҳaмгиpoӣ вoдop нaмуд. Ин кишвapҳo бaҳpи бapқapop 

нaмудaни иқтисoдиёти хapoбгaштaи худ бa ҳaмкopиҳoи бaйниҳaмдигapӣ pӯ oвapдaнд. 

2) Бo oғoзи ҷaнги сapд вaҳдaти кишвapҳoи ғapби aвpупoӣ ҳaмчун иқдoми муҳими 

пешгиpии нуфузи шӯpaвӣ дap Aвpупoи Ѓapбӣ бa ҳисoб меpaфт.  Инчунин, бapoи кишвapҳoи 

мaғлуб, пеш aз ҳaмa Oлмoн, ки бa якчaнд мaнoтиқи ишғoлӣ тaќсим шудa буд, зapуpaти 

aсoсӣ–ин эҳёи  мaвқеи сиёсӣ вa нуфузи бaйнaлхaлќӣ буд. 

Ҳaмин тaвp, дap сoлҳoи бaъди ҷaнгӣдap ин минтaқa якчaнд тaшкилoтҳo пaйдo шудaнд. 

Қaдaми aввaлин дap тaшкили Иттиҳoди Aвpупo сoли 1951 гузoштa шуд. Мoҳи aпpели ҳaмoн 

сoл нaмoяндaгoни, Белгия, Нидеpлaндия, Люксембуpг, Фapoнсa, Итaлия вa Ҷумҳуpии 

Федеpaтивии Oлмoн дap бopaи тaъсиси «Иттиҳoди aвpупoии aнгишт вa пӯлoд» сoзишнoмa 

бa имзo paсoнидaнд, ки aз мoҳи июли сoли 1952 бa ҳукми қoнунӣ дapoмaд. Мaқсaди ин 

сoзмoн муттaҳид кapдaни зaхиpaҳoи  aвpупoии  aнгишту пӯлoд вa истеҳсoли oн буд. Дap 

тaъсиси ин иттиҳoд  вa ҳaмчунин дap бунёд вa тaҳкими ҳaмкopиҳoи иқтисoдии мaмлaкaтҳoи 

Aвpупo нaқши вaзиpи кopҳoи хopиҷии oн вaқтaи Фapoнсa–Poбеp Шумaн хеле нaзappaс aст. 

Ӯ мoҳи мaйи сoли 1950 нaқшaи oштисoзии paқибoни деpинa–Фapoнсa вa  Oлмoн  вa 

муттaҳид нaмудaни  иқтисoдиёти Aвpупopo бa миён гузoшт. Зеpo, тaвpе ки Уинстoн Чеpчил 

қaйд кapдa буд, эҳёи Aвpупo бидуни Фapoнсa вa Oлмoн ғaйpиимкoн буд. Мувoфиқи нaқшaи 

Poбеp  Шумaн  сaнoaти aнгишт  вa oҳaнгудoзии Фapoнсa вa Oлмoни Ϝapбӣмебoист бa 

мaқoми ягoнaи идopaкунӣ итoaт мекapдaнд. Ҳaмин тaвp тaшкили Итиҳoди aвpупoии 

aнгишт вa пулoд aмaлaн бa ҳaмгиpoи ииқтисoдии Aвpупo poҳи вaсеъ кушoд. Бo мaқсaди 

бaҳaмoии бештapи иқтисoдӣ дaвлaтҳoи муaссиси Иттиҳoди aвpупoии aнгишт вa пулoд сoли 

1957 Сoзмoни иқтисoдии Aвpупo вa Сoзмoни aвpупoӣ дoиp бa энеpгияи ҳaстaиpo тaъсис 

дoдaнд. Сoзмoни   иқтисoдии Aвpупo  дap ибтидo ҳaмчун иттиҳoди гумpукии шaш дaвлaт 
дap aсoси шapтнoмaи Pим дap сoли 1957 тaшкил шудa буд, ки aз 1 янвapи сoли 1958 бa 

ҳукмиқoнун дapoмaд. Сoли 1959 aз тapaфи aъзoёни Ҷoмеaи иқтисoдии Aвpупo пapлумoни 

Aвpупo-сoхтopи нaмoяндaгӣ, мaшвapaтӣ вa қoнунгузopӣ тaшкил дoдa шуд. Ин зинaи якуми 

бapпoшaвии Иттиҳoди Aвpупo буд. 

Мoҳи янвapи сoли 1960 дap Стoкгoлм нaмoяндaгoни Aнглия, Дaния, Иpлaндия, 

Шветсия, Нopвегия, Лихтейнштейн, Пopтугaлия, Aвстpия вa Швейтсapия, ки aъзoи Ҷoмеaи 

иқтисoдии Aвpупo нaбудaнд, сoзмoни aлтеpнaтивӣ – Aссoтсиaтсияи aвpупoии сaвдoи 

oзoдpo тaшкил дoдaнд. Деpтap Бpитaнияи Кaбиp ќapop дoд, ки aъзoи Иттиҳoди иқтисoдии 

Aвpупo гapдaд. Иpлaндия вa Дaния низ чунин қapop  қaбул нaмудaнд. Кӯшишҳoи  aввaлин 

дap сoлҳoи 1961-1963 бенaтиҷa мoндaнд, чунки Пpезиденти Фapoнсa Шapл де Гoлл бa 

Иттиҳoди  иқтисoдии Aвpупo ќaбул кapдaни aъзoёни нaвpo мaнъ кapдa буд. Нaтиҷaи 

гуфтушунидҳoи сoлҳoи 1966-1967 низ чунин будaнд. Сoли 1967 ҳap се тaшкилoтҳoи aвpупoӣ 

якҷoяшудa, «Ҷoмеaи иқтисoдии  Aвpупo»-po тaшкил дoдaнд. Кӯшишҳoи Бpитaнияи Кaбиp 

тaнҳo  сoли 1973 нaтиҷaи мусбӣ дoдaнд. Сoли 1972 бapoи дoхил шудaн бa Ҷoмеaи иқтсoдии 

Aвpупo дap Иpлaндия, Дaния вa Нopвегия paъйпуpсиҳo гузapoнидa шудaнд. Aҳoлии  

Иpлaндия вa Дaния ин иқдoмpo ҷoнибдopӣ кapдaнд. Сoли 1973 Aнглия, Иpлaндия вa Дaния 

aъзoи иттиҳoд гapдидaнд. Юнoн сoли 1975 apизa пешниҳoд кapдa, тaнҳo 1- янвapи сoли 1981 

aъзoи Ҷoмеaи Aвpупo гapдид. Сoли 1979 интихoбoт бa пapлумoни Aвpупo дoиp гapдид. 

Сoли 1985 Гpенлaндия aз ҳaйaти Ҷoмеaи иқтисoдии Aвpупo бapoмaд. Пopтугaлия вa 

Испaния сoли 1977 apизa дoдa, тaнҳo сoли 1986 бa aъзoгӣ қaбул шудaнд. Мoҳи февpaли сoли 

1986 дap Люксембуpг Aкти ягoнaи aвpупoӣ имзo гapдид. 7-уми февpaли сoли 1992 дap 

Мaaстpихт (Нидеpлaндия) aҳднoмa миёни кишвapҳoи  aъзoи Ҷoмеaи  иқтисoдии Aвpупo дap 

бopaи тaъсис дoдaни «Иттиҳoди  Aвpупo» бa имзo paсид, ки aз 1-уми  нoябpи сoли 1993 
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эътибopи қoнунӣ пaйдo  кapд. Бo имзoи Сoзишнoмaи Мaaстpихт дap бopaи тaъсиси 

Иттиҳoди Aвpупo мapҳилaи сеюми муттaҳидшaвии Aвpупo oғoз гapдид. 

Дap сoли 1994 дap Aвстpия, Финляндия, Нopвегия вa Шветсия paйъпуpсиҳo дoиp 

гapдидaнд. Aҳoлии Нopвегия бopи дигap зидди дoхилшaвии oн бa Иттиҳoди Aвpупo 
бapoмaдaнд. Aвстpия, Финляндия вa Шветсия aз 1 янвapи сoли 1995 aъзoи Иттињoди 

Aвpупo гapдидaнд. Тaнҳo Нopвегия, Ислaндия, Швейтсapия вa Лихтейнштейн чун aъзoи 

Aссoтсиaтсияи aвpупoии тиҷopaти oзoд бoқӣ мoндaнд. Сoли 1997 aъзoёни Иттиҳoди 
Aвpупo сoзишнoмaи Aмстеpдaмpo имзo нaмудaнд, ки мувoфиќи oн бoяд сиёсaти ягoнaи 

дoхилӣ, беpунӣ вa aмниятӣ, тaшкили муҳити oзoди сaвдo вa тapтибoти ҳуқуқӣ, мубopизaи 

ҳaмҷoя бap муқoбили теppopизм  вa ҷинoяткopии мутaшaккилoнa aмaлӣ мешудaнд. 9 

oктябpи  сoли 2002 Кoмиссияи aвpупoӣ бapoи ќaбули дaҳдaвлaти нaв  бa ҳaйaти Иттиҳoди 
Aвpупo дap сoли 2004 тaвсия дoд: Эстoния, Лaтвия, Литвa, Пoлшa, Чехия, Слoвaкия, 

Венгpия, Слoвения, Кипp вa Мaлтa. Aҳoлииин мaмлaкaтҳo ќapиб 75 млн нaфappo тaшкил 

медoд. Ин вaсеъшaвӣяке aз лoиҳaҳoи муҳими Иттиҳoди Aвpупo мебoшaд. Мaқсaд aз oн бa 

Ϝapб пaйвaст кapдaни Aвpупoи Шapқӣбуд, ки кишвapҳoиoн сoлиёни зиёд дap зеpи тaъсиpи 

ғoяҳoи кoммунистӣ будaнд вa бoяд, ки oнҳo бa усулҳoи нaви идopaкунӣ бapмегaштaнд. Дap 

мaсъaлaи мaзкуp Пapлумoни aвpупoӣ 9 aпpелисoли 2003 қapopқaбул нaмуд. 16  aпpели сoли 

2003 бaйни ҳaмaи кишвapҳoи aъзoи Иттиҳoди Aвpупo дap бopaи муттaҳидшaвӣ сoзишнoмa 
имзo гapдид. 1 мaйи сoли 2004 Эстoния, Лaтвия, Литвa, Пoлшa, Чехия, Слoвaкия, Венгpия, 

Слoвения, Кипp вa Мaлтa aъзoи Иттиҳoди Aвpупo гapдидaнд. 1-уми янвapи сoли 2007 

Булѓopия вa Pуминия бa aъзoгии  Иттиҳoди Aвpупoқaбул  шудaнд. 17-уми декaбpи сoли 

2005 бa Мaқдуния мaқoми paсмии нoмзaд бa  aъзoгии Иттиҳoди Aвpупo дoдa шуд. 21 

февpaли ҳaмoн сoл Иттиҳoди Aвpупo бo Укpaинa лoиҳaи фaъoлиятpo имзo кapдa буд. Ин 

нaтиҷaи oн буд, ки қуввaҳoи нaви сиёсии  бa  сapи қудpaтoмaдaи Укpaинa мaйли дoхилшaвӣ 

бa ҳaйaти Иттиҳoди Aвpупopo дoштaнд. Aҳoлии Нopвегия ду мapoтибa зидди дoхилшaвии 

oн бa Иттиҳoди Aвpупo бapoмaдaнд. Ислaндия aъзoи Иттиҳoди Aвpупo нaмебoшaд. 

Ҳaмчунин Гpенлaндия вa ҷaзиpaҳoи Феpеp, ки дap ҳaйaти Дaния мaқoми мухтopият дopaнд, 

aъзoи Иттиҳoди Aвpупo нестaнд. Мухтopияти финии ҷaзиpaњoи Aлaнд, бpитaнии 

Гибpaлтap, aнглисии Мэн, Геpиси вa Ҷеpси  бa ҳaйaти  иттиҳoд дoхил нaшудaнд. Aҳoлии 

Дaния тaнҳo бaъди вaъдaҳoи ҳукумaт дap бoбaти нaгузaштaн бo aсъopи ягoнa – евpo дap 

paйъпуpсӣ бapoи aъзoшaвии мaмлaкaт бa Иттиҳoди Aвpупo oвoз дoдaнд. Мӯҳлaти oғoзи 

гуфтушунидҳo бa Хopвaтия муaйян шудa буд вa ҳoлo  ин кишвap aъзoи Иттиҳoди Aвpупo 

мебoшaд. Гуpҷистoн дap бoбaти дoхилшaвии худ бa ҳaйaти Иттиҳoди Aвpупo якчaнд 

мapoтибa изҳop кapдa буд. Aммo oн бенaтиҷa мoнд, чунки зиддияти  ин дaвлaт бa Oсетияи 

Ҷaнубӣ вa Aбхaзия бapтapaф нaгaштa буд. Чунин ҳoлaт дap Мoлдaвия низ қapop дopaд. 

Дуpнaмoи дoхилшaвии мaмлaкaтҳoи нимҷaзиpaи Бaлкaн - Aлбaния вa Бoсния бo сaбaби 

тapaққиёти сусти иқтисoдӣ вa муҳити нoopoми сиёсӣ нoмaфҳумaнд. Музoфoти Кoсoвoи 

Сеpбия дap зеpи ҳимoяи  НAТO вa СММ қapop дoшт, ҳoлo кишвap aъзoи иттиҳoд 

нaмебoшaд. Чеpнoгopия, ки дap нaтиҷaи paйъпуpсӣ aз иттифoқ бo Сеpбия oзoд шуд, дap 

бopaи кӯшишҳoи худ бapoи ҳaмpoҳшaвӣ бa ҳaйaти Иттиҳoди Aвpупo изҳop дoшт. 

Aз мaмлaкaтҳoе, ки беpун aз минтaќaи Aвpупo қapop дopaнд, дaвлaтҳoи aфpиқoии 

Мapoкaш вa Кaбo-Веpде дap бopaи хoҳиши худ бoбaти вopидшaвӣ бa Иттиҳoди Aвpупo 

изҳop дoштaнд. Туpкия бoшaд, бo нaзapдoшти oн, ки 03%-и ҳудудaш дap Aвpупo ҷoйгиp 

aст, чaнд дaфъa бapoи aъзo шудaн  бa Иттиҳoди  Aвpупo изҳop нaмудa   буд. Дaвлaтҳoи 

Тунис, Aлҷaзoиp, Мисp, Иopдaния, Ливaн, Суpия,  Фaлaстин вa Мapoкaш иштиpoкчии 

бapнoмaи «шapикoн-ҳaмсoягoн» мебoшaнд. Дap шapoити имpӯзa бapoи aъзoшaвӣ бa 

Иттиҳoди Aвpупo якчaнд зинaҳoи paсмиpo тaй нaмудaн лoзим aст. Paвaнди aсoсӣ бaстaни 

шapтнoмa вa тaсдиқ шудaни oн мебoшaд, ки oнpo Кoмиссияи Aвpупo нaзopaт мекунaд. 

Гуфтушунидҳoи муҳимpo дaвлaтҳoи aъзo вa дaвлaтҳoи  нoмзaд бa aъзoгӣ мебapaнд. Aз pӯи 

нaзapия ҳap як дaвлaти aвpупoӣ метaвoнaд aъзoи Иттиҳoди Aвpупo гapдaд. Шўpoи 

Иттиҳoди Aвpупo бo Кoмиссияи Aвpупo вa Пapлумoни Aвpупo мaшвapaт нaмудa, дap 
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бoбaти oғoзи гуфтушунидҳo ќapopқaбул мекунaд ё oнpo paд менaмoяд. Бapoи қaбулшaвӣ 

бa ин ҷиҳaтҳo эътибop дoдa мешaвaд: 

- дaвлaти aвpупoӣ будaн; 

- pиoя нaмудaни  пpинсипҳoи oзoдӣ, 

-идopaкунии хaлқӣ - демoкpaтӣ, 

-эҳтиpoми ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн, 
-вoлoияти ќoнун; 

Бapoи aъзo шудaн чунин пpинсипҳo тaлaб кapдa мешaвaд: 
- мутoбиќ  будaн бa низoмнoмaи Кoпенгaген, ки Шўpo сoли 1993 эътиpoф кapдaaст; 

- кaфoлaти идopaкунии хaлқӣ, вoлoиятиқoнун, ҳуқуқҳoиинсoн; 

- мaвҷудияти иқтисoди бoзopии aмaлкунaндa, ки қудpaти бa paқoбaт тoб oвapдaнpo 
дopaд; 

- қoбилияти қaбул кapдaни aъзoгӣ бo мaйли сиёсӣ, иқтисoдӣ вa мoлиявӣ бo иттиҳoд; 

Бо чанд нукта метавон чунин хулоса кард, ки мoҳи декaбpи сoли 1995 Шӯpoи Aвpупo 

дap шaҳpи Мaдpид бaъзе мaсъaлaҳoи дap бoлo нoмбapшудapo aз нaв дидa бapoмaд. Бa oнҳo 

шapти нaв ҳaмpoҳ кapдa шуд, ки мувoфиќи oн бoяд қoнунгузopиҳoи Иттиҳoди Aвpупo бa 

қoнунгузopиҳoи милли сaбт кapдa шaвaнд. Дар масъалаи пешгўии   тараќќиёти сиёсии  
Иттињоди Аврупо бошад, ин љо масъалаи дар пеш истодаи васеъгардонии Иттињоди Аврупо 
ба Шарќ, дида баромада мешавад, зеро мувофиќи аќидањои якдилонаи сиёсатшиносон ва 
мутахассисон ин васеъкунї ањамияти чуќури сиёсї дорад. Вобаста ба ин як ќатор бањсу 
муњокимањо оиди як шакли том доштани ин аќида ба вуљуд омаданд. Бешубња 
васеъгардонии њамгирої дар сохтори Иттињоди Аврупо таѓйиротњои куллї ба вуљуд 
меорад. Бисёри шаккокони аврупої чунин мењисобанд, ки ин гуна «густаришёбї»-и васеъи 
Иттињод метавонад ба дараљаи сифатии Иттињоди Аврупо таъсири манфї расонад.  
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ЗAМИНAҲOИ ТAШAККУЛИ ҲAМГИPOЇ ДAP AВPУПO БAЪДИ ҶAНГИ ДУЮМИ ҶAҲOН  

Имpӯз Иттиҳoди Aвpупopo ҳaмчун нaмунaи мувaффaқи ҳaмгиpoии минтaқaвӣ мешинoсaнд, ки 

ҳaмкopиpo миёни aъзoёни худ дap ҳaмa сaмтҳoи муҳим тaшвиқ менaмoяд. Бoяд қaйд нaмуд, ки Иттиҳoди 

Aвpупo – иттифoқи ихтиёpии кишвapҳoи aвpупoист, ки бaҳpи пoйдopии сулҳ вa инкишoфу paвнaқи ҳaмaи 

дaвлaтҳoи aъзo нигapoнидa шудaaст. Вaқте ки бa чaҳop ҳaдaфи бунёдии oн нaзap меaндoзем, мебинем, ки 

сoзмoн тaмoмикишвapҳoи минтaқapo дap як фaзoи иқтисoдию сиёсӣ вa иҷтимoӣ муттaҳид нaмудa, Aвpупoи 

ягoнapo тaшкил нaмудaн мехoҳaд. Минтaќa муњoљиpoни мењнaтї вa гуpезaњoи сиёсиpo бa худ љaлб менaмoяд. 

Бaлaндии сaтҳи мaoш вa шapoитҳoи беҳтapи зиндaгӣ дap минтaқa бa ин бoис гapдидaaст.  
Калидвожањо: Аврупои ягона, минтаќаи муњољирон, муттањид, созмон, сиёсї ва иљтимої, иттифоќи 

ихтиёрї, фазои иќтисодї, пойдории сулњ, давлатњои аъзо, ташвиќ, гурезањо. 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Сегодня Европейский Союз известен как успешный пример регионального сотрудничества, которое 
способствует сотрудничеству между его членами во всех важных областях. Следует отметить, что Европейский 
Союз - это добровольное объединение европейских стран, которое направлено на поддержание мира, 
развития и процветания всех государств-членов. Когда мы смотрим на ее основную цель, мы видим, что 
организация объединяет все страны региона в одно экономическое, политическое и социальное пространство 
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и объединяет их. Регион привлекает трудовых мигрантов и политической элиты. Это связано с высоким 
уровнем заработной платы и лучшими условиями жизни в регионе. 

Ключевые слова: Единая Европа, регион мигрантов, единый, организационный, политический и 
социальный, добровольный союз, экономическое пространство, прочный мир, государства-члены, 
инициатива, беженцы. 

 
FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF A PAN-EUROPEAN MOVEMENT AFTER THE SECOND 

WORLD WAR 
Today the European Union is known as a successful example of regional cooperation that promotes 

cooperation between its members in all important areas. It should be noted that the European Union is a voluntary 
association of European countries, which is aimed at maintaining peace, development and prosperity in all member 
states. When we look at its main goal, we see that the organization unites all countries of the region into one economic, 
political and social space and unites them. The region attracts labor migrants and the political elite. This is due to the 
high level of wages and better living conditions in the region. 

Keywords: United Europe, region of migrants, united, organizational, political and social, voluntary union, 
economic space, lasting peace, member states, initiative, refugees. 
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ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 
 

НАҚШИ ТАДҚИҚОТҲОИ СОТСИОЛОГӢ ДАР ОМӮЗИШИ АФКОРИ УМУМ 
 

Миров Ф.С., Гардоншоев А.М.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Афкори умум муддати тӯлонӣ дар маркази таваҷҷуҳи илмҳои гуманитарӣ боқӣ 

мемонад. Дар замонҳои гуногун бисёр мутафаккирон ва олимон ин падидаро омўхта, 

вазифа ва аҳамияти афкори умумро барои инкишофи ҷомеа пешниҳод мекарданд. 

Назарияҳои гуногун оиди табиати афкори умум ва қобилияти таъсиррасонии он ба рафтори 

одамон вуҷуд доранд. Аммо, новобаста аз он ки афкори умум аз тарафи олимони ҳамаи 

давру замон омӯхта, назарияҳои бисёр пешниҳод карда шудаанд, ин падида то ҳол ба таври 

мукаммал омӯхта нашудааст. Агар дар замонҳои қадим ва асрҳои миёна падидаи омӯзиши 

афкори умум аз ҷониби олимони алоҳида омӯхта шуда бошад, пас дар замони нав (аз соли 

1492 то 1914) ва замони навтарин (аз соли 1945 инҷониб) олимон барои омӯзиши ин падида 

илмҳои алоҳида ба мисли сотсиология, психология, сиёсатшиносӣ, ҳуқуқ ва ғайраро ба 

вуҷуд оварданд. Намояндагони илмҳои муосир бо пешниҳод кардани назарияҳои афкори 

омма қаноатманд нашуда, ин назарияҳоро барои пайдо кардани имкониятиҳои нав, 

махсусан инкишофи технология истифода бурданд. Бо пайдо шудани илмҳои омӯзиши 

афкори умум як зуҳуроти дигаре пайдо шуд, ки баъдан тамоми ҷаҳонро фаро гирифт. Ин 

зуҳурот бо калимаи лотинии “ignoramus” (мо намедонем) номгузорӣ шудааст ва бо шиори 

“тадқиқ ва фатҳ кардан” алоқаманд мебошад. Баъдан, ин зуҳурот дар пешрафти тамоми 

илмҳои ҷаҳонӣ нақши бузургро бозид. Ҳувияти “тадқиқ ва фатҳ кардан” дар мисоли 

сохтани харитаи ҷаҳонӣ хеле равшан инъикос гардидааст. Масалан, агар то оғозшавии 

Замони нав (замоне, ки Христофор Калумб қитъаи Амрикоро кашф кард) олимон аз вуҷуд 

доштани қитъаи Амрико хабардор набуданд ва дар харита ҳама чизро тасвир мекарданд. 

Дар ҷойҳои барояшон ношинос сурати ягон ҷонвари бадҳайбатро мекашиданд (нигаред ба 

расми 1) ва чунин мешумориданд, ки гӯё ҳама чизро медонанд, вале пас аз кашф шудани 

қитъаи Амрико (баъди соли 1492) олимон эътироф карданд, ки онҳо на ҳама чизро 

медонанд (“ignoramus”-“мо намедонем”). Дар расми 1-ум харитаи ҷаҳон аз нигоҳи 

аврупоиҳо (соли 1459) оварда шудааст, ки дар он фақат қитъаи Аврупо, Осиё ва Африка 

тасвир гардидааст. Дар ин харита қитъаи Амрико ва Амрикои Лотинӣ тасвир 

нагардидааст, аммо дар харита ягон ҷойи холӣ нест ва гӯё аврупоиҳо тамоми ҷаҳонро 
медонанд. 

Расмӣ 1. Харитаи ҷаҳон (соли 1459) 
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Пас аз ин олимоне, ки ба кашидани харитаҳо машғул буданд, аллакай ҷойҳоеро 

намедонистанд, дар он ҷойҳои харита “доғи сафед”-ро тасвир мекарданд (нигаред ба расми 

2) ва маънои онро дошт, ки онҳо дар бораи ин ҷойҳо ягон маълумот надоранд [10, с. 308]. 

Дар расми 2-юм харитаи ҷаҳон бо номи Салвиати (соли 1525) оварда шудааст. Дар ин ҷо мо 

мебинем, ки харита қариб холӣ аст. Ин харита то охири қитъаи Америкаи Лотиниро тасвир 

мекунад ва дигар холӣ аст, яъне дар харита “доғҳои сафед” тасвир карда шудаанд. Агар 

харитаи пеш ҷойи холӣ надошт, пас агар ба ин харита мо назар кунем, гӯё моро водор 

мекунад, ки рафта он ҷойҳои холиро “тадқиқ ва фатҳ” кунем. 

Расмӣ 2. Харитаи Салвиат (соли 1525) 
 

Аз ин таҳлилҳо ба хулосае омада метавонем, ки афкори умум падидаи доимо 

тағйирёбанда ва дигаргуншаванда мебошад. Масалан, олимони давраҳои қадим афкори 

умумро намеписандиданд, барои онҳо афкори умум ин афкори ашрофон ва шоҳон буд. Дар 

асрҳои миёна низ аҳолии як қисмати ҷаҳон афкори умумро намепазируфтанд, вале қисми 

дигари аҳолӣ афкори умумро, ки асосан афкори руҳониён намояндагони дин (махсусан, дар 

давлатҳои мусулмонӣ – ин афкори халифаҳо ва дар давлатҳои насронӣ – ин афкори попҳо) 

ба ҳисоб мерафт, ба афкори умум таваҷҷуҳ пайдо намуданд. Дар Замони нав ва навтарин 

афкори умум фикру ақидаи тамоми одамонро ифода менамуд, ки дар натиҷа барои 

омӯзиши афкори умум илмҳои алоҳидаи ҷомеашиносї пайдо шуданд ва онро бо тарзҳои 

гуногун мавриди омӯзиш қарор доданд. Сотсиология низ яке аз илмҳои ҷомеашиносӣ 

мебошад, ки маҳз барои омӯзиши афкори умум пайдо шудааст ва намояндагони ин илм 
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фаъолияти худро бо калимаи лотинии “ignoramus” (мо намедонем) дар алоқамандӣ бо 

шиори “тадқиқ ва фатҳ кардан” оғоз намудаанд. Барои ба ин мақасад расидан сотсиологҳо 

методҳои тадқиқоти сотсиологиро кор карда баромаданд. Асосгузори илми сотсиология 

Огюст Конт ва дигар намояндагони он барои муайян кардани методҳои омӯзиши ҷомеа 

таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардаанд. Масалан, дар ин давра методҳои тадқиқоти сотсиологӣ, 

мисли методи мушоҳида, озмоиш, муқоиса, таърихӣ ва баъдтар пурсиши одамон, таҳлили 

ахбор ва монанди инҳо коркард гардиданд.  

Тадқиқоти сотсиологӣ барои васеъ намудани дониши одамон дар бораи ҷомеа, 

равандҳо ва тағйироти ҳаёти иҷтимоӣ, шарҳи сабабу оқибатҳои рафтору фаъолияти 

субъектони муносибатҳои иҷтимоӣ ва дарёфти роҳҳои баратараф намудани мушкилоти 

иҷтимоӣ (камбизоатӣ, бекорӣ, муҳоҷират, худкушӣ ва ғайра) равона шудааст. “Барои он 

ки тадқиқотҳои сотсиологӣ ин рисолати худро ба анҷом расонанд, шароитҳои зарурӣ, 

озодии тадқиқот ва нашру па ҳн намудани натиҷаҳои онҳо ва фазои мусоиди иқтисодию 

сиёсӣ лозим аст” [7, с. 116]. Тадқиқоти сотсиологӣ ҳодисаҳои дар ҷомеа рухдиҳанда ва 

равандҳои ҷоришавандаро омӯхта, баҳо медиҳад, ки омилҳои мусоидаткунанда, доираи 

паҳншавӣ ва роҳҳои танзиму ҳалли мушкилоти дар ҷомеа пайдошударо нишон медиҳад. 

Дар тадқиқоти сотсиологӣ як гурӯҳи зуҳуроти иҷтимоӣ тавассути дигар зуҳуроти иҷтимоӣ 

шарҳ дода мешаванд ва “дар ин ҳолат аз донишҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, психологӣ, ҳуқуқӣ ва 

ғайра фаровон истифода мегарданд” [7, с. 8]. Аз натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ ва 

маълумоти пешниҳодшуда намояндагони мақомоти давлатӣ, шахсони масъул ва дигар 

субъектони фаъолияти иҷтимоӣ истифода бурда, мушкилоти пайдошударо назорат, танзим 

ва ҳал менамоянд [9, с. 367].  Барои шарҳ додани афкори омма оид ба ин ё он масъалаи 

иҷтимоӣ аз ҷониби муаллифони мақола тавассути пурсиши мустақим (онлайн-пурсиш) [4] 

тадқиқоти хурди сотсиологие гузаронида шуд, ки дар ин мақола натиҷаҳои он ба таври 

мухтасар пешниҳод шудаанд [2]. Дар ин тадқиқоти хурд афкори омма дар бораи илми 

сотсиология, зарурати гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ, соҳаҳои истифода шудани 

натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ, масъалаи муътамадии натиҷаҳои тадқиқот ва дигар 

масъалаҳои ба тадқиқоти сотсиологӣ алоқаманд мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.  

Асоснокии масъалаи тадқиқотӣ. Рушди ояндаи ҷамъият бо инкишофи илми 

сотсиология ва истифода шудани тадқиқотҳои сотсиологӣ дар бартараф намудани 

мушкилоти иҷтимоӣ ва иштироки намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар баровардани 

қарорҳои ҷамъиятӣ вобастагии калон дорад. Аз ҳамин сабаб, талабот бар омӯзиши ҷомеа 

ботадриҷ зиёд мегардад. Ҳар як шаҳрванди ҷомеаи муосир бояд дониши амиқи илмӣ дошта, 

ҳодисаҳои рухдодаистодаро дарк карда, дар ҳаёти иҷтимоӣ фаъолона иштирок намояд. 

Барои амалӣ кардани ин вазифаҳо бояд афкори ҷамъиятӣ омӯхта шавад. Пас аз Ҷанги 

дуюми ҷаҳон, махсусан, пас аз барпо гардидани СММ ҳуқуқу озодиҳо ва иштироки ҳар як 

шахс дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангӣ дар давлати худ хеле зиёд гардиданд. Ҳуқуқҳое, 

ки дар ин муддат шахс барои худ пайдо кард, дар тӯли тамоми таърихи мавҷудияти худ 

чунин ҳуқуқҳоро соҳиб набуд. Махсусан, “Эъломияи ҳуқуқи инсон” (1948), “Паймони 

байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ” (1976) ва “Паймони 

байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ” (1976) татбиқ ва ҳифзи ҳуқуқҳои 

инсон ва шаҳрвандро кафолат доданд. “Эъломияи ҳуқуқи инсон” аввалин санади меъёрӣ-

ҳуқуқие мебошад, ки ҳуқуқҳои тамоми инсонҳоро дар ҷаҳон ҳимоя мекунад ва ҳамаи 

одамон аз он истифода мебаранд [4]. “Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ” дар асоси “Эъломияи ҳуқуқи инсон” қабул шудааст, ки 

ҳифз ва татбиқшавии ҳуқуқҳои дар эъломия овардашудаи инсон ва шаҳрвандро таъмин 

менамояд [6]. Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ҷонибҳоро 

вазифадор мекунад, ки ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсии шахсони алоҳида, аз ҷумла ҳуқуқ ба 

ҳаёт, озодии эътиқод, озодии сухан, озодии ҷамъомад, ҳуқуқи интихобот, ҳуқуқи мурофиаи 

судӣ, мурофиаи одилона ва ғайраро риоя кунанд [1]. Имрӯз ин санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

ҷамъияти муосирро ҳамчун "шабакаи коммуникатсионӣ"-и бузурги печида тасвир 

мекунанд. Ҳуқуқу озодиҳои умимие, ки дар ин санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ мустаҳкам шудаанд, 
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байни кишварҳои гуногун алоқаю робитаҳои зичро ба вуҷуд овардааст ва зарурати ҳар 

дақиқа ҳал кардани масъалаҳои гуногунро тақозо мекунад. Барои ҳал намудани 

масъалаҳои гуногуни ҷамъиятӣ ҳатто намояндагони СММ аз тадқиқотҳои сотсиологӣ 

васеъ истифода мебаранд. Чуноне, ки директори иҷроияи Шӯрои байналмилалии илмҳои 

иҷтимоӣ Матё Дёнис қайд мекунад: “Мо дар масъалаҳои нобаробариҳои иҷтимоӣ ва 

расидан ба дигар мақсадҳои умумиҷаҳонӣ ба тадқиқотҳои дарозмуддати сотсиологӣ ниёз 

дорем"[8]. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо чунин навиштаҷот сар мешавад: 

“Мо халқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди 

наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии 

давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас 

шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди 

ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҳамин конститутсияро қабул ва эълон 

менамоем” [5, с. 2]. Дар боби 1 моддаи 6-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 

навишта шудааст: “Дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи 

ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё бавоситаи вакилони худ амалӣ мегардонад” [5, 

с. 4]. Моддаи мазкур зарурияти омӯзиши афкори умумро равшану возеҳ нишон медиҳад ва 

аз он далолат мекунад, ки омӯзиши афкори умум дар замони муосир нақши хеле бузург 
дорад. 

Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот. Мақсади ин тадқиқот омӯзиши афкори умум оиди 

муайян намудани зарурияти гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ дар Тоҷикистон ба 

ҳисоб меравад. Барои амалӣ намудани мақсади тадқиқот чунин вазифаҳо ба иҷро расонида 
шуданд:  

1. шарҳи адабиётҳои илмӣ ва бадеӣ оид ба афкори умум; 

2. шарҳи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ барои зарурати омӯзиши афкори умум; 

3. омӯзиши афкори умум оид ба нақш ва ҳолати тадқиқотҳои сотсиологӣ дар ҷомеаи 

Тоҷикистон. 

Объект ва предмети тадқиқот. Ба сифати объекти тадқиқот донишҷӯёни донишгоҳҳои 

шаҳри Душанбе ва шаҳрвандони шаҳри Душанбе баромад намуданд. Предмети тадқиқотро 

нақш ва вазъи тадқиқотҳои сотсиологӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ташкил дод. 

Ҳаҷми интихобномаи тадқиқот. Дар тадқиқот 50 нафар мусоҳибон иштирок намуданд. 

Умуман, дар интихобномаи тадқиқот чунин хусусиятҳои иҷтимоӣ-демографии мусоҳибон 
ба назар гирифта шуд: 

→ синну сол – аз 18 сола боло; 

→ маълумот – миёнаи нопурра, миёна, олии нопурра ва олӣ; 

→ ҷинс – занҳо ва мардҳо; 

→ ҳаҷми интихобнома: n = 50 нафар. 

Гурӯҳи мақсадноки тадқиқотӣ: 

→ шаҳрвандони шаҳри Душанбе; 

→ донишҷӯёни Донишгоҳҳои олии шаҳри Душанбе. 

Методҳои ҷамъоварии ахборот. Барои гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ методҳои 
зерин истифода мегарданд: 

→ таҳлили ҳуҷҷатҳо (омӯзиши маводи ВАО, шарҳи тадқиқотҳои сотсиологии ба мавзӯъ 

алоқаманд, таҳлили мълумоти омори расмӣ ва ғайраҳо); 

→ пурсиши мустақим (онлайн-пурсиш). 

Омода намудани воситаҳои тадқиқот. Барои таҳияи саволномаи пурсиши мустақим 

(онлайн-пурсиш) маслиҳатҳои коршиносон, маводи ВАО ва натиҷаҳои таҳқиқотҳои 

мушобеҳи гузаронидашуда васеъ истифода гардид. Барои самаранок гардонидани тадқиқот 

ва пешгирии хатогиҳо саволномаҳо мавриди санҷиш (пилотӣ) қарор гирифта, 

маҳдудиятҳои он бартараф карда шуд. Саволнома аз 2 қисм: қисмати демографӣ ва қисмати 

асосӣ иборат буд.  

Коркард ва таҳлили маълумот. Коркарди компютерӣ ва таҳлили маълумотҳо аз 

ҷониби мутахассисони соҳавӣ бо истифодаи маҷмӯи (пакети) омории SPSS ба анҷом 
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расонида шуд. Пас аз гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ анкетаҳои пуршуда ҳамзамон 

тафтиш, таҳрир ва рамзгузорӣ шуда, ба махзани маълумот ворид карда шуданд. Аз тарафи 

мутахассисони соҳавӣ ҷадвалу графикаҳои зарурӣ таҳия гардиданд. Дар навишта шудани 

ҳисобот аз ахбороти аввалиндараҷа (ахбори пурсиш) ва дуввуминдараҷа (тадқиқоти 

сотсиологии кабинетӣ, таҳлили ҳуҷҷатҳои дастрас, ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, китобу 

мақолаҳои соҳавӣ, таҳлили сомонаҳои тахассусӣ, ахбори оморӣ, тадқиқотҳои қаблан дар 
ин мавзуъ гузаронидашуда) истифода гардиданд.  

Дар тадқиқоти мазкур 50 нафар одамони касбу кори гуногун иштирок карданд. Аз ин 

шумора 56,1% мард ва 43,9%-и мусоҳибонро занон ташкил доданд. Инчунин дар ин 

тадқиқот одамони синну соли гуногун иштирок карданд, аз ҷумла 18-24 сола (53,7%), 25-34 
сола (26,8%), 35-44 сола (17,1%) ва аз 45 сола боло – 2,4% (нигаред ба диаграммаи 1 ва 2).  

Диаграммаи 1. Ҷинси мусоҳибон 
(n=50, %) 

Диаграммаи 2. Синну соли 

мусоҳибон (n=50, %) 

Мард, 56.1 Зан, 43.9

 

2.4

17.1

26.8

53.7

Аз 45 сола 

боло

35-44 сола

25-34 сола

18-24 сола

 

Чуноне, ки мо дар боло гуфта гузаштем, афкори умум новобаста ба сатҳи таҳсилот – 

ин ақидаи тамоми шаҳрвандон мебошад, аз ҳамин сабаб, дар тадқиқоти мазкур одамони 

дорои маълумоти гуногун иштирок намуданд. Дар маҷмӯъ 26,8%-и мусоҳибон дорои 

маълумоти миёнаи пурра, 26,8% дорои маълумоти бакалаврӣ, 29,3% дорои маълумоти олии 

5 сола, 12,2% дорои маълумоти магистратура ва 4,9% дорои унвони илмӣ (номзади илм, 
доктори илм) буданд (нигаред ба диаграммаи 3).  

Диаграммаи 3. Маълумоти мусоҳибон (n=50, %) 
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Пеш аз ҳама, дар раванди пурсиш аз мусоҳибон зарурияти гузаронидани пурсишҳои 

сотсиологӣ барои омӯзиши афкори умум пурсида шуд. Мувофиқи натиҷаҳои тадқиқот 

қисмати зиёди мусоҳибон – 80,5% омӯзиши афкори умумро зарур мешуморанд, 14,6% то 

дараҷае зарур мешуморанд ва танҳо 2,4% қайд кардаанд, ки омӯзиши афкори умум зарур 

нест (нигаред ба диаграммаи 4). Мусоҳибоне, ки омӯзиши афкори умумро зарур 

мешуморанд, қайд кардаанд, ки Ҳукумат бояд фикри одамонро барои ҳалли масъалаҳои 

ҷамъиятӣ омӯзад. Ба фикри 59,0%-и мусоҳибон афкори умум бояд доимо омӯхта шавад, 

43,6%-и мусоҳибон қайд карданд, ки одамон бояд дар ин ё он масъалаи иҷтимоӣ фикри 

худро баён кунанд. Аз чор як ҳиссаи мусоҳибон (23,1%) иброз намуданд, ки фикри одамон 

танҳо барои омор зарур аст (нигаред ба диаграммаи 5).  

Диаграммаи 4. Зарурияти омӯзиши афкори умум (n=50, %) 
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Диаграммаи 5. Агар зурур бошад, пас барои чӣ (n=50, %) 
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Чуноне ки аз таҳлили натиҷаҳои тадқиқот маълум мегардад, ки қисмати зиёди 

мусоҳибон гузаронидани тадқиқоти сотсиологиро зарур мешуморанд. Аксарияти 

мусоҳибон (68,3%) чунин мешуморанд, ки натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ ба худи 

сотсиологон лозим аст, ки бо мақсадҳои илмӣ пурсиш мегузаронанд. Ҳамзамон 58,5%-и 

мусоҳибон қайд карданд, ки натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ ба сиёсатмадорон ва 

мақомоти идоракунанда лозим аст. Ба ақидаи 48,8%-и мусоҳибон натиҷаҳои тадқиқоти 

сотсиологӣ барои ҳама шаҳрвандоне, ки ба фаҳмиши афкори умум таваҷҷуҳ доранд, муҳим 

ва лозим мебошанд. Аз се як ҳиссаи мусоҳибон (31,7%) иброз доштаанд, ки натиҷаҳои 

тадқиқоти сотсиологӣ ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои хайриявӣ лозим аст. 

Инчунин, аз чор як ҳиссаи мусоҳибон (24,4%) фикр доранд, ки тадқиқотҳои сотсиологӣ 

барои Васоити ахбори омма гузаронида мешаванд. Аз панҷ як ҳиссаи мусоҳибон (22,0%) ба 

ин ақидаанд, ки тадқиқотҳои сотсиологӣ барои корхонаҳо ва ташкилотҳои тиҷоратӣ лозим 
мебошанд (нигаред ба диаграммаи 6). 

Диаграммаи 6. Натиҷаи тадқиқотҳои сотсиологӣ беш аз ҳама ба кӣ лозим аст (n=50, 
%) 



35 
 

22.0%
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48.8%

58.5%

68.3%

Ба корхонаҳо ва ташкилотҳои тиҷорати

Барои Васоити ахбори омма

Ба ташкилотҳои ҷамъияти ва 

ташкилотҳои хайрияви

Ба ҳама шаҳрвандоне, ки ба фаҳмиши 

афкори омма завқ доранд.

Ба сиёсатмадорон ва мақомоти 

идоракуни

Ба худи сотсиологоне, ки бо мақсади 

илми пурсиш мегузаронанд.

 

Яке аз масъалаҳои сотсиологияи амалӣ – ин сатҳ ва ё дараҷаи муътамадии натиҷаҳои 

тадқиқоти сотсиологӣ мебошад, ки дар байни мутахассисон ва шаҳрвандони оддӣ баҳсҳои 

зиёдро ба вуҷуд овардааст. Ба ақидаи 39,0%-и мусоҳибон натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ 

дар маҷмӯъ фикри шаҳрвандонро инъикос менамояд. Аксарияти мусоҳибон (53,7%) боварӣ 

доранд, ки натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ то дараҷае фикри шаҳрвандонро инъикос 

менамоянд ва танҳо 7,3% мусоҳибон ба эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ 

шубҳа доранд. Аз ин ҷо мо хулоса бароварда метавонем, ки қисмати зиёди мусоҳибон ба 

эътимоднокии ахбороти аз тадқиқоти сотсиологӣ ба даст овардашуда боварӣ доранд 
(нигаред ба диаграммаи 7). 

 
 
 

Диаграммаи 7. Натиҷаи тадқиқотҳои сотсиологӣ дар маҷмӯъ фикри шаҳрвандонро 
инъикос мекунанд ё не (n=50, %) 

7.3

53.7

39.0

Инъикос наменамояд

То дараҷае инъикос 
менамояд

Инъикос менамояд

 

Барои боз ҳам бештар фаҳмидани эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ ва 

зарурати гузаронидани он ба мусоҳибон якчанд гуфторҳо пешниҳод карда шуданд, ки 
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мусоҳибон ба ин гуфторҳо бояд розӣ будан ё розӣ набудани худро баён медоштанд. 

Мусоҳибон ба гуфтори “Пурсиши афкори омма барои омӯхтани фикру андешаҳои одамон 

кӯмак мекунад” чунин посухҳо ба даст оварданд: аксарияти кулли мусоҳибон (90,2%) ба ин 

гуфтор розӣ ҳастанд ва 9,8%-и мусоҳибон ин гуфторро рад мекунанд. Ба гуфтори 

“Натиҷаҳои пурсиш аз тарафи мақоматҳои қудратӣ ва тоҷирон барои баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияташон истифода бурда мешаванд” – 73,2% розӣ ҳастанд ва 26,8% розӣ 

нестанд. Ба гуфтори “Натиҷаҳои пурсиши афкори омма дар бисёр ҳолатҳо аз тарафи ВАО 

барои таъсир расонидан ба одамон ва водор намудани онҳо барои иҷрои ягон кор истифода 

мешаванд” – 51,2% мусоҳибон ба ин гуфтор розӣ ҳастанд ва 48,8% розӣ нестанд. Ба гуфтори 

“Бо омӯзиши афкори омма асосан олимон машғул мешаванд, зеро натиҷаҳои он барои 

дарки илмии ҷомеа зарур мебошанд” – 61,0% мусоҳибон розӣ ҳастанд ва 39,0% розӣ 

нестанд. Ба гуфтори “Пурсиши сотсиологӣ танҳо барои гирифтани фоида ба ширкатҳои 

сотсиологӣ лозим аст” – 31,7% розӣ ҳастанд ва 68,3% розӣ нестанд. Ба гуфтори “Ба 

натиҷаҳои пурсиши афкори омма ҳеҷ кас эътибор намедиҳад” – 41,5% розӣ ҳастанд ва 58,5% 

розӣ нестанд ва ба гуфтори “Пурсиши сотсиологӣ барои гирифтани маълумот аз одамон ва 

истифода намудани ин маълумотҳо зарур мебошад” – 92,7% розӣ ҳастанд ва 7,3% розӣ 
нестанд (нигаред ба диаграммаи 8).   

Диаграммаи 8. Розигии мусоҳибон бо гуфторҳо (n=50, %) 
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7.3

Пурсиши афкори омма барои омӯхтани фикру андешаҳои 

одамон оид ба ҳолати шаҳру давлати онҳо кӯмак мекунад, ки 

ҳукумат дар раванди қабули қарорҳо фикри одамонро ба 

инобат мегирад.

Натиҷаҳои пурсиш аз тарафи мақоматҳои қудрати ва тоҷирон 

барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияташон 

истифода бурда мешаванд

Натиҷаҳои пурсиши афкори омма дар бисёр ҳолатҳо аз тарафи 

ВАО барои таъсир расонидан ба одамон ва онҳоро ба ягон кор 

водор кардан истифода мешаванд

Бо омӯзиши афкори омма асосан олимон машғул мешаванд, 

зеро натиҷаҳои он барои дарки илмии ҷомеа зарур мебошанд

Пурсиши сотсиологи танҳо барои гирифтани фоида ба 

ширкатҳои сотсиологӣ лозим аст

Ба натиҷаҳои пурсиши афкори омма ҳеҷ кас эътибор намедиҳад

Пурсиш барои гирифтани маълумот аз одамон ва истифода 

намудани ин маълумотҳо зарур мебошад

Розӣ ҳастам Розӣ нестам
 

Аз таҳлили андешаҳои мусоҳибон маълум мегардад, ки тадқиқотҳои сотсиологӣ 

барои омӯхтани фикру андешаҳои одамон барои ҳалли масъалаҳои ҷамъиятӣ кӯмак 

расонида, натиҷаҳои он аз тарафи мақомотҳои қудратӣ ва тоҷирон барои баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияташон истифода бурда мешаванд. Дар маҷмӯъ аз 

натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологии гузаронидашуда ба таври мухтасар чунин хулосаҳо 
баровардан мумкин аст:  



37 
 

1. омӯзиши афкори умум барои баровардани қарорҳои муҳим ва ҳалли масъалаҳои ҳаётии 

одамон ниҳоят зарур мебошад, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ барои 

ошкор намудани ҳолати фаъолияти худ, муайян намудани масъалаҳои мавҷуда ва роҳҳои 

ҳалли онҳо бояд пайваста тадқиқотҳои сотсиологӣ гузаронанд; 

2. аксарияти мусоҳибон қайд менамоянд, ки натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ ба 

сотсиологҳо, рӯзноманигорҳо, сиёсатмадорон, муҳаққиқони ҷавон, соҳибкорон ва ҳамаи 

шахсони ба фаҳмиши афкори умум таваҷҷуҳдошта зарур ва лозим мебошанд.  

3. ба ақидаи аксарияти мусоҳибон натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ фикри шаҳрвандонро 

инъикос менамояд ва ба дурустии ахбороти сотсиологӣ боварӣ доранд. Инчунин, 

аксарияти мусоҳибон муътақид ҳастанд, ки омӯзиши афкори омма барои дар раванди 

қабули қарорҳо ба инобат гирифтани фикру андеша ва пешниҳодҳои шаҳрвандон кӯмак 
мерасонанд. 

Ҳамин тариқ, тадқиқоти сотсиологӣ барои муайян намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, 

ошкор намудани омилҳои пайдоиши мушкилоти иҷтимоӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо 

мусоидат менамояд. Мутахассисони соҳаи сотсиология дар оянда барои муайян намудани 

сиёсати иҷтимоии давлат ва дурнамои рушди Тоҷикистон кӯмак мерасонанд. Таҷрибаҳо 

нишон медиҳанд, ки дар оянда ҳар як муассисаю ташкилотҳо дар назди худ марказҳои 

тадқиқотӣ мекушоянд ва мутахассисони сотсиология дар пешбурди кори ин марказҳо 

нақши асосиро мебозанд. Ҳамасола талабот ба гузаронидани тадқиқотҳо зиёд мешаванд ва 

дар ин самт сотсиологҳо саҳми калон мегузоранд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рӯйдодҳои 

номатлуби ҷаҳонӣ (ифротгароӣ терроризм) донишҳои сотсиологӣ ҷаҳонбинии илмӣ ва 

арзишҳои одамон, махсусан, сатҳи худшиносӣ, ҳуввияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстии 

ҷавононро ташаккул дода метавонад.  
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НАҚШИ ТАДҚИҚОТҲОИ СОТСИОЛОГӢ ДАР ОМӮЗИШИ АФКОРИ УМУМ 

Дар мақолаи мазкур мақом, нақш ва аҳамияти тадқиқоти сотсиологӣ дар омӯзиши афкори умум 

мавриди омӯзишу таҳлил қарор гирифтааст. Муаллифон ба таърихи омӯзиши афкори умум, хусусиятҳои хоси 

таърихии ташаккулёбии он ва такмил ёфтани роҳҳои омӯзишу таҳлили афкори умум таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

намудаанд. Аҳамияти омӯзиши афкори умум дар замони қадим, миёна, нав ва навтарин мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Дар мақола алоқамандии рушди афкори умум бо пайдоиши илмҳои муосир ва технологияи 

замонавии коммуникатсионӣ дида баромада шудааст. Муаллифон дар мақола бо далелҳои равшан 
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таҳаввулоти омӯзиши афкори умумро бо пешрафти ҷомеа ва рушди муносибатҳои иқтисодӣ нишон додаанд. 

Инчунин, аз ҷониби муҳаққиқон дар масъалаи зарурат ва аҳамияти омӯзиши афкори умум санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалїриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ба андешаи муаллифони мақола рушди 

ояндаи ҷамъият ба пешрафти илми сотсиология ва гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологӣ алоқамандии зич 
дорад.  

Калидвожањо: сотсиология, тадқиқоти сотсиологӣ, афкори умум, методҳои тадқиқот, пурсиши 

сотсиологӣ, онлайн-пурсиш, мусоҳиб, ахбороти сотсиологӣ, мушкилоти иҷтимоӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ. 
 

РОЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

В данной статье анализируется значение и роль социологических исследований в изучении общественного 

мнения. Особое внимание авторы обращают на историю изучения общественного мнения, особенности его 

исторического развития и развитие путей изучения и анализа общественного мнения. Анализируется значение и 

изучение общественного мнения в древние, средние и настоящие времена. В статье рассматривается связь и развитие 

общественного мнения с технологией и коммуникацией. Авторы в статье, показывают эволюцию изучения 

общественного мнения с развитием общества и экономическими отношениями. В свою очередь, в рамках данного 

исследования было рассмотрено значение и проблема изучения общественного мнения согласно национальным и 

международным нормативно-правовыми актами. По мнению авторов статьи, будущее развитие общества тесно 

связанно с развитием социологии и проведение социологических исследований.  

Ключевые слова: социология, социологическое исследование, общественное мнение, методы исследования, 

социологический опрос, онлайн-опрос, интервью, социологическая информация, социальные проблемы, 

нормативно- правовые акты.  

 

THE ROLE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH IN STUDYING PUBLIC OPINION 

This article analyzes the importance and role of sociological research in the study of public opinion. The authors pay 

special attention to the history of the study of public opinion, the peculiarities of its historical development and the 

development of the ways of studying and analyzing public opinion. The article analyzes the importance of the study of public 

opinion in ancient, middle and present times. The article examines the relationship between the development of public opinion 

and technology and communication. The authors show the evolution of the study of public opinion with the development of 

society and economic relations. Also, according to the researchers, the importance and problems of studying public opinion 

with national and international normative legal acts are considered. According to the authors of the article, the development 

of society is closely connected with the development of sociology and the conduct of sociological research.  

Keywords: sociology, sociological research, public opinion, research methods, sociological survey, online survey, 

interview, sociological information, social problems, normative legal acts. 
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НАЌШИ МАОРИФ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ЉОМЕА 

 

Давлатзода Ф.Ф.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ғояи рушди устувор аллакай бештар аз ду даҳсола мавқеи асосиро дар шуурнокии сиёсӣ ва 

таҷрибаи ҷаҳонӣ ишғол мекунад. Беасос нест, ки Н. С. Қосимов қайд мекунад: “Њеҷ ягон ғояи илмии 

дигар на дар фанҳои табиӣ ва на дар фанҳои иҷтимоӣ қаблан чунин таъсири ҷамъиятӣ надошт” [1]. 

Ба ин нигоҳ накарда, таҳлили марҳалаҳои асосии пайдоиши консепсияи рушди устувор як қатор 

ҳолатҳои манфии амалигардонии онро ошкор намуд. Аввалан, суръати нокофии ҳалли масъалаҳои 
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гузариш ба роҳи рушди устувор, ки бо фаъолнокии пасти сохторҳои ҳукуматӣ алоқаманд мебошад. 

Аз лаҳзаи таҳияи тавсияҳо оид ба таъмини бақои тамаддун то замони ҳозира каме бештар аз бист 

сол сипарӣ шуд. Аммо нишондиҳандаҳои асосии тавсифкунандаи ҳаракат ба сӯи фоҷиаи ҷаҳонӣ, 

мисли пештара, дар самти бадшавӣ динамика доранд. Вазъият, на танҳо ба самти дуруст тоб 

наовард, балки дар зери таъсири омилҳои ҷаҳонишавӣ ва буҳрони ҷаҳонии молиявӣ бадтар шуд. 

Албатта, вазъ дар ҳама кишварҳо чандон шадид нест ва як қатор давлатҳо барои иҷрои уҳдадориҳои 

худ сиёсати созанда мегузаронанд. Ҳамзамон, аксари кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва баъзе кишварҳои 

мутараққӣ дар њалли ин мушкилот бо як қатор монеаҳо дучор меоянд. Амалҳое, ки то ҳол анҷом 

дода мешаванд, барои тағйир додани вазъи кунунӣ хеле кам ва ночизанд. Дуввум, сатҳи пасти 

маълумотнокӣ дар байни ҳамаи қишрҳои аҳолӣ ҳамчун огоҳии ҳар як шахс дар бораи нақши онҳо 

дар ноил шудан ба устуворӣ хидмат мекунад; имкон намедиҳад, ки дониш ва нерӯи аҳолӣ барои 

ёфтани роҳҳои муассири рафъи бӯҳрони ҷаҳонии замони мо истифода шаванд; ба касе имкон 

намедиҳад, ки масъулияти қарорҳои сокинони Заминро дар ҳаёти ҳаррӯза ва ҳам дар фаъолияти 

касбӣ дарк кунад. Аксари олимон хоксории натиҷаҳои дар ҳаракат ба сӯи рушди устувор ба даст 

овардаро бо кадами таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба яке аз механизмҳои муҳими ташаккули ояндаи устувор - 

маориф шарҳ медиҳанд. Аҳамияти таҳсилот ҳамчун омили муассири татбиқи консепсияи рушди 

устувор пас аз эътирофи расмии ин мафҳум таъкид карда шуд. Мушкилоти соҳаи маориф қариб бо 

тамоми соҳаҳои фаъолият дар доираи чунин нақшаи амалии барномавии байналмилалӣ, ки аз 

ҷониби намояндагони 179 давлат қабул шудаанд, ба мисли "Рӯзномаи асри 21" алоқаманданд ва дар 

шакли тавсияҳои мушаххас барои ҳар як масъалаи соҳавӣ инъикос меёбанд. Стратегияи умумии 

тамаддун ҳамчун воситаи татбиқи боби 36 фарогирии доираи васеи масъалаҳои марбут ба гузариши 

ҷомеа ба рушди устувор таъкид менамояд, ки «маориф, аз ҷумла таҳсилоти расмӣ, баланд 

бардоштани сатҳи маърифати мардум ва таълими касбӣ бояд ҳамчун як раванд эътироф карда 

шавад ки тавассути он инсон ва ҷомеаҳо метавонанд ба потенсиали пурраи худ расанд. Таҳсилот 

барои пешбурди рушди устувор ва тавонмандии кишварҳо дар ҳалли масъалаҳои муҳити зист ва 

таҳсилот муҳим аст ... Таълими муҳити зист ва рушд бояд ба динамикаи ҷисмонӣ / биологӣ ва 

иҷтимоию иқтисодӣ ва рушд (аз ҷумла эҳтимолан маънавӣ), унсури ҷудонашавандаи ҳамаи фанҳо 

ва аз тамоми усулҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ ва воситаҳои муассири алоқа истифода баред »[2]. 

Дарвоқеъ, ягона василае, ки метавонад рафтори одамонро тавре тағйир диҳад, ки онҳо ба 

амалҳои худ баҳо дода, бо назардошти талаботи рушди устувор қарор қабул кунанд, тарбия ва 

огоҳӣ дар ҳама шаклҳо ва зуҳуроти он мебошад. Он бояд ба ташаккули малака ва тарзи рафтор, 

тағйир додани арзиш ва муносибати ахлоқии ҷомеа ба фаъолияти оқилона дар масъалаҳои муҳити 

зист, рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона карда шавад. Назариётчиёни клуби Рим низ роҳи раҳоӣ аз 

буҳрони ҷаҳонро дар тағъйир додани тафаккур ва рафтори муосири одамон тавассути таълим 

медиданд. Дар гузориши худ ба Клуби Рим "Ҳадафҳои башарият" Э.Ласло чунин мешуморад, ки 

ташаккул додани сифатҳои дахлдори психологии одамон метавонад ба азнавсозии куллии шароити 

моддии мавҷудияти тамаддун оварда расонад. Дар нутқи Ҷ.Боткин «Барои таълим маҳдудият нест» 

мебинем, ки диққати асосӣ ба таҳлили мавзӯъҳое мебошад, ки тағйирёбии системаи таълимро 

тавсиф мекунанд. Муаллифон чунин мешуморанд, ки системаи мавҷудаи маорифи халқ, агар дар 

бораи миқёси ҷаҳонӣ сухан ронем, анахронизм шудааст, ки наметавонад дар ҳалли мушкилтарин 

мушкилоти инсоният саҳмгузор бошад. Онҳо ислоҳоти куллии системаи маорифи халқро тавсия 

медиҳанд, ки онро ба мушкилоти мубрами муосири инсоният, дарки моҳияти глобалии ин 

мушкилот ва ҳамзамон бо роҳи ҷорӣ намудани усулҳои нави пешрафта ҷиддан такмил додани 

раванди таълим равона кунанд [3]. Олимони Клуби Рим чунин мешумориданд, ки таълим набояд 
танҳо бо ба даст овардан ва татбиқ кардани донишҳо ва малакаҳои муайяне, ки танҳо 

мутобиқшавии ғайрифаъоли инсонро ба тағирёбии муҳити атроф таъмин мекунанд, маҳдуд карда 

шавад. Системаҳои омӯзишӣ бояд мутобиқи мушкилоти рушди инсоният босуръат аз нав сохта 

шаванд ва бо ин имкон диҳанд, ки ба ҳалли фаъолонаи онҳо шурӯъ кунанд. Соли 1997 конфронси 

ЮНЕСКО «Таълимот барои ояндаи устувор» (Салоники, Юнон) баргузор гардид, ки он бори дигар 
мафҳум ва мундариҷаи таҳсилотро барои рушди устувор равшан кард. 

Аз рӯи натиҷаҳои конфронс ҳуҷҷате таҳия карда шуд, ки маводи истинодии доираи васеи 

мутахассисонро муттаҳид менамояд. Сарфи назар аз фарогирии доираи васеи масъалаҳо дар доираи 

таҳсилоти рушди устувор, ҳуҷҷати пешниҳодшуда тавсияҳои мушаххас намедиҳад, балки ҳамчун 

нуқтаи ибтидоӣ барои муҳокимаи минбаъдаи ғояҳои асосӣ хизмат мекунад. Бо дарназардошти 

таҷрибаи таълими экологӣ ва ҳамгироии ҷузъҳои иҷтимоӣ ва экологӣ, зарур буд, ки таҳқиқоти 

минбаъда гузаронида шуда, консепсияи таълим барои рушди устувор такмил дода шавад. Моҳи 

апрели соли 2000 дар шаҳри Дакар Форуми Умумиҷаҳонии "Маориф барои ҳама" баргузор гардид. 
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Дар натиҷа, чорчӯбаи амалҳои Дакар таҳия карда шуд, ки таъкид дошт, ки «таҳсилот ҳамчун як 

ҳуқуқи асосии инсон калиди рушди устувор, сулҳ ва субот дар дохили кишварҳо ва муносибатҳои 

байни онҳост ва аз ин рӯ ҳамчун воситаи муњим барои иштироки самарабахш дар ҳаёти ҷомеаҳо ва 

иқтисодиёти асри XXI  ба ҷаҳонишавии босуръат таъсир мерасонанд »[4]. Чорабинии муҳим барои 

рушди таҳсилот панҷумин конфронси вазирони «Муҳити зист барои Аврупо» буд, ки соли 2003 дар 

Киев баргузор шуда буд. Қисми якуми ҳуҷҷати натиҷавӣ "Эъломияи вазирони муҳити зисти UNECE 

оид ба таҳсилот барои рушди устувор" нақши таҳсилотро дар ояндаи устувор таъкид мекунад. 

"Таҳсилот, омӯзиш ва тадқиқот ҳамчун василаи муҳимми уфуқӣ барои ноил шудан ба рушди 

устувор ва ҳамгиро кардани устуворӣ дар ҳама соҳаҳо эътироф карда мешаванд" [5]. Гарчанде ки 

"Рӯзномаи 21" дар якҷоягӣ бо як қатор ҳуҷҷатҳои дигари муайянкунандаи ҳифзи биосфера аз 

ҷониби аксар кишварҳои Замин ба имзо расидааст, тавре ки қаблан қайд карда шуд, дар даҳсолаи 

оянда дар татбиқи барномаи стратегияи рушди устувор ягон тағйироти љиддї ба назар нарасидааст. 

Сарварони ҳукуматҳо дар бораи хоксории натиҷаҳои бадастомада огоҳӣ ёфта, дар Саммити 

Умумиҷаҳонии Рушди Устувор дар соли 2002 дар Йоханнесбург пешниҳод карданд, ки таҳсилот 

барои рушди устувор ҳамчун воситаи асосии расидан ба ҳадафҳои гузошташуда баррасӣ карда 

шавад. "Барои гузаштан ба сӯи рушди устувор, таҳсилот комилан муҳим аст ... зарур аст, ки 

масъалаҳои рушди устуворро дар тамоми сатҳҳо таъмин намоем, то таҳсилотро ҳамчун омили 

асосии тағйирот таблиғ намоем [6]" - қайд шудааст дар гузориш. 

Ифтитоҳи расмии Даҳсолаи таҳсилот барои рушди устувор моҳи марти соли 2005 дар вохӯрии 

вазирони муҳити зист дар Вилнюс баргузор гардид, ки дар он санади муҳим барои ташаккули 

маориф барои рушди устувор қабул карда шуд - «Стратегияи UNECE барои Таҳсилот барои рушди 

устувор ”. Ин чорабиниҳо ва ҳуҷҷатҳо рӯйхати пурраи амалиётҳое нестанд, ки ба фаъолгардонии 

фаъолият дар соҳаи маориф барои рушди устувор дар саросари ҷаҳон нигаронида шудаанд. Танҳо 

дар доираи фаъолияти ЮНЕСКО зиёда аз 100 санад таҳия ва 34 вохӯрӣ оид ба татбиқи таҳсилот 

барои рушди устувор дар минтақаи ECE баргузор гардид. Чунин эътирофи ҷиддии нақши таҳсилот 

дар ҳама шаклҳои он ҳамчун механизми муҳимтарини таъмини пешрафт барои рушди устувор дар 

сатҳи олии байналмилалӣ тасодуфӣ нест. Татбиқи тағйироти ҷаҳонӣ ба зиммаи институтҳои 

иҷтимоӣ афтодааст, ки ташкили фаъолияти онҳоро одамони дорои тафаккури антропоцентристии 

муқарраршуда, ки дар маркази онҳо манфиатҳои инсон ҳастанд, баррасї ва њал мекунанд. 

Идоракунии раванди гузариш ба рушди устувор, доштани дониш ва малакае, ки ба дами нобудии 
инсоният оварда расонидааст, ғайриимконаст. Пеш аз ҳама, зарур аст, ки тафаккур дар шумораи 

зиёди аҳолии замин ба биосфера табдил дода шавад, ки онҳо дар оянда механизмҳои таҷдиди 

сохтори рушди устуворро дар амал татбиқ кунанд. Таҳсилот барои рушди устувор ба ташаккули 

тафаккури биосферӣ нигаронида шудааст [8]. Чунин маълумот "ҳамчун механизми асосии тағйир 

додани дониш, арзишҳо, рафтор ва тарзи ҳаёт, ки барои таъмини устуворӣ зарур аст", дониста 

мешавад [9]. Тавре ки Директори генералии ЮНЕСКО Коичиро Матсуура таъкид мекунад:  
"Таҳсилот дар ҳама шаклҳо ва  дар  ҳама сатҳҳо  натанҳо ҳадафи худ аст, балки инчунин яке аз 

воситаҳои қавитаринест, ки дар ихтиёри мо барои тағйир додани тағйироте, ки барои ноил шудан 

ба рушди устувор заруранд,  мебошад." Таҳсилот барои рушди устувор, на танҳо як вариант, балки 

вазифаи афзалиятнок мебошад. [10] 
Аммо, паҳн шудани таҳсилоти ибтидоӣ дар шакли ҳозирааш ба устувории ҷомеа кумак 

намекунад. Тазод аз он иборат аст, ки маҳз он кишварҳое ҳастанд, ки сатҳи баландтарини таҳсилот 

ба муҳити зист зарари бештар мерасонанд ва барои нигоҳ доштани тарзи муқаррарии зиндагӣ 

миқдори зиёди захираҳо ва энергияро масраф мекунанд. Ояндаи устуворро танҳо бо роҳи зиёд 

кардани хароҷот барои таҳсил ба вуҷуд овардан мумкин нест; балки сухан дар бораи тағйир додани 

мундариҷаи таълим меравад. Аз нав баҳогузорӣ кардан, бознигарӣ кардан ва аз нав муайян кардани 

таҳсилот - аз синни томактабӣ то донишгоҳ – барои ҷомеаҳои ҳозира ва оянда муҳим аст, то он дар 

ниҳоят ҳарчӣ бештар принсипҳо, донишҳо, малакаҳо, эътиқод ва арзишҳоро дар бар гирад, ки ба 

устуворӣ дар ҳар се самт марбутанд: экология, ҷомеа ва иқтисодиёт. Чунин раванд бояд ҷаҳонӣ, 

байнисоҳавӣ буда, оммаи васеъро дар бар гирад. Таҳсилот барои рушди устувор барои таълим 

додани одамони касбу кори мухталиф пешбинӣ шуда, мушкилотеро, ки ба рушди устувори сайёраи 

мо таҳдид мекунанд, бояд ҳал кунанд. Яъне, ҳадафи Маориф барои Рушди Устувор тарғиб кардан, 

пайваст шудан ба шабака ва кумак расонидан ба ҳамаи омӯзгорон барои ворид намудани ҳадафҳо 

ва вазифаҳои рушди устувор ба барномаҳои таълимии худ мебошад. Ташаккули тафаккури 

ояндабинӣ вазифаи асосии таълим мебошад. Ҷомеаи байналмилалӣ итминони комил дорад, ки 

таҳсилот имконият медиҳад рафтор, муносибат ва тарзи ҳаётро барои таъмини ояндаи устувор 

ташаккул диҳанд. Маориф барои рушди устувор азнавсозии системаи маориф, сиёсат ва амалияи 
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онро талаб мекунад, то ки ҳама имкон диҳанд, ки қарор қабул кунанд ва чораҳои мувофиқро барои 

ҳалли мушкилоти ояндаи мо таҳлил кунанд. Бо ин роҳ одамони тамоми синну сол метавонанд 

нуқтаи назари алтернативии ояндаи устуворро таҳия ва арзёбӣ кунанд ва тавассути корҳои эҷодӣ 

ва ҳамкорӣ амалӣ созанд.  

Таҳлили дар боло овардашуда нишон дод, ки ҳадафҳои таҳсилот барои рушди устувор дар 

сатҳи байналмилалӣ баҳсҳои васеъро дар сатҳи олӣ ба вуҷуд овардаанд. Аҳамияти гузариш ба 

системаи нави таҳсилот бешубња ба рушди устувори ҷомеа нигаронида шудааст. Воқеан, дар  

шароити муосири ҷаҳонишавӣ ва босуръат тағйирёбанда, барои фаъолияти самарабахш дар тамоми 

соҳаҳои фаъолияти инсон бо назардошти ҷанбаҳои иқтисодӣ, экологӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ  

кадрҳои нав лозиманд. Инҳо мутахассисоне мебошанд, ки дорои чунин сифатҳо, ба мисли 

тафаккури интиқодӣ ва байнисоҳавӣ, қобилияти мустақилона ќабул кардани қарорҳои бомулоҳиза 

ва масъулиятнок, арзишҳо ва меъёрҳои ахлоқро дар фаҳмиши ягонаи ҳамаи унсурҳое, ки рушди 

устувори ҷомеаро ташкил медиҳанд, бошанд. Гузашта аз ин, ин хислатҳоро, натанҳо роҳбарон ва 

кормандони калон бояд дошта бошанд. Танҳо вақте ки дар зеҳни ҳамаи одамони рӯи замин (ё ҳадди 

аққал қисми зиёди он) тасаввуроти возеҳе пайдо мешавад, ки ояндаи сайёраи мо аз фаъолияти касбӣ 

ва ҳамарӯзаи онҳо вобастааст, он гоҳ мо метавонем дар бораи рушди устувор сухан ронем. Маҳз ин 

гуна таҳсилот ба ҳама талаботҳои номбаршуда ҷавобгӯ буда, одатан таҳсилотро барои рушди 

устувори ҷомеа даъват мекунанд . 

Маориф дар талошҳо барои таҳия ва пешбурди қарорҳои устувори ниёзҳои рушди халқњои 

сайёра мавќеи марказӣ дорад. Маориф ба одамон имкон медиҳад, ки моҳият ва доираи мушкилоти 

рушди устуворро дарк кунанд; он имконият медиҳад, ки муносибати танқидӣ, ғайристандартӣ ва 

эҷодкорона, ки барои ёфтани роҳҳои нави самарабахши мушкилоти ҷаҳонӣ заруранд, ташаккул 

ёбад; он ба одамон имкон медиҳад, ки омилҳои пурқувватеро, ки тарзи ҳаёти ноустуворро ба бор 

меоранд, фаҳманд ва он метавонад ба одамон дар рушди эътимод ба худ, малакаҳои ташкилотчигӣ 

ва некбинӣ кумак кунад, ки онҳо барои ояндаи устувор ба таври инфиродӣ ва якҷоя амал кунанд. 
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НАЌШИ МАОРИФ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ЉОМЕА 

Ҷомеаи байналмилалӣ итминони комил дорад, ки таҳсилот имконият медиҳад рафтор, муносибат ва 

тарзи ҳаётро барои таъмини ояндаи устувор ташаккул диҳанд. Маориф барои рушди устувор азнавсозии 

системаи маориф, сиёсат ва амалияи онро талаб мекунад, то ки ҳама имкон диҳанд, ки қарор қабул кунанд ва 

чораҳои мувофиқро барои ҳалли мушкилоти ояндаи мо таҳлил кунанд. Бо ин роҳ одамони тамоми синну сол 

метавонанд нуқтаи назари алтернативии ояндаи устуворро таҳия ва арзёбӣ кунанд ва тавассути корҳои эҷодӣ 

ва ҳамкорӣ амалӣ созанд.  
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Калидвожањо: Маориф, рушд, устувор, тањсилот, тањсилоти ибтидои,Юнеско, таълим, чомеа, омил, 
консепсия. 

 
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Международное сообщество твердо верит, что с помощью образования есть возможность 
сформировать нормы поведения, образ жизни, необходимые для обеспечения устойчивого будущего. 
Образование для устойчивого развития требует переориентировать систему образования, его политику и 
практику с тем, чтобы наделить способностью каждого человека принимать решения и соответствующие меры 
для устранения проблем, которые представляют угрозу для нашего будущего. Таким образом, люди всех 
возрастов могут развивать и оценивать альтернативные взгляды об устойчивом будущем и претворять их в 
жизнь через созидательную работу и сотрудничество. 

Ключевые слова: Образование, развития, устойчивого, образование, начальное образование, Юнеско, 
учебный, общества, фактор, консепсия. 

 
THE ROLE OF EDUCATION IN THE FORMATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF SOCIETY 
The international community firmly believes that through education there is an opportunity to shape the norms 

of behavior, lifestyles necessary to ensure sustainable future. Education for sustainable development requires 
reorientation of the educational system, its policies and practices in order to empower everyone to make decisions and 
take appropriate action to address the challenge that pose a threat for our future. In this way, people of all ages can 
develop and appreciate alternative views about sustainable future and bring it to life through creative work and 
cooperation. 
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ЗУЊУРОТИ ХУСУСИЯТЊОИ СИННУСОЛИИ НУТЌИ КЎДАКОН 

 
Ќаюмова М. Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мувофиќи дастовардњои олимони психология асоси физиологии нутќро фаъолияти 
анализатории шунавої ва њаракатї, дар асоси системаи сигнали дуюм, калима ташкил 
мекунад. Нутќ воситаи баён намудани њиссиёт ва андешаи кўдакон аст. 

Дар психология ду намуди нутќро људо мекунанд: нутќи берунї ва нутќи ботинї. Ба 
нутќи берунї нутќњои дањонї ва хаттї дохил мешаванд. Нутќи дањонї дар навбати худ ба 
нутќи диологї (гуфтугўи ду ва ё зиёда одамон) ва нутќи монологї (як шахс фикрашро 
бардавом ифода мекунад) иборат аст. Нутќи ботинї нутќи дар зер, барои худ гуфташуда 
буда, беовоз (ѓайри вербалї) аст. Нутќи ботинї бештар барои фикр кардан лозим мешавад. 
Нутќи берунї асосан барои ташкил кардани муошират ва њамкорї бо атрофиён зарур аст. 
Бинобар ин, кўдакон дар рафти фаъолияти худ ба нутќи берунї ниёз доранду тавассути он 
талаботњои худро ќонеъ мекунонанд. Њамин тавр, дар айёми кўдакї дар кўдакон нутќи 
беруна мушоњида мешавад. Дар љараёни таълиму тарбия ва ёддињии дониш, таљриба ва 
мањорату малакањои кўдак бой мегардад. Тарзи муоширатро аз њамсолону калонсолон 
меомўзад. Калонсолон ва мураббия мунтазам миќдори супоришњоро зиёд карда, аз вай 
иљрои босифати онро талаб мекунанд. Аз синни 3 - 4 солагї cap карда, кўдак бо ашёњои 
олами ињотакарда ба муносибати фаъолона дохил мешавад, ки он мазмун ва љараёни 
инкишофи психикаи ўро таѓйир медињад. Њангоми якљоя кор ва бозї кардани кўдак бо 
калонсолон натанњо рафтору кирдори ўро калонсолон идора мекунанд ва тарзи бо ашёю 
бозичањо муносибат карданро ёд медињанд, инчунин шакли нави муоширати иљтимої ба 
вуљуд меояд. Ин ба ташаккули сифатњои «љамъиятї» ва «якљоя ширкат варзидан» - и 
кўдакон таъсири мусбї мерасонад. Дар рафти муошират кўдак ба дарки дурусти «Ман» 
сарфањм меравад ва минъбад кўшиш мекунад, ки мавќеи љамъиятии худро дуруст дарк 
кунад. Ибораи «ман мехохам» ба ибораи «ман бояд иљро кунам» табдил меёбад. Мавќеи 
худро дар байни одамон муайян мекунанд. Бо калонсолон ва њамсолон муносибат карданро 
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ёд мегиранд. Шаклњои нави муоширати кўдакон дар рафти машѓулиятњои кўдакистон шакл 
гирифта мустањкам мегардад. Дар рафти машѓулиятњо кўдак дар бораи муњити ињотакарда, 
њодисањои табиат, њаёти иљтимоию сиёсї донишњои нав гирифта, тасаввуроташ бой 
мегардад. Дар рафти машѓулиятњои таълимї (расмкашї, гулмонї, суробсозї, мењнати 
дастї) дар кўдакистон фаъолиятњои маърифатии кўдакон инкишоф ёфта, эњсосу идрокашон 
равшану аниќ мегардад. Онњо бе душворї хусусиятњои ашёро номбар мекунанд, онњоро аз 
рўи шакл, хаљм ва мавќеи љойгиршавї дуруст муайян карда метавонанд. Њар як њодисањои 
дидаю шунида таваљљуњи онњоро ба худ љалб намуда, ба калонсолон бо саволњои зиёд: 
«Чаро?», «Барои чї?», «Аз куљо?» мурољиат мекунанд. Дар синни томактабї амалњои 
љамъбасткунї инкишоф меёбад. Кўдакон на танњо намуди зоњирии ашёњоро идрок 
мекунанд, инчунин аз рўи истифодабарї ба гурўњњо људо мекунанд: ашёњои таълимї, сару 
либос, ашёњои рўзѓор, мева, сабзавотњо, мебел, асбобњои мусиќї ва ѓайрањо. Бозї яке аз 
фаъолиятњои асосї, пешбаранда ва инкишофдињандаи шахсияти кўдакони синни 
томактабї ба шумор меравад. Агар дар синни 4 солагї бозї хусусияти кутоњмуддатї дошта 
бошад, минбаъд он дурудароз давом карда, характери коллективї, гурўњї, бомаќсадї ва 
эљодкорї пайдо намуда, муносибати байнињамии кўдакон ташаккул меёбад. Дар рафти 
бозї фаъолияти маърифатии кўдакон зина ба зина инкишоф меёбад, онњоро ба фаъолияти 
таълимї ва мењнатї тайёр мекунад. Нутќ њодисаи психикиест, ки тавассути забон ифода 
мегардад. Инкишофи нутќ дараљаи инкишофи тафаккурро муайян мекунад. Вобастагии 
сифати тафаккур бо нутќро К.Д.Ушинский, Л.С.Виготский, С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия 
ќайд карда буданд. Амалњои алоњидаи фикр дар забон дар шакли яклухт ифода мешавад. 
Нутќ ба инкишофи тафаккур замина мегузорад. «Нутќ ин воситаи инкишофи фикр буда, 
њар ќадаре, ки кўдак забонро тезтар аз худ кунад, њамон ќадар донишро бо осонї ва ба 
пуррагї аз худ мекунад» - нависта буд Н.И Жинкин /11, с.104/. Мушоњидањо ва тадќиќотњои 
илмии солњои охир собит месозанд, ки дараљаи инкишофи нутќи кўдакон ба синнусоли онњо 
мувофиќат намекунад. Дар нутќи кўдакони њозира хатогињои зиёде мушоњида шавад њам, 
вале онњо хоњиши ислоњ кардани нутќашонро надоранд. Нутќашонро ба наќша дароварда 
наметавонанд. Яке аз сабабњои ба нуќсони нутќи гирифторшавии кўдакон мавќеи 
«хомушї» - ро ишѓол кардани онњо мебошад. 

Аз рўи далелњои ба дастовардаи тадќиќотњои ЮНЕСКО маълум мешавад, ки 93 % 
кўдакони 3,5 сола дар як њафта 28 соат ва дар як шабонарўз 4 соат дар назди экрани 
телевизор нишаста барномањои гуногунро тамошо мекунанд. Ин аз ваќти бо калонсолон 
муносибати нутќї барќарор кардани кўдак зиёдтар аст. Чунин тарзи ваќтгузаронї на танњо 
ба кўдак (хомушона нишаста барномањои телевизониро тамошо мекунад, ба калонсолон 
халал намерасонад), инчунин ба калонсолон (кўдак дар хона, ба ў ягон хатаре тањдид 
намекунад) низ ќуллай аст. Калонсолон аќида доранд, ки тавассути барномањои телевизонї 
кудак ахборотњои нав мегирад, филмњои тасвириро тамошо карда, мазмуни онњоро дониста 
мегирад. Вале падару модарон намедонанд, ки ин машѓулияти «ќулай» - и кўдакон 
оќибатњои бад дошта, на танњо ба вазъи саломатии бача (узвњои биноии ўро монда мекунад, 
њангоми нишаста тамошо кардани барномањои телевизонї онњо кам њаракат мекунад, 
дурудароз нодуруст мешинанд, ки сабаби каљшавии сутунмуњра мегардад), инчунин ба 
инкишофи психикаи ў таъсири манфї мерасонад (дар нутќи кўдак боздорї ба вуљуд меояд, 
захираи луѓавиаш васеъ намегардад, камбудињо дар нутќрониаш мушоњида мешавад). 
Тадќиќотњои махсуси гузаронидаи олимон нишон дод, ки дар 25 % бачањои 4 сола 
нуќсонњои љиддии нутќї мушоњида мешавад. Чунин нуќсонњои нутќї дар солњои 70-ум 4 % 
- ро ташкил мекард. Дар 30 - соли охир шумораи кўдакони нуќсони нутќї дошта 6 маротиба 
зиёд шуд /12, с.112/. 

Саволе ба миён меояд, ки ба ин телевизор чї алоќамандї дорад? Кўдак дар назди 
экрани телевизор нишаста мунтазам нутќи кањрамонони филми тасвириро мешунавад-ку? 
Нутке, ки кўдак аз телевизор мешунавад ин таклиди нутќронии дигарон буда, кўдак танњо 
нутќи онњоро ба хотир мегирад худаш ин калимањоро талаффуз намекунад. Нутќи кўдак 
њамон ваќт инкишоф меёбад, ки агар худаш калимањоро талаффуз карда, фикрашро 
пайдарпай ифода кунад. Кўдак соатњои дароз дар назди экрани телевизор нишаста, натанњо 
барномахои барои ў тавсия шударо, инчунии њамаи барномањоро тамошо мекунад, ки ўро 
љисману руњан монда мекунад. Хуб мешуд, ки вай зиёдтар дар њавои тоза, дар ињотаи 
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њамсолон бозї кунад. Њангоми бозї ў на танњо мепараду медавад, инчунин ба муоширати 
нутќї дохил шуда, тарзи муносибат карданро ёд мегирад. Аз кўдакони дигар ахборотњои 
лозимиро гирифта, фикрњои худашро оиди ин ё он масъала мегўяд, ки њамаи ин амалњо 
воситаи муњими инкишофи нутќ ва васеъ гардидани доираи муоширату муносибатњо ва аз 
худ намудани таљрибаи иљтимоии кўдак мегардад. Бояд ќайд кунем, ки дар синни 
томактабї амалњои фикрии тафаккур аз тафаккури нутќї пеш меравад. Агар барои 
инкишофи нутќ ба кўдак шароитњои заруриро муњайё насозем, на танњо нутќи вай инкишоф 
намеёбад, балки ба инкишофи тафаккур таъсири манфї мерасонад. Мувофики назарияи 
кор карда баромадаи ПЛ. Галперин зина ба зина ташаккул ёфтани амалњои фикрї, амалњои 
зоњирї оњиста - оњиста аз такягоњи худ људо шуда ба амалњои ботинї мегузаранд. 
Инкишофи тафаккур ба инкишофи эњсосу идрок вобастагии калон дорад. Чунки тафаккур 
аз эњсосу идрок бо хусусияти чамъбасткуниаш фарќ мекунад. Олами ихотакардаро 
гарчанде, ки кўдакон тавассути эњсосу идрок дониста гиранд њам, ки онро системаи 
сигналии якум ташкил мекунад, вале ба воситаи нутќ, ки он системам сигналии дуюм аст, 
кўдак фикрашро ба наќша дароварда бо ёрии калима ифода мекунад. (Л.С. Виготский, Н.И. 
Жинкина). К.Д.Ушинский ќайд карда буд: «Дар љараёни аз худ намудани калимањои забони 
модарї кўдак на танњо калимањоро, инчунин мафхумњо ва фикрњои зиёдеро, ки ба ашё 
тааллуќ дорад, аз худ мекунад». Тихеева Е.И. наќши муњим доштани узвњои њискуниро дар 
инкишофи нутќ ќайд карда, онњоро олоти донистагирии олами ињотакарда мешуморид. 
Нутќи кўдакони синни томактабї дар рафти машѓулиятњои инкишофи нутќ, шиносої бо 
адабиёти бадеї, тайёрї ба таълими савод инкишоф ёфта, дар рафти машѓулияти 
инкишофдињии тасаввуротњои оддитарини математикї, санъати тасвирї, тарбияи љисмонї, 
хештаншиносї ва халќомузї ташаккул ёфта, захираи луѓавии онњо бо мафњумњои барояшон 
нав бой мегардад. Онњо фањмида мегиранд, ки як калима маънои дигар њам доштааст. 
Масалан, калимаи «Офтоб» -ро бо калимаи «Хуршед», калимаи «Падар» - ро бо калимаи 
«Дада», «Ота», калимаи «Модар» - ро бо калимањои «Оча» иваз кардан мумкин аст. 

 
АДАБИЁТ 

1. Архипова И.А. Подготовка ребенка к школе. Екатеринбург, 2004. 
2. Барномаи давлатии рушди соњаи тарбияи томактабї дар 
1. Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010. - Душанбе,2005. 
2. Бурье Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. М.: Просвещение, 1983. 
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрас- 
4. те. М.: Просвещение, 1968. 
5. Возрастная и педагогическая психология /Под. ред. А.В.Петровского. - М.: Просвещение, 1979. 
6. Венгер Л., Л.С. Выготский и детская психология. / Дошкольное 
7. воспитание, № 9,1986. - 33-35 с. 
8. Венгер Л. Мухина B.C. Психология. М.: Просвещение, 1983. 
9. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Просвещение, 1982. 
10. Вопросы детской и педагогической психологии на ХУ111 
11. международном конгрессе психологов. - М.: Просвещение, 1969. 
12. 10. Гуткина А.И. Психологическая готовность к школе. Питер, 
13. 2006. 
12. Жинкин Н.И. Коммуникативная система человека и развитии речи в школе. - М.: - 1969. - 104 с. 
13. Смирнова Е. Ребенок у экрана. // Дошкольное воспитание. - №7.-2002.- 112 с. 
 

ЗУЊУРОТИ ХУСУСИЯТЊОИ СИННУСОЛИИ НУТЌИ КЎДАКОН 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи зуњуроти хусусиятњои психологии инкишофи нутќи кўдакон ва 

тадќиќи онњо меравад. Ќайд карда мешавад, ки масъалаи инкишофи нутќи кўдакон дар љомеа яке аз масъалањои 
муњим ва доимии фарњанг ва љамъият мебошад. Маќолаи мазкур ба тадќиќи инкишофи нутќи кўдакон дар оила 
ва боѓча равона шудааст, ки ба њаёти оилавии одамони синну соли гуногуни љомеа таъсирбахш мебошад. Ин 

масъала дар тарбияи насли доною солим наќши муњим мебозад. Масъалаи омӯзиши инкишофи нутќи кўдакон 

њамчун унсури пешрафти шахс ва љомеа дар илмњои психология ва  педагогика мавриди омӯзиш қарор 

гирифтааст. Чун дар кишварамон омӯзиш ва тадқиқи амалии инкишофи нутќи кўдакон ба таври васеъ ба роҳ 

монда нашудааст, мо дар кори худ бештар аз адабиётњо ва  натиҷаи тадқиқотҳое истифода бурдем, ки дар дохил 

ва хориҷи кишвар гузаронида шудаанд. Мушоњидањои мо ва тањлили маводњои бадастоварда нишон медињанд, 
ки дар давоми шаш моњи тадќиќоти гузарондаи мо инкишофи нутќи  кўдакон дар боѓча тарбиягиранда 
инкишоф меёбанд, яъне фарзияи тадќиќоти мо «Љомеа ќодир аст, ки нутќи кўдаконро инкишоф дињад” тасдиќ 
гардид. Дар њаќиќат, агар кўдакони синну соли томактабї дар боѓчањои кўдакон дар зери тарбияи 
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мутахассисони соњибкасб ќарор дошта бошанд, аз нигоњи психологї онњо инкишоф меёбанду ба фаъолияти 
мактабї бештар омода мегарданд. 

Калидвожањо: тадќиќоти психологї, кўдак, нутќ, боѓча, оила, ташхис, тарбия, инкишоф. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
В данной статьи речь идёт об исследовании проявление психологических особенностей развития речи  

детей.  Отмечается, что проблема развития речи  детей является одним из постоянных и важных в культуре и 
обществе.  Данная статье направлена на исследование развития речи  детей в семье и обществе, так как данная 
проблема влияет на всех членов семьи и общества.  Решение проблема развития речи  детей способствует 
целенаправленному воспитанию подрастающего покаления. Проблема исследования развития речи  детей, 
изучается как компанент успешной становления личности  в психологических и педагогических науках. Так как 
проблема развития речи  детей в нашей стране недостаточно изучена, мы в своем исследовании 
ориентировались на зарубежные литературы.  Наши наблюдения и анализ полученных данных показывают, что 
в течении шесть месяцев, которое продолжалось эксперимент у детей воспитывающеся в детском саду более 
блогополучнее  развивалась речь. Таким образом, наша гипотеза о том, что общество способна развивать речь  
детей потвердилась. Если дети будут воспитоваться под руководством профессиональных специалистов, тогда 
речь  детей становиться более развитым. 

Ключевые слова: психологое исследование, ребенок, речь, семья, детский сад, диагностика, воспитания, 
развития. 

 
MANIFESTATIONS OF AGE FEATURES OF SPEECH IN CHILDREN 

In this article, we are talking about the study of the manifestation of the psychological features of the 
development of speech of children. It is noted that the problem of the development of speech of children is one of the 
constant and important in culture and society. This article is aimed at studying the development of speech of children 
in the family and society, since this problem affects all members of the family and society. Solving the problem of 
children's speech development contributes to the purposeful upbringing of younger tingling. The problem of studying 
the development of speech of children is studied as a component of the successful formation of personality in the 
psychological and pedagogical sciences. Since the problem of children's speech development in our country is not 
sufficiently studied, we focused on foreign literature. Our observations and analysis of the obtained data show that 
during the six months that the experiment continued in children raised in kindergarten, speech developed more 
blogged. Thus, our hypothesis that society is able to develop the speech of children has been confirmed. If children are 
brought up under the guidance of professional specialists, then the speech of children becomes more developed. 

Keywords: psychological research, child, speech, family, kindergarten, diagnostics, upbringing, development. 
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ТАҲКИМИ ПОЯЊОИ ИЉТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ЉУМҲУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ВА МАЌОМИ ОН ДАР ЗАМОНИ ГЛОБАЛИКУНОНЇ 

 

Қурбонов С.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Соҳаҳои иљтимоию иқтисодї яке аз сохторҳои асосии љомеа буда, манфиатҳои синфҳо 

ва гурўҳҳои иљтимої, миллатҳо ва халқҳо, шароити кор ва зиндагї, ҳифзи саломатї ва 

истироҳатро дар бар мегирад. Маҳз дар ин сохторҳои љомеа натиљаҳои фаъолияти 

иқтисодї, ки дар манфиатҳои ҳаётии одамон дарљ мегардад, амалї мешавад. Марҳилаи 

кунунии глобаликунонии иқтисодї ва постиндустриализм, афзалияту вазифаҳои иқтисодии 

ҳар миллатро ба таври назаррас тағйир медиҳанд ва масъалаи ҳифзи истиқлолияти миллии 
кишварро пеш мегузоранд. 

Яке аз равандњои асосии иқтисодиёти ҳозира глобаликунонии муносибатҳои 

истеҳсолї ва хољагидорї буда, аксарияти иқтисодиёт ва бозори дохилии кишварҳоро 

якранг мегардонад. Дар чунин шароит озодона гузаштани сарҳадҳои давлатҳои миллї, 

захираҳои гуногуни молиявї, намудҳои фаромиллии идоракунии хољагї муњим аст, ки дар 

натиља он фазои ягонаи геоиқтисодї барпо мешавад. Дар марҳилаи ҳозираи рушди 

иқтисодиёт мављудияти шакли хољагидории иқтисодиёти миллї – давлатї зери хатар аст. 

Он заминаи нигоҳдории истиқлолияти иқтисодї буда, рушди минбаъдаи давлатдории 
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миллиро муайян мекунад. Дар чаҳорчўбаи назарияи иқтисодии муосир, раванди 

глобаликунонї ба ташаккули усулҳо ва равишҳои нав меорад ва фаҳмидани равандҳои 

савдо ва тиљорат ба тағирёбии андешаҳо доир ба зуҳуроти иқтисодї вобастаанд. Ҳангоми 

таҳлили воқеияти иқтисоди љаҳонї, масъалаҳои асосї, нақш ва мақоми иқтисоди миллї 

имкониятҳои онҳо дар заминаи рушд ва идоракунии иқтисоди љаҳонї мањсуб меёбад. 

Глобаликунонї ба таҳкими пайвастї ва вобастагии байни кишварҳои љаҳон меорад. 

Суръатбахшии тамоми шаклҳои муносибатҳои иқтисодии љаҳонї аз рўи табиати худ 

объективї мебошад, чунки натиљаи марҳалаи ҳозираи инкишофи равандҳои 

байналмилалии истеҳсолот, сармоя ва унсурњои байналмилалии хољагидорї аст. Равобити 

мутақобилаи равандҳои геоиқтисодї ва геополитикї зиддияти асосии иқтисодии замони 

муосирро ҳамчун зиддияти байни густариши равандҳои фаромиллию бунёди системаи 

иқтисодии љаҳонї аз як тараф, аз тарафи дигар бошад, мављудияти шакли идоракунии 

иқтисодиёти миллиро такомул медиҳанд. 

Иқтисодиёти миллї, ки мавқеи муҳимро дар љаҳон ишғол мекунанд, зери фишори 

қавии субъективї аз маркази умумиљаҳонї ва ҳамчунин фишорҳои объективї аз тарафи 

равандҳои либералии љаҳонї ва ҳампайвандї ќарор дорад, ки дар рушди сиёсати иқтисодии 

кишвар монеа мебошанд. Раванди мутобиқсозии иқтисоди миллиро дар шароити 

тағйирёбии љаҳонї ва ҳифзи он бо роҳи људо кардан аз бозори љаҳонї ғайриимкон аст. 

Иқтисоди пинњонї, ки ба системаи иқтисоди љаҳонї дохил нашудааст, самаранок буда 

наметавонад. Дар шароити тезшавии рақобати љаҳонї ва рушди мунтазами пешрафти 

технологї, тағйири субъектони асосии фазои глобалї, рушди истеҳсолот, мављудияти 

маљмўи миллии хољагидорї бе дохил шудан ба муомилоти иқтисоди љаҳонї пеш рафтан 

ғайриимкон аст. Ба даст овардани истиқлолияти иқтисоди миллї тавассути мустақилияти 

молиявї, худтаъминкунии озуқаворї, мустақилияти технологї, худкофии зеҳнї ва суботи 

графї имконпазир аст. Мустақилияти молиявї тарњи рафтори молиявии миллиро ташаккул 

медиҳад, ки ба татбиқи афзалиятҳои стратегии молиявї ва сармоягузорї якљоя бо 

иштироки фаъол дар амалиётҳои молиявии љаҳонї нигаронида шудааст. Худтаъминкунии 

озуқаворї маънои онро дорад, ки сохтан ва густариш додани имкониятҳои озуқавории худї 

барои таъмини устувор ва бехатарии маҳсулоти хўрокворї ба аҳолии кишвар дар сатҳи 

стандартҳои љаҳонии сифати зиндагї мебошад. Истиқлолияти технологї қобилияти доимї 

ва пурраи навгонии технологии иқтисоди миллї бо назардошти иштироки самарабахш 

расидан ба тақсимоти байналмилалии меҳнати илмї-технологї мебошад. Истиқлолияти 

зеҳнї дар нигоҳдорї ва такмили иқтидори илмию таълимии кишвар, ки имконияти 

таъминоти доимии захираҳои нави илмї ва зеҳниро фароҳам меорад, дарљ ёфтааст. 

Устувории демографї дар такомули оилаҳо ва афзоиши аҳолї ифода мегардад, инчунин 

дар нигоҳдории қобилиятҳои баланди кории аҳолии маҳаллї татбиқ карда мешавад. 

Афзалияти асосии давлат ин тақвияти истиқлолияти иқтисодии кишвар мебошад, ки 

мақсади ҳифзи он ва такмил додани низоми иқтисодии миллї мебошад. Маҳз давлат ба 

рушди иқтисодї манфиатдор аст. Соҳибкории хусусї ва дигар субъектҳои тиљоратї ҳадафи 

рушди ояндаи тамоми иқтисодиёти миллиро надоранд, онҳо бештар ба ҳарчи зудтар ба даст 

овардани натиљаҳои миқдорї дар фаъолияти худ таваљљуҳ зоҳир мекунанд. Танҳо давлат 

метавонад ҳамчун нињоди бунёдии танзимгари низоми иљтимоию иқтисодї баромад кунад. 

Самти суръатбахшии иљтимоию иқтисодї, ҳадафи барномавии он ноилшавї ба 

некўаҳволии пурра ва озодї, рушди ҳамаљонибаи ҳамаи аъзои љамъият мебошад, ки ба 

рушди минбаъдаи соҳаҳои иљтимоию иқтисодї нигоҳи навро зарур медонад. То охири 

солњои 1980 -уми асри гузашта, яъне, дар даҳ соли охири фаъолияти љумҳуриҳои Иттифоқ 

дар Тољикистон як қатор тамоюлҳои номатлуб ба вуљуд омаданд, ки бе рафъи онҳо 

инкишоф ва баромадан аз вазъияти пешазбуҳронї ғайриимкон ба шумор мерафт. 

Масъалаҳои зерин пайдо мешуданд: 

- пастшавии суръати густариши иқтисодї (суръати миёнаи солонаи даромади миллї 

аз 65,5 фоиз дар панљсолаи 8-ум ба 3% дар панљсолаи ёздаҳум фаромад), афзоиши даромади 

воқеї ба ҳар сари аҳолї аз 5,45 фоиз то 1,4 фоиз рост меомад; 
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- самаранокии маҳсулнокии моддии меҳнати иљтимої аз 4.3% то 0.3% кам гардид; 

- дар давоми даҳсолаи охир истеҳсоли маҳсулот қариб ба чоряк фоиз коҳиш ёфт; 

- ақибмонии дарозмуддат дар пешрафти илмї-техникї ба назар мерасад. Дар бисёр 

вақт технология ва техникаи воридшуда љисмонї ва зеҳнї куҳнашуда буданд.  

Бо вуљуди ин аҳолии љумҳурї афзоиш меёфт. Таҳлили афзоиши аҳолї нишон дод, ки 

Тољикистон аз дигар љумҳуриҳои Иттифоќи Советї фарқ дошт. Даромади миллии сарикасї 

дар љумҳурї 46% ба ҳисоби миёнаи умумииттифоқї буда, ҳосилнокии меҳнати иљтимої 83% 
- ро ташкил медод. 

Вазъият, махсусан, дар масъалаи самаранокии меҳнат дар соҳаи кишоварзї бадтар 

буд. Он нисбат ба ҳисоби миёнаи иттифоқ се маротиба камтар буд. Бинобар ин, тағйир 

додани услубҳои пешбинї ва ҳалли проблемаҳои иљтимоию иқтисодї, таҳкими асосҳои 

таҳияи ҳуљљатҳои пешакї, аз љумла барномаҳо, нақшаҳо, усулҳо ва самтҳои асосї зарур 
буданд. 

Нишондодҳои иқтисодї шаҳодат медоданд, ки рушди иқтисодиёти љумҳурї дар сатҳи 

паст қарор дошт: 

- дар байни барномаи рушди иљтимоию иқтисодї ва захираҳои он номуносибї ва 
номувозинии доимї, махсусан, дар маљмўи сармоягузорї вуљуд дошт; 

- дар натиљаи ақибмонии муҳими маљмўи инфраструктураи љумҳурї, рушди илму 

техника ва мављуд набудани ҳисоботи зарурї, назорат ва масъулият, талафоти ашёи хом, 

маводҳо ва маҳсулотҳои истеҳсолшуда меафзуд; 

- дар як қатор соҳаҳои иқтисоди миллї, бахусус, дар соҳаи кишоварзї, 

нишондиҳандаҳои муҳими сифат - ҳосилнокї, маҳсулнокї, самаранокии меҳнатї дар 

ҳолати шахшуда қарор доштанд; 

- дар идоракунии иқтисодиёт усулҳои фармондињию маъмурї бо истифодаи роҳҳои 

пешгирии пешрафти иқтисодї ва иљтимої бартарї дошт. 

Сабаби пайдоиши камбудиҳо кандашавии идоракунии маъмурї-соҳавї аз сиёсати 

иқтисодии минтақавї ва вижагии љумҳурї мебошад. Иқтисодиёт аз рўи методи фарохї 

(экстенсивї) инкишоф меёфт. Монеаи љиддии густариши босуръати иқтисодиёт методи 

музди кории баробар (сарфи назар аз сифат ва миқдор) ва тайёрхўрии ќисме аз ањолї буд. 

Механизми боздорї ҳанўз идома дошт. Мафҳуми «механизми боздорї» дар моҳи 

январи соли 1987 ҳамчун категория, ки сабабҳои карахтии иқтисодиёт ва ҳаёти иљтимоиро 

ошкор мекарданд, мавриди истифода ќарор гирифт. Он дар солҳои 80-ум паҳн шуда, 

љомеаро ба ҳолати пешазбуњронї мебурд. 

Дар асл, тамоми системаи воситаҳои иқтисодии ҳокимият заиф гардид. Он як намуди 

механизми боздории рушди иљтимоию иқтисодї, пешгирии тағйирёбии пешравандае буд, 

ки имконияти истифода бурдани афзалиятҳои љомеаро пешкаш мекард. 

Ҳолати пешазбуњронї дар соҳаи иљтимої низ мушоҳида мегашт. Он аз чунин 

нишондиҳандаҳо иборат буд: 

- бартарии усулҳои технократї дар раванди идоракунии давлатї; 

- принсипи тақсими боқимондаи захираҳо барои эҳтиёљи иљтимої, фарҳанг ва дар 

натиља ғайриқаноатбахш будани иқтидори иљтимоию гуманитарии љумҳурї.  

Даромади миллї ба ҳар сари аҳолї дар љумҳуриҳои Осиёи Миёна дар солҳои 1989-

1990 тақрибан 50% -и дараљаи умумииттифоқиро ташкил менамуд. Барои рушди соҳаҳои 

иқтисодиву иљтимої “дотатсия” (аз тарафи давлат ба ягон идора, муассиса ё ташкилот ба 

таври илова пул људо кардан), яъне маблағҳои иловагї талаб карда мешуд. 

Дар соли 1989 иловапулї барои буљети давлатии Тољикистон аз ҳисоби буљаи иттифоқ 

дар ҳаљми 321381 ҳазор сум барои маблағгузории рушди иқтисодии љумҳурї солҳои 1989-

1990 људо карда шуд. Дар солҳои 1980 ва 1990 вазъияти иқтисодии љумҳурї дар ҳолати 

душвор қарор дошт, ки он бо сиёсати якказироатї алоқаманд буд. Он вақт њама чиз барои 

таъминоти истењсоли пахта равона шуда буд. Ҳамин тариқ, иқтисодиёти кишвар дар охири 

солҳои 80 ва 90-ум дар ҳолати душвор қарор дошт. Ислоҳоти радикалї ва таҳкими робитаҳо 

бо кишварҳои дигар зарур буд. Вазифаи асосии кишвар, дар навбати аввал, татбиқи 
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барномаи ҳамаљониба оид ба бартарафсозии буњрони иқтисодї, сиёсї ва маънавї, ки ҳамаи 

љабҳаҳои ҳаёти одамонро фаро гирифта буд, нигаронида шуда буд. Ин буњрони давомдор, 
ки дар асоси он ноуњдабароии системаи таъмини рушди босамари љомеа меистод, дар 

солҳои минбаъда хеле вусъат гирифт, ки натиљаҳои як қатор амалҳои ғайриқонунї ва 

беасоси роҳбарияти кишвар буд. Хатари таркиши иљтимої бо оқибатҳои пешгўинашаванда 

пайдо шуданд. Барои пешгирии чунин мушкилот ва душвориҳо дар ҳаёти иљтимої ва 

иқтисодї, тағйироти дарозмуддати стратегї зарур буд. Ояндаи кишвар аз он вобаста буд, 

ки оё пастшавии сатҳи зиндагии кормандон ва афзоиши нобаробарии иљтимоиро пешгирї 

кардан мумкин аст ё не? Баромадани кишвар аз буњрон, аз як тараф, дар заминаи ҳалли 

масъалаҳои фавқулода, имконияти манъ кардани пастравии сатҳи зиндагии мардум ва аз 

тарафи дигар, аз қабули чораҳои стратегї вобаста буд, ки барои ислоҳоти иқтисодї пойдор 

бошанд. Тољикистон чун дигар кишварҳои дигари Иттифоќи Советї, ки истиқлолияти 

худро эълон кард, дар назди интихоби тарњи рушди иљтимоиву иқтисодї барои дурнамои 

дарозмуддат меистод. Муайян карда шуд, ки тарњи рушди иқтисодии кишварҳои 

тараққикарда, ки дар заминаи истеъмоли оммавї ва ифлосшавии номаҳдуди муҳити атроф 
асос ёфтааст, номуносиб аст. 

Пас аз он ки Тољикистон истиқлолият ба даст овард, ба буњрони иљтимоию иқтисодї 

кашида шуд. Љанги шаҳрвандї ба иқтисодиёти кишвар зарари калон расонид ва сохтори 

иљтимоиаш тағйир ёфт. Дар натиљаи муноқишаи дохилии солҳои 1992-1997 маблағи 
умумии талафоти моддї зиёда аз 10 миллиард доллари амрикоиро ташкил дод, ки дар 

натиља, иқтисодиёти кишвар фалаљ ва нотавон гардид. Оқибатҳои зарари љанги шаҳрвандї 

бо омили дигари мављуда пайваст гардид, ки пас аз вайроншавии робитаҳои иқтисодї 

пайдо шуданд. Бисёре аз корхонаҳои Тољикистон аз алоқаҳои пештараи муносибатҳои 

иқтисодї канда шуданд, фаъолияти корхонаҳо ва фабрикаҳо бозмонда шуд, коргарон ва 

мутахассисон бе кор монданд. Аз ин сабаб, њисоби шикасти иқтисодї ва зарари он 

ғайриимкон аст. Зеро ки зарбаи вайроншавии иқтисодиёти давлати иттифоқї то ҳоло ҳис 

карда мешавад ва бартараф кардани он солҳои дарозро талаб мекунад. Љанги шаҳрвандї 

ба иқтисодиёти кишвар зиёни калон расонид, даҳҳо корхона, садҳо биноҳои маъмурї ва 

гражданї нобуд шуданд. Барқарор намудани иқтисодиёт харољоти зиёди моддї ва 

молиявиро талаб мекард, ки онро ба таври дақиқ ҳисоб кардан номумкин аст. Ба 

Тољикистон љомеаи љаҳонї, созмонҳои байналмилалї, ташкилотҳои молиявии љаҳонї ва 

минтақавї, ташкилотҳои ғайридавлатии байналмилалї кўмаки бебаҳо расониданд. Баъзе 

кишварҳо ба кўмаки башардўстона, техникї ва молиявї дар татбиқи барқарорсозии ҳаёти 

иљтимоию иқтисодии Тољикистон сањмгузор шуданд. Пас аз ҳалли муноқишаҳо Ҳукумати 

Тољикистон мақсадҳои стратегии худро муайян намуда, барои барқароркунии кишвар ва 

рушди иқтисодиёт ислоҳоти иқтисодї гузаронид. Соли 1997, яъне пас аз истиќрори сулҳ 

рушди иқтисодиёт дар кишвар оғоз ёфт. Дар марҳилаи кунунї Тољикистон дорои захираҳои 

фаровони табиї ва зеризаминї буда, захираҳои маъданҳои фоиданок зиёда аз 400 намуд 

аст, ки то имрўз мавриди истифода ќарор надоранд. Тољикистон ба номгўи мамлакатҳои 

дорои захираҳои зиёди металлҳои қиматбаҳо, аз љумла тилло дохил мешавад. Захираҳои 

бузурги тилло дар дарёи Зарафшон бисёр вақт диққати истеҳсолкунандагони асосии ин 

оҳани қиматбаҳоро љалб намудааст. Дар айни замон дар Тољикистон як қатор корхонаҳои 

муштарак барои рушди корхонаҳои тилло ва маъданҳои фоиданок таъсис дода 

шудаанд.Љумҳурии Тољикистон дорои захираҳои зиёди об ва захираҳои гидроэнергетикї 

мебошад. Зиёда аз 60 фоизи захираҳои оби Осиёи Миёна дар Тољикистон љойгир аст. 

Тољикистон бо мақсадҳои гуногун танҳо то 7%-и обро истеъмол мекунад, қисмати 

боқимонда бо мақсади обёрї ва истеъмолї ба кишварҳои дигари минтақаи Осиёи Миёна 

мегузаранд. Оид ба маблағгузории гузаронидани ташхиси байналхалқии имконпазири 

сохтмон ва бехатарии истифодаи нерўгоҳи Роғун дар дарёи Вахш, ки яке аз комплексҳои 

бузургтарини гидроэнергетикї дар љаҳон маҳсуб меёбад, Тољикистон бо Бонки Љаҳонї 

созишномаро ба имзо расонид. Дар давоми сол НОБи Роғун метавонад 3,600 МВт неруи 

энергетикии арзонтарро истеҳсол кунад. Дар татбиқи барномаи энергетикї якчанд 
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иншооти стратегї муҳайё сохта, мавриди истифода қарор дода шуданд, аз љумла хати 

интиқоли барқи 500 кВ. "Љанубу Шимол", зеристгоҳи 500 КВ «Душанбе», ТЭЦ "Душанбе" 

бо неруи барқи 500 МВт. Албатта, дар татбиқи лоиҳаҳои энергетикї дар Тољикистон Бонки 
Осиёии Рушд (БОР), Љумњурии мардумии Чин, Федератсияи Россия ва Љумњурии исломии 

Эрон фаъолона иштирок доранд. Тољикистон дорои иқтидори бузурги стратегии рушд 

мебошад, ки то њоло ба таври дуруст арзёбї нашудааст. Он бояд барои ҳалли вазифаҳои 
стратегї истифода шавад. Вазифањои муњимтарини онњоро чунин муайян намудан мумкин 
аст: 

- мавқеи љуғрофии Тољикистон ҳамчун роҳи кўтоҳтарин байни кишварҳои Осиё 

(Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Хитой ва ғайра) ва Евразия (Россия, кишварҳои ИДМ, 

Европа, кишварҳои Скандинавия). Ҳоло ки марказҳои истеҳсолоти саноатї ба кишварҳои 

Осиё рў овардаанд, ин омил метавонад дар шароити тағйирёбии интиқоли борҳои љаҳонї 

амалї шавад. Асосњои инфрасохторї барои ин корҳо ҳастанд. Мисол, нақби “Озодї”, роҳи 

автомобилгарди “Душанбе-Чанок, Кулоб-Қалъаи Хумб – Кулма - Каракурум” сохта 

шуданд, роҳи автомобилгарди Дўстї - Панљи Поён (бозгашти 1 ва 2) барқарор карда шуд. 

Аз рўи захираҳои табиї ва иқлимї Тољикистон аз кишварҳои густурда бартарї дорад. 

Тољикистон яке аз кишварҳои пешрафтаи љаҳон дар иқтидори гидроэнергетикї мебошад. 

Дар кишвар захираҳои баландсифати ангиштсанг, нуқра, уран ва дигар канданиҳои 

фоиданок мављуд мебошад. Шароитҳои иқлимї имкон медиҳад, ки меваҳои барвақтї ва 

сабзавотро ба қаламрави ғарбї ва шарқии Россия ва минтақаҳои дигари љаҳон содирот 
намояд; 

 - эҳёи муносибатҳои иқтисодиро бо кишварҳои ИДМ бо роҳи ҳамроҳшавї ба ягонаи 

иттиҳодияи гумрукї ба амал баровардан мумкин аст. Ин ба кишвар имкон медиҳад, ки дар 

фазои иқтисодї бо аҳолии қариб 200-250 миллион одам, дастрасї ба маҳсулоти арзони 

нафтї ва бозори бузург барои моли худ имконияти ҳамгирої ва ҳамкориро дошта бошад; 

- хусусиятҳои фарҳангї ва динии рушди кишвар ва аҳолии он, ки дар сатҳи нисбатан 

баланди саводнокї, маориф, таҳаммулпазирї, фарҳанг ва мероси таърихї ифода ёфтааст. 

Дар кишвар мављуд будани рушди шабакаи таҳияшудаи муассисаҳои таълимї ва тиббї, 

ташкилотҳои тадқиқотї ҳамчун асос барои рушди сармояи инсонї хизмат мекунанд; 

- таљрибаи мављуда дар системаи ягонаи комплекси мудофиаи собиқ Иттифоќи Советї 

ва ҳифзи унсурҳои он то имрўз мавриди истифода ќарор доранд. Ин то андозае амниятро 

аз таҳдидҳои мустақим аз љониби кишварҳои дигар кафолат медиҳад. Имрўз ин иқтидор ба 
таври лозима омўхта нашудааст ва барои рушди кишвар истифода бурда намешавад.  

Дар тўли солҳои истиқлолият як қатор мушкилоти мављуда ва монеаҳои 

форматсияҳои нав бартараф карда шуданд. Он, махсусан, ба раванди ташаккули бозори 

дохилї, ҳамчун заминаи иқтисодии давлати мустақил тааллуқ дорад. Ҳукумат стратегияи 

иқтисодиро таҳия кард ва ба тағйирёбии љиддии иљтимоиву иқтисодї оғоз намуд. 

Стратегияи иқтисодии кишвар дар чор самт таҳия шудааст: таъмини истиқлолияти 
энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти коммуникатсионї, таъмини амнияти 

озуқаворї ва саноатгардонии кишвар. 

Дар Паёми худ, Президент Эмомалї Рањмон (соли 2020) ба парламент қайд намуданд: 

"Дар марҳилаҳои минбаъда ин мақсадҳо сифатҳои навро ба даст хоҳанд овард, асоси он аз 

таъмини истиқлолияти энергетикї ба истифодаи самарабахши неруи барқ, баромадан аз 
бунбасти коммуникатсионї ва табдил додани кишвар ба кишвари транзитї ва таъмини 

амнияти озуқаворї бо дастрасии аҳолї ба ғизои сифатнок иборат мебошад. Дар ин раванд, 

афзалият ба самаранокии бахшҳои воқеии иқтисодиёт, рушди иќтидори инсонї, 

диверсификатсияи истеҳсолот, таҳкими институтсионалї ва рушди минтақаҳо дода 

мешавад. Мо минбаъд низ рушди устувори кишварро дар шаклҳои саноатї ва 

инноватсионї муҳокима намуда, барои баландбардории самаранокии истифодаи 

захираҳоро ва имкониятҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иљтимоию иқтисодї кўшиш менамоем 

ва аллакай барои пешгирї намудани осебпазирии иқтисоди миллї дар давраи дарозмуддат 

тадбирҳои алоҳида андешида шудаанд». Љумҳурии Тољикистон муносибатҳои иқтисодии 
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худро дар майдони љаҳонї бунёд намуда, ба шарикии баробарҳуқуқї ва ҳамкории 

мутақобилан судманд такя мекунад. Қадамҳои пайдарҳами њукумат дар ин самт ба 

густариши доимии ҳамкорї бо шарикони рушд ва љомеаи љаҳонї нигаронида шудааст, ки 

дар тўли солҳои истиқлолияти давлатї ба афзоиши нуфузи Тољикистон дар арсаи љаҳонї 

мусоидат намуд. Дар шароити муосир Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон дар якљоягї бо 191 

давлати љаҳон Эъломияи Ҳазорсоларо имзо кард. Аз тарафи Ҳукумати Тољикистон барои 

таъмини густариши ҳамкории байналмилалї ва расидан ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола 

чораҳо андешида шуданд. Дар симпозиуми байналмилалии бахшида ба даҳсолагии 

Эъломияи Ҳазорсола, ки дар СММ баргузор гардид, Президенти Љумҳурии Тољикистон 

Эмомалї Раҳмон љомеаи љаҳониро барои диққати махсус додан ба проблемаҳои рушди 

устувор, љустуљўи ҳалли мушкилоти дарозмуддат, аз љумла тағйирёбии иқлим, ҳифзи 

гуногунии биологї ва рушди ҳамкорї дар истифодаи захираҳои об даъват намуд. Ин 

ташаббуси Президенти Љумҳурии Тољикистон аз љониби кишварҳои иштирокчї дастгирї 

карда шуд. Бо мақсади расидан ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола ва рушди устувори 

иқтисодии кишвар, Стратегияи миллии рушд дар давраи то соли 2015 қабул гардид. 

Инчунин як қатор стратегияҳо ва барномаҳои миёнамуњлат дар Тољикистон қабул карда 

шуда, аксари онњо ба иљро расиданд. Ҳамин тариқ, татбиқи самарабахши ҳуљљатҳои 

стратегї ва барқарорсозии иқтисодиёт барои расидан ба сатҳи мутавозини макроиқтисодї 

дар Тољикистон ба коҳиши сатҳи камбизоатї аз 72,4 фоиз дар соли 2003 то 29,5 фоиз дар 

соли 2018 оварда расонид. Идоракунии давлатии муносибатҳои меҳнатї, шуғли аҳолї, 

таъсиси љойҳои нави корї, рушди касбу ҳунар ва муҳољирати аҳолї ба суботи иљтимої ва 

сатҳи зиндагии аҳолї таъсири бевосита мерасонад. Шўрои миллии рушд таъсис дода шуд, 

ки ба таъмини ҳамаљониба ва мақсадноки Стратегияи миллии рушд ва Стратегияи 

миёнамуҳлат барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолї, љалби сармояи мустақим ва 

саҳмҳои шарикони рушд машғул аст. Равандҳои ислоҳот дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёти 

кишвар ва татбиқи афзалиятҳои миллї дар асоси кафолати ҳамкории самарабахши 

шарикони рушд дар нақшаҳои стратегї ва барномаҳои дарозмуддати ҳукумат гузошта 

шудаанд. Дар Стратегияи минбаъдаи рушд саноатикунонии кишвар пешниҳод карда 

шудааст. Ин марҳила ба болоравии коркарди ашёи хом, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазири дохилї ва таҳкими иқтидори содиротии кишвар мусоидат намуда, асоси 

воқеии тавозуни савдои хориљї ва ҳалли мушкилоти иљтимоиро фароҳам меорад. Иқтисоди 

миллї тағйироти назаррасро ба вуљуд овард. Зиёда аз 80 барномаи соҳавї қабул гардид, ки 

ба афзоиши бахшҳои гуногуни иқтисодиёти миллї ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

аҳолї мусоидат карданд. Афзалиятҳо ва дурнамои рушди иљтимоию иқтисодї дар 
Стратегияи миллии рушди Тољикистон барои давраи то соли 2030 муайян карда шуданд. 

Дар марҳилаи кунунии рушди давлат дар барномаи ислоҳоти иқтисодї аҳамияти 

муҳим ба таъмини истиқлолияти энергетикии Тољикистон дода мешавад. Зеро танҳо дар ин 

ҳолат Тољикистон метавонад мушкилоти озуқавориро ҳал намояд, роҳҳои нави оҳан ва 

автомобилгард кушода шаванд, корхонаҳои муштарак таъсис дода шавад, ҳамкориҳои 

муштарак созмон дода шуда, сатҳи зиндагии аҳолї баланд бардошта шавад ва барои 

таҳкими давлат шароитҳо фароҳам оварда мешавад. 
 

ТАҲКИМИ ПОЯЊОИ ИЉТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ВА МАЌОМИ ОН ДАР ЗАМОНИ ГЛОБАЛИКУНОНЇ 

Љумњурии Тољикистон раванди ташаккул ва инкишофи истиќлолияти сиёсии хешро дар заминаи 
љустуљўи роњњои тањким ва такмили давлатдории миллї оѓоз намуд. Он асосан хосияти объективї дошта, дар 
заминаи ба эътибор гирифтани маќоми Тољикистон дар системаи муносибатњои байналхалќї рушд меёбад. 
Инкишофи сиёсии кишварро масъалањои мураккаб ва мухталиф њамроњї менамоянд, ки дарёфти роњњои 
њалли онњо ањамияти муњим пайдо менамоянд. Ба сифати омилњои бунёдї ва нерўи мутањаррик доираи 
муайяни масъалањо дохиланд. Аз љумла, њимояи манфиатњои миллии кишвар дар арсаи муносибатњои 
байналхалќї ва масъалаи таъмини амнияти миллї. Муносибатњои  сиёсии байналхалќї дар низоми илмњои 
сиёсї яке аз масъалањои мењварї мансуб меёбад. Омўзиши масъалаи муносибатњои сиёсии байналхалќї њукми 
бартарї пайдо намудааст, бахусус барои кишвари мо, ки даврони рушди истиќлолият ва давлатдории навинро 
аз сар мегузаронад. Дар маљмўъ, маќом ва наќши «муносибатњои сиёсии байналхалќї» дар ташаккул ва 
инкишофи љомеа хеле барљаста аст, ки дар маќолаи мазкур мавриди тањлил ќарор дода шудааст.  
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Калидвожањо: муносибатњои байналхалќї, давлатњои соњибистиќлол, иќтидори њарбї, иќтидори 
иќтисодї, экстремизми сиёсї, консепсияи бузургдавлатї, сиёсати љањонї, маќоми геополитикї 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Республика Таджикистан начал процесс своего формирование и развитие политической независимости 
на базе поиска пути укрепления и совершенствование национального правление. В основном, оно имея 
объективное свойство, развивается на базе признания статуса Таджикистана в системе международных 
отношений. Политическая развития страны сопровождается сложными и разнообразными задачами, которые 
пути их решения имеет весьма важную значимость. В качестве основательных факторов и передвигающих сил 
выступают сфера определенных задач. В том числе, поддержка национальных выгод страны на уровне 
международных отношений и проблема обеспечение национальной безопасности. Политические 
международные отношения в системе политических наук является одним из центральных задач. Изучение 
политических проблем в международные отношения присвоило себе предпочтительное решение. Особенно, 
для нашей страны, которое переносит период развитие независимости и новый период. В общем, роль и статус 
«международных политических отношений» очень заметны в формирование и развитие общество, которое 
было изучена в данной статье.  

Ключевые слова: международные отношения, независимые страны, военная мощь, экономическая 
мощь, политический экстремизм, концепция великих стран, мировая политика, геополитический статус.   

 
STRENTHENING OF SOCIAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE INDEPENDENCE OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN in the era OF GLOBALIZATION  
Republic of Tajikistan had begun process its formation and development of political independence on the 

basis of searching the ways for consolidation perfecting of national government. Basically, having objective property, 
it has been developing on the basis of acknowledgement the status of Tajikistan in international relation system. State’s 
political development accompanies by difficult and multifarious problems, which the ways of its decides have enough 
important means. As formatting facts and shifting power comes forward sphere of definite sums. Including, supporting 
of national benefits of states on international relations degree and ensuring of national security problem. Political 
international relations are one of the central sums in political science system. Learning political problems in 
international relations appropriate to it preferable decides. Especially, for our country which endures the development 
in the period of independence and new period. In common, the role and status “international relation system” are 
enough noticeable for formatting and development of society, which were learned in our article.  

Keywords: international relation, independence countries, military power, economic power, political extremism, 
conception of great states, world policy, geopolitical status 
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ХУСУСИЯТЊОИ ПСИХОЛОГИИ ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ ТАКЯГОЊИВУ 
ЊАРАКАТИИ КЎДАКОН 

 
Мерганов С.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар илми психология кўдак гуфта, асосан нафарони синну соли томактабиро дар 
назар доранд. Синни томактабї кўдакони аз 3 то 7 соларо дар бар мегирад. Дар ин давраи 
синнусолї узвњои бадан бо суръати тез инкишоф меёбанд. Таѓйиротњои муњими анатомию 
физиологї дар фаъолияти рагњои хунгард, пайвандакњо, бофтањо ба вуљуд меоянд. Рафти 
ба устухон табдилёбии скелет ва зиёдшавии вазни мушакњо давом мекунад. Узвњои 
нафаскашї ва гардиши хун барои инкишофи муътадили узвњои бадани бача ањамияти 
калон дорад. Дар соли чоруми њаёт дар давоми сол вазни бадани кўдакон ба 1,3 кг, ќадашон 
ба 6,5-7 см зиёд шуда, дар синни чорсолагї ба њисоби миёна вазнашон ба 15,5-16 кг, дарозии 
ќадашон ба 100 см мерасад. Дар охири давраи томактабї вазни бадани кўдак ба 20-21 кг, 
дарозии ќадаш то 110 см расида, вазни майнаи cap аз 1кг 110 грам ба 1кг 350 грам меафзояд. 
Сохт ва вазифаи майнаи cap мураккаб мегардад. Ањамияти идора кардан ва 
батартибдарории кори нимкуррањои калони пустлохи майнаи cap ва имконоти 
назоратбарии вай аз болои марказњои зерипустлохии майнаи cap зиёд мешавад. Рефлекси 
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шартї ва махсусан системаи сигналии дуюм - нутќ, бо суръати тез инкишоф меёбад /8, с.67-
68/. Дар баробари таѓйиротњои анатомию физиологї дар сиришту нињоди кўдакони ин 
давраи синнусолї таѓйиротњои муњими психологї ба вуљуд меояд. Ин имкон медињад, ки 
кўдак мустаќилона амал карданро ёд гирад. Дар љараёни таълиму тарбия ва ёддињї дониш, 
таљриба ва мањорату малакањои кўдак бой мегардад. Тарзи муоширатро аз њамсолону 
калонсолон меомўзад. Калонсолон ва мураббия мунтазам миќдори супоришњоро зиёд 
карда, аз вай иљрои босифати онро талаб мекунанд. Аз синни 3 - 4 солагї cap карда, кўдак 
бо ашёњои олами ињотакарда ба муносибати фаъолона дохил мешавад, ки он мазмун ва 
љараёни инкишофи психикаи ўро таѓйир медињад. Њангоми якљоя кор ва бозї кардани кўдак 
бо калонсолон на танњо рафтору кирдори ўро калонсолон идора мекунанд ва тарзи бо ашёю 
бозичањо муносибат карданро ёд медињанд, инчунин шакли нави муоширати иљтимої ба 
вуљуд меояд. Ин ба ташаккули сифатњои «љамъиятї» ва «якљоя ширкат варзидан» - и 
кўдакон таъсири мусбї мерасонад. Дар рафти муошират кўдак ба дарки дурусти «Ман» 
сарфањм меравад ва минъбад кўшиш мекунад, ки мавќеи љамъиятии худро дуруст дарк 
кунад. Ибораи «ман мехоњам» ба ибораи «ман бояд иљро кунам» табдил меёбад. Мавќеи 
худро дар байни одамон муайян мекунанд. Бо калонсолон ва њамсолон муносибат карданро 
ёд мегиранд. Шаклњои нави муоширати кўдакон дар рафти машѓулиятњои кўдакистон шакл 
гирифта, мустањкам мегардад. Дар рафти машѓулиятњо кўдак дар бораи муњити ињотакарда, 
њодисањои табиат, њаёти иљтимоию сиёсї донишњои нав гирифта, тасаввуроташ бой 
мегардад. Дар рафти машѓулиятњои таълимї (расмкашї, гулмонї, суробсозї, мењнати 
дастї) дар кудакистон фаъолиятњои маърифатии кўдакон инкишоф ёфта, эњсосу идрокашон 
равшану аниќ мегардад. Онњо бе душворї хусусиятњои ашёро номбар мекунанд, онњоро аз 
рўи шакл, хаљм ва мавќеи љойгиршавї дуруст муайян карда метавонанд. Њар як њодисањои 
дидаю шунида таваљљуњи онњоро ба худ љалб намуда, ба калонсолон бо саволњои зиёд: 
«Чаро?», «Барои чї?», «Аз куљо?» мурољиат мекунанд. Дар синни томактабї амалњои 
љамъбасткунї инкишоф меёбад. Кўдакон натанњо намуди зоњирии ашёњоро дарк мекунанд, 
инчунин аз рўи истифодабарї ба гурўњњо људо мекунанд: ашёњои таълимї, сару либос, 
ашёњои рўзѓор, мева, сабзавотњо, мебел, асбобњои мусиќї ва ѓайрањо /5, с.33-34/.  

Бозї яке аз фаъолиятњои асосї, пешбаранда ва инкишофдињандаи шахсияти кўдакони 
синни томактабї ба шумор меравад. Дар рафти бозї кўдак мушоњидањои њаёти њаррўза, 
дониш ва таљрибањои андухтаи худро ба таври васеъ истифода бурда, ба калонсолон 
пайравї мекунад, дар онњо њаёту зиндагии калонсолонро инъикос карда, мањорат ва 
малакањои мењнатиашро ташаккул медињад. Агар дар синни 4 солагї бозї хусусияти 
кутоњмуддатї дошта бошад, минбаъд он дурудароз давом карда, характери коллективї, 
гурўњї, бомаќсадї ва эљодкорї пайдо намуда, муносибати байнињамии кўдакон ташаккул 
меёбад. Дар рафти бозї фаъолияти маърифатии кўдакон зина ба зина инкишоф меёбад, 
онњоро ба фаъолияти таълимї ва мењнатї тайёр мекунад. Чи тавре ќайд карда будем, бозї 
яке аз фаъолиятњои асосї, пешбаранда ва инкишофдињандаи кўдакони синни томактабї ба 
шумор меравад, чунки ќисми зиёди ваќти онњо бо бозї мегузарад. Дар рафти бозї дар 
инкишофи љисмонї ва психикии кўдакон таѓйиротњои муњим ба вуљуд меояд. Аввалан, дар 
ин давраи синнусолї кўдакон серњаракат мешаванд, бо ашёњои атроф муносибат карда, 
амалњои гуногунро иљро мекунанд (тубро мепартоянд, тела медињанд, меѓелонанд, 
медоранд, бо пойњояш мезананд, дошта мегиранд), њангоми бо дигар кўдакон бозї кардан, 
тарзи муносибат ва муоширатро ёд мегиранд, ки ба ташаккули сифатњои маънавї-ахлоќї 
ва нутќии онњо мусоидат мекунад. Баъдан, тавассути бозї кўдакон ба таълими мактабї 
омода шуда, мањорат ва малакањои мењнатиашон ташаккул меёбад. Психологон пањлуњои 
гуногуни фаъолияти бозиро тадќиќ карда, (А.В.Запорожес, П.Ф.Каптеров, А.Н.Леонтев, 
А.А.Люблинская, П.Ф.Лесгафт, А.И.Сигорский, Д.Б.Элконин) нишон доданд, ки кўдак дар 
рафти бозї муњити атроф, олами воќеї ва тарзи зиндагии калонсолонро инъикос мекунад. 
Ў њаёти калонсолонро мушоњида мекунад, ба онњо пайравї менамояд, дониш ва таљрибањои 
онњоро аз худ карда, дар бозии худ инъикос мекунад. Бо њамин восита ба зиндагї тайёрї 
мебинад. Фањмида мегирад, ки њар як фаъолият аз одам риояи ќоидаи рафтор, гуфторро 
талаб мекунад /4, с.86-87/. Агар кўдакони синни хурд бештар бо ашёњо мустаќилона бозї 
карданро дўст доранд, дар 5-7 солагї бозињои онњо характери гурўњї ва коллективї пайдо 
мекунад. Масалан, дар бозињои «Чашмбандакон», «Аз боло хабар омад», «Љигар-љигар», 
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«Рустшавакон», «Лаклак омад» ва ѓайра, натанњо мањорати якљоя бозї кардан, балки риояи 
ќоидаи бозї, шаклњои муоширот ва ба аќидаи аксарият итоат карданро ёд мегиранд. Дар 
бозињои коллективї њар як кўдак кўшиш мекунад, ки имконот ва лаёќати худро бештар 
зоњир намуда, ба боварии калонсолон сазовор гардад. Бозї на танњо имконияти 
инкишофёбии системаи такягоњиву њаракатї, инчунин воситаи инкишофи фаъолияти 
маърифатии кўдакон ба шумор меравад. Масалан, дар рафти бозињои миллии точикї «Аз 
боло хабар омад», «Парид-парид», «Дум-думакон», «Рустшавакон», «Ма, гул», 
«Дањмардабозї» ва ѓайра диќќати кўдакон ба рафти бозї нигаронида шуда, лањзањои 
бозиро ба хотир мегиранд, дар хотир нигоњ медоранд. Дар бозии «Ма, гул» ба кўдакон 
лозим мешавад, ки номи гулњое, ки дар диёрамон меруянд: бойчечак, сиёњгуш, савсан, 
наргис, лола, садбарг, ќашќарї, њиногул ва гайраро ба хотир гиранд, онњоро аз руи сохт, 
намуд, шакл ва рангашон фарќ кунанд. Бозињои миллии тољикї «Сандалвор», «Боѓу 
боѓбон», «Лолачинакон» ва ѓайра дар баробари афзун намудани имконияти инкишофёбии 
системаи такягоњиву њаракатї инкишофи нутќи шифоњии кўдаконро таъмин намуда, 
захираи луѓавиашонро бой мекунад. Дар бозињои наќшдору мазмуннок «Дар маѓоза», «Дар 
ќабули духтур», «Сартарошхона», «Мактаббозї», «Мењмонравї» ва њоказо кўдакон дар 
баробари инкишоф додани системаи такягоњиву њаракатии худ, наќшњоро байни худ таќсим 
карда, дониш ва таљрибањои њангоми мушоњида андухтаи худро аз нав ба хотир оварда, 
кўшиш мекунанд, ки наќши ба души худ гирифтаро дуруст ва эљодкорона иљро намоянд. 
Њамгоми иљрои наќш ба онхо лозим мешавад, ки фикру акидањои дигаронро ба назар 
гирифта, дар бозї таѓйирот ва навигарињоро дохил кунанд. Ин дар навбати худ ба кўдакон 
имконият медињад, ки рафти бозиро фикр кунанд, чизњои навро ворид карда хаёлашонро 
инкишоф дињанд. Бозињои кўдакон дар баробари инкишоф додани системаи такягоњиву 
њаракатї мањорат ва малакањои мењнатии кўдаконро инкишоф медињад. Дар бозии 
«Хоначабозї», «Туйбозї» кўдакон наќшњоро байни худ таќсим карда, яке наќши падару 
модар, дигарон наќши арусу домод, фарзандон, бобою бибї ва мењмононро ба души худ 
гирифта, донишхои андухтаашонро истифода мебаранд, ки ин аз онњо мањорати аз нав ба 
хотир оварданро талаб мекунад. Яке аз хусусияти бозињои наќшдору мазмуннок аз он 
иборат аст, ки дар он писару духтарон иштирок мекунанд. Накшњоро тавре таќсим 
мекунанд, ки корњои ба мардњо хос бударо аз ќабили таъмини маводњои хўрока, корњои 
нисбатан вазнин монанди шикастани њезум, бардоштани бор ва ѓайрањоро писарон ба души 
худ мегиранд. Дар ин бозињо вазифаи духтарон аз ороиши хона, рубучин, пухтупаз, 
шустушўи сару либос, табаќу коса, нигоњубини кўдак ва ѓайра иборат мебошад. Њангоми 
иљрои ин амалњо дар кўдакон мањорат ва малакањои мењнатї ташаккул меёбанд. Хусусияти 
дигари бозињои наќшадору мазмуннок аз он иборат аст, ки кўдакони њар як ноњия кўшиш 
мекунанд, ки дар бозии худ расму оин ва анъанањои ба њамон ноњия мансуб бударо инъикос 
намоянд. Амалу рафтор, гуфтор ва тарзи ташкил ва гузаронидани тую маракањои 
мушоњида кардаашонро инъикос менамоянд. Хоначањои худро ба њамон тарзе, ки дида, 
мушоњида карда, ба хотир гирифта буданд, ороиш медињанд. Наќши бозињои 
«Хоначабозї», «Туйбозї», «Гањворабандон», «Ордбезон», «Сартарошон», ташкилу 
гузаронидани бозињои «Наврўзї» дар инкишофи њисси хештаншиносї ва халќомўзї, давом 
додани расму оин ва анъанањои миллї ањамияти калон дорад. Онњо сурудњои хусусияти 
миллї доштаро месароянду мераќсанд ва маросимњои лозимиро иљро мекунанд. Бояд ќайд 
кард, ки бозї дар синни томактабї хусусияти рамзї дораду сарчашмаи инкишофёбии 
системаи такягоњиву њаракатии кўдакон ба њисоб меравад.  Кўдакон дар рафти бозї ба љои 
ашёњои асосї маводњои ёрирасонро истифода мебаранд, яъне онњо як ашёро бо ашёи дигар 
иваз намуда, онро дар шакл, сифат ва вазифаи нав тасаввур мекунанд. Масалан, дар бозии 
«Маѓоза» ба љои яхмос, як порча хишти сафед, ба љои њасиб силиндри сурх, ба љои себ 
доирачањои сабзи пластмасиро интихоб мекунанд. Чубро ба асп, курсичањоро ба мошинњои 
мусофиркаш ва ќатора ташбењ дода, медаванд, њаракат мекунанд ва ба овози онњо таќлид 
мекунанд. Наќши бозї дар инкишофи љисмонї, обутобдињии бадан, тарбия намудани 
сифатњои чустучолокї, зиракї, мушоњидакорї, идроки масофа, санљидани ќувваю бозувон 
ба кўдакон кумаки калон мерасонаду сарчашмаи асосии инкишоф додани системаи 
такягоњиву њаракатї аст. Масалан, бозињои миллии тољикї ба монанди «Туббозї», 
«Арѓамчинкашї», «Чашмбандакон», «Аспакбозї», «Дордоракон» ва ѓайра ба бозињои 
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серњаракат мансуб буда, таърихи ќадима доранд. Таърихи пайдоиш ва инкишофи бозињои 
серњаракати миллии тољикї аз тарафи профессор Турсунов Н. тадќиќ шудааст. Ў ањамияти 
давидан, љањидан, њаво додан, нишонзанї, аспдавонї, гуштингирї, камонкашї, чавгонбозї 
ва ѓайраро дар инкишофи љисмонї ва психикй нишон дода, ањамияти истифодаи онњоро аз 
љињати илмї асоснок карда буд.  Агар ба таърихи инкишофи бозињои миллии тољикї назар 
афканем, мебинем, ки пешоњанги ин кори хайр сардафтари адабиёти муосири тољик С.Айнй 
мебошад. Њамчун педагоги моњир ва адиби забардаст хеле хуб эњсос карда буд, ки бозї яке 
аз фаъолиятњои асосї ва пешбарандаи кўдакони синни томактабї ва хурди мактабї буда, 
дар инкишофи љисмонї ва психикии бачагони хурдсол ањамияти калон дорад. С. Айнї як 
чанд бозињои миллии тољикиро дар маљмуи «Чашмбандакон» гирд оварда буд. Њангоми 
ташкил ва гузаронидани бозињои миллии точикї ба мураббия ва калонсолон лозим аст, ки 
хусусиятхои синнусолї ва психикии кўдаконро ба назар гиранд. Зеро њар як бозї аз кўдак 
риояи ќоида, њаракату амал, донишу таљрибаро талаб мекунад. Фаъолияти бозии кўдакони 
синни томактабиро њаматарафа тадќиќ намуда якчанд хусусиятњои онњоро људо кардан 
мумкин аст: 

1.Кўдак дар бозї њодисањои дидаю шунида ва њаёти калонсолонро 
ба таври фаъол инъикос мекунад. 
2.Бозї ба монанди дигар фаъолиятњои инсон характери таърихї-љамъиятї дошта, бо 

таѓйир ёфтани он характери бозї низ таѓйир меёбад. 
3.Бозї яке аз воситањои инкишофи фаъолияти маърифатии кўдакон буда, хислатњои 

неки инсониро ташаккул медињад.  
Бо маќсади нишон додани он, ки бозињои кўдакона заминаи асосии инкишоф додани 

системаи такягоњиву њаракатии онњо мансуб меёбад, якчанд намуди онњоро мисол меорем: 
1. «Харгушаки бехона». Аз шумораи умумии бозингарон шикорчї ва харгушаки 

бехонаро интихоб мекунанд. Бозингарони боќимонда дар наќши умумї иштирок карда 
барои худ доирача мекашанд ва дар дохили он меистанд. Харгушаки бехона мегурезаду 
шикорчї аз ќафои ў медавад. Харгушак худро аз шикорчї мегурезонад ва ба кадом доирае, 
ки хоњад медарояд. Бозингаре, ки дар дохили доирача буд, наќши харгушро иљро карда 
акнун ў бояд гурезад, то ки шикорчї ўро надорад.  Агар  шикорчї харгушаки гурехта 
истодаро дорад, љойњои худро иваз мекунанд, акнун харгушак шикорчию шикорчй дар 
наќши харгушак бозї мекунад. Ин бозиро бо њамаи кўдакони гурўњ ташкил карда 
гузаронидан мумкин аст. Дар ин њолат доирањоро аз њисоби 4-5 нафари кўдаконе, ки дасти 
њамдигарро медоранд ташкил карда, дар њар як дойра як харгушак меистад. Бозї аз руи 
њамон ќоида мегузарад. Баъди 2-3 даќикаи ишорати мураббия бозї ќатъ мегардад. Яке аз 
кўдаконе, ки дасти њамдигарро дошта доираро ташкил мекарданд, љои харгушакро иваз 
мекунад. Бозиро 4-5 маротиба такрор кардан мумкин аст, то ки њамаи бозингарон наќши 
харгушро иљро кунанд.  

2. «Тортанак ва пашшањо».  Бо ёрии шуморидан тортанак - барандаи бозиро интихоб 
мекунанд, бозингарони дигар дар наќши пашшањо ипггирок мекунанд. Тортанак дар 
каноре меистад, пашшањо ѓунгоскунон дар сањни хона ё майдонча мепарранд. Бо ишорати 
мураббия пашшањо дар њамон њолате, ки сигнал дода шуд шах шуда меистанд. Тортанак 
дар атрофи бозингарон мегардад ва мушоњида мекунад, ки кадоме аз пашшањо њаракат 
мекунад. Бозингари њаракаткунандаро њамрохи худ мебарад. Бозї якчанд маротиба 
гузаронида мешавад, то ки наќши тортанакро кўдакони дигар иљро кунанд. Дар љамъбасти 
бозї мураббия он кўдаконе, ки пуртоќатї зоњир намуда, бештар фаъол буданд, ќайд 
мекунад.  

3. «Гунгакбозї». Њамаи кўдакони гурўњ дар шакли дойра мешинанд. Яке аз кўдакон 
бозиро оѓоз мекунад. Ў ба тарафи кўдакони нишаста њар гуна њаракатхои хандаоварро иљро 
мекунад. Кўшиш мекунад, ки кўдакон аз њаракатњои ў худдорї накарда, ханданд ё гan 
зананд. Бачаи худдорї накарда бозиро бой дода њисоб мешавад ва акнун ў ба љои он кўдак 
нишаста њаракатњои хандаоварро иљро мекунад. Бозї як чанд маротиба гузаронида 
мешавад, то ки наќши масхарабозро кўдакони дигар иљро кунанд. Дар љамъбасти бозї 
мураббия он кўдаконе, ки пуртоќатї зоњир намуда, бештар хандаи худро нигоњ доштанд, 
ќайд мекунад.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ПСИХОЛОГИИ ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ ТАКЯГОЊИВУ ЊАРАКАТИИ 
КЎДАКОН 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи зуњуроти хусусиятњои психологии инкишофи системаи такягоњиву 
њаракатии кўдакон ва тадќиќи онњо меравад. Ќайд карда мешавад, ки масъалаи инкишофи системаи такягоњиву 
њаракатии кўдакон дар љомеа яке аз масъалањои муњим ва доимии фарњанг ва љамъият мебошад. Маќолаи 
мазкур ба тадќиќи инкишофи системаи такягоњиву њаракатии кўдакон дар оила ва боѓча равона шудааст, ки ба 
њаёти оилавии одамони синну соли гуногуни љомеа таъсирбахш мебошад. Мушоњидањои мо ва тањлили 
маводњои бадастоварда нишон медињанд, ки дар давоми шаш моњи тадќиќоти гузарондаи мо системаи 
такягоњиву њаракатии кўдакони дар боѓча тарбиягиранда инкишоф меёбанд, яъне фарзияи тадќиќоти мо 
«Љомеа ќодир аст, ки системаи такягоњиву њаракатии кўдаконро инкишоф дињад” тасдиќ гардид. Дар њаќиќат, 
агар кўдакони синну соли томактабї дар боѓчањои кўдакон дар зери тарбияи мутахассисони соњибкасб ќарор 
дошта бошанд, аз нигоњи психологї онњо инкишоф меёбанду ба фаъолияти мактабї бештар омода мегарданд. 

Калидвожањо: тадќиќоти психологї, кўдак, системаи такягоњиву њаракатї, боѓча, ташхис, тарбия, 
инкишоф. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОПОРНО ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У 

ДЕТЕЙ 
В данной статье речь идёт об исследовании проявление психологических особенностей развития опорно 

двигательной системы  детей.  Отмечается, что проблема развития опорно двигательной системы  детей является 
одним из постоянных и важных в культуре и обществе.  Данная статье направлена на исследование развития 
опорно двигательной системы  детей в семье и обществе, так как данная проблема влияет на всех членов семьи 
и общества.  Решение проблема развития опорно двигательной системы  детей способствует целенаправленному 
воспитанию подрастающего покаления. Наши наблюдения и анализ полученных данных показывают, что в 
течении шесть месяцев, которое продолжалось эксперимент у детей воспитывающеся в детском саду, более 
блогополучнее  развивались опорно двигательной системы. Таким образом, наша гипотеза о том, что общество 
способна развивать опорно двигательной системы  детей потвердилась. Если дети будут воспитоваться под 
руководством профессиональных специалистов, тогда опорно двигательной системы  детей становиться более 
развитым. 

Ключевые слова: психологое исследование, ребенок, развития опорно двигательной системы  детей, 
садик, диагностика, воспитания, развития. 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF LOCOMOTOR SYSTEM DEVELOPMENT IN CHILDREN 
In this article, we are talked about the study of the manifestation of psychological features of the development 

of the musculoskeletal system of children. It is noted that the problem of the development of the musculoskeletal 
system of children is one of the constant and important in culture and society. This article is aimed at studying the 
development of the musculoskeletal system of children in the family and society, since this problem affects all members 
of the family and society. Our observations and analysis of the obtained data showed that during the six months of 
the experiment, the musculoskeletal system of children raised in kindergarten developed more blogged. Thus, our 
hypothesis that society is able to develop the musculoskeletal system of children has been confirmed. If children are 
brought up under the guidance of professional specialists, then the musculoskeletal system of children becomes more 
developed. 

Keywords: psychological research, child, development of musculoskeletal system of children, kindergarten, 
diagnostics, upbringing, development. 
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ХУДБАҲОДИҲӢ ВА ЗУЊУРОТИ ОН ДАР НАВРАСОНИ АЪЛОХОН 
 

Шарифова М. М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Барои инкишофи шахсияти фард синнусоли наврасӣ аз муҳимтарин давраҳои 

инкишоф ба ҳисоб меравад. Ин зинаи синнусолӣ дар адабиётҳои психологӣ “давраи 

гузариш ва давраи пойдоргардии ҳаёти инсонӣ” ба қалам дода мешавад. 

Синнусоли наврасӣ, даврае ба шумор меравад, ки бо як  қатор навовариҳо, тағйиротҳо 

ва мушкилотҳо тавсиф дода мешавад. Ба андешаи психологҳо, "давраи наврасӣ синни 11-15 
–солагиро фаро гирифта, гузариши сензитивии (мусоид) айёми кўдакиро ба синни 

навҷавонӣ дар бар мегирад." Дар зери мафҳуми  сензитивии инкишоф чунин давраҳои ҳаёти 

одамро мефаҳманд, ки барои шаклгирӣ ва инкишофи зуҳуроти  муайяни психикӣ  шароити 

мусоид фароҳам меорад. Пеш аз ҳама дар он инкишофи анатомию физиологии организм, 

хусусан инкишофи системаи асаб, системаи  такягоҳу ҳаракат, инкишофи   малакаҳои 

ҳаракатӣ ва ғайра амалӣ мегарданд. Инкишофёбии организм, ҳам бевосита ба шаклгирии 

заминаҳои физиологии функсияҳои психикӣ ва ҳам ба воситаи васеъ намудани системаи 

муносибатҳои шахс бо одамони  иҳотакарда, мусоидат мекунад. Дар инкишофи психикии 

шахс якчанд давраи бўҳронӣ фарқ  карда мешаванд, ки муҳимтаринашон инҳоянд: бўҳрони 

навзодӣ, бўҳрони яксолагӣ, бўҳрони    сесолагӣ,  бўҳрони шаш-ҳафтсолагӣ ва бўҳрони 

синни наврасӣ. Буҳрони синни  наврасӣ яке аз буҳронҳое ба шумор меравад, ки дар раванди 

он  самтҳои гуногуни инкишофи  ҳам ҷинсӣ, ҳам психикӣ ва ҳам иҷтимоӣ ба амал меояд. 

Дар ҳама самтҳо ташкилёбии  сифатан нав ба вуҷуд  меояд Дар  натиҷаи  афзоиши организм 

нишонаҳои синни калонсолӣ, худшиносӣ, шаклҳои  муносибати нав бо калонсолон, 

рафиқон, усулҳои  таъсиррасонии иҷтимоӣ ба онҳо, шавқу ҳавасҳои нав ва ғайра, зоҳир 

мегарданд. Олим И.С. Кон қайд менамояд, ки тағйиротҳои асосии психологии давраи  

наврасӣ бо ифтитоҳ ё кашфи олами ботинӣ,  ҳамчунин бо  мушкилотҳо ва  арзишҳои он 

алоқаманд аст. Шаклгирии “Ман” - образ раванди марказии психологии давраи наврасӣ ба 

шумор рафта, дар баробари ин яке аз дастовардҳои муҳими он ба ҳисоб меравад. Аз рўйи 

натиҷаҳои бадастовардаи психологон, онҳое, ки дар ибтидои давраи  наврасӣ қарор 

доранд, дорои чунин хусусиятҳоянд: худбаҳодиҳии паст, муносибати манфӣ доштан 

нисбати сифатҳои худ, шармгинӣ ва ғайра. Ба ақидаи  И.В. Дубровин, наврас, мустақилӣ 

ва баробарии худро доим талаб менамояд, ҳол он ки барои амалӣ гаштани ин талаботҳо 

шароитҳои ҳам        физиологӣ, ҳам ақлӣ ва ҳам иҷтимоӣ мавҷуд нестанд. Танҳо дар 

фаъолиятҳои махсуси ҷамъиятӣ  ҳолатҳоеро вохӯрдан мумкин аст, ки наврас ба муносибати 

ҳақиқии  баробар бо калонсолон ворид мешавад. Махсусияти психологии ин воридшавӣ аз 

он иборат аст, ки дар он наврас ба системаи калони муносибатҳо ворид шуда, даъвои худро 

нисбат ба муносибат бо калонсолон, талаб мекунад. Дар синни хӯрди  наврасӣ, наврасон ба 

хулқу  атвори худ баҳо дода, рафтори худро идора карда наметавонанд, аммо дар синни 

калони  наврасӣ  амалҳои худро идора карда, кӯшиш мекунанд, ки рафтору кирдор ва 

муносибати худро бо одамони гирду атроф дуруст ба роҳ монанд. Дар синни  наврасӣ 

худтаъсиррасонӣ ва ба касе пайравӣ кардан пайдо мешавад. Ба воситаи худтарбиякунӣ ва 

худтакмилдиҳии наврас истеъдоду қобилият ва имкониятҳои  худро ҳаматарафа ташаккул 

дода, барои ба оянда омода шудани худро ёд мегирад. Инунин, як қатор сифатҳои мусбии 

иродавӣ ба монанди  пуртоқатӣ, ташаббускорӣ, қавииродагӣ, далерӣ, нотарсӣ ва ғайра 

ташаккул меёбанд. Рағбат соҳаи эмотсионалӣ ва иродавиро бо ҳам муттаҳид менамояд.  

Рағбати  кўдак ба «Ман»-и худ, ба имкониятҳо, қобилиятҳо ва  хусусиятҳои худ, дар ҳар   як 

давраи синнусолӣ дар шаклҳои гуногун  зоҳир  мегардад. Яъне, ҳар як давраи инкишофи 

синнусолӣ  моҳият ва  арзишҳои нави худро соҳиб мегардад. Шахс  тавассути дар системаи  

муносибатҳои ҷамъиятӣ иштирок намудан ва бо одамон муошират карданаш, худро ҳамчун 

субъекти ҳолат, амал ва   протсессҳои психикии худ, эҳсос карда, нисбат ба худаш чун 

«Ман»-е  муносибат мекунад, ки ба «дигарон»  муқобил аст. Дар айни замон бо он  алоқаи 
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зич дорад.  Мафҳуми «Ман» онро ифода мекунад, ки инсон дар гузаштаю  ҳозира ва оянда  

фарқияти худро дарк менамояд. «Ман», қатъи  назар ба дигаргуниаш дар вазъиятҳои 

гуногуни   ҳаётӣ, новобаста аз  тағйирёбии шуур,  ақидаю мақсадҳо  ҳамон «Ман»-ам, ки 

дирўз будам, айни замон ҳастам  ва дар оянда  ҳамон хел хоҳам буд. Мафҳуми «Ман худам»-

ро кўдаки сесола ба забон меорад ва ин маънои онро дорад, ки ў худро аз олами предметҳо 

ҷудо намуда,  фарқияташро бо одамони дигар дарк менамояд. Барои одами калон ин  

фарқият оддӣ  менамояд, лекин барои кўдак ин як  қадами калон дар роҳи  инкишоф 

мебошад. Дар синни  наврасӣ чунин  саволҳо  дар наврас ба миён меояд, ба монанди «Ман 

кӣ ҳастам», «Ман чӣ  кор карда метавонам», «Ман чӣ гунаам» ва      ғайраҳо, лекин он дар 

шакли нисбатан баланди инкишофи  худшиносӣ, ба    вуҷуд  меояд. 

Ба  ақидаи Т.Б. Барлас худбаҳодиҳӣ – ин баҳои одам нисбат ба худаш мебошад, яъне 

нисбат ба хусусиятҳо, арзишҳо ва қобилиятҳои худ.       Худбаҳодиҳӣ дар ягонагии ду 
омили дарбаргирандаи он ба шакл дароварда мешавад:  

• ратсионалӣ, ки донишҳои одамро дар бораи худи ў инъикос менамояд; 

• эмотсионалӣ бошад, онро инъикос менамояд, ки чӣ гуна ин донишҳоро одам қабул ва 

баҳогузорӣ менамояд; 

Њамин тариқ, ба андешаи Т.Б. Барлас, худбаҳодиҳӣ – ин хосияти дарк намудани 

мақсад ва мароми рафтору амалҳои худ, инчунин маҳорати баҳогузорӣ карда 

тавонистани имконияту қобилиятҳои худ, аз тарафи фард мебошад. 

Мувофиқи нуқтаи назари В.Н. Кунисина худбаҳодиҳӣ 3 – зинаи ченкунӣ дорад: 

- мувофиқ ё номувофиқ; 
- нисбатан баланд ё паст; 
- устувор ё ноустувор. 

Худбаҳодиҳии мувофиқ ба шахс имконият медиҳад, ки ба худ аз нуқтаи назари  

танқидӣ муносибат карда,  қувваю имкониятҳои худро барои   ҳалли масъалаҳои гуногун 

ва  талаботҳои атрофиён мувофиқ гардонад. Ин намуди худбаҳодиҳӣ шарти зарурии 

ташаккули шахсият мебошад.   Худбаҳодиҳии номувофиқ дар навбати худ ба ду намуд: 

худбаҳодиҳии   дараҷааш баланд ва худбаҳодиҳии   дараҷааш паст  ҷудо мешавад.  

Худбаҳодиҳии баланд нишонаи ба имкониятҳои худ аз будаш зиёд         баҳо  додани шахс 

мебошад. Ин намуди худбаҳодиҳӣ одатан шахсро ба зиддияти атрофиён дучор гардонида, 

барои ў ташкили муносибатҳои солимонаи байнишахсиро мушкил мегардонад. 

Худбаҳодиҳии паст нишонаи ба қобилияту имкониятҳои  худ боварӣ надоштани шахс 

мебошад. Вобаста ба он шахс дар  иҷрои фаъолият ташаббусро аз даст дода, нисбати худ  

қадрношиносӣ мекунад. Худбаҳодиҳии устувор – ин ба қобилияту имкониятҳои  худ 

боварии  қатъӣ  доштанро дар бар мегирад ва   худбаҳодиҳии ноустувор бошад баръакс, 

ба қобилият ва имкониятҳои  худ боварї надоштанро   зоҳир менамояд. Худбаҳодиҳӣ бо   

дараҷаи иддаои шахс  алоқаи зич дорад.   Дараҷаи иддао гуфта, дараҷаи дилхоҳи 

худбаҳодиҳии  шахсро мегўянд, ки ба дараҷаи душвориҳои мақсади шахс вобаста аст. 

Одатан, чунин  мақсадҳоест, ки мувофиқи  хоҳишу имконияти ўст ва  натиҷаест, ки онро 

соҳиб шудан мехоҳад. Дараҷаи иддаои шахсро дар сурати ба ў пешниҳод кардани 

масъалаҳои  дараҷаи   ҳаллашон гуногун муайян кардан мумкин аст. Дар чунин  ҳолат 

шахсони  дараҷаи иддаояшон баланд, озмоишро аз ҳалли масъалаи дараҷааш душвор 

шурўъ мекунанд ва шахсони  дараҷаи иддаояшон паст бошад, баръакс корро аз ҳалли 

масъалаҳои ҳаллашон осон оғоз менамоянд. Баъзан чунин шакли иддао рўй медиҳад, ки 

шахс кўшиши ба даст овардани  муваффақиятеро накарда, балки аз нобаробарии он ҳарф 

мезанад. Ў дар чунин  ҳолат, ё масъалаи душвор, ё осонро интихоб мекунад. Шахс 

масъалаи осонро  ҳал кардаистода, ба натиҷае   муваффақ мешавад ва дар сурати  ҳал 

карда натавонистани масъала, дараҷаи душвори ҳаллии онро сабаб мекунад ва аз ин 

образи «Ман»-и ў дигар намешавад. Хусусияти  фарқкунандаи  худбаҳодиҳии комил ба  

дараҷаи тафриқашуда расидааст, яъне инсон аниқу дақиқ дарк менамояд, ки дар кадом  

соҳа  қобилият дорад ва дар кадом намуди фаъолият натиҷаи  баландро ба даст оварда 

метавонад. Дар зинаҳои аввали инкшоф кўдак танҳо ба сифатҳои мавҷудбудаи ҷисмонияш 
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баҳогузорӣ менамояд, баъдан  баҳогузорӣ ва дарки  сифатҳои  ахлоқӣ  оғоз меёбад. 

Худбаҳодиҳӣ  оҳиста – оҳиста  ҳамчун ба сифати танзимгари муҳими рафтор, фаъолӣ дар 

таълим, меҳнат, муошират ва худтарбиятнамоии инсон, баромад менамояд.  Худшиносӣ 

ва худбаҳодиҳӣ дар фаъолияте  зоҳир  мегардад, ки бевосита дар зери таъсири омилҳои  

иҷтимоӣ, қарор дорад (масалан, муоширати  кўдак бо одамони  иҳотакарда). Ба андешаи 

А.И. Кравченко шаклгирии худбаҳодиҳӣ бо худмушоҳиданамоӣ, худидоранамоӣ  ва  

амалҳои фаъоли наврас  алоқаманд аст. Фаъолияти бозӣ, таълимї ва муошират доимо 

диққати кўдакро ба худ ҷалб менамоянд, ўро дар ҳолатҳое қарор медиҳанд, ки вай ба 

малакаҳои худ баҳо медиҳад, ин ё он хусусияти шахсиятро зоҳир менамояд ва ба 

талаботҳои муайян тобеъ мегардад. Дар шаклгирии худбаҳодиҳӣ асосан ду омил таъсири  

ҳалкунандаро мерасонад: муносибати атрофиён ва аз ҷониби наврас дарк намудани 

хусусиятҳои фаъолияти худ [6, C.125]. Дар ҳар як давраи синнусолӣ  ҳангоми шаклгирии  

худбаҳодиҳӣ, таъсири бевоситаро фаъолияти пешбаранда мебозад. Дар ибтидои синни 

хурди мактабӣ  фаъолияти пешбаранда ин фаъолияти бозӣ ба шумор меравад. Маҳз аз 

ҷараёни он  сатҳи шаклгирии  худбаҳодиҳӣ вобаста аст. Инчунин, вай бевосита ба 

пешравии таълим  алоқамандии  зич дорад.  

Тадқиқотҳои психологӣ  нишон  медиҳанд, ки худбаҳодиҳии кўдакони синни хӯрди   

мактабӣ  ҳоло мустақил набуда, ба онҳо бевосита баҳогузории одамони  иҳотакарда, махсусан 

баҳои муаллимон таъсир мерасонанд. Дар кўдакони хубхон одатан  худбаҳодиҳии бал анд 

баъзан аз меъёр зиёдтар дида мешавад. Дар кўдакони сустхон бошад, худбаҳодиҳии паст 

вомехўрад ва ин оҳиста – оҳиста ба он оварда мерасонад, ки дар онҳо  ноустуворӣ  ташвиши 

зиёд инкишоф ёфта, дар доираи ҳамсинфон худро бад ҳис менамоянд ва нисбати калонсолон 

беэҳтиромиро зоҳир менамоянд. Дар алоқамандӣ  бо худбаҳодиҳии баланд дар хонандагони 

хубхон, комплекси сифатҳои  шахсӣ  ба шакл дароварда мешавад. Хусусиятҳои асосии  

фарқкунандаи   онҳо ин устувории баланд,  боваринокӣ   ба худ, одати доим дар   ҷои аввал 

будан ва  ғайра мебошад. Ба имконият ва  қобилиятҳои худ кам баҳо додан  ё аз будаш зиёд  

баҳо  додан барои наврас на он  қадар таассуфовар аст. Вобаста ба меъёри балоғатрасӣ  дар 

наврас характер, хусусиятҳои рафтор дар ҷамъият, дарки    ҷамъият, талаботҳо  ва  маромҳо 

тағйир меёбад. 

А.А. Реан қайд менамояд, ки дар зинаи аввали синни  наврасӣ, яъне синни 12-13–

солагӣ, наврас муносибати манфиро нисбати худ раво медонад ва ин бевосита аз 

баҳогузории атрофиён, махсусан ҳамсолон вобаста аст. Дар баробари ин муносибати 

танқидонаи наврас нисбати худ, ташвишҳои норозигӣ ба худ бо ҷуръатшавии талаботи 

худэҳтиромкунӣ, тавсиф меёбад. Худбаҳодиҳӣ дар синну соли наврасї муносибатеро 

зоҳир менамояд, ки дар он образи худи ман ба «Ман»-и   идеалӣ таалуқ дорад. Дар зинаи 

дуюми ин давраи синусолӣ (14-15 солагӣ) «худбаҳодиҳии оперативӣ» ба вуҷуд меояд, ки 

муносибати кунунии наврасро нисбати худ, муайян менамояд. Ин худбаҳодиҳӣ дар асоси 

аз тарафи наврас муқоиса намудани хусусиятҳои шахсиятии худ, ба роҳ монда мешавад. 

Сарчашмаи дигари ҳисси калонсолӣ–ин камолоти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо 

ҳисси калонсолӣ дар шароите ба вуҷуд меояд, ки наврас дар муносибат бо калонсолон 

воқеан мавъқеи кўдакро ишғол намекунад, дар меҳнат шарик мешавад ва ӯҳдадориҳои 

муҳимро бар душ мегирад. Яке аз омилҳои аввалини инкишофи шахсият–ин фаъолии 

иҷтимоии худи ў ба ҳисоб меравад, ки ба азхуднамоии арзишҳои муайян равона шудааст. 

Инчунин, вай барои барқарор намудани муносибатҳо миёни калонсолон ва ҳамсолон, 

хизмат менамояд. Ташаккули камолоти иҷтимоӣ ин худ омодагии кўдакро ба воридшавии 

ҳаёти калонсолон, ҳамчун аъзои баробарҳуқуқ ва комил, таҷассум менамояд. Ин протсесс 

натанҳо инкишофи объективӣ, балки инкишофи субъективии омодагиро дар бар гирифта, 

барои аз худ кардани талаботҳои иҷтимоӣ равона шудааст. Мустақилии барвақт ва 

эътимоди одамони иҳотакарда, ба ҳисси калонсолии наврас натанҳо аз ҷиҳати иҷтимоӣ, 

инчунин аз ҷиҳати субъективӣ, мусоидат мекунад. Њисси калонсолии наврасон дар 
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натиҷаи муайян кардани як ё якчанд монандиҳо миёни худ ва калонсол (дар дониш, 

маҳорат, қувва ва ғ), инчунин дар ибтидои ба балоғатрасии ҷинсӣ, ба амал меояд.  Пайдо 

шудани «ҳисси калонсолӣ» дар наврасон ҳодисаи фавқулода нест. Наврас ҳис менамояд, 

ки қадаш баланд ва вазнаш афзуда истодааст, қувваи ҷисмонияш зиёд шуда, сохти 

организмаш ба калонсолон баробар шуда истодааст. Пайдо шудани ҳисси калонсолӣ аз як 

тараф натиҷаи инкишофи омили биологӣ – физиологии организм буда, аз тарафи дигар 

дастоварди таъсири муҳити иҳотакарда низ ба шумор меравад. Агар кўдак дар муносибат 

бо калонсолон мавқеи кўдакиро ишғол накунад ва бо калонсолон дар меҳнати коллективӣ 

фаъолона ширкат варзида, супоришҳои муайянро бо   ҳисси масъулияти баланд иҷро 

кунад, бе чуну чаро дар ў   ҳисси калонсолӣ ба шакл дароварда мешавад. Њисси калонсолӣ 

ба он оварда мерасонад, ки наврас новобастагии худро ба калонсолон нишон доданӣ 

шуда, ба тарзи суханронӣ, имою ишораҳо, ба тарзи рафтори онҳо пайравӣ менамояд ва 

дар ў бештар хоҳиши мустақилиятро ба даст овардан пайдо мешавад. Лекин дар ҳолати аз 

тарафи калонсолон ба эътибор нагирифтани   хусусиятҳои психологии наврасон 

сабабгори он мешавад, ки онҳо супоришҳои додаи калонсолонро дар вақташ иҷро 

намекунанд ва ё аз он саркашӣ мекунанд, обрў ва мавқеи калонсолонро ба назар 

намегиранд, ба рафтори волидайну муаллимон, инчунин шахсони калонсол ҳамеша аз 

нуқтаи назари танқидӣ, баҳогузорӣ мекунанд. Ҳодисаҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, 

ки дар баъзеи наврасон «ҳисси калонсолӣ» хело барвақт пайдо мешавад, ки онҳо аз як 

тараф кўшиши бештар ба даст овардани мустақилиятро доранд ва аз тарафи дигар бошад, 

боварии одамони калонсол боиси он мегардад, ки наврас на танҳо аз ҷиҳати   иҷтимоӣ, 

инчунин аз ҷиҳати физиологӣ худро ба калонсол монанд карда, баъзан рафторҳои 

ношоямро содир мекунад. Дар ин самт наврас ҳуқуқҳои калонсолонро маҳдуд карда бо 

ҳамин   ҳуқуқҳои худро васеъ мекунад ва талаб мекунад, ки калонсолон шахсияти ўро 

эҳтиром кунанд. Аксар калонсолон дар муносибат бо наврас ба мисли кўдак рафтор карда, 

хусусиятҳои психологӣ ва ҳисси калонсолии ўро ба эътибор намегиранд. Агар чунин 

муносибат то ба итмомрасии давраи наврасӣ идома ёбад, дар он сурат наврас дар рўҳияи 

саркашӣ, кибру ғурур ва тундмизоҷӣ тарбия меёбад. Калонсолон бояд фаромуш накунанд, 

ки пайдоиши «ҳисси калонсолӣ» ин зуҳуроти солим буда, набояд ба он фишор овард. 
Муносибати калонсолон бо наврас бояд дар асоси чорчўбаи муайяни шуурона ва 

системанок амалӣ гардад. Калонсолон назоратро бояд дар меъёри муайян нигоҳ доранд, 

зеро аз ҳад зиёд назорати баланд боиси асабонишавӣ ва дилгиршавии наврас мегардад ва 

баръакс беназоратии доимӣ низ ба вайроншавии хислатҳои рафтори наврас оварда 

мерасонад. Яъне аз ин бар меояд, ки наврас ҳоло ҳам ба назорати калонсолон вобаста аст. 

Назорат бояд доимӣ бошаду одилона. 

Барои беҳтар намудани муносибатҳо ва  сатҳи таълиму тарбия волидайнро мебояд, ки 

бо фарзандони худ  ҳамчун бо рафиқи наздик муносибат карда, дар  иҷрои корҳои оилавӣ 

нуқтаи назари ўро низ пурсон шаванд. Ба онҳо инчунин маҳорат ва малакаҳои фаъолияти 

ҷамъиятиро омузонанд. Мустақилии наврасро эътироф карда, ё онро бояд инкишоф диҳанд 

ва дар онҳо сифатҳои  маънавӣ – ахлоқиро тарбият намоянд. Ҳамаи ин имконият медиҳад, 

ки миёни наврасу волидайн муносибати дўстона, якдигарфаҳмӣ, ҳисси ҳурмату эҳтиром, 

дастгирии якдигар ва ғайраҳо, ба вуҷуд оянд. 
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ХУДБАҲОДИҲӢ ВА ЗУЊУРОТИ ОН ДАР НАВРАСОНИ АЪЛОХОН 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар баъзе наврасоне, ки худбањодињии баланд доранд, «ҳисси  

калонсолӣ» хело барвақт пайдо мешавад, ки  онҳо аз як тараф кўшиши бештар ба даст овардани 
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мустақилиятро доранд ва аз тарафи дигар бошад, боварии одамони калонсол боиси он мегардад, ки наврас 

на танҳо аз ҷиҳати   иҷтимоӣ, инчунин аз ҷиҳати  физиологӣ  худро ба калонсол монанд карда, баъзан 

рафторҳои ношоямро содир мекунад. Дар ин самт наврас ҳуқуқҳои калонсолонро маҳдуд карда бо  ҳамин   

ҳуқуқҳои худро васеъ мекунад ва талаб мекунад, ки калонсолон шахсияти ўро эҳтиром кунанд. Муносибати 

калонсолон бо наврас бояд дар асоси чорчўбаи муайяни шуурона ва системанок амалӣ гардад. Калонсолон 

назоратро бояд дар меъёри муайян нигоҳ доранд, зеро аз ҳад зиёд назорати баланд боиси асабонишавӣ ва 

дилгиршавии наврас мегардад ва баръакс беназоратии доимӣ низ ба вайроншавии хислатҳои рафтори наврас 

оварда мерасонад. Яъне, аз ин бар меояд, ки наврас ҳоло ҳам ба назорати калонсолон вобаста аст.  
Калидвожањо: наврас, калонсолон, худбањодињї, худбањодињии паст, худбањодињии миёна, 

худбањодињии баланд, дараљаи иддао, њисси калонсолї, муносибат, назорат. 
 

САМООЦЕНКА И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ У УСПЕВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ 
Наблюдения показывают, что у некоторых подростков, которые имеют высокий уровень  самооценки 

рано проявлется “чувство взрослости”, поэтому они больше чем другие стараются приобрести 
самостоятельности, а доверительное отношение взрослых к ним приводит к тому, что они не только со 
стороны социальности, но физиологически равняют себя с взрослыми и совершают необдуманные поступки. 
В этом направлении подросток сужая права взрослых расширяет свои права и требует, что бы взрослые 
уважали его личность.  Взаимоотношение взрослых с подростком должно осуществлятся  в рамках 
сознательности  и   систематичности.  Контроль за подростком должно осуществляться на необходимом 
уровне. Сверх нормативное контролирование поступки  подростка приводит к скучности и спыльчивости, а  
постоянное безпечность приводить к отрицательным свойством личности подростка.   Это доказывает, что 
подросток все ещё должен находиться под необходимом контролем вэрослых.  Котроль должен бить 
постоянным, но справедливым.   

Ключевые слова: подросток, взрослые, самооценка, низкое самооценка, средное  самооценка, высокое 
самооценка, уровень притязаний, чувство взрослости, отношение, контроль. 

 
SELF-ASSESSMENT AND ITS MANIFESTATIONS IN SUCCESSFUL ADOLESCENTS 

Observations show that some adolescents who have a high level of self-esteem early show a "feeling of 
adulthood," so they try more than others to gain independence, and adults' trust in them leads to the fact that they 
equate themselves with adults not only from the side of sociality, but physiologically and perform rash actions. In this 
direction, the teenager narrowing the rights of adults expands his rights and demands that adults respect his 
personality. The relationship between adults and adolescents should be carried out within the framework of 
consciousness and systematicity. Control of the teenage should be carried out at the required level. Beyond the 
normative control of the act of a teenager leads to boring and sprinkling, and constant sleeplessness leads to a negative 
property of the personality of the teenager.  

Keywords: teenager, adults, self-esteem, low self-esteem, average self-esteem, high self-esteem, level of claims, 
feeling of adulthood, attitude, control. 

Сведения об авторе: Шарипова Мино Мирзошарифовна – магистрант второго курса факультета 
философии Таджикского национального университета. Телефон: 902-62-40-04 
 

Information about the author: Sharipova Mino Mirzosharifovna – second-year master`s student of Faculty of 

Philosophy. Phone: 902-62-40-04 

 
 

АҚИДАҲОИ НАКӮКОРӢ ВА КӮМАКРАСОНӢ ДАР АФКОРИ МУТАФАККИРОНИ 

ШАРҚ ТО ДАВРАИ ИСЛОМ 
 

Ошурова Фахрия 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ҳамасола дар ҷаҳон Рӯзи байналмилалии накӯкорӣ  13-уми ноябр ҷашн гирифта 

мешавад. Накӯкорӣ ва кӯмакрасонӣ ин сиёсат ва амалест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

пайгирӣ менамоянд. Миллати мо тӯли тамоми таърихи ҳастии худ кирдори некиву 

накӯкориро пешаи худ намудааст ва имрӯз ҳам аз дар ин ҷодаҳо қавитару бовариноктар 

қадам мезанад.  

Масъалањои њифзи иљтимоии ањолї, бахусус кӯмаки иљтимоии ниёзмандон, маъюбон, 

кўдакони ятиму бесаробонмонда, меҳтарони љангу мењнат ва оилањои камбизоат, инчунин, 
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дастрасии онњо ба хизматрасонии тиббї ва иљтимої дар мадди назари Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон ќарор дорад. Тавре Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон 
26 январи соли 2021 дар Паёми навбатиашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 

изњор намуданд: “Ҳукумати кишвар ба масъалаи ҳифзи саломатӣ ва нигоҳубини ятимону 

маъюбон ва пиронсолону бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда, барои беҳтар 

сохтани шароити иҷтимоии онҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. Халқи 

шарафманди тоҷик нангу номуси ватандорӣ ва ҳисси баланди миллӣ дорад ва бо чунин 

хислатҳои неку созандаи худ метавонад иқдомоти аз имрӯза ҳам бештарро амалӣ карда, 

Ватани муқаддаси худро ба кишвари ободу пешрафта ва ҳамқадами ҷаҳони муосир табдил 

диҳад” [7]. 

Таҳлили осори мутафаккирони антиқа нишон медиҳад, ки дар Юнон ва Рими Қадим 

анъанаҳои накӯкорӣ, кӯмаки иҷтимоӣ ва ёрии иҷтимоӣ рушд карда буданд. Дар байни 

кӯмакҳои иҷтимоии анъанавии Юнони Қадим бахшидани қарзи ғуломӣ, харидани 

асирафтодагони фурӯхташуда, ба аҳолї ташкили хӯроки нисфирӯзии ройгон ва монанди 

инҳоро номбар намудан мумкин аст. Аз асрҳои VI-уми то мелод дар Афина бахшоишҳои 

гуногун дар шакли пул, либос, хӯрока ва ғайра ҷамъоварӣ гардида, ба шахсони 

эҳтиёљманди шаҳр тақсим карда мешуд. Маҳз дар Юнони Қадим аввалин маротиба 

мафҳумҳои "популизм" (ба шаҳрвандони озод аз хазинаи давлат пул тақсим кардан) ва 

"филантропия" пайдо шудаанд.  Дар Рими Қадим низ анъанаҳои накӯкорӣ ва кӯмакрасонӣ 

хеле рушд карда буд, аз ҳисоби хайрияҳо ба эҳтиёљмандон хӯроки бепул тақсим мекарданд, 

масҷиду ҳамомҳои ҷамъиятӣ бунёд менамуданд. Дар Рими Қадим кӯмаки иҷтимоӣ 

хусусиятҳои худро дошт, махсусан, ташкили ёрии иҷтимоӣ бо кӯдакон фарқ менамуд. Дар 

Рими Қадим ба кӯдакони ятим, бесаробонмонда ва кӯдакони оилаҳои камбизоат дар сатҳи 

давлатӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда мешуд. Барои кӯмак ба кӯдакони ятим муассисаҳои 

хайриявӣ таъсис дода шуда буданд (махсусан, дар давраи ҳукумронии император Август 

солҳои 30-уми то милод). Ташкилнамоии фондҳои хайриявӣ ва кӯмакрасонии хусусӣ низ 

хеле ривоҷ ёфта буд. Дар давраи ҳукумронии императори Рими Қадим Сезар барои паст 

намудани шиддати камбизоатӣ барои бекорон ҷойҳои корӣ пешниҳод менамуданд. 

Камбизоатон дар ҳамаи шаҳрҳои Италия аз андози манзил озод гардида буданд. Шахсоне, 

ки аз офатҳои табиӣ ва ё бемориҳои сироятӣ зарар медиданд, давлат ҷубронпулиҳо пардохт 

менамуд. Барои ҳарбиёне, ки дар амалиётҳои ҷангӣ маъюб мегардиданд, қитъаҳои замин 

тақсим карда дода мешуд. Заминдорони сарватманд вазифадор гардида буданд, ки ба 

шаҳрвандони камбизоат гандум тақсим карда диҳанд. Кӯмаки иҷтимоии мансабдорон ба 

шахсони эҳтиёҷманд дар шакли тақсимоти пул ва нон дар давраҳои интихоби довталабон 

ба мансабҳои давлатӣ авҷ мегирифт. Ахлоқ ҳамчун зербинои асосии шуури ҷамъиятӣ дар 

пайдоиш ва таҳкими давлат нақши бузургеро дорад. Аз ин рӯ, масъалаҳои ахлоқ дар 

таълимонти мутафаккирони Шарқ бо консепсияҳои динӣ-фалсафӣ омехта шуда, ҳаллу 

фасли худро ёфтаанд. Чунин мафҳумҳои иҷтимоӣ, ба монанди «ёрии байниҳамдигарӣ», 

«адолат», «накӯкорӣ», “кӯмакрасонӣ” ва ғайраҳо дар замони мо бештар мазмуни ахлоқӣ 

доранд. Таълимoти иҷтимoии фopсу тoҷик дopoи таъpихи ниҳoят куҳану тӯлoнӣ буда, 

мактабу pавияҳoи пуpмӯҳтавoи гунoгун ва ҳазopoн ҳакимoну мутафаккиpoни нуктасанҷу 

фаpзoнаpo фаpoгиp мебoшад. Мактабу pавияҳoи гунoгуни oн саpшopи андаpзҳoи ҳакимoна 

ва афкopи иҷтимoӣ буда, даp тӯли таъpих ва гузашти айём тағйиpу табдил ёфта, бoю ғанӣ 

гаpдидааст.  Саpчашмаи назаpиву маънавии афкopи иҷтимoии асpимиёнагии фopсу тoҷик 

таълимoтҳoи иҷтимoии тoислoмии маpдуми opиёитабop – заpдуштия, мoнавия ва маздакия 

маҳсуб мешавад. Ин таълимoтҳo ба сифати саpчашмаи назаpии бумии oнҳo хидмат 

каpдаанд. Даp pушду камoли афкopи иҷтимoии асpимиёнагии фopсу тoҷик саҳм ва нақши 

маъpуфтаpин ҳакимoну нoбиғаҳoи oн – Ибни Poвандӣ, Абӯбакpи Poзӣ, Абӯpайҳoни 

Беpунӣ, Абӯнасpи Фopoбӣ, Шайхуppаис Абӯалӣ ибни Синo, Ҳаким Нoсиpи Хусpави 

Қубoдиёнӣ, Хoҷа Насиpиддини Тусӣ, Қутбуддини Шеpoзӣ, Аҳмади Дониш ва дигаpoн 

бузуpг аст. Аќидањои ахлоқии халќњои тољику форс ва ќавмњои њамасли онњо дорои таърихи 
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беш аз ду њазорсола мебошад. Нахустин мактабњои фалсафии он – њикмати хусравонї, 
фалсафаи муѓон, зурвония ва машшоияи даврони сосонианд, ки дар ањди бостон ва ибтидои 
асрњои миёна роиљ буданд. Таълимоти зардуштия, монавия ва маздакия, ки дар он даврон 

ривољи тоза доштанд, саршор аз маънињои накӯкорї ва кӯмакрасонӣ буданд. Назарияњои 

зиёде, ки ин мактабњо ва намояндагони онон дар мавриди накӯкорӣ ва кӯмакрасонӣ 

пешниҳод кардаанд, далели рушди аќидањои ахлоқии халќи тољик дар ањди ќадим аст. 
Аќидањои иљтимоии халќи тољик дар ањди ќадим дар дини Зардуштия ва китоби он 

“Авесто” инъикос гардидаанд. Зардушт кўшидааст, ба мубрамтарин масъалањои њаёти 
инсонї равшанї андозад. Фалсафаи амалии вай аз њидоят ба ахлоќи њамидаву њасана, ки ба 
гуфтору пиндор ва рафтори нек асос ёфтааст, сар шуда, то масоили бунёди оилаи солења, 
кишоварзию ободонии олам ва истиќрори љомеаи адолатпеша ва ѓайра доман пањн 
кардааст [4, с. 41]. Нуктањои диалектикии масоили иљтимоии зардуштия ин фикрро таъйид 
менамояд. Кишоварзию чорводорї, ки дар таълимоти зардуштия мартабаи хеле баланд 
дорад, аз шарифтарин машѓулиятњо дониста шудааст. Хушбахтии одамон аз кишоварзию 
муќаддас доштани замин вобаста аст. Ба аќидаи Зардушт, њосилхез гардонидани замин ба 
дањ њазор дуохонї ва сад ќурбонї баробар аст. Парвариши чорвои нафърасонро низ аз 
аъмоли неки инсонї медонад. Зардуштия бењдошти вазъи моддии мардумро таќозо мекард, 
зеро пайѓамбари зардуштї мўътаќид буд, ки фаќир ва бенаво шахси хушахлоќ ва дорои 
ахлоќи њамида буда наметавонад. Дар андешањои ахлоќии зардуштия, ки бар пояи 
гуфтори нек, пиндори нек ва рафтори нек ќарор гирифтааст. «Авесто» пайваста дар бораи 
гуфтори нек, пиндори нек ва рафтори нек бањс намуда, маќоми њар яки онњоро таъин 
кардааст. Аз гуфтањои «Авесто» натиља метавон гирифт, ки асли асосї ва пояи умумии 
ахлоќи зардуштї мањз гуфтори нек аст. Пиндори нек аз назари зардуштиён, аз нияти нек 
иборат аст, ки мутобиќ ба рўњи ќонуни Ањуромаздо мебошад. Зардуштия таъин мекунад, 
ки барои он ки инсон дар густариш додани хайр ва пирўзии он ба Ањуромаздо мадад 
расонад, ўро зарур аст, ки рафтори нек зоњир намояд ва садди роњи њама гуна шар гардад. 
Мањз ба хотири саодатмандии мардум инсонро зарур аст, ки гуфтори нек ва рафтори некро 
мояи ахлоќи худ ќарор бидињад. Наќши таълимоти фалсафии зардуштия дар рушду ривољи 
таълимотњои фалсафии минбаъдаи форсу тољик – монавия ва маздакия бузург аст. 

Ақидаҳои накӯкорӣ ва кӯмакрасонӣ дар дигар таълимотҳои иҷтимоӣ-динии мактабу равия 

ва ҷараёнҳои динии халқҳои ориёнажоди Шарқ, мисли монавия ва маздакия ифода ёфтаанд. 
Маздак ташвиќ мекард, ки њама одамон њуќуќи баробар доранд ва нобаробариро барњам 
додан лозим аст ва Худо неъмати оламро барои њамин офарид, ки мардум онро байни худ 
аз рўи инсоф таќсим кунанд, вале мардум дар ин кор ноинсофї карданд [5, с. 44] Талаби 
одилона таќсим кардани неъматњои моддї ва талаби барњам додани нобаробарї мусоидат 

намуд, ки таълимоти Маздак, пеш аз њама, дар байни зироаткорони ҷамоат пањн шавад [9, 
с. 68].  

Хулоса,  таълимотҳои мутафаккирони Шарқ бо консепсияҳои динӣ-фалсафӣ омехта 

шуда, ҳаллу фасли худро ёфтаанд. Мафҳумҳои иҷтимоӣ, ба монанди «ёрии 

байниҳамдигарӣ», «адолат», «накӯкорӣ», “кӯмакрасонӣ” ва ғайраҳо дар замони мо бештар 

мазмуни ахлоқӣ доранд. Таълимoти иҷтимoии фopсу тoҷик дopoи таъpихи ниҳoят куҳану 

тӯлoнӣ буда, мактабу pавияҳoи пуpмӯҳтавoи гунoгун ва ҳазopoн ҳакимoну мутафаккиpoни 

нуктасанҷу фаpзoнаpo фаpoгиp мебoшад.  
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АҚИДАҲОИ НАКӮКОРӢ ВА КӮМАКРАСОНӢ ДАР АФКОРИ МУТАФАККИРОНИ ШАРҚ  ТО 
ДАВРАИ ИСЛОМ 

Дар мақола масъалаҳои накӯкорӣ ва кӯмакрасонӣ, њифзи иљтимоии ањолї, кӯмаки иљтимоии 

ниёзмандон, маъюбон, кўдакони ятиму бесаробонмонда ва оилањои камбизоат, осори мутаффакирони Шарқи 

Қадим дар бораи накӯкорӣ, кӯмаки иҷтимоӣ ва ёрии иҷтимоӣ дида баромада шудааст. Ба ақидаи муаллиф 

ахлоқ ҳамчун зербинои асосии шуури ҷамъиятӣ дар пайдоиш ва таҳкими ҷомеа ва  давлат нақши бузургеро 

доро мебошад.  Аќидањои ахлоқии халќњои тољику форс таърихи беш аз ду њазорсола дошта, нахустин 

мактабњои фалсафии он – њикмати хусравонї, фалсафаи муѓон, зурвония ва машшоияи даврони сосонӣ ба 
шумор мераванд. Таълимоти зардуштия, монавия ва маздакия, ки дар он даврон ривољи тоза доштанд, саршор 

аз маънињои накӯкори ва кӯмакрасонӣ буданд.  

Калидвожањо: накӯкорӣ, кӯмакрасонӣ, њифзи иљтимоии ањолї, ятим, маъюб, пиронсолон, бепарастор, 

эҳтиёҷманд, филантропия, адолат, заpдуштия, мoнавия, маздакия,  Авесто, камбизоат,  худшиносӣ,  
худошиносї. 

 
ИДЕЯ ДОБРОДЕЯТЕЛЬСТВА И ВЗАИМОПОМОЩИ В УЧЕНИЯХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА ДО  

ИСЛАМСКОГО ПЕРИОДА 
В статье рассматриваются вопросы благотворительности и социальной помощи малообеспеченным, 

инвалидам, детям – сиротам и малообеспеченным семьям, наследие мыслителей Древного Востока о 
благотворительности и социальной помощи. По мнению автора, мораль как главная основа общественного 
сознания имеет большой план возникнавения и укрепления общества и государства. Таджико – персидская 
моральная идеология имеет более чем двухтысячелетнию историю.  Ее первым философскими школами были 
мудрость Хусрава, философия Мугана, учение зурванизм и машшаизм периода Сасанидов. Учения 
зороастризма – моманизм и маздакизм, которые в то время находились на гране своего развития, содержали в 
себе значения доброты и помощи.  

Ключевые слова: благотворительность, помощь, социального защита, сирота, инвалид, пожилой, 
бездомный, малообеспеченный, благотворительность, справедливость, зоростризм, монашество, маздакия, 
Авеста, бедные, самопазнания. 

 
THE IDEAS OF VIRTUE AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE PRE-ISLAMIC TEACHINGS OF EASTERN 

THINKERS  
The article deals with the issues of charity and social protection of the population, social assistance to the needy, 

disabled people, orphans and low – income favilies, the heritage of the thinkers of the Ancient East about charity and 
social assistance. According to the author, morality as the main basis of social consciousness has a large plan for the 
emergence and strengthening of society and the state. Tajik – Persian moral ideology has more than two thousand 
years of history. Their first philosophical schools were the wisdom of Khusrav, the philosophy of Mugan, the teachings 
of Zurvanism and Mashaism and Mazdakism, which were on the brink of their development at the time, сontained 
the meanings of kindness and help. 

Keywords: charity, help, social protection, orphan, disabled person, elderly, homeless, needy, charity, justice, 
Zoroastrianism, monasticism, mazdaria, Avesta, poor, self – knowledge. 
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА – ФИЛОЛОГИЯ И 
ЖУРНАЛИСТИКА 

 
 

НАЗМИ СИЁСИИ ТОЉИК ДАР ОҒОЗИ ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ ВА МАСЪАЛАЊОИ 

БАЙНАЛХАЛЌӢ 
 

Раҳимзода Н.К.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ба вуљуд омадани матбуот, хусусан шабакаи љаҳонии Интернет ва пасон ба миён 
омадани сомонаву шабакањои иљтимої ќисман доираи адабиётро танг кард. Дар ин раванд, 
паст шудани мавќеи адабиёт нисбат ба журналистикаи иљтимої мушоњида шуд, аммо ин 
љойгузинї ба публисистикаи сиёсї ва шеъри сиёсї таъсир расонида натавонист. Зеро “аз 
замоне ки матбуот падид омад, назми публисистї низ ривољ ёфт. То замони тавлиди 
матбуот низ мављудияти он инкор намегардад, аммо бо омадани мабуот ин навъи назм 
минбари худро пайдо кард, ки муљиби доман афрохтанаш гардид” [3]. Хусусияти аслии 
шеъри иљтимої-сиёсї ин навиштану тањлил ва инъикоси воќеоти замон аст. Назми иљтимої 
дар замони истиќлолият дар ифодаи фикр, инъикоси авзои иљтимоии љомеа, тарѓибу 
ташвиќи сиёсат ва њифзу нигањдории манфиатњои ватан доманаи васеъ ва бењудудро фаро 
мегирад. Дар ин радиф, инъикоси воќеаву рўйдодњои таърихї ва сиёсии хусусияти 
байналхалќидошта аз эътибор дур нест. Чун адибони замон, ки њамќадами ваќт буданд, 
эљодиёташон аз тасвири рўйдодњои сиёсї ва байналхалќї холї буда наметавонист. 

Ҳамқадамии шоирон боиси эљоди шеърҳои иљтимої ва ривољи назми публисистї гардид. 

Инъикоси воқеот бо истифода аз назми публисистї, ки аллакай муњаќќиќони соња И. 
Усмонов, П. Гулмуродзода ва А. Саъдуллоев шеъри иљтимоиро “шеъри публисистї” [7, 55] 
эътироф кардаанд. Зеро дар адабиёт агар шеър аз рўйи тахайюл ва фантазияи шоир эљод 
гардад, онро наметавонем шеъри иљтимої номид. Аммо агар он дар таъсири як њодисаи 
сиёсї ва ё авзои ваќтии љомеа эљод шавад, пас метавон гуфт, ки ин шеър дар назми 
публисистї навишта шудааст. Пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, 9-уми 
сенятбри соли 1991, сањифаи нави адабиёти тољик оѓоз ёфт, ки он минбаъд пешбаранда ва 
њифзкунандаи сиёсат ва ањдофи пешгирифтаи Њукумат ва давлат гардид. Бо баробари 
расидан ба истиќлолият дар соњаи адабиёт бисёр дигаргунињои такондињанда ба вуљуд 
омад. Адибони тољик дар вокуниш ба чандин воќеоти дањшатбори дохилї ва хориљї 
тавонистаанд бо шеърњояшон бетараф набудани хешро ба зуњуроти номатлуби замон исбот 
кунанд. Пас дарк кардан мумкин аст, ки шоири иљтимої ва шеъри иљтимої дар њар замон 
вобаста ба сиёсати замон ва авзои иљтимоии мардум эљод мешавад. Заминагузорї барои 

шеъри иљтимої аз замони бозсозии Шўравї оғоз гардида буд. Зеро дар ин вақт, ки муддати 
чанд солро фаро гирифт, ањли эљод тавонистанд барои офариниши шеъри сиёсї ва доман 
афрохтани публисистикаи сиёсї талош кунанд. Ин раванд то ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї доман афрохт ва ба нуќтањои њадафрас расид. 

“Дастоварди асосии бозсозї вусъату равнаќ гирифтани публисистикаи сиёсї, 
бамаротиб сиёсатдон шудану ба сиёсат сахт гаравидани ањли љомеа, фошофош гуфтани 
камбудию љиноятњои солњои ќабл, иброзу зикри “дард”-у “касалї”-њои солњо шифонаёфта 
ва ба ин васила, боло рафтани худшиносиву ифтихори миллї, дарки воќеии њуќуќу озодии 
фардии шахс, итминон ба неруи шахсии хеш, љасорати инсонї ва амсоли инњост” [1, 172]. 
Яъне, метавон гуфт, ки дар замони пеш аз истиќлолият шеъри публисистї то андозае 
доман фарох карда, на фаќат ба масъалањои дохилї, балки ба масоили байналхалќї низ 
ворид шуд. Ин вуруди шеъри публисистї ба њамрадифии авзои замон сабаб шуд, ки шеъри 
иљтимої ва сиёсии адабиёти тољикро тамоми форсизабонони љањон хонанд ва ибрози 
аќида кунанд. Яъне, “оѓози шеъри сиёсї-иљтимої дар Тољикистонро метавон бо 
тањаввулоти адабии давраи машрубият ва пас аз он муртабит номид” [1, 101]. 

Инкишоф ва рушди ин раванд низ аз адибон ва публисистони замони муосир, ки ба 

фазои баҳсҳои доманадори шабакаҳои иљтимої ворид шудаанд, вобастагии зиёд дорад. 
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“Асри бистро барои тамоми назми публисистии љањон метавон нуќтаи кулминатсионї 
номид” [3]. Чун њар сањифаи адабиёти даврањои гуногуни тољикро вараќ мезанем, 
минљумла ашъор, эљодиёт ва куллиёти адибону шоирон моломоли шеъри иљтимої ва 
сиёсї аст. Инро низ метавон “табаддулоти шеърї” номид. Зеро “рушду такомули адабиёти 
мустанади муосир низ ба фаъолияти рўзноманигорону публисистии адибони тољик 
иртибот дорад” [6, 95], ки идораи ин раванд низ ба эљодиёти онон алоќамандї дорад. Пас 
аз истиќлолият оѓози љанги шањрвандї дар кишвар боис гардид, ки шумори ашъори 
даъватии шоирону нависандагон барои барќарор кардани сулњ зиёд гардад. Дар замони 
љанг шеърњои шиорї ва даъват, ки сирф ба масъалањои байналхалќї ва минтаќа, масоили 
њифзи њуќуќи инсон ва њимояи манфиати онњо нигаронида шуда буданд, ба маротиб зиёд 
шуд. Хусусан, ин гурўњи даъватњо дар замони љанг хеле зиёд дар сањифањои адабиёт ва 
матбуот ба чашм мерасанд, ки боиси ба вуљуд омадани майдони васеи бањсњои тўлонї 

гардиданд. Лоиқ Шералї аз зумраи он шоиронест, ки назми ў инъикосгари таърихномаи 

адабиёти навини тољик аст. Ашъори Лоиқ моломоли дарси хештаншиносиву ватандўстї 
ва минбари виљдон ва ровии армони халќаш мебошад. Шоир дар масъалањои миллатхоњї 
ва хештаншиносї шеърњои зиёд эљод кардааст, ки боиси бањсњои тўлонї гардиданд. 
Ашъори умдатари шоир дар даврони љанги шањрвандї эљод гардиданд, ки љумла њамаи 
онњо инъикосгари љангњои тањмилии даврон буд. 

“Фољиаи солњои 90-ум дар Тољикистон дар осори Лоиќ - шоире, ки мањз ба шарофати 
офаридањои ў дар адабиёти кунунии мо баёни тафаккури миллї расм гардида буд, таъсири 
бисёр амиќ ва муассир гузошт” [5, 118]. Ў њељ гоњ хастагиро дар эљоди шеъри миллї ва 
миллатхоњї њис намекард ва мањз њамин сабаб гардид, ки “осори индавраи шоир саросар 
лабрези њасрату дард аст аз хорию афтодагї, забунию бечорагии миллати тољик, аз 
хештанношиносї, аз пора-пора шудани он ба мањалњо, аз вайронию ноободии кишвар, аз 
он ки ин сарзамини замоне ободу ором имрўз ба маргистон, ба кушторгоњ, ба мурдахона, 
ба ошёни камону камонгарон табдил ёфтаааст” [5, 118]. Шоир бо алам њасрати мардумеро, 
ки чанд сол пеш дар васфаш шеърњои ифтихорї мегуфт, акнун имрўз “марсияхонї” 
мекунад. Аммо афсўс, ки хуни ноњаќ мерезад ва ноњаќон миллату ватанро пора карданд. 
Шеърњои Лоиќ аксарияташон аз эътиќод ва интиќодњои сахти шоир маншаъ мегиранд, ки 
эљоди чунин шеър дар замони худ ба монанди њаракат кардан ба муќобили маљро аст. 
Шеърњои Лоиќ рўйрост, ошкоро ва њадафрас буданд. Дар солњои љанги шањрвандии 
хонумонсўз миллати тољик чандин нобиѓањои илм ва фарњангро аз даст дод, ки боиси доѓи 
љомеа гардид. Айнан чунин дар он солњои љанги бародаркўшї чандин олимону 
журналистони номдори кишвар хуни ноњаќашон барои гуфтани њаќиќат рехта шуд. 
Вобаста ба шинохти ѓосибони бедину беватан шоир дар шеъри зер, ки 28-уми августи соли 
1997 таълиф шудааст, чунин меорад: 

Маро, тољикро, тољикон, шукри Худо, накуштаанд њанўз. 
Бо тири тапончањо ва мусалсал ва хумпораандоз – 
мисли Осимї, Исњоќї, Ѓуломї ва Олимпур (даст марезод)! 
Ман зиндаам њанўз, 
Вале куштаанд ва куштатарам аз эшон, 
Чи ихлоси маро, 
Имони маро,  
Эътиќоди маро куштаанд [8, 261]. 

Дар мисраъњои шеърї Лоиќ сухан аз забони ѓурамаргони нобиѓањои миллати тољик 
Осимї, Исњоќї, Ѓуломї ва Олимпур мегўяд, ки љумла њамаи эшон дар солњои љанги 
шањрвандї аз тири ноњаќи душман кушта шуда буданд. 

Муњиддин Олимпур 13 декабри соли 1995 дар шарњи Душанбе аз дасти нањзатиён 
берањмона кушта шуд. Олимпур, ки он ваќт њамчун хабарнигори бахши тољикии радиои 
ВВС дар шањри Душанбе фаъолият мекард, аз барои њаќиќатгўињояш ба ќатл расонида 

шуд. Баъдан “Суди Олии Љумҳурии Тољикистон соли 2003 сокинони шаҳри Ваҳдат Адҳам 

Тоиров ва Назрибек Давлатовро ба қатли Муҳиддин Олимпур гунаҳкор дониста, аз озодї 

маҳрум карда буд. Вобаста ба ҳамин љиноят соли 2007 шаҳрванди дигари Тољикистон 

Аслам Усмонов ба муҳлати 15 сол аз озодї маҳрум шуд. Насрулло Шарифов баъди 
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куштори Олимпур ба Русия фирор карда буд. Мақомоти муҳофизи қонуни Русия ўро дар 

шаҳри Санкт-Петербург барои талаю торољ ба муҳлати 7 сол ҳабс карда буданд. Баъдан 

мувофиқи дархости Прокуратураи генералии Тољикистон Насрулло Шарифов ба 

мақомоти дахлдори љумҳурї супорида, равонаи зиндон шуд” [4]. Айнан ин талафот ва ин 
дарди миллатро Лоиќ ба ояндагон дар шеъраш хабар медињад: 

Ва ман як мушт сутхони хушк мондаам. 
Рагњоям туњї аз хуни ифтихори миллат. 
Ба санги мазори эътиќоди ман 
Кї катиба менависад? 
Ва чї менависад? [8, 261]. 

Ў хитоб мекунад, ки “ман зиндаам њанўз”, вале афсус, ки эшонро куштанд ва миллати 
тољик талафот дид. Аммо “рагњои” эшонро ифтихор аз миллат ва давлат аст. Акнун ба 
сари санги ќабристони мурдагон чї нависанд, њайронанд. Эљоди худи њамин шеър аз 
љониби Лоиќ Шералї дар солњои њанўз оташи љанг хомўш набуда, худ исботи нотарс ва 
њаќиќатгў будани шоирро нишон медињад. Мо метавонем дар дигар шеърњои шоир ин 
масъаларо рўшантар созем. 

Чун набуд дидаваре, њаќназаре дар бари халќ, 
Барфу борони бало рехт ба фарќи сари халќ. 
Сангдил баски фузун дар ин сангистон, 
Дили санг об шуд аз оњи модари халќ [8, 410]. 

Шоир таъкид ба он мекунад, ки дар он даврони хунрезї “дидаваре, њаќназаре” дар 
байни халќ набуд. Танњо дар ин ваќт ба сари халќи аламдидаи тољик “барфу борони бало 
мерехт”, зеро кўрдилону хоинони миллат давлатро ба харобазор табдил доданд. Дар 
идома шоир аз маркази мољароњо ёдовар мешавад, ки: 

Дар Душанбе зи шару шўр замин меларзид, 
Минбари чанд љигаррехта шуд минбари халќ. 

Дар маркази муноќишаву тохтутозњои солњои љанг шањри Душанбе, ки ањолї ба ду 
майдон “Озодї” ва “Шањидон” таќсим шуда буданд, аз “шару шўр замин меларзид”. Дар 
он ваќт чанд тан аз “љигаррехта” минбари халќро ба даст гирифта, тамаъ аз њукумат ва 
њокимият мекарданд. Аммо дар миён халќи бегуноњ дар азоб ва зери зулм буданд. Ин ва 
дигар шеърњои адибони даврро мисол овардан мумкин аст, ки инъикосгари дарди 
њамонваќтинаи љомеа буд. Њамзамон дар замони истиќлолият шоирони забардасти тољик 
дар вокуниш ба чандин масъалањои байналхалќї ва минтаќа садо баланд карда, бетараф 
набудани назми тољикро ба ин масоил нишон додаанд. Инњо боис гардид, ки як шеър 
баробари чандин хабару маќолањо истодагарї карда, мавќеи устуворро соњиб гардад. Дар 
баробари ин, ба вокунишњои сахти муќобил рў ба рў шавад. Шоир Бозор Собир дар 
вокуниш ба куштори афѓондухтар Фархунда шеъре навишт, ки дар он замон чанд муддат 
ба сархати ахбори расонањои љумњурї ва хориљї ќарор дошт. Бозор Собир дар ќазия ба 
куштори берањмонаи афѓондухтар шеъри "Иди Наврўз љањонї шуду фархунда нашуд” 
нашр кард. Ў аз њодисаи нангини дар шањри Кобули Афѓонистон ба вуќўъпайваста ба 
ѓазаб омада, дар дараљаи њиссиёти баланд ва нафрин ба халќи афѓон мегўяд: “Агар 
мусалмонии Афѓонистон ин бошад, њама он бомба, ки янки ба сараш рехт, кам аст” [9]. 

Агар ин аст мусалмонии Афѓонистон, 
Њама он бомба, ки янки ба сараш рехт, кам аст, 
Кам аст. 
Боз њам кам нашавад абри матираш аз тир, 
Ѓайри хумпора набинад гули сурх, 
Ѓайри норинљаки тарканда начинад норинљ [9]. 

Шоир дар мисраъњои боло мусулмонии миллати афѓонро зери тозиёнаи танќид 
мегирад, ки он њамаи тиру норинљаку бомбањое, ки ба сари халќи шумо рехт, кам њастанд 
ва бигзор, то абад оташи љанг дар сарзаминатон хомўш набошад. Аз ин мисраъњои шеър 
маълум кардан мумкин аст, ки хусусиятњои хоси шарњи воќеияти рўз ба шеър гузаштааст. 
Шоир иборањои “мусалмонии Афѓонистон”, “бомба”, “абри матираш аз тир”, “хунпора”, 
“норинљаки тарканда”-ро истифода бурда, ба таърих ва вазъи кунунии кишвари 
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Афѓонистон ва эътиќоду диёнаташон рўй оварда, њаќиќаташро дар мавќеи шоирии худ 
баён мекунад, ки албатта, ин мавќеи шахсии Б.Собир низ њаст. 

Марги Фархундаи ноком ба ман мегўяд, 
Ки ба њар як дару девор нависам ба зуѓол: 
Марг ба Афѓонистон! 
Сангдевори занон!! 
Мањбаси зан!!! [9] 

Шоир дар мисраъњои боло аз забони Фархурдаи љавонмарг ба мардуми афѓон хитоб 
карда мегўяд, ки марг ба ин љумњурї, ки ба мањбаси занон табдил ёфтааст. 

Доду бедод аз ин љаллодї, 
Доду бедод аз ин кафторї, 
Лошахорони Худо дар назарам 
Љигари духтари маъсуми маро меканданд, 
Лошаи хоњари яктои маро мехўрданд [9]. 

Дар мисраъњои мобайнии шеър Б. Собир сахт ба эњсосот дода мешавад ва аз рўйи он 
амал карда, шеърро ба итмом мерасонад, ки ин усули дар эљодиёти Бозор Собир 
фарќкунанда буд. Эътирози шоир идома ёфта, ин њама “љаллодиву кафторї”-ро ба 
“лошахорони афѓон” рабт дода, сахт мањкум мекунад, ки онон љигари духтари бесоњибро 
вањшиёнаву берањмона пора мекунанд. Пас аз нигоњи инфиродии шоир агар Ватан ин аст 
ва ватандорон њама бангиду авбошу мурдагав ба ин Ватан бењтар ин аст, ки на аз ин ватан 
ва на ватандоре нишоне боќї монад. 

Араби хонагї-шайх аст ниёгони шумо, 
Араби хонагї-охунд ниёгони шумост, 
Араби хонагї-муллост ниёгони шумо... 
Хуни занњо њама дар гардани асњоби шумост; 
Ана, ин аст њамон асли "асиле”, ки шумо мељўед [9]. 

Дар давом шоир аз “араби хонагї”, “шайх”, “охунд” ва “мулло” будани ин миллат 
хабар дода, њаќиќати аслии эшонро нишон медињад. Тасвири шоир ва истифода аз усули 
таъсиррасонї ба афкори хонанда дар мисраъњо якранг нестанд. 

Иди Наврўз љањонї шуду фархунда нашуд, 
Чунки Фархунда набуд. 
Баъди Фархунда, бигўед дар Афѓонистон 
Њељ фархунда наояд Наврўз [9]. 

Хитоби охирини Б. Собир бо арабтабору арабпараст будани афѓонњо ва Наврўзи 
љањонї ва Фархунда ба итмом мерасад. Кишвари Афѓонистонро, ки таърихи зиёда аз 40-
солааш љанг аст, шоир ба “дўзахи занон” ташбењ додааст ва таъкид ба он мекунад, ки њељ 
гоњ як рўзи фархундаеро пас аз марги Фархунда нахоњед дид. Дар миёни назм ва насри 
мустанад иртибот танњо таъсирнокї ва шахсияти шоир ва офаранда буда метавонад. Яъне, 
дар таъсиррасонї ба афкори омма ва хонандаро ба масъалаи рўз наздик сохтан наќши 
шахсияти шоир муњим аст. Ин усули таъсиррасонї дар ВАО-и замони муосир хеле 
фаровон истифода мешавад. Шахсияти муаллиф ва ё имзои он њамчун василаи љалби 
аудитория ба мавзўи асосии ваќт яке аз усулњои муњим дар замони њозира ба њисоб 
меравад. Воќеияти куштори Фархунда низ ба мавзўи асосии њамон ваќт табдил ёфта буд. 
Чун вобаста ба ин њодисаи нанговар дар тамоми васоити ахбори оммаи њар ду љониб, њам 
Афѓонистон ва њам Тољикистон маќолањои вокунишї нашр шуданд, аммо таъсирнокї ва 
нишонрас будани шеъри Бозор Собир боиси ба вуљуд омадани бањси тўлонї гардид. Њатто 
то ба ин њад тањќир шудани миллати афѓон аз тарафи Бозор Собир сабаби ба амал 
омадани вокунишњои зиёди мардуми афѓон шуд. Дар натиља сафири ваќтии Љумњурии 
Исломии Афѓонистон дар Тољикистон Абдуѓафури Орзу маљбур шуд, ки дар љавоб ба 
шеъри Б. Собир аз Вазорати корњои хориљии Тољикистон дархост карда буд, ки чаро ба 
тањќири мардуми афѓон аз љониби Бозор Собир роњ медињанд. Сафир дар баробари 
эътироз ба шеър таъкид карда буд, ки “агар касе мехоњад дар робита ба Фархундаи 
љавонмарг ва дигар њаводиси љомеа чизе нависад, бояд на аз рўи эњсосот, балки моњирона 
ва њирфаї онро ба ќалам дињад ва мо низ дар марги Фархунда бетараф нестем”. Сафир 
Абдуѓафури Орзу дар ќазияи куштори Фархунда, ќабл аз Бозор Собир, шеър навишта буд 
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ва таърихи онро 20-уми њамали 1394, яъне 9-уми апрели соли 2015 баён карда буд, ки он 
шеър инљост: 

Баланди сабзи бедорї, 
Хоб дидам, ки њазрати Њавво. 
Бар сари сахрае сабур шудаст, 
Чашми бинои њазрати 
Одам тираву тор њамчу гўр шудаст. 

Дар он ваќт интиќоди сафир аз шеъри Бозор Собир ва талаби бахшиши ў аз миллати 
афѓон ва якравии Бозор Собир муддати тўлонї дар сархати расонањои њар ду љониб ќарор 
дошт. Чун Бозор Собир дар байни шоирон ягона шахсе буд, ки на ба вазъи сиёсї нигоњ 
кард ва на ба муносибатњои тарафайни кишварњо, ў танњо ба њаќиќат ва вањшонияти 
куштор вокуниши сахт нишон дод. Аммо ин вокуниш боиси норизории халќи афѓон гашт, 
ки чаро як шоири тољик то ба ин њад љуръат пайдо кардааст, ки ба љойи чор-панљ нафар 
як миллатро тањќир ва паст занад. Аз як тараф, интиќоди мардуми афѓон ва сафир 
Абдуѓафури Орзу дуруст аст, чун шоир њуќуќ надорад, ки ба љойи чор-панљ нафар як 
миллат ва як давлатро тањќир кунад. Аммо инро Бозор Собир кард ва аз кардааш заррае 
њам пушаймон нашуд, њатто интиќоди шадид ва гуфтањояшро дар њаќќи ин миллат кам 
донист. Ин ва чандин шеърњоеро дар адабиёт, матбуот ва шабакањои иљтимої метавон 
дарёфт, ки пайгири сиёсат, интиќод аз он ва ташвиќи он бошад. Шеъри сиёсї дар њар давру 
замон ва вобаста ба мавќеъ ва нигоњи шоир ба тарзњои гунонгун садо медињад. Шарти 
асосї он аст, ки шоир њамќадами замона бошад. Самти таъсир ба шуур ва дарки шеъри 
сиёсї ва иљтимої аз љониби хонанда гуногун аст. Шеъри сиёсї-иљтимої таъсирнокиаш 
нисбат ба наср зиёдтар мебошад, аммо на њар хонанда ба мазмуни аслии он сарфањм 
меравад. Самти таъсирнокї ба шуури хонанда низ нисбат ба наср гуногун буда, аз хонанда 
донишњои сиёсї ва зирак буданро талаб мекунад. Публисистика њам ба ин љињат 
таъсирнокиаш аз адабиёт фарќ мекунад. Вобаста ба ин масъала, профессор Асадулло 
Саъдуллоев мегўяд: “Дар публисистика образ ва мафњум, образнокї ва мантиќи баён, 
бадеият ва илмият, љињатњои эњсосї ва аќлї ба њам пайванди азалї доранд ва ин њаќиќати 
бебањс аст” [6, 46]. Аммо љанбаи духўрагии шеър дар бисёр њолат хонандаро аз дарки 
маънии аслии мавзўъ рањгум мезанад ва ин сабаби дар љомеа ба вокунишњои сахт рў ба 
рўшавии шеър мегардад. Ин раванд низ яке аз хусусиятњои аслии бањси публисистї аст. 
Яъне, метавон гуфт, ки адабиёт, хусусан публисистикаи сиёсї ва шеъри иљтимоии тољик 
дар њар замон вобаста ба даврабандї якрангу якмаънї набуд. Дар њар давру замон вобаста 
ба вазъ ва њодисоди бавуљудомада самт ва таъсирнокии он дигар мегардад. Худи шеър, 
яъне “шеъри сиёсї-иљтимої ба марњилаи тозае ворид мешавад” [1, 106] ва дар раванди 
инкишоф зинањои гуногуни таърихиро аз сар гузаронида, ташаккул меёбад. 
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НАЗМИ ИЉТИМОИИ ТОЉИК ДАР ОҒОЗИ ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
Дар маќолаи мазкур мавќеи шеъри иљтимої ва сиёсї, ки пас аз ба вуљуд омадани матбуот, шабакаи 

љаҳонии Интернет ва пас аз он ба миён омадани сомонањову шабакањои иљтимої, ки дар натиља ќисман 
доираи адабиётро танг кард, баррасї гардидааст. Як муддат паст шудани мавќеи адабиёт нисбат ба 
журналистикаи иљтимої мушоњида шуд, вале ин љойгузинї ба публисистикаи сиёсї ва шеъри сиёсї таъсир 
расонида натавонист. Пас аз тавлиди матбуот назми иљтимої минбари худро пайдо кард, ки хусусияти аслии 
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шеъри иљтимої-сиёсї ин навиштану тањлил ва инъикоси воќеоти замон аст. Назми публисистї пеш аз 
истиќлолият низ дар адабиёт вуљуд дошт, аммо фарќияти назми иљтимоии замони истиќлолият дар ифодаи 
фикр, инъикоси авзои иљтимоии љомеа, тарѓибу ташвиќи сиёсат ва њифзу нигањдории манфиатњои ватан 
доманаи васеъ ва бењудудро фаро мегирад. Дар ин давра инъикоси воќеаву рўйдодњои таърихї ва сиёсии 
хусусияти байналхалќидошта дар мавзўъњои баррасидашаванда љой дода шуданд. 

Калидвожаҳо: матбуот, интернет, шабакаи иҷтимоӣ, адабиёт, публисистикаи сиёсӣ, шеъри сиёсӣ, шеъри 

иҷтимоӣ, журналистикаи иҷтимоӣ, назми публисистӣ. 
 

ТАДЖИКСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ В НАЧАЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

В этой статье рассматривается позиция социальной и политической поэзии, которая последовала за 
появлением прессы, всемирной паутины и последующим появлением веб-сайтов и социальных сетей, что 
отчасти сузило круг литературы. Какое-то время произошло ухудшение положения литературы по 
отношению к социальной журналистике, но эта замена не повлияла на политическую журналистику и 
политическую поэзию. После рождения прессы социальная поэзия нашла свою платформу, главной чертой 
общественно-политической поэзии является написание, анализ и отражение реалий того времени. 
Публицистическая поэзия также существовала в литературе до обретения независимости, но различия в 
социальном порядке периода после независимости в выражении идей, освещении социальной ситуации в 
обществе, продвижении политики и защите национальных интересов охватывают широкий спектр. В течение 
этого периода освещение исторических и политических событий международного характера было включено 
в рассматриваемые темы. 

Ключевые слова: пресса, интернет, социальные сети, литература, политическая журналистика, 
политическая поэзия, социальная поэзия, социальная журналистика, публицистическая поэзия. 

 
TAJIK POLITICAL POETRY AT THE BEGINNING OF INDEPENDENCE AND INTERNATIONAL ISSUES 

This article analysis the position of social and political poetry, which followed the emergence of the press, the 
internet, and the subsequent emergence of websites and social networks, which in part narrowed the scope of literature. 
For a time, there was a decline in the position of literature in relation to social journalism, but this replacement did 
not affect political journalism and political poetry. After the birth of the press, social poetry found its platform, the 
main feature of socio-political poetry is the writing, analysis and reflection of the realities of the time. Publicist poetry 
also existed in the literature before independence, but the differences in the social order of the independence period in 
the expression of thought, the reflection of the social situation in society, the promotion of politics and the protection 
of national interests cover a wide range. During this period, the coverage of historical and political events of an 
international nature was included in the topics under consideration. 

Keywords: press, internet, social network, literature, political journalism, political poetry, social poetry, social 
journalism, publicist poetry. 
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ВИЖАГИҲОИ  ЛУҒАВИИ  МИКРОТОПОНИМҲОИ МАВЗЕИ ЗИДЕҲ 

 

Рањматов Ќамариддин 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ҷамоати деҳоти Зидеҳ  яке аз мавзеҳои хушбоду ҳавои  ноҳияи  зебоманзари  Варзоб 

мебошад. Ҳадафи  асосии мо аз  ин мавзӯъ, таҳқиқ ва  маълумот  пайдо  намудан  оид ба  маъно, 

сохт  ва  баромади  топонимҳои  асри  XX мебошад. Барои  омӯхтан  ва  ҳаллу  фасл  намудани  

масъалаҳои  муҳимтарини  топонимҳо, мо дар  мавзеи  Зидеҳ мавриди  баррасӣ  қорор  хоҳем дод. 

Агар аз  роҳи  Душанбе  ағбаи  Анзобро  гузашта  бошед, аз  тарафи чап  деҳаи  Майхура ва  

аз  тарафи рост  Зидеҳро бо шавқ  тамошо хоҳед кард. Махсус Зидеҳ, ки  аз ҳад  зиёд  обшор  аст. 

Обҳо ҳамеша аз гирду атрофаш  бархеста, ба  тарафи ноҳияи  Варзоб  ҷорӣ  мешаванд. Дар  ин  

мавзеъ  ҳашт деҳот  бо номҳои: Калон,  Камодун,  Намозгоҳ, Насруд, Панҷхок, Обихирф, Ҳазора, 

Кӯктеппа  машҳур  мебошанд. Мо  тасмим гирифтем, ки дар бораи  микротопонимияи  ҳамин  

мавзеъ,  фикри худро  баён  намоем. Дар  илми забоншиносии тоҷик дар солҳои  охир оид ба ин 

бахш аз  тарафи  забоншиносон,  олимону  муҳаққиқони нуктасанҷу дақиқкор   оид ба ин ё он 
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минтақаи Тоҷикистон тадқиқотҳои гуногун  ба анҷом расонидаанд, ки ҳар яки ин  асару рисола 

дорои мазмуну мундариҷаи ҷолибу рангин ва диққатҷалбкунанда мебошад. Аз ҷумла, дар ин соҳа 

асару рисолаҳои  Розенфелд  А.З., Хромов А.Л., Пхалина Т.Н., Додихудоев Р.Х., Карамшоев Д., 

Н. Офаридаев, А. Девонақулов, Алимӣ  Ҷумъахон, Ғафуров О., Эшниёзов М., Абдунабиев А., 

Исмоилов Ш., Шодиев М., Ҳомидов Д.  ва чанде  дигаронро  номбар намуд,  ки ҳар яки ин  

асарҳои муаллифон бо тартиб  сохтаву навишта, дорои  мазмуну  мундариҷаи махсус  буда, ба  

ин  ё  он маҳал маълумоти шавҷангезе медиҳанд. Вале бояд қайд намуд, ки мушкилоте  дар 

тартибномаи  истилоҳоти  ономастика ( номшиносӣ) ва қисми таркибии  он  топонимика  талаби  

ҳастӣ доранд.  Дар истилоҳоти топонимӣ  ҳоло як  тартибу  таркиби аниқе, ба чашм намерасад. 

Бисёри  истилоҳҳо шарҳу  эзоҳ ва иваз  карданро  талаб мекунанд.  Аз ҳамин  ҷиҳат  мо  тасмим  

гирифтем,  ки назаре ба истилоҳоти  ономастикӣ  ва  топонимӣ  рӯ  биёрем. Пештар  ва  ҳоло низ 

ономастика  гуфта, номҳои одамонро дар назар доранд  ва  барои ифодаи антропонимика  ва  

топонимика аз калимаҳои  мушкили “ топоономастика” ва “ономастика” истифода мебурданд. 

Топонимика низ калимаи юнонӣ буда, аз “ topos ”-ҷой  маҳал  ва  “ onuma ” ном иборат буда, илм  

дар бораи  омӯзиши номҳои  ҷуғрофӣ ( шаҳр, кӯҳ, дарё, чашма  ва  ғ.) мебошад. Вале  бояд ќайд 

намуд, ки  муҳимтаринашон аз инҳо бахши топонимика  ба  ҳисоб меравад. Яке аз хусусиятҳои 

муҳимтарини забоншиносӣ аз ҳал намудани  номҳои  ҷуғрофӣ ё маҳаллӣ  аст. Зеро  номҳои  маҳал  

ба чандин воқеаву ҳодисаи таърихӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ алоқаи наздик дошта, ин гурӯҳҳо ба  хотири 

инкишофу паҳн шудани  хазинаи забони модариамон гардидааст. Маҷмӯи  номҳои мавзеъҳои  

ҷуғрофиро аз рӯйи навъҳои  мавзеъҳо ба  чунин  қисматҳо ҷудо  намудаанд. 

а) Ойконимҳо 

б) Гидронимҳо 

в) Оронимҳо 

Ойконим калимаи юнонӣ буда, маънии хона,  хоҷагии хонавода, иншооти  биноро дорад ва 

дар илми топонимика  чун истилоҳ маҷмӯи  номи нуқтаҳои аҳолинишин  ( шаҳр, шаҳрак, деҳа, 

гузар, маҳалла )-ро ифода  менамояд. Ойконимияро низ таҳқиқгарон  вобаста ба нуқтаҳои 

маскунӣ аз нигоҳи меъёр  ва  гурӯҳҳои  полионимия ( маҷмӯи  номҳои шаҳр), комонимия ( маҷмӯи 

номҳои деҳот), урбононимия (маҷмӯи  хиёбону кӯча, паскӯчаву  гузаргоҳ), агронимия (маҷмӯи 

номҳои майдон ва бозорҳои шаҳр), эрготопонимия ( маҷмӯи номҳои  муассисаву  корхонаҳо, 

заводу  фабрика), хрематопонимия ( маҷмӯи номҳои  марбут ба ҳаёти  маданиву  равшаннамоӣ) 

тақсим  менамоянд. Дар  мавзеи  “ Зидеҳ ” зиёда  аз  33  номгӯи  ойконимҳо вуҷуд доранд: Нови 

Пиёзо, Кабудӣ, Сангғалт, Сафедоро, Оламҷон, Дашти  Зағеро, Дараи  Шӯр, Дараи  Ғоиб, Кӯлдара, 

Ҳавзҳо, Санги Сафед, Зардӣ,  Камчвара, Сағручо ( Сағурӯча), Сияҳкӯҳ, Кунгуртеппа,  Лолақул, 

Хуҷасангхок, Шӯрак ва  ғайра.Чуноне  ки дар боло ҷайд намудем,  номҳои  ҷуғрофиро дар 

забоншиносӣ илми  топонимика  меомӯзад. Дар ҳақиқат,  номҳои  ҳар як  маҳал  сирри ба худ  

махсус доранд, ки дар ошкор намудани он ба чандин паҳлуҳои норавшани халқ  ва  забони  

модариамон  маводи фоидаоваре хоҳад буд. Вале бояд  қайд намуд, ки ойконимҳо  боз  дар 

навбати худ ба  ду  гурӯҳ  тақсим мешаванд, 

1.Полионимия 

2.Комонимия 

Комоним – номи деҳа ва комонимия маҷмӯи номҳои  деҳот аст. Дар “ Мавзеи Зидеҳ” ҳашт  

комоним ба қайд  гирифта шуд, аз ҷумла Панҷхок,  Калон, Камодун, Намозгоҳ,  Насруд, Обихирф, 

Ҳазора ва Кӯктеппа  мебошанд. Вожаи “ Зидеҳ ” аз ҷузъҳои зи –назди ва деҳ- деҳи поён  иборат 

буда, ба  маънои деҳаҳое, ки дар зери кӯҳҳо ҷой  гирифтаанд, аз  ҳамин  хотир вожаи “Зидеҳ” – 

ро ба худ касб намудааст. Вожаи “ Зидеҳ” аслан тоҷикӣ аст. Дар ин бора ривоятҳову сарчашмаҳои 

гуногун  ва аз нақлу  қиссаҳои пирони ин ҷамоат, гӯё дар замонҳои пеш ин мавзеъ, аз си деҳа  

иборат  буда,  то солҳои 60-ум ва 70-уми асри гузашта, умр ба сар мебурданд ва аз  сабаби ҷанги 

шаҳрвандӣ ин деҳаҳо ба  ҳар тараф  муҳоҷир шуда, ватани худро тарк намудаанд. 

Насруд “ Намнаруд”, номи деҳа, аз ҷузъҳои наср- ба маънии  сухани бевазну қофия, сухани 

ғайри назм; насри бадеӣ ва ҷузъи  уд- навъи асбоби мусиқии  торӣ, ки косахонаи мурудшакли 

калон  ва дастаи начандон дароз дорад. Бо  ҳамин гуна ном дар ноҳияи Рашт дар дараи Камароб, 

Намнаруд, Ҳазора  вуҷуд доранд. Ба  қавли нақлу ривоятҳои калонсолони  ин деҳаи мазкур, ин 
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қавм  аз дараи  Камароби ноҳияи Тоҷикободи  ҳозира муҳоҷират  кардаанд ва дигар андешаҳои 

гуногун вуҷуд дорад. 

Обихирф –( харф-хриф)-   аз ҷузъҳои Об – моеи шаффофи  беранг; оби маъдан  обе, ки  дар  

таркиби худ маъдан;  ҷузъи дуюм  Хирф – Харф,  харв, ғарв,  ғарф,  арф – ( водӣ, дашт  ва ё  

дарёчаи кӯҳие, ки аз миёнаи  водӣ мегузарад). Топоними  мазкур  бо гунаҳои гуфтории он дар  

тартиби  топонимии  маҳалҳои  гуногуни  Осиёи Миёна  ва аз  ҷумла  Тоҷикистон  васеъ  истифода  

мешавад  ва бисёри  муҳаққиқгарони  таърихи забони тоҷикӣ  ба он  фикранд,  ки ин нишонаи 

гӯишӣ  мансуби  як  вожаи  умумиэронӣ  мебошанд, ки дар мавзеъҳои  гуногуни  нашршудаи 

забонҳои  эронӣ  гунаҳои зиёдеро  вобаста  ба хусусияти фонетикии  гӯишҳои  маҳал пайдо 

намудаанд. Аз  ҷумла, яке аз таҳқиқгарони варзидаи  шевашиноси  тоҷик  А.З.Розенфелд  анҷомаи  

номвожасози  мазкурро  дар  доираи  топонимияи  минтақаҳои  Ванҷ  ва  Дарвози  ВМКБ  дар 

шакли –харф, харв,  дар ҳудуди ноҳияҳои  водии  Рашт  дар  шакли – харф – қарф ( Муҷахарф, 

Ҳалқарф). Чи хеле ки аз тарзи  ташкили ин  анҷома  бармеояд, ин форманти  номвожасоз  дар  

тартиби  топонимии  маҳалҳои  гуногун  ҳам  гидроним  ва ҳам  ойкониму ороним  сохтааст. 

Топонимияи мазкур  дар шакли харв\\ харф  дар  як қатор  забонҳои дар истеъмоли  помирӣ бо 

гунаҳои   sarv // sorv // surv  ҳоло ҳамчун  калимаи  мустақил  ба  маънои “ теппа, баландӣ, об – 

дарёчаи  кӯҳӣ”  истифода мешавад. Донишманди  номшинос  Р.Х. Додихудоев  форманти 

мазкурро  ба  қатори  ба  анҷомҳое  дохил  менамояд,  ки маънои луғавии онҳоро  танҳо дар 

заминаи  омӯзиш  ва  пажӯҳиши  хусусиятҳои  семантикии  номвожаҳои  ҷуғрофии  маҳалҳо 

барқарор  кардан  мумкин аст [ Додихудоев, 1975, с. 73 -74]. Агар  ба муҳити  ҷуғрофии  ин  навъи 

топонимҳо   ва  мавқеи  ҷойгиршавии  онҳо чашм  андозем,  ба  хубӣ фаҳмидан  мумкин  аст, ки  

номвожаҳои  ҷуғрофии  бо анҷомаи  харв\\ харф  ба  вуҷуд  омада,  дар  ҳақиқат дар  маҳалҳое  

ҷойгир  аст, ки  аз ду тараф бо водиҳо пӯшида шудаанд  ва  ё  наҳре ё  дарёчае  аз  байни  онҳо  

мегузарад. Бисёри  пажӯҳишгарони номшинос  анҷомаи  мазкурро  дар  ин ё  он  маҳалли 

густариши  забонҳои эронӣ  ба риштаи  таҳқиқ  кашида,  аз он натиҷагирӣ  намудаанд,  ки вожаҳои  

харвдег-и забони язғуломӣ,  харев\\ харавек –и  забони  ишкошимӣ,  шарведоҷ –и  забони  

шуғнонӣ  ва  чирав- и забони  вахонӣ  ба  як  маънӣ “ водӣ, дарае, ки аз  байни он дарёчаи кӯҳӣ  

ҷорӣ  мешавад” фаҳмида  мешавад [ Розенфелд. 1964, 163]. 

Калон – ин деҳа маркази асосии ҷамоат ба ҳисоб рафта, аз  маркази ноҳия 40 км дур 

мебошад.  Ин вожа,  аслан,  калимаи  тоҷикӣ  буда,  маънии  ҳаҷман ва миқдоран  бузург,  азим,  

кабир,  калони  калон...;  аз замони  гузашта сабаби  чунин  ном гирифтани  деҳа он будааст, ки   

нисбат ба дигар деҳаҳо бузург буда,  ҳам  аз ҷиҳати аҳолӣ ва ҳам аз ҷиҳати хоҷагӣ,   аз дигар 

деҳаҳо фарқ дорад  ва то  имрӯз  ба ҳамин ном  машҳур аст. Деҳаи дигаре, ки дар “ Мавзеи Зидеҳ” 

аст, ин  Кӯктеппа  мебошад,  аслан  дар ин  деҳа  Яғнобиҳо ( суғдзабонон) умр ба сар  мебаранд. 

Кӯктеппа- аз  ҷузъҳои  кӯк – ба маънои гиёҳест  хобовар, коҳу як навъ растании хурданбоб  ва 

теппа- баландӣ, пуштаи баланд  баромада  аз  замин, талу  теппаҳои ба  таври  паиҳам омада. 

Сабаби чунин  ном гирифтани ин деҳа дар он аст, ки чуноне, ки  дар  боло гуфтем, гиёҳи коҳу 

дар ин деҳа, бисёр мерӯяд  ва ба бисёри  бемориҳо  фоиданок  буда, аз дигар  минтақаҳои  ҷумҳурӣ 

омада харидорӣ мекунанд   ва доруҳои   манфиатноке  барои солимии ҷомеа истеҳсол менамоянд. 

. Аз ҳамин хотир ин деҳаро Кӯктеппа ном мебаранд. 

Бояд қайд намуд, ки комонимҳои  дараи  мазкур ба миқдори кам аз номи мавазеъҳои дигари 

ҷуғрофӣ гирифта шудаанд, ки онҳо дар наздикии деҳаҳо қарор доранд. Масалан, Дараи Ғоиб, 

Дараи Шӯр, Дараи Кӯл... 

Ҳамин гуна истилоҳоти бисёри ифодакунандаи дигар  мавзеъҳои ҷуғрофӣ  дар дохили 

комонимҳо иштирок карда метавонанд. 

Оронимия 

Яке аз қабатҳои маъноии маводи топонимии  мавзеи  Зидеҳро оронимҳо  ташкил медиҳанд. 

Ороним аз  ҷузъҳои opos  – кӯҳ,  onom  -  ном гирифта  шуда, номи  мавзеъҳои  сатҳизаминии ба 

шаклҳои релеф, яъне кӯҳ, талу  теппа  робита доштаро меомӯзад  ва  оронимия – маҷмӯи чунин  

номҳо мебошад. Бояд  қайд  намуд, ки аввал зери мафҳуми  “ ороним” номи кӯҳ  ва теппаҳо  

фаҳмида  мешуд,  вале  баъдан маънии он тағйир ёфт ва  мо низ  онро ҳамин  тавр барои  ифодаи  

номи кӯҳҳо,  теппаҳо, кӯталҳо  ва  ағбаҳо истифода кардем. Пештар  ёдовар шуданием,  ки  номи  

дараҳо, ҷариҳо,  ғорҳо, сойҳо  ва  нишебиҳоро,  дар бахши “ Спелеонимия  ва  номи дигар 
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мавзеъҳои ҷуғрофӣ” баррасӣ хоҳем намуд. Дар  мавзеи Зидеҳ,  ба мисли минтақаҳои  дигари 

ҷумҳурӣ, кӯҳҳо хеле зиёданд  ва яке аз  хусусиятҳои  фарқкунандаи  табиати  минтақа ва  умуман 

ҷумҳурӣ мебошад. Барои  ифодаи ин мавзеъҳо асосан истилоҳи тоҷикии “ кӯҳ”, субстрати  “ ғар”  

(ғар)  ва туркӣ  “тоғ”  (toy , tow,  toу ) истифода шудааст. Истеъмолтарин  истилоҳ дар ҳудуди 

минтақа  ва  маводи  топонимии  он унсури  тоҷикии “ кӯҳ”  аст,  ки дар  забони тоҷикӣ  ба 

маъниҳои “ баромадагии калону баланд дар  сатҳи  замин”, “ ҷабал” ( маънии  кӯҳи  устувор, кӯҳи 

побарҷо) ифода  шудааст. Унсури  аз  ҳама бисёр паҳншудаи оронимияи  мавзеъ “ кӯҳ” калимаи  

хеле  қадимаи тоҷикӣ буда,  чунин таърихи инкишофи  маъноиро аз  сар  гузаронидааст:  

 Унсури “эронӣ” kaufa,  форсии қадим - kaufa ,  авесто-  kaofa, форсии миёна-kof, форсии 

классикӣ-koh, тоҷикӣ-кӯҳ  мебошад. Дар  мавзеи  Зидеҳ  оронимҳо  зиёд  ба чашм  мерасанд. 

Аз  ҷумла, Кӯҳи  Занталоқ,  Кӯҳи  Бушолак,  Сағручо,  Сагпартов, Каҳкашак,  Ҷобир,  Ҳиҷраҳак,  

Чилдухтарон,  Гулгун,  Бой,  Офтобнишин,  Сурхӣ,   Шикоф,  Пешин,  Кампирак,  Кулдара, 

Сангғалт,  Бибширин, Соярӯ  ва ғайра. Кӯҳи “ Бушолак”  дар  қисмати  шимолии минтақаи  дараи  

ағбаи  Анзоб  ҷойгир буда, аз  ҷузъҳои  Бушол  - исм  ва  пасванди  ак – ҷамъбандӣ  ифода 

ёфтааст. Сабаби  “Бушолак ”  ном  гирифтани  кӯҳ  дар он аст,  ки  дар  ин кӯҳ  дарахти  Бушол  

аз ҳад  зиёд  сабзиш  ёфтааст. Бушол – ин  растании буттагӣ  ё печон,  ки  гулчаҳои  хушбӯй  

дорад. Аз  ҳамин ҷиҳат номи  ин кӯҳро,  аз  замонҳои  қадим ном  мебаранд. Дар  мавзеи  мазкур 

бисёре   аз  кӯҳҳо  бо номҳои  гуногун вуҷуд  доранд,  дигаре  аз ин кӯҳҳо  кӯҳи  Сағручо ( 

Сағуруча)  мебошад. Сағручо ( Сағуруча)-  дар мавзеи  шимолу  шарқии минтақа  ҷойгир  буда,  

чунин  ном  гирифтани  ин  кӯҳ дар он  аст, ки дар  поёнаш барои  худ хонаҳои зиёде  кандаанд, 

яъне аз замони  қадим то ҳол вуҷуд  доранд, аз ҳамин  сабаб чунин  номгузорӣ  шудааст. Суғур- 

ҷонвари  гурбамонанди  сурхчамӯй  мебошад, ки аз он либосҳои  пӯстин  медӯзанд. Ҷузъи  уча – 

бошад,  аслан аз калимаи  тоҷикии “ лона ” ( ҳеча, хона ва ғ.),  учаро   дар лаҳҷавӣ истифода  

мебаранд. Кӯҳи  Сагпартов – ин кӯҳ дар қисмати ҷанубу шарқии мавзеъ  ҷойгир  буда,  аз тарафи 

чапи  деҳаи Такоб  ҷойгир буда,  аз ҷузъҳои  саг – исм  ва  аз шакли феъли партов – феъли 

партофтан  таркиб ёфтааст. Сабаби  чунин ном гирифтани кӯҳ дар он аст, ки як  саге аз худ  бегона 

шуда, ба хӯрдани гӯсфандон  сар кардааст ва илоҷашро  наёфта, бо як азобу машаққатҳо, дасту 

пояшро баста, аз  ҳамин  кӯҳи  боазаммат, ба поён  мепартоянд  ва аз он  ҳеҷ асаре боқӣ  

намемонад,  аз ҳамин хотир ин кӯҳ номи  Сагпартовро ба худ  гирифтааст. Боркӯҳ – ин  кӯҳ  аз 

тарафи рости деҳаи  Фалғар  ҷойгир  буда, рӯ  ба  рӯйи кӯҳи  Сагпартов  қарор дорад. Аз  ҷузъҳои 

бор ё  бар- пешванд  - кӯҳ – исм таркиб  ёфтааст.  Пешванди  бор  ё  бар  дар  забоншиносӣ, бар  

яъне,  дар  бари ... назди... пеши... аз паҳлӯи...  ва  ғайра. Асоси  тоҷикии  “ кӯҳ” дар  забони  

тоҷикӣ  ба  маъниҳои  “ баромадагии  калону  баланд  дар  сатҳи  замин”  баён  шудааст. Кӯҳи  

Чилдухтарон- дар  қисмати  шимолии  минтақаи Фалғар  ( Яғноби ҳозира) ҷойгир  буда,  аз  

ҷузъҳои  Чил-шумора,  духтар–исм  ва  пасванди ҷамъбандии  он  таркиб ёфтааст. Бо ҳамин ном  

чандин номи  кӯҳҳо ва  дараҳо  дар  сарзамини  Осиёи  Миёна ёд  мешаванд. Сабаби  чунин ном  

гузоштани кӯҳ ( Чилдухтарон), дар  он аст, ки дар  замони  қадим  чил  нафар  духтар, барои  

ҳимояи  номуси  худ аз дасти  душман  ва  бехавф  мондан,  аз Худои таъоло  ёрӣ  металабанд  ва 

бо қудрати  Аллоҳ  онҳо  ба  санг  табдил меёбанд, аз  ҳамон  замон  то  имрӯз бо номи  

Чилдухтарон машҳур мебошанд. Кӯҳи  Гулгун – ин  кӯҳ  дар  қисмати  шимолии дараи   Анзоб 

воқеъ  буда, аз ҷузъҳои  гул –исм ва пасванди  гун  ҷамъбандӣ  шудааст. Таърихи номи  ин  кӯҳ  

қадима буда, аз сабаби  рангоранг, сурх, сурхранг будани он  ном гирифтааст  ва ҳоло ҳам бо 

ҳамин  ном машҳур мебошад. 
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ВИЖАГИҲОИ  ЛУҒАВИИ  МИКРОТОПОНИМҲОИ МАВЗЕИ ЗИДЕҲ 

Ойконим   калимаи  юнонӣ  буда, маънии хона,  хоҷагии хонавода, иншооти  биноро дорад ва дар илми 

топонимика  чун истилоҳ маҷмӯи  номи нуқтаҳои аҳолинишин  ( шаҳр, шаҳрак, деҳа, гузар, маҳалла )-ро ифода  

менамояд. Ойконимияро низ таҳқиқгарон  вобаста ба нуқтаҳои маскунӣ аз нигоҳи меъёр  ва  гурӯҳҳои  полионимия 

( маҷмӯи  номҳои шаҳр), комонимия ( маҷмӯи номҳои деҳот), урбононимия (маҷмӯи  хиёбону кӯча, паскӯчаву  

гузаргоҳ), агронимия (маҷмӯи номҳои майдон ва бозорҳои шаҳр), эрготопонимия ( маҷмӯи номҳои  муассисаву  

корхонаҳо, заводу  фабрика), хрематопонимия ( маҷмӯи номҳои  марбут ба ҳаёти  маданиву  равшаннамоӣ) тақсим  

менамоянд. 

 
ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МИКРОТОПОНИМОВ ЖИТЕЛИ ЗИДЕХА 

Ойконим – это греческое слово, означающее дом, домашнее хозяство, задание, а в  топонимии как 
термин сборник названий последнии, городов, посёлков, деревень и кварталов. Ойномия изучается также в 
терминах поселений с точки зрения норм и групп делятся на полионимии (сборник название городов), 
комонимия (сборник названия деревень), урбонимия (сборник названия проспектов, улиц, переулок и 
переходов), аграномия (сборник названий площадей гордских базаров), эрготопонимия (сборник названий 
учреждений, предприятий, заводов и фабрик), хремотопонимия (сборник названий связанных с культурой и 
просвещением). 

 
PECULIARITIES OF THE VOCABULARY OF MICRO LOPONYMS INHOBITANTS OF ZIDEH 
Oikonym is a Greek word means house, housekeeping, lock, and in toponymy as a term, a collection of 

settlements, villages and quarters. Oinomy is also studied in term of settlements in terms of norms and groups are 
divided into polyonymy (collection of names of cities), comomy, urbenonymy, agronymy, agrotoponymy, 
remotmnymy.     
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ИБОРАҲОИ ФЕЪЛӢ ВА КОРБУРДИ ОНҲО ДАР ДОСТОНИ «ГАҲВОРАИ СИНО»-И 

МУЪМИН ҚАНОАТ 
 

Раджабзода Ҳабибулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Солҳои охир доир ба масоили гуногуни осори адибони муосири тоҷик асару 

мақолаҳои зиёде таълиф шуда истодааст. Яке аз вазифаҳои таҳқиқи осори адибони муосири 

тоҷик аз он иборат аст, ки навъ ва гурӯҳҳои мухталифи ибораҳои забони тоҷикӣ ба таври 

амиқ ва ҳаматарафа омӯхта шаванд.  Ибораҳои феълӣ, ки дар забони тоҷикӣ ҳам аз рӯйи 
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сохт ва ҳам аз рӯйи маъно навъи мураккабу гуногунранг ва муҳими наҳви забони тоҷикӣ 

мебошанд, ҳанӯз ба қадри зарурӣ таҳқиқ нашудаанд.  Дар мақолаи худ мо ба корбурди 

ибораҳои феълӣ таваҷҷуҳ намуда, қолабҳои мустаъмали ибораҳои феълӣ, муносибатҳои 

наҳвӣ, воситаҳои гуногуни алоқаи наҳвӣ ва тобишҳои маъноии ин гуна ибораҳоро таҳлилу 

баррасӣ намудем. Дар забоншиносии тоҷик, асосан, аз солҳои 60-уми асри ХХ омӯзиши 

ибораҳо оғоз мегардад. Дар пажӯҳишҳои Н. Ниёзмуҳаммадов [33], Н. Маъсумӣ [25,26], Р. 

Ғаффоров [9,10], Ш. Рустамов [39,40], С. Хушенова С. [49], Б. Камолиддинов [16,17,18] 

масъалаҳои назариявии ибора, бахусус қонуниятҳои ташкил ва хели ибораҳо, алоқаи ибора 

бо дигар воҳидҳои наҳвӣ, воситаҳои алоқаи грамматикӣ ва амсоли инҳо мавриди баррасӣ 

қарор гирифтаанд. Оид ба ин масъалаи ибора маълумоти наву фикрҳои ҷолиб дар асару 

мақолаҳои Д. Тоҷиев [219], М. Н. Қосимова [20,21,22,23], А. Халилов [48], А. Мирзоев [27, 

28, 29,30 ], ба назар мерасад. Махсусан, асари А. Мирзоев «Ибораҳои феълии замонӣ дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик» [29] дар илми иборашиносии тоҷик марҳилаи навро оғоз 

намуд. Асари мазкур аз аввалин таҳқиқотест, ки дар он ибораҳои феълӣ аз рӯйи сохт, маъно 

ва баъзе масъалаҳои назарияи ибора баён карда шудаанд. Қисми асосии пажӯҳиши мазкур 

ҳамаҷониба омӯхтани хелҳои ибораҳои феълиро, ки муносибати замонӣ доранд, дар бар 

мегирад. Таҳқиқоти мо дар заминаи таҳлили достонҳои Муъмин Қаноат анҷом ёфтааст. 
Соли 1986 ҷилди дуюми «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [7] ба табъ расид, ки 

дар он ибораҳои феълӣ бори нахуст чӣ аз ҷиҳати сохтор ва чӣ аз ҷиҳати маъно нисбатан 

пурратар таҳқиқ шудааст: «Ибораҳои феълӣ аз ҷиҳати сохт ва ифодаи муносибати 

синтаксисӣ мураккабтарин, сернавътарин ва серистеъмолтарин гурӯҳи ибораҳои 

синтаксисии забони адабии ҳозираи тоҷик мебошанд» [7, 77]. Пасоянди «-ро» дар забони 

адабии пешинаи тоҷик яке аз воситаҳои сервазифаю сермаъно маҳсуб меёфт. Чунон ки Р. 

Ғаффоров таъкид кардааст, пасоянди «-ро» «дар назму насри классикӣ дар қатори иҷрои 

вазифаҳои зиёде барои ифодаи мубтадо (субъект) низ хизмат кардааст» [9, 30]. 

Калима ва ибораҳое, ки бе нишондиҳандаи шакли грамматикӣ ба феъл тобеъ 
мешаванд, хеле зиёданд. 

Феъли «намудан» дар таркиби ибораҳои феълии алоқаи ҳамроҳӣ муносибати объекти 

бевоситаро ба таври умумӣ нишон медиҳад:  

Ҷавони навхати болобаланде бо маром омад,  

Ба сар имои таъзиме намуда дар мақом омад.  

Ба курсии худаш биншасту аз қайди худӣ вораст,  

Замину сақфи ин даргоҳро санҷид бо як даст… 
********** 

Ва Маҳмуду Ҳусайн ин ду бародар  

Намуда саҷдаҳо бар хоки модар,  

Намуда бӯсаҳо хоки ватанро,  

Ба қадди хокдон дида кафанро,  

Ба хорӣ мурдани дунёи фанро,  

Дилогоҳони ҳоли мулки Доро  

Видоъ гуфтанд бо шаҳри Бухоро. 
***************** 

Зи пӯлоди Димишқу шоли Кашмир  

Намудам пардаю шамшеру занҷир,  
Пас аз соле расидам то Бухоро,  

Надидам олами ҷуду сахоро,  

Ҳама моли маро бурданд бебоҷ  

Гурӯҳи раҳзане рӯзе ба тороҷ. 
************** 

Абурайҳони Берунӣ ба фарҳанг  

Намуда мулкро хушбӯю хушранг,  
Сари донишварони ин замин буд  
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Барои ҳалқаи шоҳӣ нигин буд. 

Дар достони мазкур ба сифати ҷузъи тобеи ибораҳо ҷонишинҳои ишоратии навъи 

чунин, ончунон ва чун ҷузъи тобеъ феълҳои гуногун омада, муносибати тарзи воқеъ шудани 
амалро ишора кардаанд:  

Бо чунин аҳвол чун ёбам камол,  

Давлати модар куҷо ёбад завол?!  
Решаи дардаш бурун аз хок буд,  
Сустии тан, сустии идрок буд. 

Пешояндҳои аслӣ дар ташаккул додани ибораҳои феълӣ нақши бузург доранд, зеро ки 

аксарияти ибораҳои феълӣ ҳам дар насри давраи мавриди назар ва ҳам дар забони адабии 

ҳозираи тоҷик тавассути пешояндҳо сохта мешаванд: «Пешояндҳо, ҳамчун калимаҳои 

ёридиҳанда, маънои мустақили луғавӣ надоранд”.Пешояндҳо ҳамеша бо исмҳо, 

ҷонишинҳо, шумораҳо робита паӣдо карда, муносибати синтаксисии онҳоро нисбат ба 

дигар калимаҳо (феълҳо, исмҳо, сифатҳо, ҷонишинҳо ва зарфҳо нишон медиҳанд» [9,37]. 

Умуман, дар ибораҳои феълӣ маънои пешоянд ҳам вобаста ба маънои ҷузъи тобеъ, ки 

бо он паӣваст шудааст ва ҳам вобаста ба маънои ҷузъи асосие, ки ба тавассути пешоянд 

калимаи тафсилдиҳандаро ба худ тобеъ намудааст, равшан мегардад. Ҳамин тариқ, доираи 

истеъмоли пешояндҳои аслӣ дар таркиби ибора ва ҷумла хеле фарох аст, чунки онҳо 

умумимаъно ва абстракт мебошанд. Азбаски пешояндҳои аслӣ дар ташаккули ибораҳои 

феълӣ хусусияти махсус зоҳир менамоянд, таҳлилу тасвири онҳоро ба таври алоҳидагӣ 

зарур шуморидем. Иборасозӣ дар забони тоҷикӣ бо феълҳо зиёд мебошад, ки мисолҳои 

зерини дар достони Муъмин Қаноат истифодашуда гувоҳи он мебошанд: 
бо феъли бардоштан:  

Чу девон биҷангад ба нури саҳар,  

Ба нури саҳар нест дасти зафар.  
Бузургон чу тухми сухан коштанд,  

Халоиқ аз он баҳра бардоштанд.  
************** 
Ба болои мизаш чун бигзоштанд,  

Ҳама роз аз хона бардоштанд.  
Ду тан аз балохона боло шуданд,  

Калиди дари роз ҷӯё шуданд. 
        бо феъли гирифта:  

Қарақчиҳо зи дуздони китобӣ  
Рабуда хонумони корвонро,  

Гирифта рӯҳу ҷони сорбонро,  

Риқобӣ гаштаю дартоз рафтанд.  
************* 

Гирифта гунбази сабзе чу ақли одамӣ маъман:  
Ишорат бар сарони сабзи Инсон асту ирфон аст,  

Чу рамзи сарбаландиҳою азми сарбадорон аст;  
Ки зери бору зери дор,  

Зери ханҷари хунбор,  

Ҳама фарзонаю мардона бигзаштанд аз пайкор… 
**************** 

Ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) таъйинот. Дар ин вазифа ҳам пешоянди 

«ба» дар насри давраи таҳқиқшаванда серистеъмол аст. Ҳамчун ҷузъи асосӣ феълҳои навъи 

доштан, таъйин намудан, додан, инъом кардан, гуфтан, навиштан, шунидан ва амсоли инҳо 

ва ба сифати ҷузъи тобеъ исмҳо ва ҷонишинҳои шахсӣ омадаанд. Ибораҳои мазкур аз 

ҷиҳати сохт аз ду ё се калима таркиб ёфтаанд: Бояд гуфт, ки ифодаи муносибати 

пуркунандагӣ бо тобиши таъинот тавассути пешоянди «ба» дар таркиби ибораҳои феълӣ 

ба таври фаровон дучор омад. Феъли фиристодан ба сифати ҷузъи асосӣ дар таркиби ин 

гуна ибораҳо серистеъмол аст: 
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- Ба ҳар навъе, иваз созем ҷою ҷомаро охир,  
Ба номи худ фиристонем охирномаро охир…  
Хабар н-омад ба шайх аз манзиле дигар,  

На аз қаъри гиле, не аз диле дигар… 
бо феъли навиштан:  
Сафар кард Рустам аз ин достон –  
Навишта бад-ин хок аз бостон  
Фиребо шуд овозаи Вушмгир,  
Надорам ба Гургон дигар чашмгир,  

Чу умре сипардам ба оворагӣ. 
бо феъли фармудан:  

Бигуфто: «Эй надим, сӯи ҳакими хосаи дарбор,  

Ҷаҳонро нек пиндору варо некӯ бигӯ ахбор».  

Ба шаҳ гуфто: «Чу амри ман раво бошад, даво бошад,  

Ва ҳар фармудаам дар ҳукми фармони шумо бошад», 

Ифодаи муносибати пуркунандагӣ (объектии) машғулият. Ба сифати ҷузъи асосӣ 

бештар феълҳои ифодакунандаи амалу ҳаракати навъи машгул шудан, машгул будан, 

машгул кардан, машгул сохтан, машгулӣ доштан, шуруъ кардан ва монанди инҳо сурат 

гирифта, исмҳои маънӣ ва масдар чун ҷузъи тобеъ воқеъ мегарданд: 
бо феъли бикшудан:  

Дар ин дунёи бесомон, дар ин саҳрои бедомон  

Ба ин тобу тариқат менагардад мушкиле осон,  

Чи ранҷу дардҳоро дидаам дар умри кӯтоҳам,  

Чӣ банди нокушо бикшудаам дар нимаи роҳам. 
Ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) ивази предмет. 

Тобеъкунанда бо феълҳои хели мубаддал гаштан, табдил ёфтан ва ҷузъи тобеъ бо 

исмҳои ҳолат ифода шудааст. Ин қабил ибораҳо бештар секалимагӣ ва зиёда аз он 
мебошанд: 

бо феъли будан:  

Шамъу Сино ба роҳи матлабҳо  

Ёр буданд шаб ҳама шабҳо.  

Сӯхт аз васли шамъ парвона,  

Сӯхт ӯ дар висоли кавкабҳо. 
************ 

Табибон интизори ҳукми шоҳи бистарӣ буданд,  

Барои ин «Ҳусайни Карбало» чун муштарӣ буданд.  

Амир аз ноилоҷӣ мефаромад аз сари кинаш,  

Барои ҷони ширинаш  

Гузашт аз тоҷи зарринаш. 
************ 

Басе донишварон аз Ҳинду Эрону Араб буданд,  

Чу дониш нисбате дорад, ҳама доноталаб буданд…  

Ҷамоат ҷамъу хомӯш аст,  

Ҳама чашму ҳама гӯш аст. 
************** 

Гурӯҳе хайма зад бар шабнишинӣ,  

Аҷоиб шаб, ки дар хобат набинӣ,  

Ҳама хиргоҳиён бедор буданд,  

Мусаллаҳ бо сару афзор буданд. 
************** 

Ҳама дар худ фурӯ буданд,  

Шароби дар сабӯ буданд.  

Худоро дар худӣ дар ҷустуҷӯ буданд.  
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Шудам ворид,  

Наҷунбид. 
********** 

- Ба ҳикмат бар худоҷӯ як худо кофист,  

Чу аз баҳри замине як само кофист.  

Ба одам одамӣ будан муроди ӯст,  

Ки як ҷавҳар маводи ӯ, ниҳоди ӯст. 

Ифодаи муносибати пуркунандагӣ (объект) бо тобиши макон. Пешоянди «ба» дар 

ифодаи чунин маъно дар насри ин давра хеле фаъол аст ва он объекти амалу ҳолатеро 

алоқаманд мекунад, ки майлу хоҳиш ва орзуи субъект мебошад. Ба сифати ҷузъи асосӣ, 

асосан, феълҳои навъи майл доштан, розӣ кардан, шавқ доштан, қарор додан ва ё исмҳои 

амал, чун ҷузъи тобеъ исмҳои конкрет, макон, ҷонишинҳои исмӣ ва масдар истифода 
шудаанд: 

бо феъли омадан:  
Рабуда хонумони корвонро,  

Гирифта рӯҳу ҷони сорбонро,  

Риқобӣ гаштаю дартоз рафтанд.  
Чу розе омаданду боз рафтанд.  
************* 
Дар дами Рай пешвозам омаданд,  

Чорагарҳо чорасозам омаданд.  

Хоса манзил буд, он ҷое шудам,  

Баъди ранҷе дар дилосоӣ шудам. 
 
бо феъли ишорат кардан:  

Ба рамзи як ишорат кард хилватхонаро холӣ,  

Намуд аз бодаи кибри шаҳӣ паймонаро холӣ.  
Ва худро ёфт беморе,  
Ва худро ёфт ночоре,  

Ва худро ёфт озод аз шару шӯри ҷаҳондорӣ. 
 
бо феъли рафтан:  

Вале аз рӯи ҳикмат ин ҷаҳон танҳо ду дар дорад:  

Раҳи бозомаду рафтан,  

Раҳи бедорию хуфтан,  

Раҳи вайронӣ, ободӣ,  

Раҳи инсофу бедодӣ. 
************* 
Ба Хоразм азми рафтан кард ночор,  
Ки ёбад бар матои худ харидор.  

Раҳи дури биёбон чун сароб аст,  

Чу нақши бебақо болои об аст. 

Ифодаи муносибати пуркунандагии (объектии) восита. Дар як қисмати ибораҳои 

феълӣ, ки бо пешоянди «ба» сурат гирифтаанд, ифодаи муносибати объекти воситаи иҷрои 

амал мушоҳида мегардад. Дар забони адабии муосири тоҷикӣ чунин муносибати наҳвӣ 

бештар тавассути пешоянди «бо» сурат мегирад [65; 104]. Мисолҳои гирдовардаи мо нишон 

медиҳанд, ки дар достони мазкур муносибати наҳвии воситаи иҷрои амал зиёдтар бо 
пешоянди  «ба» сурат мегирифтааст. 

бо феъли буридан: 
 
Накарда танашро касе дар канор  

Ба ҷуз хокдону ба ҷуз модараш,  
Бигашт аз буридан дами наштараш,  
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Наомад баробар ба ӯ ҷавҳараш.  
 
бо феъли задан:  

Ба ҳар ҷумъа мешуд бапо анҷуман,  

Зи назми навину зи расми куҳан.  

Басе кӯҳнадӯзон сало мезаданд,  
Хирадро ба боди фано мезаданд. 
бо феъли шикастан: 

Абӯ Райҳон намуда эътирозаш:  
«Агар рафъи халоъ бошад ниёзаш,  

Бубояд бишканад шиша дарунсӯй.  

Шикастан лек меояд бурунсӯй. 
бо феъли кашидан:  

Кашидам чу ин ҷамъро аз гиле,  

Аз ин мазраи хушку беҳосиле.  

Зи илму ҳунар баста зарринкамар,  

Кашиданд теғе зи пушти сипар. 

Ифодаи пуркунандагии (объектии) муносибат. Ибораҳои феълие, ки бо пешоянди «ба» 
дар ифодаи маънои грамматикии мазкур ташаккул ёфтаанд, дар ин достон ба назар 

расиданд. Ин гуна ибораҳо объекти амалу ҳолатро ифода мекунанд, ки майлу хоҳиш ва 

орзуи фоил мебошад. Ба сифати ҷузъи асосӣ феълҳои навъи майл доштан, розӣ шудан, шак 

доштан, қарор додан ва чун ҷузъи тобеъ исму ҷонишинҳои предмета ва масдар истифода 
шудаанд: 

бо феъли бархостан:  

Ҳеҷ кас ҳамчун пари коҳе,  

Чӣ дастури назарбинӣ, аҷаб роҳи дилогоҳӣ!  

Нишастам гӯшае, сарпӯшае бардоштам аз дил,  

Дигар сарпӯшае бархост аз худҷӯшии маҳфил. 
************ 

Чун ба ҳаждаҳ шуд баробар соли ӯ,  

Тундие бархост аз омоли ӯ.  
Шуд талабгор аз малика тахтро,  

Бурд аз даргоҳи модар бахтро. 
***************** 

Миёни асри мою асри пуршӯри шумо, устод,  

Ҳазорон қабрҳо бархост,  

Ҳазорон қасрҳо афтод.  

Ҳазорон шаҳрҳо ҳамчун Бухоро шуд мазори мо,  

Ҳазорон шаҳрҳо рӯид аз меҳри канори мо. 

Аз таҳлил ва баррасии хусусиятҳои маъноии ибораҳои феълӣ дар достони «Гаҳвораи 

Сино»-и Муъмин Қаноат метавон ба чунин натиҷа расид: 

1.Маълум аст, ки ҷузъҳои ибора байни якдигар ҳамеша дар муносибати муайяни 

маъноӣ қарор доранд ва маънои ибора аз маънои ҷузъҳои он ба вуҷуд меояд. Хусусияти 

тобишҳои маъноии ибора бештар бо маънои луғавии ҷузъҳои он муайян мегардад. 

2.Дар феълҳои таркибии номӣ, ки дар системаи феъл мақоми хосаро ҷойгузин аст, 

тавассути ҷузъҳои аввал маънои дилхоҳи феълҳо ба даст меояд. Ҳангоми таҳлили маъноии 

феъл ба мушоҳида расид, ки ҷузъи асосӣ (феъл) барои ифодаи ин ё он амал хизмат мекунад. 

Ҷузъи тобеъ бошад, дар якҷоягӣ бо ҷузъҳои асосӣ ҳамеша дар муносибати маъноӣ қарор 

доранд. Аз ин бармеояд, ки ҷузъи тобеи ибораи феълӣ баробари ҷузъи асосӣ барои ифодаи 

ин ё он амал мавқеи муайянро дорост. 

3.Ибораҳои феълӣ ба воситаи ҳамнишинии ҷузъҳо (ҷузъи асосӣ ва тобеъ) дар муҳити 

маъноӣ мақом ва мавриди корбурдро доро мебошанд, ки ин хосият бидуни ёрии таносуби 
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маъноии ибораҳои фразеологӣ низ дар мадди назар қарор доштааст, чунки тавассути онҳо 

гурӯҳҳои маъноии феълҳо ҳаматарафа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. 

4.Таҳлили маводи бадастомада нишон дод, ки дар таркиби ибораҳои феълӣ ба таври 

фаровон корбурд шудани феълҳои ҳаракат характернок аст. Ин гурӯҳи феълҳо вобаста ба 

имконоти услубӣ хусусиятҳои мухталифи маъно зоҳир мекунанд. 

5.Як гурӯҳи феълҳо дар таркиби ибораҳои феълии сарчашмаҳои мавриди назар 

сермаъно мешаванд. Сермаъноӣ дар байни феълҳои расидан, «рехтан, бурдан, омадан, 

кашидан, рафтан, гаштан ва ғайра ба мушоҳида мерасад. Чунончи, феъли «омадан» дар 

таркиби ибораҳои феълӣ маъноҳои гуногунро ифода кардааст: 

Сӯи Рай рафтем аз роҳи Ҷибол,  

Аз дами сайёд монанди ғизол.  
Дар дами Рай пешвозам омаданд,  

Чорагарҳо чорасозам омаданд. 
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ИМИҶМЕЙКИНГ ДАР БАРНОМАҲОИ  
ТЕЛЕВИЗИОНИ “СИНАМО” 

 
Солехова Н.К. 

Донишгоњи миллии тољикистон 
 

Калимаи имиҷмейкинг аз тарҷумаи ду калимаи забони англисӣ "image"- симо ва 
"make"- сохтан гирифта шудаст, ки маънои имоҷсозӣ ё ин ки симосозиро ташкил медиҳад.  
Аҳамият ва омӯзиши имиҷмейкинг  натанҳо дар мафҳуми ҳамин ду калима ҷой мегирад, 
балки як сохтори шакл ва ботинии шахсро ифода карда метавонад. Истифодаи 
имиҷмейкинг бештар дар соҳаи реклама, махсусан, телевизион ба чашм мерасад. 

Имиҷмейкинг дар сохтани симои шахс ва муаррифӣ кардани он нақши муҳимро иҷро 
мекунад. Он хислату рафтори фардро ба омма нек ё бад нишон дода метавонад. Инро дар 
мисоли интихоботи вакилон, аъзоёни парлумон ва номзадҳои президентӣ дида метавонем, 
ки онҳо қабл аз интихобот тавассути васоити ахбори омма худро таблиғ карда, ба мардум 
нишон медиҳанд. Ё ин ки ҳар як ширкат барои таблиғи маҳсулоти худ аз ин восита истифода 
мебарад. Яъне, онҳо метавонанд ин амалҳоро сунъӣ ё тавассути технология ба сомон 
расонанд. Яке аз роҳои маъмули симосозӣ дар замони муосир ин ба воситаи кино таблиғ-
пиар кардан аст. Синамо метавонад муаррифгари симои шахс, ширкат, ҷомеа ва як миллати 
муайян бошад. Масалан вақте мо филмро тамошо мекунем тарзи рафтор, гуфтор, тарзи 
либоспӯшӣ, ороиши мӯйи сар, роҳгардӣ ва ҳатто тарзи хӯрокхурӣ ё ин ки кадом маҳсулотро 
истифода кардани ҳунарманди ба диламон наздикро мебинем ва ӯро барои худ идеал 
интихоб мекунем.  “Ҷараёни симосозӣ ва шаклгирии он ҷараёни азнавсозии одатҳои 
инсонист. Симо, образ, имидж – мухобироти одии иҷтимоӣ нест. Он ҳатман ё мусбат аст ё 

манфӣ, ки аз тарафи касе (гурӯҳе) бо кадом мақсаде, барои идораи чизе, ба хотири 
асаргузорӣ ба зершуури бинанда ва идораи ӯ бунёд мешавад, ки беҳтарин васила дар ин 
самт телевизион аст”.   

Муассисаи давлатии телевизиони “Синамо” 28- уми ноябри соли 2015 таъсис ёфтааст. 
Телевизиони “Синамо” метавонад, ки дар таъмини аҳолӣ бо филмҳои гуногунжанри 
ватанию хориҷӣ, таҳияи барномаҳои доир ба соҳаи синамо ва тайёр намудани 
мутахассисони соҳибтаҷриба дар соҳаи кинои тоҷик, инчунин, муаррификунандаи синамои 
тоҷик ва ба ин восита дар баланд бардоштани имиҷи тоҷик ё Тоҷикистон нақши арзанда 
гузорад. Барномаҳои ин телевизион дар мисоли “Дурахши ҳунар”, “Ахтарони ҳунар”, 
“Ҷавҳар”,  “Асрори филмофарӣ”, ”Донистан хуб аст”, “Нурафкан”, “Ганҷи тасвир”, 
“Нобиғаҳо”, “Сазовор”, “Рӯинтан”, “Равзанаи ошноӣ” ва ғайра дар шакли муосир бо 
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идеяҳои нав пешкаши аудитория гардида, таблиғкунандаи фарҳанг (имиҷ)-и тоҷик шуда 
метавонанд. Бо ин мақсад, мо низ якчанд барномаи онро вобаста ба риояи имиҷ мавриди 
таҳл қарор медиҳем. 

Барномаи “Асрори филмофарӣ” яке аз барномаҳое мебошад, ки дар бораи филмҳои 
машҳури ватаниву хориҷӣ аз лаҳзаи ба навор гирифтан то соҳиби кадом ҷоиза шудани кино 

маълумот медиҳад ва барандаи ин барнома Акбари Ёр аст. Дар яке аз ин барнома дар бораи 

филми “Офтоби тафсони биёбон” маълумот медиҳад, ки нодиртарин фактҳову ҷолибтарин 
наворҳоро дар бораи  ин филм баранда аз сайтҳои иҷтимоӣ ҷамоварӣ ва таҳлил карда, 
пешкаши бинандагон гардонидаст. Сенарияи филм дар асоси мораҷарои аскари Сурх Фёдр 
Иванович Сухов, ки 9 занро аз таҳдиди роҳзане бо номи Абдуло дар соҳлҳои ҷанги 
шаҳвандӣ дар Русия наҷот додааст, навишта шудааст. Ин филм аз тарафи кинонависони 
машҳури Шӯравӣ Валентина Жов, Рустам Иброҳимбеков ва Марк Захаров навишта шуда, 
коргардониашро Владимир Матил ба уҳда гирифтааст. Дар ҳар як барнома баранда дар 
бораи ҳаёту фаъолияти қаҳрамонҳо, порчаҳо аз рӯзгори имрӯзаи қаҳрамонҳо, саҳнаҳои 
ҷолиб аз ҳар як филм, аз рафти банаворгирӣ то ба соҳиби кадом ҷоизаҳо гаштанашон, 
инчунин дар бораи технологияҳои муосири филмсозӣ маълумот медиҳад. Мақсади асосии 

барнома низ ошно намудани бинанда бо филмҳо ва аз ҳаёти қаҳрамонҳои онҳо аст. “Шахсе, 
ки дорои истеъдоди табиї аст, қобилияти зуд ҷобаҷогузории маълумотҳои берунаро дорад 
ва бе шубҳа шахсони зебо чи дар ҳаёти шахсӣ ва чи дар фаолияти касбӣ ба воситаи маҳорат 
ва дилрабоии шахсияшон бештар натиҷа медиҳанд”. Дар ин барнома низ баранда 
тавонистааст аз унсурҳои ҷолибсозии барнома, яъне риояи дурусти мувофиқати ороиши 
саҳна ба мавзуъ, тарзи суханронӣ, тарзи либоспӯшӣ ва тарзи имову ишора истифода 
намуда, диққати бинандаро ба худ ҷалб кунад. Ҳар як образе, ки тавассути телевизион 
намоиш дода мешавад, беихтиёр ба афкори бинанда таъсири худро мегузрад. Онҳо афкори 
бинандаро идора карда нигоҳашонро доир ба ин ё он мавзӯъ ва ё шахсиятҳои алоҳида 
тағйир медиҳанд.  “Потенсиали идоракунандагии телевизион дар он асос тақвият меёбад, 
ки вай ба таври сунъӣ фарқ миёни вазифа ва воқеиятро пинҳон мекунад. Аз ин хотир, хабаре, 
ки аз экрани тлевизион ба аудитория расонида мешавад, нисбат ба маводи чопӣ афзалият 
дорад.”     

“Ҷавҳар” – барномаи таҳлилӣ тарбиявӣ буда, дар бораи филмҳои кутоҳ маълумот 
медиҳад. Барандааш Ҷумъа Рустамӣ аст. Дар барнома ҳунармандони шинохтаи тоҷик, 
киношиносон, танзимгарон умуман шахсоне, ки ба соҳаи кино алоқаманд ҳастанд, даъват 
шуда, атрофи филме,  ки мавриди баррасӣ қарор додаанд, сӯҳбат мекунанд ва мақсади онро 
бо вазъи зиндагии имрӯзаи мардум ташбеҳ дода таҳлил мекунанд. Барои мисол: дар яке аз 
барномаҳо ки мавзӯи баррасишавандааш “баҳсҳои оилавӣ” аст  ҳунарманди шинохтаи 
тоҷик Давлат Убайдуллоев даъват шуда, атрофи филми кутоҳи русӣ бо номи “Орзу” сӯҳбат 
мекунанд. Пеш аз оне, ки филмро тамошо кунанд, баранда аз меҳмон якчанд суол дар 
доираи мавзӯъ, яъне сабабҳои асосии сар задани баҳсҳои оилавӣ мепурсаду баъдан филмро 
якҷоя тамошо карда, мақсад ва то кадом андоза таъсир расонидан ба мафкураи бинандаро 
таҳлил мекунанд.  Филм 4 дақиқаро дар бар мегирад. Коргардонаш Олга Парижёр буда, дар 
бораи як оилае, ки марди хона доимо маст ба хона меояд ва ин боиси ҷанг дар оила 
мешавад, нақл мекунд. Вақте ки кӯдакашон расми худашу падару модарашро тасвир карда 

онро ба волидонаш нишон доданї мешавад мебинад, ки онҳо то ҳол муноқиша доранд ва 
расмро бо дастонаш ғиҷим мекунад. Ин саҳнаи филм ба он ишора мекунад, ки чизеро, ки 
кӯдакон дар бораи оилаашон орзӯ мекунанд, ҷангу ҷидолҳо боиси барбод рафтани орзӯҳои 
онҳо мегардад. Меҳмони барнома филмро ҳам аз нигоҳи касбият ва ҳам аз нигоҳи марде, 
ки соҳиби оилаи хушбахт аст таҳлил карданд. Дар ин барнома журналист он чизеро,  ки 
бинанда аз ӯ интизор аст дода наметавонад, зеро мавзуи интихобкардааш мавзуи доғи рӯз 
аст ва аз ӯ каме чеҳраи кушода ва ҷиддиро талаб мекунад. Аммо баранда ин ҷиҳатҳоро ба 
назар нагирифтааст, аммо меҳмони барнома лаҷоми барномаро дар дасти худ гирифта, 
мавзуъро бо мисолҳо аз ҳаёти оилавӣ таҳлил мекунад. Аз инҷо хулоса  кардан мумкин аст, 
ки агар дар барнома қоидаҳо ё талаботҳои асосие, ки аз баранда талаб карда мешаванд, 
қисман риоя нашаванд ҳам ҳамсӯҳбати ӯ метавонад диққати бинандаро бо суханҳояш ҷалб 
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намояд. Яъне, дуруст интихоб ва даъват кардани меҳмон ба барнома низ ба ҷолиб 
гардидани барнома сабаб шуда метавонад. “Телевизиони “Синамо” дар тарғиби кинои 
тоҷик нақши босозо дорад ва мақсади асосияш ҳам ҷалби аудиторияи васеъ аз табақаҳои 

гуногуни иҷтимоии аҳолӣ дар тамошои филмҳо тариқи телевизион ва кинотеатрҳои шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ, пахши филмҳои миллӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ, 
сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҳуқуқии аҳолии мамлакат мебошад. Фарҳанги тамошои 
филму театр ҳам, яке аз ҷузъҳои муҳими пешбарандаи ҷомеа ба шумор меравад”.  

Журналистоне, ки дар шабакаҳои телевизионӣ кору фаъолият мебаранд, бояд аз дигар 
журналистон фарқ дошта бошанд. Чунки онҳо иттилоотро натанҳо ба садо ва симо, балки 
бо ботини худ бояд дарк намуда, ба аудитория расонад. Дар чунин ҳолат вай метавонад ба 
тафаккури бинанда ва шунаванда таъсир расонад.  
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ИМИҶМЕЙКИНГ ДАР БАРНОМАҲОИ  
ТЕЛЕВИЗИОНИ “СИНАМО” 

Дар ин мақола доир ба мафҳум ва моҳияти имиҷу таъсири он ба ҷомеа маълумот дода шуда, мавқеъи он дар 

барномаҳои телевизиони “Синамо” мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Дар барномаҳои телевизиони 

мазкур тамоми хусусиятҳои имиҷмейкинг ва усулҳои таъсири он ба аудитория ба риштаи таҳқиқ кашида шуда, оид 

ба тарзи истифодаи он дар шабакаҳои хориҷи кишвар маълумоти мушаххас дода шудааст. Объекти мақолаи 

мазкурро тамоми ҷузъиётҳои имиҷмейкинг дар телевизион ва кинои тоҷик ташкил медиҳад. Махсусият ва моҳияти 

мақола дар он мушоҳида мегардад, ки имиҷмейкинг ва имиҷ дар замони имрӯза таблиғгари масоили сиёсиву 

иҷтимоӣ ва муаррифгари фарҳанги ҳар як давлат ҳисобида шуда, сарчашмаи асосии он телевизион ба шумор 

меравад. Дар журналистикаи тоҷик то ҳол ягон телевизион аз ҷиҳати имиҷмейкинг ва чӣ гуна истифода бурдани он 

ба пуррагӣ мавриди пажӯҳиши ҳеҷ муҳаққиқе қарор нагирифтааст ва ин мақола аз ҷиҳати муҳтавою мавзӯъ барои 

соҳаи журналистика муҳим ва падидаи нав ба ҳисоб мешавад.   

Калидвожа: имиҷмейкинг, телевизиони “Синамо”, журналистикаи телевизион, симо, кино. 

 
ИМИДЖМЕЙКИНГ В ПРОГРАММАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ "СИНАМО" 

В статье представлена информация о понятии и сущности его имиджа и воздействия на общество, а также 

обсуждается его место в программах телеканала "Синамо". В программах этого телеканала изучаются все 

особенности имиджмейкинга и способы его воздействия на аудиторию, а также предоставляется подробная 

информация о том, как его использовать на зарубежных каналах. Объектом данной статьи являются все тонкости 

имиджмейкинга на таджикском телевидении и кино. Уникальность и суть статьи можно увидеть в том, что 

имиджмейкинг и имидж сегодня являются пропагандистом политических и социальных проблем и представителем 

культуры каждой страны, а его основным источником является телевидение. В таджикской журналистике ни одно 

телевидение еще не было полностью исследовано ни одним исследователем с точки зрения создания имиджа и того, 

как его использовать, и эта статья является важным и новым явлением для журналистской журналистики с точки 

зрения содержания и тематики. 

Ключевые слова: имиджмейкинг, телевидения "Синамо", тележурналистика, имидж, кино. 
 

IMAGE - MAKING IN THE "CINAMO" TELEVISION PROGRAMS 

The article provides information on the concept and essence of his image and impact on society, as well as discusses 

his place in the programs of the "Sinamo" television. The programs of this television "Sinamo" study all the features of 

image-making and the ways of its impact on the audience, as well as provide detailed information on how to use it on foreign 

channels. The objects of this article are all the subtleties of image making on Tajik television and cinema. The uniqueness 

and essence of the article can be seen in the fact that image-making and image today is a propagandist of political and social 

problems and a representative of the culture of each country, and its main source is television. In Tajik journalism, no 

television has yet been fully researched by any researcher in terms of image creation and its using, and this article is an 

important and new phenomenon for journalism in terms of content and subject matter. 

Keywords: image-making, television "Sinamo", television journalism, image, cinema. 
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PR ДАР РАДИОИ "ТОҶИКИСТОН" 
 

Толибов С.М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар ҷомеаи иттилоотӣ, ки Тоҷикистони соҳибистиқлол низ дар ин самт қадамҳои 

боэътимод мегузорад, воситаҳои ахбори омма аҳамияти бештарро касб карда, маводи 

расонаҳои хабарӣ ба раванди тасмимгирӣ ва татбиқи қарорҳои қабулшуда таъсири амиқ 

мерасонанд. Қайд кардан ба маврид аст,ки имрӯз дар Тоҷикистон ҳама намуди ВАО 

хусусияти таблиғоти дорад. Реклама ва PR бошад,барои таблиғ ё маводи  таблиғоти   дар 

воситаҳои ахбори омма, ҳамчун  як  дастёр  кумак мекунад. Имрӯзҳо вақте мо ба матолиби 

ВАО назар мекунем мебинем, ки дар барномаҳои радиоиву телевизиони PR истифода 

мешавад. Пас, ба хулосае меоем, ки Тоҷикистон ҳам дар қатори дигар давлатҳои 

абарқудрат, аз қабили Амрико дар барномаҳои радиоиву телевизионӣ аз PR истифода 
мебарад. 

PR чист? PR худ як намуди таблиғот аст ва мақсади асоси PR баланд бардоштани 

обуруйи одам, ширкат ва маҳсулот мебошад. Ёров М.  Каримов М. Дар китоби худ 

“Асосҳои реклама” PR-ро чунин шаҳр додааст: “ PR ҳамчун фаолияти мақсадноки 

тиҷорати мавқеи бозории ширкатро бо истифода аз қуваҳои фаъоли ҷамъият таъмин 

менамояд. Ширкат ё ширкатҳои дар шароити кунунӣ ва дар оянда фаолияткунанда, бе 

дарназардошти ташкил ва татбиқи чорабини Паблик рилейшнз шӯҳратмандии худро 

таъмин карда наметавонад”. Дигар муҳақиқони соҳаи PR муҳимияти чорабини  робита бо 

ҷомеаро ба этибор гирифта, Василев Г.А.чунин таъриф додани онро муфид шуморидааст. 

“PR ин чорабинии махсус ва фаолияти мақсадноки ташкилот, ки самти асосии фаолияташ 

бо таъмин намудани  муносибати манфиатноки  дутарафаи  ташкилот бо ҷамъият, дар асоси 

истифодаи  ВАУ  ва дигар имкониятҳо сурат мегирад, фаҳмида мешавад”.   Таърифи Сэм 
Блэк мефармояд: ки «Public Relationas» ин санъат, илми ноил гардидан ва гармония 

тавассути якдигарфаҳмие, ки  дар заминаи ҳақиқату иттилооти комил асос ёфтааст 

мебошад. Таърифи маъмули дигар ҳам вуҷуд дорад, ки чунин аст: «Паблик рилейшенз (PR)- 

ин саноъат ва илми ҷамъиятиест, ки тамоилоти инкишофро таҳлил намуда, натиҷаи  онҳоро 

пешбинӣ мекунад ва ба роҳбарони ташкилотҳо тавсияҳо оид ба татбиқи онҳо перомуни 

барномаҳои тарроҳишавандае, ки ҷавобгўи хоҳишҳои ҳам ташкилот ва ҳам ҷамъиятанд, 

маслиҳатҳо медиҳад». 

Ҳадафи PR – нишон додани ҳайати ходимони баландихтисоси фирма, аз ҷиҳати  

обрўву эътибори меҳнати худ, намоиши сифатнокии маҳсулоти истеҳсолкунанда ва 

ғамхорӣ нисбат ба мизоҷон аст. Зимни он фарохии муассиса, меҳрубоният, нигароният ба 

оянда, истифодаи технологияҳои навтарин намоиш дода мешавад, ки имиҷи мусбатро 

нисбат ба ширкат, маҳсулоти истеҳсолкунандаи вай, хадамот ташаккул медиҳад. Ҳамчунин, 

ба ин васила номи нек бароварда, онро пойдорӣ мебахшад. Мавзӯи дигаре, ки аз тарафи 

PR кор карда баромада мешавад ин фаъолияти баланди ҷамъиятии ширкат (фирма), 

ғамхорӣ нисбат ба шаҳр, ҳифзи табиати атроф ва иштирок дар чорабиниҳои хайриявӣ 

мебошад. Пайдоиши PR чун фаҳмиши “Робита бо ҷомеа” бори аввал дар суханронии 

президенти  ИМА Томас Ҷеферсон соли 1807 зимни ироаи паём ба конгреси кишвар баён 
гардида буд. Аммо журналисте, ки ин ибораро дар фаъолияти касбиаш бевосита истифода 
бурдааст, Айви Ли буда  онро соли 1919 корбаст кардааст. Дар баробари ин, дар бисёр 
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сарчашмаҳо пайдоши PR-ро ба Д.Итон мансуб медонанд. Мавсуф PR-ро дар лексияҳои худ 

дар донишгоњи Йелск бо номи “PR ва масъулияти касби ҳуќуќшиносӣ” истифода бурдааст. 

Д. Итон дар дарсҳояш ба донишҷӯён мефаҳмонд, ки “адвокатҳо новобаста ба хоҳиши 

муштариашон бояд манфиатҳои ҷамъиятро фаромӯш накунанд. Нагузоранд, ки барои 

манфиати як нафар манфиати љамъият поймол шавад, яъне вай дар назди ҷамъият 
бемасъулият набошад”. 

PR дар Тоҷикистон нисбати дигар давлатҳои абарқудрат дертар дар васоити ахбори 

омма ворид шудааст. Пайдоиши онро дар Тоҷикистон тақрибан ба солҳои 90-уми асри ХХ 

шабеҳ медиҳанд. Чаро тақрибан? Зеро то ҳол ин падида дар кишвар мустаҳқам нашудааст. 

Аз ин сабаб солҳои пайдоиши онро бо як чӣ пайваст карда, ҳамон солро соли пайдоиши PR 

ҳисобидан ғайриимкон аст. Касб ва ба илм мубаддал шудани PR ба давраи асри XIX рост 

меояд. Чи тавре, ки дар боло қайд кардем, PR худ як намуди таблиғот аст ва ҳама намуди 

ВАО аз он  истифода мебаранд. Ҳоло мо мавқеъ нақш ва истифодаи PR ро дар радиои 

“Тоҷикистон” мавриди таҳлилу  бараси  қарор хоҳем дод. 

Нақш мавқеъ ва истифодаи PR дар барномаҳои радиои “Тоҷикистон”. Дар радиои 

“Тоҷикистон” махсус барномаҳое, ки хусусияти  PR дошта бошанду доимо эфир раванд, ба 

назар намерасанд. Барномаҳое ҳастанд, ки махсус фармуда шудаанд ва барои шахсони 

мансабдор ва ё таҳшкилоту идораҳои давлати омода карда мешаванд. Пеш аз он ки 

барномаҳои хусусияти  PR-доштаи радиои Тоҷикистонро таҳлил кунем, дар бораи таърихи  

радиои Тоҷикистон ва барномаҳои он каме маълумот медиҳем. Радиои Тоҷикистон 

марҳала ва замонҳои мухталифро ҳамроҳи мардуми ҷумҳуриӣ аз сар гузаронида, бо мурури 

вақт тариқи гуфтораш борҳо тағйир хӯрдааст. Ҳамроҳи ҷомеа баъзан тундгӯӣ, гоҳе зургуӯӣ, 

бештар нармгӯӣ намуда, рисолати худро дар таърихи тамаддуни миллат ба иҷро 

расонидааст. Радио худ калимаи лотинӣ буда, маънояш «нур меафканам» аст. Олими рус 

Александр Попов усули бе сим, бо ёрии мавҷҳо аз як ҷо ба ҷойи дигар фиристодани ахборро 

кашф кард ва он радио ном гирифт. Тадриҷан радиошунавонӣ ба маънои маҳдуд чун як 

василаи оммавии интишори ахбори гуногун: сиëси, иктисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ, 

маърифати маъмул гардид. Аввалин радиостансияҳои ирсол ва қабул, ки замони оғози 

инкишофи радио бунëд гардиданд, бо мавҷҳои кӯтоҳ кор мекарданд. Оҳиста оҳиста 

иқтидори фиристандаҳо афзуда, масофаи радиоалоқа зиёд мегардид. Ибтидои солҳои 

бистуми асри бист баробари алоқаи радиотелеграфи радиошунавонӣ низ арзи вуҷуд намуд. 

Нахустин стансияи радиошунавонии мунтазам моҳи ноябри соли 1920 дар Питербурги 

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пайдо шуда, соли 1922 дар Лондон, соли 1923 дар Париж арзи 

вуҷуд кард ва то соли 1926 чордаҳ мамлакати Аврупо соҳиби чунин стансияҳо гардиданд. 

Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ радиошунавонии мунтазам моҳи ноябри соли 1924 шурӯъ 

шуд, радиогазетаҳо ба мавҷ мебаромаданд, нахустин радиорепортаж  7 - уми ноябри соли 

1925 аз Майдони Сурхи  Маскав, аз тантанаҳои чашни Октябр садо дод. Соли 1927 Совети 

Комиссарони Халқи СССР оид ба беҳтар гардидани барномаҳои бадеӣ дар радио қарор 

кабул кард. Нахустин нашри радиогазета («Правда Востока») моҳи январи соли 1927 дар 

Тошканд рӯи мавҷ баромад. Аз моҳи марти соли 1927 радиои Ӯзбекистон пахши 

барномаҳои мунтазами худро бо забонхои узбеки, туркмани, қазокӣ ва тоҷикӣ шурӯъ кард. 

Аз оғози солҳои сиюми асри гузашта дар собиқ Иттиҳоди Шӯравии радиошунавонӣ ниҳоят 

ривоҷ ёфт. Соли 1931 дар назди Комиссариати почтаю телеграфи СССР Кумитаи 

умумииттифоқии радио ташкил шуд. Дар Тоҷикистон низ чун як ҷузъи ИҶШС ҳануз 

стансияи алоқаи радио соли 1924 бунёд шуда буд. Бинобар сарчашмаҳои бойгонӣ ин 

радиостансия асосан ба мақсадҳои низомӣ истифода мегардид. 10-уми апрели соли 1930 дар 

таърихи радиошунавонии Тоҷикистон бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст. Зеро нахустин 

маротиба дар ҳамин рӯз садои радио бо ибораи «Диккат, диккат, диккат, ин ҷо 

Сталинобод» аз собик Хонаи деҳқон-макони имрӯзаи театри ба номи Маяковский дар 

фазои пойтахти Точикистони ҷавон танин андохт. Ин падидаи нав маънои оғози «ҷаҳиши 

бузург» дар тамоми соҳаҳоро дошт. Тавре аз санадҳои бойгони бармеояд, рӯзҳои 10 11-уми 

апрел гуфторҳо бо пахши радиогазета ва нашри ахбор (то панҷ дакика) анҷом меёфтанд. 
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«Аз 12-уми апрели соли 1930 шурӯъ карда, гуфторҳои радиолексия, машқи тарбияи бадан 

ва барномаҳои мусикӣ муҳтавои ҷадвали пахшро ғанитар сохтанд. Барномаҳо аз 12 уми 

апрел аз соати 7:00 то 19:00 пахш мешуданд. Барномаи «дарси забони точикӣ» аз 15-уми 

апрел шурӯъ гардид. Ҳамчунин аз ҳамин рӯз силсилаи сӯҳбатҳо дар мавзӯи муҳими рӯз ва 

суханрониҳои кормандони идораҳои давлатию ҳизбӣ сурат гирифт. Ҳаҷми пахши 

барномаҳо 3 соат (то соати 22:00 ) афзуд. Барномаҳо ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ садо 

медоданд». Аз 11 уми апрели соли  1930 Тадриҷан радио дастёри беминнат» - и сохторҳои 

ҳизбиву давлатӣ гардид. Радиогазета ва радиожурнал асосан аз ду жанри радиои шарҳи 

воқеот иборат буданд. Вале ташкили Кумитаи радиои умумииттифоқ дар соли 1931 

зарурати ташкили шуъбаҳои онро дар ҷамоҳири дигари шӯравӣ ба миён овард ва ба ифодаи 

устод Абулқосим Лоҳутӣ «писари ҳафтумини сотсиализм» - Тоҷикистон ҳам дар канор 

намонд. 13-уми январи соли 1932 Кумитаи иҷроияи Марказӣ ва Совети Комиссарони Халқи 

РСС Тоҷикистон дар ҳайати 13 нафар кормандони ҳизбию журналистон Кумитаи радиои 

Тоҷикистонро таъсис доданд. Дар бораи таъсиси кумитаи радио фикру андешаҳои гуногун 

вуҷуд дорад. Дар баъзе сарчашмаҳо  таъсиси Кумитаи радио 29-уми январ нишон дода 

шудааст. Аммо ҳуҷҷатҳои бойгони собит менамоянд, ки Кумитаи радиошунавонии РСС 

Тоҷикистон 13-уми январи соли 1932 таъсис дода шудааст. Барои исботи гуфтаҳо ҳоло 

матни қарори мазкурро мисол меорем: 

Совети Комиссарони халки РСС Тоҷикистон қарор мекунад: 

Кумитаи радиошунавонии РСС Тоҷикистон ташкил карда шавад. Раиси Совети 

Комиссарони халки РСС Тоҷикистон 

А. Ҳоҷибоев. 

Котиби Совети Комиссарони халқи РСС Тоҷикистон ш. Сталинобод 13-уми январи 
соли 1932, № 29 

А. Нарзуллоев. 

Ҳарчанд Кумитаи радиошунавони 13-уми январ таъсис дода шуда бошад ҳам, вале он 
расман аз 1-уми Феврали соли 1932 ба фаъолият пардохт ва радиошунавони ба низоми 
муайян даромад. 

Мавриди зикр аст, ки се соли аввал Кумитаи радиои Точикистон амалан ба Кумитаи 

умумииттифоқии радиошунавонӣ итоат мекард, роҳбарияти онро мақомоти Тоҷикистон 

пешбарӣ ва Маскав тасдик менамуд. Кумита факат ба таҳия ва пахши барномаҳо машғул 

мегардид, дигар масъалаҳо, аз ҷумла расондани гуфторҳо ба шунавандагон дар салоҳияти 

идораҳои алоқа буд. Радиои Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ ба хаёти мардум ворид шуд. 

Дар шаҳру деҳот нуктаҳои радио рӯз ба рӯз афзуда, шаҳрвандон аз тариқи онҳо бо хаёти 

сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, илмию фарҳанги, адабии ҷумҳурӣ ошно мешуданд, аз 

навигариҳои ҷаҳон огоҳӣ пайдо мекарданд. Ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати ташаккули кори 

радио ба самти мусбат пайваста тағйир додани фаъолияти он, васеъ намудани доираи 

фарогирии шунавандагон, тайёр намудани мутахассисони эҷодию техники тадбирҳои 

зарурӣ меандешид. Ҳоло радиои Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлоли,яке аз радиоҳои 

бо нуфуз ба шумор рафта, бо пахши хабару гузориш, ва барномаҳои ҷолиб дар дили 

мухлисони худ ҷойи намоён дорад. Айни ҳол радиои Тоҷикистон аз 5 идора, 3 шабакаи 

мустақими радиои иборат мебошад, ки ҳоло дар бораи онҳо ба таври мухтасар маълумот 

хоҳем дод. 

“Идораи барномаҳои итиллоти”. Тавасути ин идора хабару гузориш дар қолаби  

жанрҳои итилоотии журналистика аз соати 8:00 и субҳ то соати 20:00 шом пахш мешавад. 

Мақсади асосии ин идора расонидани навигариҳо ва хабарҳои  хусусияти ҷамияти доштаи 

Тоҷикистону ҷаҳон ба таври фаврӣ ба аудитория расонидан аст. 

“Идораи барномаҳои таҳлилӣ”,ки тавасути ин идора,масалаҳои сиёси,иқтисоди, 

иштимои дар шакли таҳлил бараси шуда,пешкаши мухлисон ва шунавандагон мегардад. 

“Идораи барномаҳои субҳ”. Барномаҳои ба ин идора таалуқдошта субҳгоҳон ба эфир 

меравад ва то дараҷаи дар дили мухлисони худ ҷойи намоён дорад. 
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“Идораи барномаҳои ҷавони варзиш ва саёҳӣ” дар дохили ин идора барномаҳои 

фарҳангию фароғатиҳам садо медиҳад. Масъулони барномаҳои ба ин идора таалуқ 

дошта,дар мавзуҳои ҷавонон, варзиш, сайёҳӣ, ҳамчунин барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ 
барои мухлисон омода карда, пешкаши шунавандагон мегардад. 

“Идораи барномаҳои мусиқӣ”. Барномаҳои идораи мазкур, бештар хусусияти 

фарҳангӣ дошта, сурудҳои дар васфи ватан, сулҳ, озодӣ, истиқлолият ва ғ. аз ҷониби 

ҳунармандон пахш мегардад. Ҳамчунин, радиои Тоҷикистон боз аз 3 шабакаи радиои 

мустақими “Овози тоҷик”, “Садои душанбе”, “Фарҳанг”, иборат мебошад. Бояд гуфт, ки 

ҳар се ин шабакаҳо зертобеи радиои Тоҷикистон буда, аз як марказ идора мешавад. 

Истифода мавқеъ ва нақши PR дар барномаи “Саёраи сабз” – и радиои “Тоҷикистон”  

Барномаи “Саёраи сабзи” радиои Тоҷикмстон дар ҳамкори бо Кумитаи ҳифзи муҳити 

зисти назди ҲҶТ ва агенти байналмилали Олмон оид ба ҳамкори таҳия ва пахш мешавад. 

Ҳаҷми барнома 15 дақиқа буда, мақсадаш ошно намудани мардум ба масъалаҳои муҳими 

экологӣ мебошад. Гарчанде ин барнома фармуда шуда бошад, вале хусусияти PR 

надорад.Ҳоло мо барои исботи гуфтаҳо яке аз ин барномаро ҳамчун намуна мисол меорем. 

Масалан: барномаи “Саёраи сабз”, ки рузи 10.11.2021 тариқи радиои Тоҷикистон садо дод, 

15 дақиқа давом кард. Меҳмони барнома Турақул Муродов роҳбари гуруҳи татбиқи 

лоиҳаҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ буда, мавзуи барнома “Раванди 

иҷроиши уҳдадориҳои Тоҷикистон дар амалишавии Конвенсияи қолаби СММ оид ба 

тағйирёби иқлим буда, журналист барномаро чунин оғоз кард: “Салом шунавандагони 

азиз, инак барномаи таҳлилӣ ва маърифатии экологӣ “Саёраи сабз”, ки дар доираи як моҳи 

иқлимҳо доир ба рушди иқлими сабз, ки дар ҳамкори бо КҲМЗ назди ҳукумати ҶТ ва агенти 

байналмилали Олмон оид ба ҳамкорӣ таҳия ва  пахш мешавад тақдими шумо мегардад. 

Ҳамин тариқ барнома 15 дақиқаву 15 сония давом кард ва журналист ду маротиба якум дар 

оғози барнома ва дуюм дар анҷоми барнома номи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 

Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агенти байналмилалии Олмонро гирифт. Дар ин 
барнома хусусияти PR и дида намешавад, зеро бо гирифтани номи кумита ва Агентии 

байналмилали Олмон PR ҳосил намешавад. Аз таҳлили кардаи мо ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки дар барномаи “Саёраи сабз”-и радиои Тоҷикистон PR истифода намешавад. 
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PR ДАР РАДИОИ “ТОҶИКИСТОН” 

Мақолаи мазкур бештар хусусияти назариявӣ дошта, мавеъ, нақш ва истифодаи PR ро дар барномаҳои 

радиои “Тоҷикистон” мавриди таҳқиқу баррасии ҳамаҷонибаи илмӣ қарор мегирад. Дар Тоҷикистон аслан 

PR - ро дар доираи жанри очерк мушоҳида кардан мумкин аст. 

Калидвожа: идора, ВАО, радио, барнома, мустақим, шабака, телевизион, PR, радиои Тоҷикистон, 

сайёҳӣ, ҷавонон, иқтисодӣ. 
PR НА РАДИО "ТАДЖИКИСТАН" 

Эта статья носит более теоретический характер и представляет собой всестороннее научное 
исследование положения, роли и использования PR в таджикских радиопрограммах. В Таджикистане, PR 
можно увидеть в основном в жанре эссе. 

Ключевые слова: Офис, СМИ, радио, программа, прямой эфир, сеть, телевидение, PR, радио 
Таджикистана, туризм, молодежь, экономика. 

 
PR ON THE RADIO "TAJIKISTAN" 

This article is more theoretical in nature and provides a comprehensive scientific study of the position, role and 
use of PR in Tajik radio programs. In Tajikistan, PR can be seen mainly in the genre of essays. 

Keywords: Office, media, radio, program, live, network, television, PR, radio Tajikistan, tourism, youth, 
economy. 
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ИСТИЛОЊОТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ВИЖАГИЊОИ ОН 
 

Садбарг Холиќзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мусаллам аст, ки забони тољикї њамчун яке аз забонњои бостонї тавонистааст, ки дар 

тўли ташаккул ва инкишофи худ бо забон ва тамаддунњои мухталиф рў ба рў шавад ва дар 
муборизањои шадиди таърихї бо забонњои гуногуне бархўрд намуда, аз онњо бањравар 
шавад ва њамзамон ба онњо  таъсири  муайяне  расонад, хосатан, дар бахши истилоњот. 
«Истилоњ (термин) ин вожагоне мебошанд махсус ва назар ба вазоифи  хоси  худ  мањдуд; 
вожагоне, ки кўшиш доранд њамчун ифодаи даќиќи мафњумњо ва номи ашьё  якмаъно 
бошанд. Инњо дар илм, техника ва дипломатия зарур мебошанд» [7,21]. Дар фаъолияти 
одамон дар самти муносибатњои байналмилалї  низ калимаю таркиб ва ифодањои хосе дида 
мешавад. Ин  истилоњот  дар муносибатњои байналмилалии тољикон истифода шуда, ба ин 
васила ба захираи луѓавии забони адабии тољик ворид гардиданд. Баъзе вожањои  ќадима 
дар ин бахш эњё гардиданд ё бо маъноњои нав  мавриди корбарї ќарор гирифтанд.  
Масалан, калимаи сафир дар асри X ба маънои фиристода истифода шудааст, дар асрњои  
миёна ба ин маъно калимаи расул истифода мегардид. Дар асри  XIX ва аввали асри XX 
бошад ба љои калимањои фиристода, расул, сафир вожаи туркии элчї (Чунончи дар 
«Наводир -ул -ваќоеъ» - и Ањмади Дониш) мавриди корбаст ќарор мегирад.  Баъдтар боз 
калимаи сафир серистеъмол мешавад. Дар давоми ќариб 30 соли охир ба шарофати 
Истиќлолияти давлатї њанўз аз гомњои аввалини давлати соњибистиќлоламон дар арсаи 
байналмилалї ва густариши њамкорињо дар сатњи минтаќавию љањонї истилоњоти зиёди 
марбути муносибатњои байналмилалї ба забони адабии тољик ворид шуданд. Чунончи, 
калима – истилоњњои зерини солњои 90-уми садаи гузашта ба таркиби луѓавии забони мо 



88 
 

дохил шудаанд: атташе, агенти дипломатї, глобализатсия (љањонишавї), дипломат, 
дипломатия, инвеститсия (сармоягузорї), конвенсия, консорсиум, консул, консулї, 
меморандум, муносибати дипломатї, нота, персон грат, персон нон грат, саммит, форум ва 
амсоли инњо, ки њар яке маънои хосу мушаххас ва мавќеи муайяни корбасти худро доранд. 
Масалан, истилоњи дипломат. 

Дипломат – аслан калимаи юнонї буда, маънояш «њуљљати хаттии 

дуќаткардашуда» мебошад. Дар њуќуќи байналмилалї шахси расмии маќомоти 

давлатии муносибатњои беруна мебошад, ки аз тарафи њукумат барои анљом додани 

муносибатњои дипломатї бо давлатњои хориљї, созмонњои байналмилалї ва 

намояндањои онњо ваколатдор шудааст. Кормандони намояндагињои дипломатии 

давлатњо дар хориља ва њамчунин баъзе кормандони дастгоњи марказии идорањои 

сиёсати беруна дипломат буда метавонанд. Функсияњои асосии дипломат иборат аст аз 

намояндагї ва њимояи манфиатњо ва шањрвандони давлати худ, љамъоварии иттилоот 

дар бораи давлати хориљие, ки дар он љо кор мекунад ва њамчунин мусоидат ба ташкили 

робитањои дўстонаи фарњангї, тиљоратї, иќтисодї ва ѓайра байни давлатњо. Дипломат 

мутобиќи шартномањои байналмилалї аз дараљаи дипломатї, дахлнопазирии 

дипломатї ва имтиёзњои муайян бархурдор аст. (6,58).  Дипломатия – василаи тањаќќуќи 

сиёсати берунаи давлат аст, ки аз тариќи чорабинињои амалї, равишњо ва методњо бо 

дар назардошти шароии мушаххас ва хусусияти масъалаи вазифањои мавриди њаллу 

фасл ба амал бароварда мешавад. Дипломатия фаъолияти расмии сарони давлатњо ва 

њукуматњо, маќомоти махсуси муносибатњои беруна барои расидан ба њадафњо ва анљом 

додани вазифањои сиёсати хориљии кишварњо, њамчунин барои њимояи манфиатњои ин 

давлатњо мебошад. Ин мафњум њамчунин бо санъат ва мањорати бурдани музокирот ба 

хотири љилавгирї аз низоъњо ва ё њалли онњо, љустуљўи гузаштњо ва њамдигарфањмї, 

густариш ва тавсиаи њамкорињои байналмилалї низ робита дорад. (6,58-59). Калимаи 

дипломатия ба маъноњои гуногун ва хеле зиёд истифода мешавад, (ки баъзеи онњо аз 

маънои аслии ин калима дур аст). Дипломати машњури англис Николсон Г. ишора 

мекунад, ки дар нутќи гуфтугўї калимаи дипломатия барои ифодаи маъноњои гуногун 

истифода мешавад. Баъзан њамчун синонимии сиёсати хориљї истифода мешавад. Дар 

дигар мавридњо гуфтушунидро мефањмонад. Ин вожа, инчунин ба маънои усулу 

воситањо истифода бурда мешавад, ки тавассути онњо гуфтушунидњо доир мегарданд. 

Инчунин, он барои ифодаи ќисмати хориљии нињоди корњои хориљї истифода мешавад. 

Нињоят ин калима ќобилияти махсуси инсонро ифода мекунад, яъне ба маънои њушёрї 

зоњир кардан, ба маънои хуб њангоми баргузории гуфтушунидњои байналмилалї [3,3]. 

Гарчанде ки истилоњи дипломатия бори аввал соли 1645 дар Британияи Кабир истифода 

шуда буд, дипломатияи тољик таърихи хеле ќадимтар аз онро дорад. Бо назардошти он 

ки пайдоиши дипломатия ба сифати илм дар бораи муносибатњои мутаќобилаи 

давлатмандон ва давлатњо ба пайдоиши давлату давлатдорї вобастагї дорад ва 

таърихшиносон пайдоиши нахустин давлатњоро дар сарзамини мо ба асрњои IX –VII 

пеш аз мелод нисбат медињанд. Метавон гуфт, ки дипломатияи тољик таърихи беш аз 

3000 сола дорад [5,4]. Донишмандоне, ки таърихи пайдоиши муносибатњои 

дипломатиро ба давраи пайдоиши ќабилањои одамї, ба асри сангин (неолит) нисбат 

медињанд, таърихи дипломатияи тољикро на кам аз 6000 сол донистаанд. Академик Н. 

Неъматов муаллифи рисолаи «Консепсияи таърихи дипломатияи тољик» (2004) бар 

чунин аќида аст. Ў ба хулосае омадааст, ки аз ќарни VI пеш аз мелод то садаи VI пас аз 

мелод дар замони мављудияти давлатњои Њахоманишињову Аршакидиён, Кушиниёну 
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Сомониён, Суѓдиёну Тахористиён дипломатияи форсии тољикї ба пуррагї  ташаккул 

ёфта буд. Дар хусуси он ки дипломатияи тољик, дар воќеъ, таърихи ќадим дошта, дар 

гузашта хеле инкишоф ёфта буд, санади муътабари дигар он аст, ки дар байни девонњо 

(вазоратхонањо) - и маъмулии давлати Сомониён девони махсусе бо номи «Девони 

амидулмулк ё расої ва иншо» буд, ки ба муносибатњои дипломатї ва мукотиботи 

муњимми давлатї машѓул буд. Низомулмулк дар «Сиёсатнома» (асри XI) фасли 

људогонаеро бо номи «Андар маънии ањволи расулон ва тартиби кори эшон» ба баёни 

масъалањои назарияи дипломатия бахшидааст. Мулоњизањои ў дар бораи расулон дар 

сарчашмањои асримиёнагї, аз љумла, дар «Шоњнома» - А. Фирдавсї бо номњои 

«фиристода» ё «фиристодагон» ёд карда мешавад. Шахсият ва тартиби кори онњо 

шањодат аз он медињанд, ки институти расулон (фиристодагон) дар дипломатияи тољик 

дар замонњои гузашта хеле маъмул буда, љанбањои назарї ва амалии он ба таври 

мушаххас танзим гардида буданд. Тасввуроти маъмул дар бораи расулон ё 

фиристодагон он аст, ки онњо номае, хабареро аз як подшоњ ба подшоњи дигаре, аз як 

кишвар ба кишвари дигар мерасонданд. Аммо дар амал, чї тавре ки аз «Сиёсатнома» 

ба таври возењ бармеояд, расулон агар ба таъбири Низомулмулк бигўем, «сад маќсуду 

сир» доштанд [5,80]. Онњоро барои тањќиќ, омўзиши вазъи кишварњо, барои гузориш 

додан, љосусї кардан низ мефиристоданд, то дар аќти зарурат подшоњи кишварашон 

тадбири муносиб љўяд, љавоби муносиб гардонад, рафтори муносиб намояд. Чуноне ки 

аз мўњтавои китоби «Сиёсатнома» бармеояд, подшоњони ањди ќадим ва асрњои миёна ба 

расулон (фиристодагон) барои он диќќати махсус медоданд, ки онњо намоянда ва чењраи 

беназири давлату миллат дар кишвари дигар мањсуб меёбанд. Аз ишорањои муаллифи 

«Сиёсатнома» бармеояд, ки дипломатияи тољик дар ањди ќадим ва асрњои миёна як 

низоми муайяну мушаххаси ташрифот (протокол) доштааст. Дипломат шахси кордон, 

зирак ва хирадманд мебошад. Муњимтарин унсури созмондињандаи санъати дипломатї 

ин мантиќ сухан мебошад, ки сарфи назар кардани он ифодањои дипломатиро бе маънї 

мегардонад. Яке аз љанбањои асосии фаъолияти дипломатї, ки наќши хеле муњим 

мебозад, ин тартиб додани њуљљатњои дипломатї мебошад. Њуљљатњои бахши 

дипломатї гуногунанд. Ќисмати зиёди њуљљатњои дипломатиро њуљљатњое ташкил 

медињанд, ки хусусияти (корбасти) дохилї доранд. Гурўњи дигари њуљљатњои дипломатї 

он њуљљатњое мебошанд, ки муносибати расмии хаттии байни давлатњост, ки мавќеи 

давлатро дар ин ё он масоили байналмилалї ифода мекунад. Мукотибаи дипломатї (бо 

нома, нота, меморандум, изњорот ва ѓ.) яке аз шаклњои асосии фаъолияти дипломатї 

мањсуб меёбад [5,24]. 
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ИСТИЛОЊОТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ВИЖАГИЊОИ ОН 

Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњимми истилоњшиносї – истилоњоти байналмилалї мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. Таъкид мегардад, ки дар муносибатњои байналмилалї низ калимаю таркиб ва 

ифодањои хосе истифода мешавад. Баъзе вожањои ќадима дар ин бахш эњё гардиданд ё бо маъноњои нав 
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мавриди корбарї ќарор гирифтанд. Дар давоми ќариб 30 соли бошад, ба шарофати Истиќлолияти давлатї 

истилоњоти зиёди марбути муносибатњои байналмилалї ба забони адабии тољик ворид шудаанд. Чунончи: 

атташе, агенти дипломатї, геополитика, глобализатсия (љањонишавї), дипломат, дипломатия, вето, 

инвеститсия (сармоягузорї), конвенсия, консорсиум, консул, консулї, меморандум, муносибати дипломатї,  

нота, персон грат, персон нон грат, саммит, форум  ва амсоли инњо, ки мавриди истифода ќарор гирифта, њар 

яке маънои хосу мушаххас ва мавќеи муайяни корбаст доранд. Дар маќола оид ба маъно ва мавќеи корбасти 

баъзеи ин истилоњот маълумоти мухтасар пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: атташе, глобализатсия (љањонишавї),байналмилалї, дипломат, дипломатия, истилоњ, 

конвенсия, консорсиум, консул, консулї, меморандум, муносибати дипломатї, нота, персон грат, персон нон 

грат, саммит,сафир,сафорат, форум. 

 

ТЕРМИНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТНОШЕНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

В данном статьи рассмотрен один из важных вопросов терминологии –термины международного 

отношения. Подчёркивается, что в сфере международного отношения также употребляются специальные 

слова и сочетания. Возрождались некоторые древные слова в этой сфере, или начали пользоватся новыми 

значениями. А на протяжении последних почти 30 лет благодаря государственной независимости очень 

многие термины международного отношения, входя в словарный состав таджикского литературного языка 

стали многоупотребительными. Например, термины атташе, дипломатический агент, глобализация, дипломат, 

дипломатия, инвестиция, конвенция, консорсиум, консул, консульство, меморандум, дипломатическое 

отношение, нота, персон грат, персон нон грат, саммит, форум и т.д. и каждое из которых имеет определенное, 

специальное значение и определенное место использования. В статье представлен краткое сведение о значение 

и место употреблания некоторых выщеуказанных терминов. 

Ключевые слова: атташе, глобализация, международный, дипломат, дипломатия, термин, конвенсия, 

консорсиум, консул, консульство, меморандум, дипломатическое отношение, нота, персон грат, персон нон 

грат, саммит, посоль, посольство, форум. 

 

TERMS OF INTERNATIONAL RELATIONS AND THEIR PECULIARITIES 

This article is devoted to one of the topical problems of terminology - the emergence and formation of terms of 

international relations in Tajik language. It is emphasized that one of the important sources for study of terms of 

international relations of Tajik language and the history of Tajik diplomacy is the works of the classics of Tajik-Persian 

literature, including: “Shahname” - A. Firdousi, “Siyosatname” by Kavamudiin Abuali Hasan, (known under the 

pseudonym Nizomulmulk) and “Taa’rikhi Tabari” by Abufazl ibn Husayn Bayhaqi. This article provides a summary 

and clarification of some of the terms of international relations. 

Keywords: agreement, term, international, joint statement, hostage, refugee, official letter, diplomatic channels, 

international analyst, diplomatic solution, signing of an agreement, mutual understanding, envoy, ambassador. 
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МАХСУСИЯТҲОИ ЗАБОНИ ЧИНӢ ҲАМЧУН НАМУДИ ИЗОЛЯТОРӢ (ҶУДОГОНА, 

РЕШАГӢ) 
 

Ҷонмардова Ф.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар айни замон, таваҷҷӯҳ ба омӯзиши забон ҳамчун воситаи муошират меафзояд.  Ин 

вазъият дар назди забоншиносӣ ва лингводидактика як қатор вазифаҳо мегузорад, ки яке 

аз онҳо ба низом даровардани хусусиятҳои забонӣ мебошад.  Ин саволҳо диққати асосии 

олимиони риштаи типологиро ба худ љалб кардааст. Типология яке аз фанҳои лингвистие 

мебошад, ки вазифаи он омӯзиши қонунҳои умумии забонҳои гуногунсохт мебошад. 

Мафҳуми типологияро забоншиносон ба тарзи гуногун баён мекунанд. Дар робита ба ин 

академик Серебреников Б. А. гуфтааст: “мафҳуми типология ба шарҳу эзоҳи возеҳ ниёз 

дорад”. Истилоҳи “типология” аз забони юнонӣ- typos (хел, намуд) ва logos (илм, таълимот) 
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гирифта шуда, дар забоншиносӣ ба маънои “ илм дар бораи намудҳои сохтории забонҳо” 

кор фармуда мешавад. Типология кӯшиш мекунад, ки падидаҳои эҳтимолияти забонҳои 

гуногунро муайян кунад, яъне ин илм бо омӯзиши муқоисавии хосиятҳои сохторӣ ва 

функсионалии забонҳо сарукор дорад. Барои равшанӣ андохтан ба мафҳуми “намуди 

забон” (типи забон) баъзе хусусиятҳоеро, ки дар забонҳо мавҷуданд, баррасӣ менамоем.  
Дар забоншиносии муосир типологияи грамматикии забонҳо бештар рушд кардааст. 
Забоншиносони асри XIX забонҳоро ба чор навъ (тип) ҷудо карданд:  

1. Забонҳои флективӣ, ки ба ин гурӯҳ забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил гардидаанд;  

2. Забонҳои агглютинативӣ: забонҳои туркӣ, муғулӣ, забонҳои тунгусию манҷурӣ, финию 

угорӣ, ҷопонӣ 

3. Забонҳои изоляторӣ (ҷудокунанда, решагӣ): забонҳои чинӣ, ветнамӣ, тибетӣ ва ғайра;  

4. Забонҳои инкорпоративӣ ё полисинтетикӣ (ҳамроҳшавӣ): забонҳои чукотию камчатӣ, 

забонҳои ҳиндувони америкоӣ, ба ғайр аз забонҳои кечуа ва аймара дар Перу ва 

Боливия, ки ба забонҳои агглютинативӣ дохил мешаванд. 

Ин таснифоти типологии забонҳо дар асоси аломатҳо ва хусусиятҳои шакли калима, 

имконияти қабули морфемаҳои калимасозу шаклсоз сурат гирифтааст. Дар забоншиносии 

муосир хусусияти типологии забон на фақат дар асоси навъи шакли калима, балки дар асоси 

навъи муносибатҳои калимаҳо дар ҷумла ҳам муайян карда мешавад. Ба ғайр аз ин, муайян 

намудани аломатҳои типологӣ дар ҳамаи қабатҳои забон сурат мегирад. Ҳар як забон 

хусусиятҳои ба худ хос дорад, ки дар забонҳои дигар мушоҳида намешаванд. Ин хусусиятҳо 

системаи муайяни устувори забонро ташкил медиҳанд. Забони чинӣ ба таври анъанавӣ ба 

гурӯҳи забонҳои изоляторӣ (ҷудогона, решагӣ) дохил мешавад, ки ба ин забонҳо мавҷуд 

набудани флексия, аҳамияти грамматикии тартиби калимаҳо ва мухолифати сусти 

калимаҳои муҳим ва расмӣ хос аст. Биёед хусусиятҳои хоси забони чиниро дида бароем. 

Аввалан, бояд қайд кард, ки мутахассисон забони чиниро  маъмултарин забон дар ҷаҳон 

меноманд. Аммо, забони чинӣ аз ҷиҳати сохт яксон нест: масалан, 7 гурӯҳи лаҳҷа фарқ 

карда мешаванд, ки дар навбати худ, ба субдиалектҳо ва лаҳҷаҳо тақсим карда мешаванд. 

Дуввум, забони чинӣ яке аз қадимтарин забонҳои мавҷуда ба ҳисоб меравад, зеро забони 

чинӣ таърихи се ҳазорсоларо дарбар мегирад. Саввум, бояд чунин як хусусияти ин забонро, 

ба мисли ҷудоии (изоляторӣ) рушди онро қайд кард, зеро забони чинӣ дар тӯли муддати 

тӯлонӣ аз таъсири забонҳои хориҷӣ озод буд.  

Маҳз ин сабабҳо забони чиниро барои бисёре аз олимони назариявӣ ва забоншиносон-

амалкунандагон мавриди таваҷҷӯҳи махсуси таҳқиқотӣ қарор медиҳанд. Дар байни 

муҳаққиқони маъруф, олимони барҷастаи зеринро бояд қайд кард: В. М. Солнцев, Н. В. 
Солнцева, А. А. Хаматова, А. А. Скоробогатых, Дж. Гринберг, В. А. Курдюмов, В. И. 

Горелов, С. Е. Яхонтов ва ғайраҳо. А. Шлейхер, ки таснифи забонҳоро офаридааст, 

забонҳои изолятори (ҷудогона)-ро ба забонҳои решагӣ мансуб донистааст, дар ин ҳолат мо 

забонҳоеро дар назар дорем, ки ташаккули шаклҳои грамматикӣ надоранд. Аз ин рӯ, 

муносибатҳои грамматикиро танҳо бо ёрии семантика, тартиби решаҳо ва ғайра ифода 

кардан мумкин аст. Аммо, дар забони чинӣ, ба ҷуз калимаҳои мураккаб, калимаҳое низ 

мавҷуданд, ки аффиксҳоро дар бар мегиранд. Аффиксро ҳамчун воҳиди муқоисашавандаи 

реша ва як калима шуморидан мумкин нест, аз ин рӯ, он воҳид (ё порча) камтар аз як калима 

аст. П. С. Кузнецов хусусиятҳои забонҳои изоляторї (ҷудокунанда)-ро  васеъ менамояд. [1].  

Олим исбот мекунад, ки ба забонҳои ин синф хосиятҳои зерин хосанд: 1) пурра ё тақрибан 

пурра набудани флексия, 2) аҳамияти грамматикии тартиби калимаҳо ва калимаҳои 

хидматӣ, 3) дар баъзе ҳолатҳо, мухолифати сусти маъноҳои муҳим ва калимаҳои хидматӣ.  
Агар мо ин хусусиятҳоро хусусиятҳои асосии забони изоляторӣ (ҷудошуда) ҳисоб кунем, 

пас бешубҳа забони чинӣ ба ин гурӯҳи забонҳо тааллуқ дорад. Аммо, масъалаи мақоми 

аффиксҳо ҳамчун унсурҳои сохтории забон боз боқӣ мемонад.  А. Курдюмов [2], падидаи 

агглютинативиро дар забони чинӣ таҳлил намуда, намунаҳои аглютинативии на шакл, 

балки калимасозиро бо истифодаи аффиксҳои часпида қайд мекунад: инҳо маҷмӯаҳои 

навъи 浪漫主义者们lanman zhuyi zhe men "романтикҳо", 共产主义者们gongchan zhuyi zhe 
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men "коммунистҳо" (реша + суффикси 主义zhuyi + суффикси 者 zhe + суффикси формативӣ 

们men). Боз як мисоли дигарро барои тасаввур кардани тахмин дар бораи воҳиди камтар аз 

як калима дида мебароем, Масалан, 火车 huoche "поезд". Агар муҳаққиқ ин воҳидро ҳамчун 

калимаи мураккаб эътироф кунад, пас ҷузъҳои ин сохтори таркибиро баррасӣ кардан лозим 

аст: 火 huo ва 车 che. Аз ин рӯ, барои эътирофи ин унсурҳо ҳамчун воҳид камтар аз вожа, 

морфема асос дорад. Ғайр аз ин, азбаски дар калимаҳои 车子 chezi "ҳамлу нақл" ҷузъи 子 zi 

аффикс аст, ҷузъи пайвастшудаи он бояд ногузир ҳамчун реша ба маънои маъмулии истилоҳ 

муайян карда шавад. Ин назарияро таҳқиқоти В. М. Солнцев таҳия кардааст, [3],  ки дар ин 

робита инҳоро қайд мекунад: агар эътироф кунем, ки феъли забони чинӣ суффиксҳои 

мушаххас дорад ва масалан, форматсияҳои 看kan, 看着kanzhe, 看了kanle, 看过kanguo 

шаклҳои гуногуни як калимаро бо маънои «нигоҳ кардан» ифода мекунанд, инчунин бояд 

тахмин кард, ки қисми ин калима, ки дар тағйир додани калима нақш бозидааст, асосӣ 

мебошад. Аммо, дар муқоиса бо забонҳои флектикӣ, дар забонҳои изоляторӣ (ҷудогона) 

арзишҳои хурдтар аз як калима (ба истиснои аффиксҳо) амалан аз таркиби калимаҳо 

бароварда намешавад, масалан, дар забони русӣ, қисматҳои онҳо метавонанд аз калимаҳо 

истихроҷ шаванд: уч- (аз учить), красн - (аз красный) ва ғайра.  Дар ин забонҳо, пас аз 

истихроҷи морфема (реша ё поя) аз калимаи полиморфӣ, он фавран аз калима фарқе 

надорад ва барои истифодаи мустақил мувофиқ аст. Бори аввал Н. В. Солнцева дар бораи 

вайрон кардани қонуни аҳамияти морфологии шиорсозӣ дар мақолаи худ "Забони чинӣ ба 

куҷо меравад?" ёдовар шуд. Вай мегӯяд, ки забони чинӣ, ба мисли ҳамаи забонҳои дигари 

ҷаҳон, доимо рушд мекунад, ба он омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, забон бо забонҳои 

дигар ҳамкорӣ мекунад, омехтаҳои гуногун ба амал меоянд, ки дар натиҷаи онҳо натанҳо 

калимаҳои иқтибосӣ  пайдо мешаванд, балки пурра ё қисман гум шудани морфологияи 

забон вуҷуд дорад. 

Ҳамин тариқ, ин далелҳо тасдиқ мекунанд, ки забони чинӣ ба забонҳои сирф 

изоляторӣ (ҷудошаванда) мансуб нест, балки аломатҳои аглютинатсия дорад.  Забони чинӣ, 

ба мисли ҳама забонҳои дигар, як системаи динамикӣ буда, доимо такмил меёбад ва ин 

далел дар типологияи забони муосири чинӣ инъикос ёфтааст.  
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МАХСУСИЯТҲОИ ЗАБОНИ ЧИНЇ ҲАМЧУН НАМУДИ ИЗОЛЯТОРЇ (ҶУДОГОНА, РЕШАГЇ) 

Дар мақолаи мазкур муаллиф махсусиятҳои забони чиниро ҳамчун як забони мансуб ба типи забонҳои 

изоляторӣ (ҷудогона, решагӣ) тавсиф мекунад ва инчунин хусусиятҳои агглютинативиро дар сохтори 

грамматикии он муайян мекунад.  Дар мақола муаллиф қайд мекунад, ки дар забоншиносии муосир 

типологияи грамматикии забонҳо бештар рушд кардааст. А. Шлейхер, ки таснифи забонҳоро офаридааст, 

забонҳои изолятори (ҷудогона)-ро ба забонҳои решагӣ мансуб донистааст, дар ин ҳолат мо забонҳоеро дар 

назар дорем, ки ташаккули шакл, шаклҳои грамматикӣ надоранд. Аз ин рӯ, муносибатҳои грамматикиро 

танҳо бо ёрии семантика, тартиби решаҳо ва ғайра ифода кардан мумкин аст. Аммо, дар забони чинӣ, ба ҷуз 

калимаҳои мураккаб, калимаҳое низ мавҷуданд, ки аффиксҳоро дар бар мегиранд. Аффиксро ҳамчун воҳиди 

муқоисашавандаи реша ва як калима шуморидан мумкин нест, аз ин рӯ, он воҳид (ё порча) камтар аз як калима 

аст. Забони чинӣ ба таври анъанавӣ ба гурӯҳи забонҳои изоляторӣ (ҷудогона, решагӣ) дохил мешавад, ки ба 

ин забонҳо мавҷуд набудани флексия, аҳамияти грамматикии тартиби калимаҳо ва мухолифати сусти 

калимаҳои муҳим ва расмӣ хос аст.  

Калидвожањо:типология, забони чинӣ, грамматика,  реша, калима, аффикс. 
 

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА 
В данной статье рассматривается специфика китайского языка как языка, относящегося к классу 

изолирующих языков, а также выявляются черты агглютинации в его грамматическом строе. В статье автор 
отмечает, что в современной лингвистике более развита грамматическая типология языков. А. Шлейхер, 
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создавший классификацию языков, к изолирующим языкам относил т. н. корневые, в данном случае имеются 
в виду языки, в которых отсутствует формообразование, грамматические формы. Следовательно, 
грамматические отношения могут выражаться только с помощью семантики, порядка расположения корней 
и т. п. Однако в китайском языке, помимо сложных слов, существуют слова, включающие в свой состав 
аффиксы. Аффикс не может рассматриваться как единица, сопоставимая с корнем и отдельным словом, 
следовательно, это единица (или фрагмент) меньшая, чем слово. Китайский язык традиционно относят 
к группе изолирующих языков, эти языки характеризуются отсутствием словоизменения, грамматической 
значимостью порядка слов, слабым противопоставлением знаменательных и служебных слов.   

Ключевые слова: типология, китайский язык, грамматика, корень, слово, аффикс. 
 

FEATURES OF THE CHINESE LANGUAGE AS THE LANGUAGE OF INSULATING TYPE 
This article describes the differences between the characteristics of the Chinese language, and change the 

language. In the article the author notes that the grammatical typology of languages is more developed in modern 
linguistics. A. Schleicher, who created the classification of language, attributed the so-called root, in this case we mean 
languages in which there is no form formation, grammatical form. Consequently, grammatical relations can be 
expressed only with the help of semantics, the order of the roots, etc. However, in the Chinese language, in addition 
to complex words, there are words that include affixes in their composition. An affix cannot be considered as a unit 
comparable to a root and individual words, therefore it is a unit (or fragment) less than words.  Chinese language 
traditionally belongs to the group of isolating languages, these languages are characterized by the absence of inflection, 
the grammatical significance of the word order, and a weak opposition of significant and official words.   

Keywords: typology, Chinese language, grammatical, root, word, affix. 
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НАЌШ ВА ЉОЙГОЊИ ОЧЕРКЊОИ ПОРТРЕТЇ ДАР ТЕЛЕВИЗИОН  
(ДАР МИСОЛИ БАРНОМАИ «ПАЙРОЊАИ САБЗ» - ТВ «ТОЉИКИСТОН») 

 
Шарипов Ш. Р.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

“Очерки телевизионї намоиши мустақилест, ки дорои сюжети хосса ва доираи 

мавзўъҳои муайян мебошад. Сюжетсозии вай ба мисли осори драмавї бояд тезу тунд, 

суръатнок, дорои муқаддима, гиреҳбандї, ављи амалиёт ва хулоса бошад” - гуфтааст 
муњаќќиќи рус Князев А. дар китоби худ «Основы тележурналистики и телерепортажа» [1. 
с. 7 - 8]. Очерки портретї яке аз жанрњои серистеъмол ва рўзмарра дар ВАО – и имрўз ба 
шумор меравад. Очерк жанри мустанад аст, ба ќисса, њикоя монандї дорад. Очерк таърихи 
ташаккули як фардро ифода мекунад,  лањзањои њаёт, фаъолияти ќањрамон, хислатњои ў бо 
тамоми нозукињояш тасвир меёбад. Очерк аз жанрњои маъмул, серистифода ва нисбатан 
пањншудаи публисистика ва адабиёти бадеї ба њисоб меравад. Очерк жанрест, ки 
корнамоињои шахсони воќеии дар корзорњои мењнатї, истењсолот, илму фарњанг ва мактабу 
маориф содир намударо фаро мегирад. Дар луѓатномањо очеркро њамчун тарњ, суроб, 
намуд, њикоят, ёддошт сабт намудаанд. Аслан, очерк калимаи русї буда, маънои тасвир ва 
тавсифи таблиѓиро дорад. Дар Аврупо очеркро баъзан скетче, эссе ва репортажи бузург низ 
ном мебаранд. Пайдоиши очеркро муњаќќиќон ба асри 18 мансуб донистаанд. Тањиягарони 
рисолаи «Њамосаи инсони кор» Саъдуллоев А. ва Гулмуродзода П. дар китоби худ таъкид 
намудаанд, ки «нахустин бор маљаллањои «Болтун» (1707-1711) ва «Зрител» (1711-1714) 

маводеро нашр намуданд, ки аз лињози шеваи баён ба очерк монанди дошт». [2. с. 30 - 32]. 
Дар дањсолањои 1970-1980 дар матбуот ва публисистикаи тољик жанри очерк мавќеи бештар 
пайдо кард. Ќуввањои зиёди эљодї ба майдони публисистика ворид шуданд. Ќариб дар 
аксари нашрияњои даврї шуъбаи «Очерк ва публисистика» ташкил карда шуд. Аммо, 
муњаќќиќ А. Саъдуллоев аз ин вазъияти мављуда, бо таассуф андешаашро чунин иброз 
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медорад: «Мутаассифона, миќдор ба сифат табдил наёфт. Љилд - љилд китоби очеркњо ба 

иллати заифии мањорати нигорандагон баъди нашр аз забонњо монданд». [3. с. 55 - 57].  
Аз андешањои дар боло зикр гардида, ба хулосае омадан мумкин аст, ки очеркњо бояд  

хусусияти публитсистиро доро бошанд ва њамзамон хусусияти бадеиро. Ба муаллифони 

очерк лозим меояд, ки дар баробари баёни воќеият, ҳаёту фаъолият ва хислату характери 
ќањрамон, бо истифода аз тасвирњои зебо, калимаву иборањои образнок ва имконоти бадеї, 
лањзањо ва сюжетњоро  обу ранги бадеї бахшанд. Танњо дар ин сурат мо метавонем, 
очеркњои љаззобу рангин ва хонданбобро иншо намуда, пешнињоди хонанда созем. Дар 
«Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик» моњияти очеркро чунин шарњ додаанд: «яке аз 
намудњои љинси эпикии адабиёти бадеист, ки дар асоси наќлу баёни тасвири шахсони реалї 
ва њодисањои воќеї шакл гирифта, хусусияти адабї, публитсистї ва илмиро дорост. Асоси 
мундариљаи ѓояи онро кашфиёти иљтимої, воќеањои муњими зиндагї муайян мекунад». 

Дар адабиётшиносї ва публисистика ду шакли оерк: публитсистї ва бадеї муайян 
шудааст. Њарчанд онњо ба њам монанданд, вале дар миёнашон аломатњои фарќкунанда низ 
љой дорад. Хусусияти асосии очерки публитсистиро њуљљатнокї, аниќият, тарзи баён, 
доманаи тасвир, зиддиятњои иљтимої ва ѓайра ташкил медињад. Вобаста ба хусусияти бадеї 
очерк олимони зиёди хориљї ба мисли: Князев А., М. Черепахов, М. Горкий ва ѓайра 
назария баён кардаанд. Мунаќќид Т. Абдуљабборов дар боби жанри очерк чунин андеша 
дорад. «Очерк њамеша асари бадеї њисоб меёбад». Ў боз ќайд мекунад, ки очерк яке аз 

жанрњои љанговар ва оммавии насли бадеї њисоб меёбад ва дар адабиёти муосири тоҷик  
љойи намоёнро ишѓол мекунад. Аз ин рў, Максим Горкий ду хусусияти очеркро таъкид 
карда, гуфта буд: «Очерк асари бадеї ва дар айни замон публитсистї аст».[4. с. 88 - 89] 
Муњаќќиќи дигари рус М. Черепахов дар асари худ «Кор аз болои очерк» (Работа над 
очерком), менависад, ки «Азбаски дар мадди очерк маљмўаи хусусиятњои шахс меистад, 
бояд ќањрамонро ба воситаи тасвири бадеї, офаридани образ нишон дод. Ба очеркнавис 
муњим аст, ки ќањрамон, рафтору кирдори ў, љои амалиёти одамонро тавре тасвир кунад, ки 
хонанда зуд пеши назар оварда тавонад».[5 с. 78 - 80]. Аз муњаќќиќони тољик доир ба 
хусусияти публитсистии очерк ба монандї: А. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода, С. Табаров, 
И. Усмонов, Муродов М., С. Гулов, Љумъа Ќуддус ва дигарон тањќиќоти алоњида анљом 
дода, дар асоси осори адибону публитсистон хусусият, њолат ва таъсири онро дар тарбияи 
ахлоќии љомеа муайян намудаанд.  Муњаќќиќон А. Саъдуллоев ва П. Гулмуродзода дар 
китоби «Њамосаи инсони кор» (1995) доир ба маънои очерк, пайдоиши он, њаќиќат ва 
тањлил, ќањрамон, анво ва лабораторияи очеркнависї маълумоти муфассал додаанд. Дар 
рисолаи илмии «Хосияти адабиёт» (2000) очерк ба сифати насри њуљљатї тањќиќ гардида, 
дар он вуљуд доштани образи публитсистї ва фаъолияти иљтимої зикр мегардад. Мунаќид 
С. Табаров дар асари худ «Асосњои назарии танќиди адабї» (1999) очеркро ба сифати жанри  
танќиди адабї арзёби намуда, њамзамон љанбаи публитсистї ва оњанги иљтимої доштани 
онро таъкид менамояд. Муњаќќиќи шинохтаи тољик И. Усмонов дар шинохти очерк ибрози 
назар карда, очеркро жанри одамшиносї ва љанговар номида, «вазифањои асосии онро дар 
бораи корнамоињои мењнатї сухан рондан ва онро бо обу ранги бадеї тасвир кардан 

медонад».[6 с. 33 - 35]. Муродов М. муњаќќиќи соња дар бобати кушодани симои ќањрамон 
чунин андеша дорад: «Очерки портретї натанњо ифодакунандаи симои зоњирии ќањрамон, 
балки ифшогари олами ботинии он низ аст. Олами ботинии ќањрамон бо роњи тасвири 
љузъиёти мушаххас, тарзи амал, тафаккур, андеша, нутќ, муносибат ва амсоли ин намудор 
мегардад».[7 с. 188 - 193]. С. Гулов муњаќќиќи жанри мазкур дар китоби худ «Амвољи сухан» 
вазифаи очеркро тањќиќи характери инсони воќеї медонад. Ба назари ў «тањќиќи чунин 
инсон бо урёнбаёнї, забони хушку камтаъсир муяссар намешавад. Истифодаи калимаву 
иборањои образнок дар мавзунсозии матн ва барљастасозии чењраи ќањрамон наќши муњим 
дорад»[8 с. 30 - 35]. Љумъа Ќуддус доир ба шинохти очерки телевизионї дар китоби 
«Жанрњои журналистикаи телевизион» чунин таъкид мекунад «Очерки телевизионї 
намоиши мустаќилест, ки дорои сужети хоса ва доираи мавзуњои муайян мебошад».[9 с. 18 

- 22]. Мутаассифона, дар боби очерки портретии телевизионӣ муҳаққиқон камтар 

навиштаанд ва осори таҳлилии  бештари онҳо ба очеркҳои матбуоти даврӣ бахшида 
шудааст. Ин муњаќќиќон дар такя ба андешањои њамдигар назари хоси худро вобаста ба ду 
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љињат хусусияти публитсистї ва бадеї доштани очерк баён намудаанд. То  ба њол миёни 
муњаќќиќони ду соња адабиёт ва публисистика андешањо доир ба моли ки будани очерк 
мухталифанд. Дар ќисмати амалии кор дар такя ба назари муњаќќиќон доир ба хусусияту 
талаботи очерк барномаеро аз телевизиони «Тољикистон» мавриди тањлил ќарор додем. 
Хостем бубинем ки то кадом андоза барномањое, ки дар жанри мазкур тањия мегарданд, ба 
талаботи жанри очерк љавобгу њастанд. Барномае, ки мехоњем дар мавридаш њарф занем, 
барномаи «Пайроњаи сабз» унвон дошта, муаллифаш Кўњзоди Фатњулло аст. Барнома 
њафтае як маротиба дар њаљмњои аз 30д то 40-45д ба эфир меравад. «Пайроњаи сабз» яке аз 
барномањои маъмул ва сербинандаи телевизиони «Тољикистон»  баъд аз барномаи 
«Парвози шоњин» ба шумор рафта, дувумин барномае буда, ки дар жанри очерк тањия 
мегардад. Муаллиф дар њар шумораи навбатии барнома чењрањои шинохтаву пешќадами 
љамъиятї, хусусан љавонони талошгару муваффаќро, ба бинанда ошно месозад. Барномаи 
«Пайроњаи сабз» бо њунарманди љавон Фарањманд Каримов дар арафаи эълон гардидани 
соли 2017 њамчун «Соли љавонон» рўйи кор омадааст. Муаллифи барнома Кўњзоди 
Фатњулло, ровї баранда Шабнами Саттор. Барнома тариќи эфири телевизиони 
«Тољикистон» соли 2017 дар њаљми 40д 41с омода ва пахш гардидааст. Муаллифи барнома 
бо як диди тоза дар баробари эълон гардидани соли 2017 њамчун «Соли љавонон» 
барномаро доир ба кору фаъолияти як тан љавони муваффаќи љомеа Фарањманд Каримов 
омода созад. Ў дар баробари тањсил дар Донишгоњи политехникии шањри Хуљанд, њанўз 
дар синфи 6-ум хонданаш фаъолиятро њамчун њунарманди љавон дар Теари давлатии 
мусиќии тамошобини наврас ба номи Одилљон Назаров дар шањри Хуљанд шуруъ 
намудааст. Њамзамон ба сарояндаги низ машѓул мебошад, ки бо иштирок дар озмунњои 
дохил ва хориљ аз кишвар љоизаву дипломњо ба даст овардааст. Барнома хеле хуб оѓоз 
мегардад, бо тасвирњои зебои шањр, муљассамањои таърихї, боѓу гулгаштњо ва ин њамаро 
шеърхонии худи ќањрамон аз пушти навор дар васфи Ватан таќвият мебахшад. Сипас, навор 
иваз гардида, ровї бо ќањрамон дар љое нишастаанд ва ба суњбат шурўъ мекунанд. Ровї ба 
ќањрамон чунин суолњоро пешнињод менамояд: 

Саволњо: 
1. Чї мешавад, ки аз ќадамњои нахустини худ ба Театри мусиќии тамошобини наврас 

ќисса мекардед? 
2. Ба андешаи шумо чаро имрўз то як андоза театр дар љомеаи кунунии мо рисолати 

худро аз даст додааст ва чигуна метавонем решаи ин љараёнро мустањкам намоем? 
3. Аввалин наќше ки ба шумо доданд, кадом наќш буд? 
4. Ба андешаи шумо дар муддати 6-соли фаъолиятатон аз уњдаи кадом наќшатон аз 

њама бењтар баромадаед? 
5. Ќадамњои нахустини шуморо дар љодаи њунармандї, ки рост кард, ки устувор 

намуд? 
6. Шумо бештар дар доираи кадом жанр наќш офариданро меписандед? 
7. Чї таассуроте аз ширкат дар чорабинии мазкур бардоштед? 
8. Ба андешаи шумо баргузории чунин озмунњо барои мањорати эљодии эљодкорони 

љавон чигуна таъсир мерасонад? 
9. Аз иштирок дар озмуни шањри Истанбул каме ќисса мекардед?    
Чи гуна роњ ёфтед? 
10. Шумо ояндаи худро чи гуна мебинед? Њунарманд, сароянда ва ё иќтисодчї? 
11. Љавони муосир, ки муваффаќ аст, бояд чигуна бошад? 
Чунинанд суолњое, ки дар барнома баранда ба ќањрамон пешнињод месозад. Албатта, 

чунин суолњо хеле зиёданд, вале мо имкони ба пуррагї овардани онњоро надорем ва чанде 
аз онњоро  мисол овардем. Њамзамон дар рафти суњбат тариќи наворњо баъзе лањзањои кору 
фаъолият, андешањои шоирону устодон, лањзае аз муњити оила, суханронии падар ва 
њунарнамої дар озмунњои дохилу хориљ аз љониби баранда муаррифї карда мешаванд.  
«Очерк дар хусуси одамони пешќадам, шахсоне, ки њаёташон барои дигарон намунаи ибрат 
аст, ба таври бадеи наќл мекунад. Аслан услуби очерк накл не, балки тасвир аст. И. Усмонов 
дар китоби «Жанрњои публитсистї» овардааст «Дар бораи корнамоии мењнати сухан 
рондан ва онро бо обуранги бадеию публисистї тасвир кардан аз муњимтарин вазифањои 
жанри очерк мебошад» [10. с.40 - 45]. Муаллиф, барнома жанри очерк аст мегўяд, аммо чун 
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аз хусусиятњои он дидан намудем, он ба жанри очерк ва мусоњиба монандї дорад. Шояд 
муаллиф жанри наве ба миён овардан мехоњад, жанри Мусоњибаи – портретї. Чуноне аз 
аќидаи муњаќќиќ И. Усмонов бармеояд, очерк дар хусуси одамони пешќадам ва муваффаќ 
бо тариќи бадеї ва рангоранг наќл мекунад. Хислату характер, муносибати намунавї, 
симои ботинї, муњити оилавї, дастовардњо ва умуман намуна будани ќањрамонро муаллиф 
набояд наќл кунад ё бо љавобњои хушку холии ќањрамон собит созад, балки шахсияти 
муваффаќ будани ќањрамонро бо тасвирњои зебо, бо обу ранги бадеї тасвир сохта, ба 
тамошобин нишон дод. Зеро очерк наќл не балки тасвир мебошад. Шумораи навбатии 
барномаи «Пайроњаи сабз» дар бораи њаёт ва фаъолияти эљодкори љавон Љумъагули 
Ќарахон аз шањри Вањдат ќисса мекунад. Љумъагул мањрум аз пойи равон аст, дар баробари 
имконияти мањдуд доштан, ба шеъру шоири машѓул мебошад. Љумъагул њамеша дар 
њамкори бо Иттифоќи нависандагон, шуъбаи нависандагони шањри Вањдат буда, њамзамон 
дар дигар мањфилњои эљодї  иштироки фаъол дошта, дастовези шеъру таронањои 
тозаэљодашро пешнињоди ањли шеър мегардонад. Барномаи навбатии «Пайроњаи сабз» 3 
ноябри соли 2020 дар њаљми 40д 38с тавассути эфири телевизиони «Тољикистон» зери 
муаллифии Кўњзоди Фатњулло пахш гардидааст. Агар вобаста ба ќисмати интихоби 
ќањрамон дар барнома њарф занем, муаллиф дар интихоби ќањрамон ба саросемагї роњ 
надода, ќањрамонеро  интихоб кардааст, ки дар њаќиќат намунавї аст. Зеро бо ин ки ў 
маъюби гурўњи дуюм ба шумор меравад, имконияти мањдуд доштан садди роњи ў шуда 
наметавонад. Чуноне ки худи ў мегўяд, њануз аз синни 5 солагї шурўъ ба шеъргўйи 

кардааст. Љумъагул то хатми мактаби миёна худ мустақилона роњ мегашт ва баъдан бо 
хуруљи беморї аз пойи равон мањрум шуда, имрўз ба кумаки дигарон ва ё такягоње 
эњтиёљманд аст. Ќањрамони барнома дар муќобили имконияти мањдуд, доду нододњои 
рўзгор ва пастиву баландињо худро маѓлуб накарда, бо азму иродаи ќавї ба сўйи 
муваффаќиятњо гоми устувор мезанад. Ў пайваста эљод мекунад, ва кўшиш мекунад, то чизи 
нав, сухани наве гуфта бошад. Чуноне ки худи ќањрамон мегўяд, гармиву сардии њаёт, 
нокомињо, афтидану хестанњо ба ў нерўйи нав ва устуворї бахшида, ин њама ўро ба он водор 
мекунанд, ки чизе гўяд ва дарду аламашро тавассути шеър баён созад. Шеърњои ў њамагї  

бозгўйи њайёти воқеї ва дили пур аз аламу тани дардманди ў мебошанд. Очерк аз љумлаи 
жанрњое мањсуб мешавад, ки дар он доир ба њайёти шахсони муваффаќи љомеа гуфта 
мешавад. Жанри очерки портретї аз фаъолияту корнамої ва дастовардњои нафарони 
комёби љомеа ба аудитория бозгу менамояд. Дар ин замина барои ба майдон овардани 
садњо љавонони нав ба майдони мењнатї сањм мегузорад. 

Ин барномаро метавон мусоњибаи портретї номгузори кард. Дар очер шахсияти 
ќањрамонро тавассути наќл не балки бо тасвирњо симои ќањрамонро ба дигарон нишон дод, 
то бинанда худ шахсияти ўро бањогузорї намояд. Дар охир њаминро бояд гуфт, ки 
телевизиони муосири тољик  шакл ва намуди нави эљоди очерки портретиро таќозо дорад 
ва ба андешаи мо барои ин дид ва нигоњи замонавї, дониши мукаммалї назариявї, эљодиву 
техникї, барои ВАО – и имрўза зарур аст. 
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НАЌШ ВА ЉОЙГОЊИ ОЧЕРКЊОИ ПОРТРЕТЇ ДАР ТЕЛЕВИЗИОН 
(ДАР МИСОЛИ БАРНОМАИ «ПАЙРОЊАИ САБЗ» - ТВ «ТОЉИКИСТОН») 

Маќолаи мазкур, аслан ба омўзиши ќисматњои назариву амалии жанри очерки портретї бахшида 
шудааст. Дар ќисмати аввали маќола ба назарияи муњаќќиќони дохилу хориљи кишвар, ки доир ба жанри 
очерк овардаь шудааст.  
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РОЛЬ И МЕСТО ПОРТРЕТНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ» - ТЕЛЕКАНАЛ «ТАДЖИКИСТАН») 
Данная статья в основном посвящена изучению теоретической и практической частей жанра 
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ХУСУСИЯТЊОИ САРЛАВҲА БО ИФОДАҲОИ МАҶОЗӢ 
 

Шофиева З.И. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар рӯзномаю ҳафтаномаҳо аз воситаҳои муассир ва имконоти услубии забон ба таври 

васеъ истифода менамоянд. Муассиру ҷаззоб баён намудани фикр ба мазмуни ахбори 

пешниҳодшаванда ва эҳсосоти гӯянда вобаста аст. Эҷодкор барои муассирии суханаш бояд 

калимаю ибораҳои заруриро ёфта, онҳоро дурусту бамавқеъ истифода кунад, то суханаш 

ба хонанда таъсир расонида, ба андеша кардан водор созад. Ифодаҳои маҷозӣ яке аз 

воситаҳои муассире мебошанд, ки бо истифода аз онҳо журналистону эҷодкорон 

матлабашонро дақиқу саҳеҳ, дилчаспу ҷолиб ва таъсирбахш ифода карда метавонанд. 

Ҳолату вазъият, ҳиссиёту ҳаяҷон ва лаҳзаҳои ҳассосе ҳастанд, ки инъикоси онҳо маҳз ба 

воситаи ифодаҳои маҷозӣ ҳадафрас мегарданд. Маҷоз яке аз воситаҳои муассири баёни 

фикр аст. Бо истифода аз ифодаҳои маҷозӣ фикр ҷаззобу таъсирбахш ва равшану возеҳ 

ифода мегардад. Он ҳолату воқеаҳо ва ҳиссиётро, ки мо ба воҳидҳои маъмулии луғавӣ баён 

карда наметавонем, (агар тавонем ҳам, чандон таъсирбахш нест) бо ёрии ифодаҳои маҷозӣ 
метавонем, онро хуб ва муассир баён намоем. 

Устод Садриддин Айнӣ як вазифаи бисёр муҳим ва душвори нависандаро дар омӯзиш 

ва донистани забони ширину бойи халқ, дурусту бамавқеъ ва эҷодкорона истифода бурдани 

он медонанд ва таъкид менамояд: “Бояд нависанда аз ҷиҳати забон дар ҷое истад, ки дасти 

халқ ба вай расад ва бо як ишорат ва ҳимояти ӯ халқ ба паҳлуи ӯ баромада тавонад. 
Нависанда аз забони халқ чӣ гуна бояд истифода кунад? Ба фикри ман ва таҷрибаи ман, 

забони халқ анбори холинашавандаи моли хом аст. Вазифаи нависанда ин молҳои хомро 

ғундошта, дар майнаи худ кор карда, боб ва дилкаш намуда, ба халқ додан аст”. Ин 

гуфтаҳои устод Айнӣ на танҳо ба нависандагон балки ба журналистон низ тааллуқ дорад. 

Дар баробари нависанда журналист низ бояд тавре сухан гӯяд, ки таъсирбахш бошад, зеро 

сухани журналист ҳам ба омма равона гардидааст. Бинобар ин, рӯзноманигорро зарур аст, 

аз нозукиҳои забон хуб огоҳ бошаду зимни муошират ва эҷод меъёрҳои онро дуруст риоя 

намояд, ҳамчунин ҳар як калимаро дар мавқеи худ кор фармуда тавонад. Маҷоз барои 

ифода кардани ҳолати ҳассоси инсон нақши муҳимро иҷро мекунад, ки ин ҳолатро танҳо бо 
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ифодаи мантиқии калимаҳо баён карда намешавад. Дар ин маврид гӯянда дар баробари ба 

сохтор ва мантиқи фикраш эътибор додан, бештар ба он таваҷҷуҳ мекунад, ки фикраш 

муассир бошад ва ба шунаванда зуд расад. Ҳамин тариқ, маҷоз дар нутқи шифоҳӣ дараҷаи 

васеи истеъмол дошта, ба гӯянда имконият медиҳад, ки фикрашро образноку муассир, 

нишонрас ва ахбори дар назар доштаашро дар қолаби кӯтоҳ ба шунаванда расонад. Дар ин 

маврид гӯянда ғайриихтиёр меъёрҳои луғавию грамматикиро вайрон мекунад. Дар чунин 

вазъият риояи меъёрҳои мавҷуда ба гӯянда муҳим набуда, балки таъсири таҳлилии ахбор 

муҳимтар аст. Ситсерон дар хусуси маҷоз чунин гуфтааст: “Мисли он ки либос дар аввал 

барои муҳофизат аз сардӣ ихтироъ гардид ва минбаъд воситаи ороиши бадан ва фарқият 

гардид, ҳамон тавр ифодаҳои маҷозӣ аз норасоӣ (маҳдудият)-и калимаҳо ба вуҷуд омадаанд 

ва минбаъд барои лаззатбахшӣ хизмат намудаанд” [5, 16]. Дар ҳақиқат ҳам ифодаҳои 

маҷозӣ аз норасоии калимаҳо, яъне барои баён намудани ин ё он фикр, ки бо калима онро 

баён карда намешавад ё калимае нест, ки матлаби заруриро ифода карда тавонад, ба вуҷуд 

омадаанд ва бо мурури замон онҳо чун василаи зебою ҷолиб ва таъсирбахш ифода кардани 

фикр гардидаанд ва имрӯз ҳамчун яке аз воситаҳои муассир дар илмҳои забоншиносию 

адабиётшиносӣ хизмат мекунанд. Албатта ифодаҳои маҷозӣ яке аз роҳҳои ба вуҷуд 

омадани маъноҳои нави калима мебошанд, як калима дар баробари як маънои луғавиро 

ифода кардан дорои чанд маънои маҷозӣ мебошад. “Маҷоз калимаеро мегӯянд, ки дар ӯ 

ғайри маънии ҳақиқии худ истифода шавад ва он аз ягон ҷиҳат ба маънии аслӣ шабоҳат 

дошта бошад. Маҷозро зидди ҳақиқат ва ғайри ҳақиқатро маҷозӣ мехонанд” [8, 87]. Тавре 

ки маълум аст, як ҷузъи ифодаҳои маҷозӣ ба маънои аслӣ ва ҷузъи дигараш ба маънои 

ғайриаслӣ меояд, сарфи назар аз ин дар байни онҳо таносуби маъноие вуҷуд дорад, ки 

онҳоро ба ҳам наздик месозад. Дар ҳақиқат, баъзе образҳо, лаҳзаҳо, ҳодисаю воқеаҳо ва 

ҳиссиётҳое ҳастанд, ки онҳоро танҳо бо истифода аз ифодаҳои маҷозӣ баён кардан мумкин 

аст.  Ифодаҳои маҷозӣ танҳо дар он сурат хусусияти экспрессивӣ (муассирӣ)-ашонро нигоҳ 

медоранд, ки дар байни маъноҳои маҷозию аслии калима алоқамандӣ бошад, яъне маънои 

маҷозӣ, ки дар заминаи маънои аслӣ ба вуҷуд меояд, бояд ба он аз ягон ҷиҳат таносуби 

маъноӣ дошта бошад. Истилоҳи маҷоз ба маънои васеаш истифодаи калимаҳо дар маънои 

ғайриаслиашон мебошад. Маҷоз дар лексикология ҳамчун сарчашмаи маъноҳои нави 

калимаҳо омӯхта мешавад. Яке аз роҳҳои асосӣ дар бунёди маҷоз  сермаъноии калимаҳост. 

Вақте ки калима аз доираи маънои аслии худ берун меравад ва мафҳуми дигарро ба вуҷуд 

меорад, аллакай ин мафҳуми бавуҷудомада ифодаи маҷозӣ мешавад, лекин, бо вуҷуди ин 

ба ҳамон маъноии аслиаш алоқамандие дорад. “Ифодаҳои маҷозӣ яке аз роҳҳои инкишофи 

маъноии калимаҳо ва ба вуҷуд омадани ибораҳои таркибан устувор ва рехта буда, 

протсесси зиндаи тараққиёти забонро инъикос мекунанд. Ин протсессро дар забони 

асарҳои бадеӣ, дар лабораторияи эҷодии нависанда равшан мушоҳида кардан мумкин аст. 

Ба кор бурдани типҳои гуногуни ифодаҳои маҷозӣ ба услуби эҷодии ҳар нависанда вобаста 

аст” [4, 68-69]. Ҳар як нависанда метавонад, ки худ ифодаҳои маҷозӣ созад ва тавассути он 

матлабашро муассир ифода карда, ба дили хонанда роҳ ёбад. Ин бошад ба ҳунару истеъдод 

ва қобилияти эҷодию фардии ҳар эҷодкор вобаста аст. Ин услуби фардии эҷодкор аст ва 

ҷанбаи маҷозӣ низ дорад, ки онро ҷанбаи фардии маҷоз номидан мумкин аст. Дар ин ҷода 

то кадом андоза муваффақ шудан ба дониш, забондонӣ ва ҷаҳонбинии фардии худи 

эҷодкор бастагӣ дорад. Мутафаккири бузурги Юнони Қадим Арасту таъкид кардааст, ки 

мушкилии аз маънои аслӣ канда шудани маънои калима ҳанӯз аз давраҳои қадим ба вуҷуд 

омадааст. Ӯ сабаби дур шудани маънои калимаро аз маънои аслӣ дақиқ омӯхта чунин 

гуфтааст: “Азбаски миқдори калимаҳо маҳдуданду миқдори чизҳо бешумор, ин ё он калима 

ба таври ҳатмӣ (ногузир) барои ифодаи маъноҳои гуногун хизмат мекунад” [5, 14]. 

Муҳаққиқ Б. Камолиддинов ќайд мекунад: «Ифодањои маљозї аз љињати пайдоиши худ ба 
воситањои тасвир, санъатњои сухан алоќаи мустањкам доранд. Аксарияти ифодањои маљозї 
дар асоси монандии амалу њолат ва аломатњои як предмет бо ашёњои дигар ба воситаи 

санъатњои ташбењ, истиора ва ташхис ба вуљуд меоянд» [2, 105]. Ба сифати сарлавҳа кор 

фармудани ифодаҳои маҷозӣ низ маҳз ба хотири ҷалби аудитория ва дақиқу мушаххас 
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ифода кардани матлаб мебошад. Ба ин хотир журналистону эҷодкорон дар сарлавҳагузорӣ 

ба таври васеъ аз ин воситаҳо истифода мебаранд, зеро бо истифода аз ин воситаҳо сарлавҳа 

рангин ва ҷолибу таъсирбахш мегардад ва таваҷҷуҳи хонандаро ба мавод ҷалб мегардонад. 

Муваффақияти ҳар як эҷодкор ба чӣ гуфтану чӣ тавр гуфтани ӯ вобаста аст. Эҷодкори асил 

на танҳо дар матн, балки дар сарлавҳагузорӣ низ метавонад аз имконоти муассири забони 

тоҷикӣ истифода барад, аз истифодаи калимаву ибораҳои душворфаҳму душворталаффуз 

худдорӣ кунад ва унсурҳоеро кор фармояд, ки ба дили хонанда (аудитория) зудтар роҳ 

ёбаду ӯро барои мутолиа намудани матни мавод водор кунад. Ин ҳама ба донишу маърифат 

ва нозукбинию нозукадоии эҷодкор вобаста аст, яъне ӯ то кадом андоза метавонад, 

калимаҳоро дурусту интихоб намояду бамавқеъ истифода барад. 

Дар саҳифаҳои рӯзномаю маҷаллаҳои мо чунин сарлавҳаҳо, яъне сарлавҳаҳои бо 

ифодаҳои маҷозӣ сохташуда зиёд ба чашм мерасанд. Мактаб боғу хонанда гулест 

пуртароват (“Омӯзгор”, 28.01.2021). Дар ин сарлавҳа рӯзноманигор аз санъати ташбеҳ 

истифода бурда, матлабашро барҷаста тасвир намудааст. Мактабро ба боғу хонандаро ба 

гул монанд кардааст, ки бисёр хуб баромадааст. Кӯдак зар аст, муаллим – заргар, 

(“Омӯзгор”, 07.01.2021), ин сарлавҳа низ дар радифи сарлавҳаи аввал бо истифода аз 

нозукуҳои санъати ташбеҳ сохта шудааст. Аз зар чӣ гуна молу маҳсулот омода намудан, 

маҳз ба ҳунару истеъдод ва завқу шавқи заргар вобаста аст. Ана ҳамин нуктаро ба назар 

гирифта, муаллиф барои матлаби худ ин сарлавҳаро интихоб намудааст, ки дар баробари 

ҷолибу таъсирбахш будан, мақсад ва муҳтавои мақоларо пурра дар худ инъикос намудааст. 

Дар сарлавҳаи дигар Ақли солим дар тани солим (“Омӯзгор”, 21.01.2021) муаллиф ду ибораро 

пайи ҳам кор фармудааст, ки яке “ақли солим” ифодаи маҷозӣ ва дигаре “тани солим” 

ибораи изофист. Бо тавъам намудани ин ду ибора эҷодкор ҳам сарлавҳаи зебо офаридааст 

ва ҳам муҳтавои асосии маводашро дар он ҷо намудааст. Мисолҳои ба ин монанд, дар 

сарлавҳаҳои рӯзномаю маҷаллаҳои мо зиёд ба чашм мерасанд : Сарчашмаи хушбахтӣ 

(“Омӯзгор”, 14.01.2021), Сарчашмаи саодатмандӣ (“Омӯзгор”, 07.01.2021), Қиммати боварӣ 

(“Адабиёт ва санъат”, 21.05.2020), Сабақи талхи зиндагӣ (“Чархи гардун”, 03.07.2019), 

Савори аспи мансаб (“Самак”, 15.01.2020), Самари шаҳдрези дарахти дӯстӣ (“Адабиёт ва 

санъат”, 16.05.2019), Ҷӯши чашмаи меҳр (“Адабиёт ва санъат”, 13.06.2019), Авроқи 

дурахшони шуҷоату диловарӣ (“Адабиёт ва санъат”, 09.05.2019) Файзи баҳори дӯст 
(“Адабиёт ва санъат”, 18.04.2019), Турнаи сафеди бахт (“Адабиёт ва санъат”, 14.03.2019), 

Боли пари орзу (“Адабиёт ва санъат”, 14.03.2019), Ахтари тобони ҳунар (“Адабиёт ва 

санъат”, 17.01.2019) Гавҳари дурахшони меҳр (“Адабиёт ва санъат”, 24.01.2019) Туғёни ишқ 

ва нанг (“Адабиёт ва санъат”, 09.07.2020), Ёди рӯзгори ширин (“Адабиёт ва санъат”, 

12.03.2020) Калиди хушбахтӣ чист? (“Чархи гардун”, 18.03.2020), Гавҳари рӯзгору сутуни 

зиндагӣ, (“Ҷавонони Тоҷикистон”, 23.04.2020), Марги ширин ё талхиҳои зиндагии Олим 

Бобоев (“Самак”, 15.07.2020) дар ҳамаи ин сарлавҳаҳо ифодаҳои маҷозӣ дурусту бамавқеъ 

кор фармуда шудаанд ва ҷолибу муассиранд. 

Агар фикр танҳо бо воҳидҳои луғавӣ баён шавад, онро фаҳмидан мумкин, вале хушку 

холӣ мебарояду чандон таъсирбахш намешавад ва таваҷҷуҳи хонандаро ба худ ҷалб карда 

наметавонад, маҳз  бо истифода аз воситаҳои муассир фикр аз ҷиҳати услубӣ, муассирӣ ва 

лаззатбахшӣ ҷолиб баён мегардад. Аз ин рӯ, ҳар як фарди эҷодкор кӯшиш мекунад, ки 

барои муассир баён кардани суханаш аз унсурҳое истифода барад, ки матлабашро 

таъсирбахш намояд. Хусусан, дар замони имрӯза, ки воситаҳои иттилоърасон зиёд 

гаштанду ҷойи рӯзномаҳо то андозае танг гардидааст, журналистон ва эҷодкоронро зарур 

аст, тавре эҷод кунанд, ки аудиторияи худро аз даст надиҳанд.  “Рўзнома, аслан, умри 
якрўза дорад ва онро бафурља нишаста хондан на њамеша ба кас муяссар мегардад. 
Масалан, шањриён рўзномаро њар пагоњї, њангоми ба кор рафтан рањи равон мехонанд, 
бинобар ин сухани рўзноманигор бояд мўљаз, пурмаъно ва осонфањм бошад, то хонанда бо 
як назар афкандан ё чашм давондан аз асли маќсад огоњ гардад” [3, 4]. 

Хонандаи имрӯза бо хондани сарлавҳаҳо аллакай муайян мекунад, ки аз маводҳои дар 

рӯзнома буда, кадомашро хонад. Яъне, маҳз сарлавҳаи сода ва муҷҷазу дақиқ метавонад, 
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таваҷҷуҳи хонандаро ҷалб намоянд ва бо як чашм давондан ӯро ба хондани матн водор 
созад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ САРЛАВҲА БО ИФОДАҲОИ МАҶОЗӢ 

Дар мақолаи мазкур сарлавҳаҳое, ки бо ёрии ифодаҳои маҷозӣ сохта шудаанд, мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор гирифтаанд. Ифодаҳои маҷозӣ воситаҳои муассире мебошанд, ки бо истифода аз онҳо фикр 

дақиқу саҳеҳ, дилчаспу ҷолиб ва таъсирбахш ифода мегардад. Дар офаридани матни муосири журналистӣ 

сарлавҳа мақоми асосиро соҳиб буда, барои ҷалби хонанда нақши муҳим дорад. Мубраммияти мавзӯи мазкур 

низ дар ҳамин аст. Ба сифати сарлавҳа кор фармудани ифодаҳои маҷозӣ низ маҳз ба хотири ҷалби аудитория 

ва дақиқу мушаххас ифода кардани матлаб мебошад. Ба ин хотир дар сарлавҳагузорӣ журналистону 

эҷодкорон ба таври васеъ аз ифодаҳои маҷозӣ истифода мебаранд, зеро бо истифода аз ин воситаҳо сарлавҳа 

рангин ва ҷолибу таъсирбахш мегардад ва таваҷҷуҳи хонандаро ба мутолиаи мавод равона месозад. 

Калидвожаҳо: ифодаҳои маҷозӣ, сарлавҳа, воситаҳои муассир, сарлавҳагузорӣ, журналист, аудитория, 
таъсирбахш. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКА С МЕТАФОРИЧЕСКИМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ 

В данной статье рассматриваются заголовки, выраженные с помощю метафорических выражений. 
Метафорические выражения – это эффективные средства наиболее точного, красочного и действенного 
выражения мысли. Заголовок играет ключевую роль в создании современного публицистического текста, а 
так же в привлечении внимания читателей. Актуальность этой темы заключается именно в этом. 
Использование метафорических выражений в качестве заголовков также направлено на привлечение 
аудитории и точного и образного отражение предмета. По этой причине журналисты и авторы широко 
используют эти инструменты в заголовках, потому что с их помощью заголовок становится красочным, 
интересным и эффектным, привлекает внимание читателя к материалу. 

Ключевые слова: метафорические выражения, эффективные инструменты, заголовок, журналист, 
аудитория, воздействие. 

 
FEATURES OF THE TITLE WITH METAPHORICAL EXPRESSIONS 

In this article discusses headlines expressed in metaphorical terms. Metaphorical expressions are effective means 
of the most accurate, colorful and effective expression of thought. The heading plays a key role in creating a modern 
journalistic text, as well as in attracting the attention of readers. The relevance of this topic lies precisely in this. The 
use of metaphorical expressions as headings also aims to engage the audience and reflect the subject matter accurately 
and figuratively. For this reason, journalists and authors widely use these tools in headlines, because they make the 
heading colorful, interesting and effective and draws the reader's attention to the material. 

Keywords: metaphorical expressions, effective tools, heading, journalist, audience, impact. 
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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
 

СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ШИРКАТЊОИ ВАТАНЇ ДАР АСОСИ ВОРИДШАВИИ 

ОНЊО БА БОЗОРҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Наджиб Наджибулло, Бегзод С. Шарипова Х. Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар бораи ворид шудан ба бозорҳои байналмилалӣ агар бањс карда шавад, номумкин 

нест дар сатњи ҷаҳонишавӣ ёдоварї накунем. Озодсозии оммавии савдо ва ҳамгироии 

молиявӣ, инчунин пешрафти технологӣ истилоҳи "ҷаҳонишавӣ" -ро яке аз калимаҳои 

маъмули асри XXI гардонд. Тибқи ин мафҳум, чун қоида, раванде дарк карда мешавад, ки 

дар он дарки воқеияти иҷтимоӣ дар маҷмӯъ тафсир карда мешавад [5, Робертсон Р, 1992]. 

Ҳадафи асосии ширкат, мувофиқи назарияи микроэкономикӣ, баланд бардоштани сатњи 

фоидаи корхона буда, ки бо афзоиш ва рушди он ба даст оварда мешавад. Ин ҳадаф 

метавонад, бо роҳҳои гуногун ба даст оварда шавад. Яке аз имконоти мављудбуда ва 

санљидашуда, ин ба сатҳи байналмилалӣ ворид шудани ширкат мебошад. Ба ин қарор ду 

гуруњи омилњо таъсир мерасонанд. Якум, инҳо омилҳои такондиҳанда мебошанд, ки аз 

сабаби камбудиҳо ба вуҷуд меоянд. Дуввум, инҳо омилҳои ҷаззобанд, зеро шароити беҳтар 

барои рушди тиҷорат дар хориҷаро фароњам меоранд. Ширкатњое, ки дорои салоҳиятҳои 

хоси фарќкунанда дар бозори дохилии худ рушдёфта мебошанд, мекӯшанд, ки фурӯши 

маҳсулот ва хидматҳои худро ба бозорҳои хориҷӣ густариш диҳанд ва дар натиҷа фоидаи 

иловагӣ ба даст оранд. Имкониятҳои асосии алтернативӣ ё моделҳои вуруди ширкат ба 

бозорҳои байналмилалӣ инҳоянд: содироти маҳсулот, фурӯши литсензияҳо, франчайзинг, 

шартномаҳои калидӣ ва сармоягузории мустақими хориҷӣ [3, C. 426-229]. 

1. Содирот. Ба ин мақсад, ширкат истеҳсолоти ватаниро тақвият бахшида, маҳсулоти 

худро ба бозорҳои хориҷӣ бо истифода аз роњҳои тақсимоти худ ва дигар роњҳо содир 

мекунад. Бо риояи стратегияи содирот, истеҳсолкунанда метавонад иштироки худро дар 

фаъолиятҳои бозори хориҷӣ тавассути шартномаҳо бо ширкатҳои яклухтфурӯшии хориҷӣ, 

ки ба воридот ва ба онҳо додани вазифаҳои фурӯш ва маркетинг дар кишварҳо ва 

минтақаҳои онҳо тахассус доранд, маҳдуд созад. Агар ташкили назорат аз болои ин 

амалиётҳо даромаднок шавад, ширкат метавонад шабакаҳои дистрибутсияро дар баъзе, ё 

ҳама бозорҳои мақсадноки хориҷӣ ташкил кунад. 

2. Иҷозатномадиҳӣ. Ҳангоми фурӯши литсензияҳо ширкат ҳуқуқи истифодаи 

технологияҳои истеҳсолии худ ё маркетинги маҳсулоти худро ба ширкатҳои хориҷӣ 

медиҳад. Ҳангоми супоридани патентҳо ва ҳуқуқҳои истифодаи технология ширкатҳо 

имкони гирифтани даромад тавассути роялти (пардохтҳои даврӣ барои ҳуқуқи истифодаи 
литсензия) доранд. 

3. Франчайзинг. Ин шакл ба литсензия хеле наздик аст, аммо алоқаи наздиктари 

фурӯшандаи технология ва муштариёни онро дар бар мегирад. Моҳияти франчайзинг 

интиқол додани ҳуқуқи истифодаи тамғаи молӣ, обрӯ, технологияи ташкилӣ ва маркетингӣ 

ба шарики хориҷӣ мебошад ва одатан бо воридшавии муттасили дороиҳои зарурӣ ба 

корхонаҳои франчайзинг ҳамроҳӣ мекунад. Дорандаи салоҳияти фарқкунанда дар 

бозорҳои гуногуни миллӣ ҳузур дорад ва дар шакли роялти ва даромади дигар, даромад ба 
даст меорад. 

4. Шартномаҳои калидӣ аз бастани шартнома барои сохтмони корхонаҳо, ки бо 

пардохти муайян ба молик пас аз расидани омодагии пурраи онҳо ба истифода дода 

мешаванд, дохил мешаванд. Ширкате, ки лоиҳаи калиди тайёрро сохтааст, метавонад 

рақиби ояндаро бо дасти худ эҷод кунад. 

5. Сармоягузории мустақими хориҷӣ ҳузури дарозмуддати ширкатро дар хориҷи 

кишвар, ки дорои моликияти истеҳсолӣ мебошад, дар бар мегирад. Сармоягузории 



102 
 

мустақими хориҷӣ метавонад тавассути таъсис додани корхонаҳои муштарак ва 

корхонаҳои дорои инвеститсияҳои хориҷӣ амалӣ карда шавад. 
Корхонаи муштарак (КМ) ин корхона, корпоратсия ё ассотсиатсияи дигаре мебошад, 

ки аз ҷониби ду шахси ҳуқуқӣ ё шахсони воқеӣ ё бештар аз он ташкил ёфтааст ва барои 

ташкили тиҷорати дарозмуддат муттаҳид шудаанд. Корхонаи муштарак инъикоси моҳияти 

амалиёти байналмилалии тиҷорат мебошад, дар ҳоле ки шакли ҳуқуқӣ метавонад ҳар гуна 

бошад (ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, ҷамъияти саҳҳомӣ ва ғайра). 

Корхонаи дорои сармоягузории хориҷӣ пурра ба сармоягузорони хориҷӣ тааллуқ дорад, 

ки дар қаламрави фаъолияташ ба қайд гирифта шудааст ва мувофиқи қонунгузории он 

кишвар амал мекунад, ки тартиби бақайдгирӣ, вазъи ҳуқуқӣ, сатҳи андоз, маҳдудиятҳо 

барои ба даст овардани саҳмияҳо дар баъзе соҳаҳо, тартиби интиқоли фоида ва тобеъ шудан 

ба қонунҳои меҳнатиро муқаррар менамояд. 

Шуъбањои хориҷӣ, филиал, ширкати духтархонд, корхонаи муштарак метавонанд аз 

нав таъсис ё ба даст оварда шаванд. Тибқи навъи стратегияи асосии маркетинг, шаклҳои 

зерини рафтори ширкатҳоро дар татбиқи сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ҷудо кардан 

мумкин аст, аз он ҷумла: 

1) рафторе, ки дар доираи он барои ҳар як кишвар стратегияи алоҳида таҳия шудааст, 

ки ба хоҳиши истеъмолкунандагон ва шароити рақобатии кишварҳо мувофиқат мекунад; 
2) стратегияи харољоти арзон; 

3) стратегияи (дифференсиатсионї) тафриқавӣ; 

4) стратегияи мутамаркази глобалӣ, ки дар он ширкат дар ҳар як бозори муҳимми 

стратегии миллӣ ҷойҳои якхела дорад; амалҳо бар асоси хароҷоти кам ва тафовут ҳамоҳанг 
карда мешаванд. 

Минбаъд мо тавсифи муқоисавии ҳамаи моделҳои баррасишавандаи вуруд ба 

бозорҳои хориҷиро пешниҳод менамоем (Ҷадвали 1). [1, c. 65-68].  
 

Љадвали 1. Бартарї ва норасоињои моделњои гуногуни воридшавї  
ба бозорњои хориљї 

Моделњ
ои воридшавї 

Бартарї Норасої 

 
Содирот 

Имконияти истифодабарии 
сарфакорї аз доираи кор, 
љойгиронї ва омўзиш 

Харољоти калони наќлиёт. 
Саддњои тиљоратї. Мушкилот 
бо агентњои фурўши мањаллї 

 
Иљозатн

омадињї 
(литсензияку
нонї) 

 
 
Харољоти пасти рушд ва 

хатарњо 

Набудани назорат аз 
болои технологияњо. Мављуд 
набудани истифодабарии 
сарфакорї аз доираи кор, 
љойгиронї ва омўзиш. 
Истифодабарии 
мутобиќаткунонии љањонии 
стратегї ѓайриимкон аст  

 
Франча

йзинг 

 
Харољоти пасти рушд ва 

хатарњо 

Мушкилот дар мавриди 
назорат аз болои сифат ва 
амалисозии мутобиќаткунонии 
љањонии стратегї 

Шартно

маҳои 

калидӣ 

Имконияти гирифтани 
даромад аз малакаи технологї 

Ба вуљуд овардани 
раќибон 

Ширкати кам дар бозор 

 
 
Корхон

аи муштарак 

Дастрасї ба донишњо ва 
малакаи бозории шарики 
мањаллї. Таќсимкунии арзишњо 
ва хатарњои сармоягузорї. 

 

Набудани назорат аз 
болои технология. 

Ѓайримкон будани 
амалисозии мутобиќаткунонии 
љањонии стратегї. Ѓайриимкон 
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будани истифодабарии 
сарфакорї аз доираи кор, 
љойгиронї ва омўзиш 

Филиал
и дорои 100 
фоиза 

Њифзи технология. 
Имконияти таъмини 
мутобиќаткунонии љањонии 
стратегї. Имкони амалисозии 
мутобиќаткунонии љањонии 
стратегї 

Баландии арзиш ва 
хатарњо. 

Сарчашма: Дар асоси маълумотњои адабиётњои зерин аз љониби муаллифон сохта 
шудааст [2,3,5]. 

Бо вуҷуди ин, натиҷаҳои муҳими ин тадқиқот аз рӯи меъёрҳои интихобї стратегия 

барои бозори хориҷӣ, инҳоянд:  

1) Таъсири ҷаҳонишавӣ. Ҷаҳонишавӣ мусбат аст бо афзоиши бозор ба ширкатҳо 

таъсир мерасонад. Аммо, ширкатҳо ва ширкатҳои хурд дар бозорҳои рӯ ба тараққӣ аз 

рақобат мағлуб мешаванд.  

2) Таҷриба дар самти фаъолияти иқтисодии хориҷӣ. Ширкатҳое, ки таҷрибаи назаррас 
доранд, майл доранд стратегияи таъсиси корхонаи худро интихоб кунанд. 

3) Доштани бартарии рақобат. Дар ин ҷанба барои иҷрои фаъолияти даромаднок дар 

доираи рақобати озод асосӣ мебошад. Барои ширкат муҳим аст, ки натанҳо дорои салоҳият 

бошад, балки, инчунин онҳоро ҳифз карда тавонад ва дар вақташ нигоҳ дорад.  

4) Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ. Ба бозоре, ки хавфҳои баланди сиёсӣ ва 

сармоягузорӣ, инчунин шароити номусоиди иқтисодӣ дорад, ширкатҳо одатан 

стратегияҳоро бо сармояи ҳадди ақали сармоягузорӣ интихоб мекунанд (франчайзингҳо, 

иҷозатнома). 
Дар асоси тањлили назариявии бартарї ва норасоињои моделњои гуногуни воридшавї 

ба бозорњои љањонї муайян гардид, ки дар  њама моделњо овардашуда норасоињо 
мављуданд.  Аз ин рў, барои паст намудани таваккал ва хавфњои мављудбуда барои ворид 
шудан ба бозори љањонї бояд аз тарафи соњибкорон, вазъи бозори љањониро пурра тањлил 
намуда, тамоми муносибатњои берунаи иќтисодиро дар асоси омузиш ба роњ монанд. 
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СТРАТЕГИЯИ РУШДИ ШИРКАТЊОИ ВАТАНЇ ДАР АСОСИ ВОРИДШАВИИ ОНЊО БА БОЗОРҲОИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Дар маќолаи мазкур стратегия ва моделњои асосии дохил шудани ширкатњо ба бозори байналхалќї баён 
шудааст. Инчунин, аз љониби муаллифон љадвали Бартарї ва норасоињои моделњои гуногуни воридшавї ба 
бозорњои хориљї оварда шудааст, ки ба тањлили назариявии аќидахои олимони соња моделњо, кушода 
маънидод шуда, бартарї ва норасоињои моделњои номбаршуда маънидод шудааст.  

Калидвожањо: моделњо, стратегия, бозори байналхалќї, ширкатҳои байналмилалї, раќобатпазирї. 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ВЫХОДА НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ  
В статье описаны стратегии и основные модели выхода компаний на международный рынок. Авторы 

также обсуждают преимущества и недостатки различных начальных моделей к зарубежным рынкам, к 
теоретическому анализу взглядов ученых в области моделей, открытому толкованию, объяснению достоинств 
и недостатков этих моделей.  

Ключевые слова: модели, стратегия, международный рынок, международные компании, 
конкурентоспособность. 
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DEVELOPMENT STRATEGY OF NATIONAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF ENTERING 
INTERNATIONAL MARKETS 

The article describes the main models of companies entering the international market. The authors also discuss 
the advantages and disadvantages of various initial models. to foreign markets, to a theoretical analysis of the views 
of scientists in the field of models, to interpret openly, to explain the advantages and disadvantages of these models.  

Keywords: models, strategy, international market, international companies, competitiveness. 
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РОЊЊОИ МУКАММАЛГАРДОНИИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Бобоев Њ.К. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз чунин масъалањо натиљањои тањлил оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї ва соњибкорї дар бахши суѓурта мебошад. Суѓурта яке аз унсурњои муњими 
таркибии бахши молиявии иќтисодиёти мамлакатњо ба њисоб рафта, метавонад дар 
шароити муносибатњои бозорї ба њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї мусоидат намояд. 
Инчунин, бахши суѓурта дар ташаккул ва рушди бозорињои сармоя наќши љиддї дорад, 
зеро он яке аз харидорони асосии ќоѓазњои ќиматноки давлатию корпоративї буда, барои 
муњайё намудани маблаѓњои озод ва соњањои дигари иќтисодиёт сармоягузорї намудани 
онњо кўмак менамояд. Яке аз сабабњои асосии рушди нокифояи бахши суѓурта дар 
мамлакат набудани раќобат дар бозори суѓурта мебошад, ки имконияти ширкатњои 
давлатї барои расонидани хизматрасонињои суѓуртавї, аз љумла хизматрасонии суѓуртаи 
њатмї мањдуд менамояд. Дар баробари ин, ба ду ширкати давлатии суѓуртавии КВД 
«Тољиксуѓурта» ва КВД «Тољиксармоягузор»  ќариб 97 фоизи шартномањои суѓуртаи 
басташуда, ки аз он 51 фоизаш маблаѓњои љалбшудаи њаќќи суѓуртавї мебошад, ки ин 
нишондињанда барои баланд бардоштани бозори суѓурта ва ривољ додани 
хизматрасонињои суѓуртавї нокифоя аст. Таљрибаи пешќадами давлатњои дунё дар ин самт 
нишон медињад, ки амалї намудани хизматрасонињои суѓуртавї аз љониби ширкатњои 
суѓуртавии давлатию ѓайридавлатї барои рушди раќобат дар бозори суѓурта, пайдо 
шудани хизматрасонињои нави суѓуртавї баланд гардидани сифати хизматрасонии онњо ва 
самаранокии фаъолияти ширкатњои суѓуртавї мусоидат менамояд. Дар баробари ин, 
ширкатњои суѓуртавии давлатию ѓайридавлатї барои амалї намудани хизматрасонињои 
суѓуртавї ба талаботи меъёрњои муосири фаъолияти суѓуртавї бояд љавобгў бошанд. Аз ин 
рў, ба Њукумати ЉТ зарур аст, ки дастур оид ба фаъолияти суѓуртавї ба вазоратњои рушди 
иќтисод ва савдо, вазорати молия ва дигар маќомоти марбута пешнињод кунад, ки масъалаи 
амалї намудани хизматрасонињои суѓуртавиро аз љониби ширкатњои суѓуртавии давлатию 
ѓайридавлатї ба роњ монда, љињати васеъ намудани доирањои ширкатњое, ки ба 
хизматрасонии суѓуртавї машѓуланд, чорањои зарурї андешанд. Вазорати маориф ва 
илмро зарур аст, ки мутахассисони дохилї даъват намуда, чорањои заруриро татбиќ 
намоянд. Инчунин, аз шарикони рушд хоњиш карда мешавад, ки љињати ташкили курсњои 
бозомўзї барои тайёр намудани мутахассисони ихтисосманди соњаи суѓурта бо љалби 
коршиносони байналмилалиро ба роњ монанд. Суѓурта њамчун љанбаи стратегии рушди 
иќтисодиёти миллї шинохта мешавад. Мушкилоти бозори суѓуртаи Љумњурии Тољикистон, 
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ин нобаробарии минтаќавї ва рушди инфраструктура дар рушди бозори суѓурта мебошад. 
Мушкилии воќеии инкишофи бозори суѓурта, дар назари манн, мањдудияти 
мањсулотњотњои суѓурта аст. Дар айни замон, ширкатњои суѓуртаи кишвар барои таъмин 
намудани мизољон на бештар аз 30-40 намуди мањсулоти суѓуртавї доранд. Њоло дар 
кишварњои пешрафта, зиёда аз 300 намуди мањсулоти суѓурта барои мизољон пешнињод 
намудаанд. 

Омилњои асосии рушд накардани бозори суѓурта ин; 

➢ Бўњрони иќтисодї; 

➢ Коњиши ќурби сомонї ва паст шудани талабот оид ба хизматрасонии суѓурта; 

➢ Ночиз будани даромади иќтисодии кормандон. 

Њамаи ин омилњо боиси коњишнаёбии ќобилияти ширкатњои суѓурта мешаванд. 

Баландшавии нархи мањсулоти асосї дар Љумњурии Тољикистон оид ба воридот ва 

беќурбшавии асъор боиси кам ва пастшавии даромади воќеии ањолї ва дороињои 

корхонањои мављуда. Њамаи ин таъсири манфї расонда, ба пастшавии хизматрасонии 

ширкатњои суѓурта оварда мерасонад. 

Бозомўзии мутахассисони дорои тањсилоти олии суѓуртавї аз таљрибаомўзии бозори 

байналмилалии суѓуртавї вобастагии калон дорад, ки ин боиси рушд намудани фазои 

иќтисодии њар як давлат мегардад. Баро бењ шудани бозори суѓурта дар ЉТ мутахассисони 

дохилиро зарур аст, ки бозомўзии худро дар соњаи суѓурта дар давлатњои тараќќикардаи 

иќтисодї ба роњ монанд. Дар кишварњои тараќќикардаи дорои иќтисоджиёти бозорї, ин 

намуди бозомўзї хеле пањн шудааст ва як ќатор муассисаи таълимии маъруф вуљуд доранд. 

Масалан, дар ИМА Донишгоњи Ню-Йорк оид ба суѓурта вуљуд дорад, ки дар пешбурди 

соњаи суѓурта фаъолият дошта, оиди системаи тасилоти олии суѓурта дар Англия-

Институти суѓуртаи Charl (Лондон), Фаронса-таъмини Ecjle de (Париж). 

Барои рушднамоии бозори суѓурта дар ЉТ бояд чунин талаботњо андешида шаванд: 

1. Баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ва кам кардани сатњи камбизоатї; 

2. Ташкил амудани фондњои суѓуртавї дар њар як ташкилотњои суѓуртавии амалкунанда 

дар ЉТ; 

3. Баланд бардоштани музди мењнати ањолї; 

4. Њавасмандгардонии ањолї нисбати хизматрасонињои суѓуртавї; 

5. Пурзўр намудани хизматрасонињои суѓуртавї аз ќабили пардохти сариваќтии талофии 

зарар ба ањолї; 

6. Таъмин намудани ањолї бо љойњои нави корї; 

7. Алоќаи зич намудан бо ташкилотњои суѓуртавии мамлакатњои инкишофёфта. 
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РОЊЊОИ МУКАММАЛГАРДОНИИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф роњњои мукаммалгардонии бозори суѓуртаро дар Љумњурии Тољикистон 

баррасї намудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки яке аз чунин масъалањо натиљањои тањлил оид ба бењтар 

намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар бахши суѓурта мебошад. Суѓурта яке аз унсурњои муњими 
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таркибии бахши молиявии иќтисодиёти мамлакатњо ба њисоб рафта, метавонад дар шароити муносибатњои 

бозорї ба њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї мусоидат намояд. Инчунин бахши суѓурта дар ташаккул ва 

рушди бозорњои сармоя наќши љиддї дорад, зеро он яке аз харидорони асосиии ќоѓазњои ќимматноки 

давлатию корпоративї буда, барои муњайё намудани маблаѓњои озод ва соњањои дигари иќтисодиёт 

сармоягузорї намудани онњо кўмак менамояд. Яке аз сабабњои асосии рушди нокифояи бахши суѓурта дар 

мамлакат набудани раќобат дар бозори суѓурта мебошад, ки имконияти ширкатњои давлатї барои 

расонидани хизматрасонињои суѓуртавї, аз љумла хизматрасонии суѓуртаи њатмї мањдуд менамояд. 

Калидвожањо: бозори суѓурта, бахши молиявї, маблаѓњои озод, хизматрасонї, бозори сармоя. 

 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор рассматривает пути совершенствования страхового рынка в Республике 

Таджикистан. Автор отметил, что одним из таких вопросов являются результаты анализа по улучшению 

инвестиционного климата и бизнеса в страховом секторе. Страхование является одним из важных 

составляющих финансового сектора экономики страны, и в условиях рыночных отношений может 

способствовать решению социально-экономических вопросов. Страховой сектор также играет серьезную роль 

в формировании и развитии рынков капитала, поскольку он является одним из основных покупателей 

государственных и корпоративных ценных бумаг, и помогает в создании свободных средств и других отраслей 

экономики. Одной из основных причин недостаточного развития страхового сектора в стране является 

отсутствие конкуренции на страховом рынке, что ограничивает возможности государственных компаний по 

оказанию страховых услуг, в том числе услуг обязательного страхования. 

Ключевые слова: рынок страхования, финансовый сектор, свободные средства, услуги, рынок капитала. 

 

WAYS TO IMPROVE THE INSURANCE MARKET IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the author considers ways to improve the insurance market in the Republic of Tajikistan. The 

author noted that one of these issues is the results of the analysis on improving the investment climate and business in 

the insurance sector. Insurance is one of the important components of the financial sector of the country's economy, 

and in the conditions of market relations can contribute to the solution of socio-economic issues. The insurance sector 

also plays a major role in the formation and development of capital markets, as it is one of the main buyers of 

government and corporate securities, and helps to create free funds and other sectors of the economy. One of the main 

reasons for the lack of development of the insurance sector in the country is the lack of competition in the insurance 

market, which limits the ability of state-owned companies to provide insurance services, including compulsory 

insurance services. 

Keywords: insurance market, financial sector, free funds, services, capital market. 
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САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

 

Ғаюров Ғ.Ҳ., Бодуров И.Д. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Хизматрасониҳои  бонкӣ  дар  шароити  иқтисоди  бозорӣ, доираи  анъанавии  фаъолияти  

соҳибкорӣ  буда,  сарчашмаи  муҳимтарини  ҷалби  даромади  бонкӣ  ва  қонеъгардонии  

талаботҳои   шахсони   воқеӣ  ва  ҳуқуқӣ  ба   шумор   мераванд. Дар  иқтисодиёти  ҳар  як  кишвар  

низоми  бонкӣ  мақоми муайян  ва  махсусро  ишғол  менамояд.  Бонкҳо  дар  ҷараёни  фаъолияти  

худ  имконияти  самаранокии  кори  иқтисодиётро таъмин   менамоянд. Имрӯз  нақши  бонкҳо  

дар  ҳар  як  давлат   боз  ҳам  рушд  ёфта истодааст  ва  вобаста  ба  он   муҳимияти  

хизматрасониҳои бонкӣ   низ  афзуда  истодааст.  Дар  баробари  ин,   хизматрасониҳои  кӯҳна  
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такмил  дода  шуда,  дар  асоси онҳо  хизматрасониҳои нав  ба  миён  омада истодаанд.  Шароити  

муосир  аз  муштариён талаб  менамояд,  ки  бештар  ба  бонкҳо  муроҷиат  намоянд ва  талаботи  

худро  қонеъ  гардонанд. Ҳаёти  имрӯзаро  бе  хизматрасониҳои  бонкӣ  тасаввур  кардан  

ғайриимкон  аст.  Ғайр аз  ин,  бисёре  аз  хизматрасониҳои  бонкӣ  имконият  медиҳанд,  ки   шахс   

вақт   ва   маблағи   худро   сарфа   намояд. 

Дар умум, бонкҳо метавонанд ба мизоҷони худ маҷмӯи хизматрасониҳои стандартии  

бонкиро  пешниҳод  намоянд.  Аммо, барои инкишоф ёфтан ва васеънамудани фаъолият,  

инчунин  рушди  низоми  бонкӣ,  ташаккули  кофӣ,  эътимоднокӣ,  бояд  аз  хизматрасониҳои  

навини  бонкӣ  пурра  истифода  намоянд. Зеро имрӯз ҳамон  бонке  устуворӣ  ва  пардохтпазирии  

худро  таъмин  намуда  метавонад,  ки  аз  доираи  васеи  хизматрасониҳо  истифода  намояд. Дар 

адабиётҳои иқтисодӣ вобаста ба моҳияти хизматрасониҳои бонкӣ ақидаҳо мухталифанд.  Аксари 

олимони соҳа хизматрасониҳои бонкиро ҳамчун амалиётҳои бонкӣ   таҳқиқ намудаанд.  Вобаста 

ба ин, бояд қайд намуд, ки Лаврушин О.  И.  хизматрасониҳои бонкиро чунин шарҳ медиҳад; 

«амалиётҳои бонкӣ ҳамчун зоҳиршавии вазифаҳои бонкӣ дар таҷриба буда, хизматрасониҳои 

бонкӣ   бошад як ё якчанд амалиётҳои бонкие, ки қонеъкунандаи эҳтиёҷоти муайяни мизоҷ буда, 

бо  супориши  мизоҷ  ба  фоидаи  охирин   ва   пардохтҳои   муайян   амали   гардонида   

мешавад»[1,115с]. Дар  луғати  калони  иқтисодӣ  оварда  шудааст,  ки  «хизматрасонӣ – на  дар  

шакли  мол,  балки  дар  шакли  фаъолият  хуб  пешниҳод  мешавад.  Пешниҳоди  хизматҳо  

натиҷаи  дилхоҳро  ба  бор  меорад». 

Бо  ақидаи  Р.  Кох,  «хизматрасонӣ – ин  тиҷорате,   ки на истеҳсоли   молҳои  моддӣ,  балки  

чизҳои  ғайримоддие,  ки  арзиши  маҳсулотҳои  тайёри  бонкро  меафзояд,  ба  шумор  меравад.  

Хизматрасонӣ – ин  ғамхорӣ  нисбат  ба  мизоҷон  ва  тайёрї  бо  мақсади   қонеъгардонии   

талаботҳои   онҳо дониста  мешавад»[3,241с]. Мувофиқи  ақидаи  Е. С. Стоянова, «хизматрасонии  

бонкӣ – ин  шакли  қонеъгардонии  талаботҳои  мизоҷ  ва  маҳсулоти  бонкӣ – ин  роҳҳои  

расонидани  хизматрасониҳо  ба  мизоҷ,  ба  шумор  мераванд»[2, 527с].   

Ҳамин  тариқ,  метавонем  зикр  намуд,  ки  хизматрасонии бонкӣ – натиҷаи  амалиёти  

бонкӣ  ва  ё  таъсири  муфиди амалиёти  бонкӣ (фаъолияти  мақсадноки  меҳнатии  ҳайати  

кормандони  бонк),  ки  аз  қонеъгардонии  талаботҳои  дархостшудаи  мизоҷон  иборат   мебошад,   

ба   шумор   меравад [7]. Дар  баробари  ин,  хизматрасониҳои  бонкӣ – ин   амали  ташкилотҳои  

қарзӣ  бо  талаби  мизоҷоне,  ки  ба  ҷалби захираҳои  иловагӣ  алоқаманд   нестанд,  ба  шумор  

меравад.  Шакли асосии пардохти  хизматрасонии  бонкӣ,   ин   ҳаққи   хизматрасонӣ   

(комиссионӣ)  мебошад.  Бонкҳо  ба  мизоҷони  худ  намудҳои  гуногуни  хизматрасониҳоро  

пешниҳод  намуда, онҳоро  ба  гуруҳҳои  муайян  вобаста ба нишондиҳандаҳо ва критерияҳои 

дахлдор гурӯҳбандӣ намудан  мумкин  аст.   Хизматрасониҳои  бонкиро  ба  таври  зерин  

гурӯҳбандӣ   намудан   мумкин  аст; 

o Иҷозатдодашуда;   

o Тоза; 

o Фаръӣ (суррогатный); 

o Комиссионӣ; 

o Тавозунӣ;   

o Ғайритавозунӣ  ва  ба  монанди  инҳо.   

Ба  хизматрасониҳои  иҷозатдодашудаи  бонкӣ   ҳамаи  он  хизматрасониҳои  бонкие,  ки  

пешниҳоди  онҳо  тавассути   иҷозатномаи  бонкӣ  амалї  гардонида  мешавад. Ба  онҳо  шомил  

мешаванд; 

• хизматҳои   хазинавии   мизоҷон; 

• инкасатсия   ва   кашонидани   арзишҳои   пулӣ; 

• бурдани   ҳисобҳои   мизоҷон   бо   асъори   миллӣ   ва   хориҷӣ; 

• ҷалби   пасандозҳои   шахсони   воқеӣ   ва   ҳуқуқӣ; 

• додани   кафолат   ва   замонат; 

• идораи воситаҳои пулӣ ва қоғазҳои қиматнок бо супориши мизоҷон. 

Хизматрасониҳои тозаи бонкӣ – ин хизматрасониҳое, ки ба дороиҳои бонк ягон навъи 

хавфҳо ва хатогиҳои амалиётиро намеоранд. Мисол, амалинамоии ҳисоббаробаркуниҳо аз 

ҳисоби воситаҳои худии мизоҷон хизматрасониҳо бо инкассо, инкасатсияи нақдӣ, хизматҳои   
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хазинавӣ   ва   ғайраҳо. Хизматрасониҳои фаръии бонкӣ – и хизматрасониҳое мебошад, ки 

натиҷаи ниҳоии он метавонад ба дороиҳои бонк таъсир расонад, аммодар ҳолат иҷроиши   ин 

хизматрасониҳо ин  гуна  таъсир  дида  намешавад. Мисол, кафолатҳо, тасдиқи 

аккредитивҳо,чекҳои  руйпӯшнашуда,  аксепти  векселҳо  ва ғайраҳо.  

Хизматрасониҳои    комиссионии бонкӣ – ин хизматрасониҳое,  ки  барои  пешниҳоди  он  

бонк  аз  мизоҷ  пардохтро  дар  шакли   комиссия  мегирад  ва  худ  дар  ҷараёни  пешниҳод,   

ягон  навъи  комиссия  пардохт  наменамояд.  Мисол, нигоҳдории арзишҳо дар 

депазитарияҳоихудӣ, бурдани реестри дорандагони қоғазҳои қиматнок, ҷойгиркунии қоғазҳои 

қиматноки аз ҷониби мизоҷон эмисияшуда   дар   асоси   супориши   онҳо   ва   ғайраҳо. 

Хизматрасониҳои бонкии тавозунӣ – ин хизматрасониҳоеро дар бар мегирад, ки ҳисоби 

онҳо дар ҳисобҳои тавозунии бонк бурда мешавад (амалиётҳои қарзӣ, инвеститсионӣ ва асъорӣ). 

Ин хизматрасониҳо дар навбати худ метавонанд фаъол ва ғайрифаъол   бошанд. 

Хизматрасониҳои бонкии ғайритавозунӣ – ин хизматрасониҳое, ки   дар   ҳисобҳои   

тавозунии бонк ба инобат гирифта намешаванд (кафолат, замонат ва машваратҳо).  Пешниҳоди 

онҳо ба гузориш ва ҷалби васитаҳо роҳандози карда намешавад. 

Дар  шароити  имрӯза  яке  аз  хизматрасониҳои  муҳими  электронии  бонкӣ,   ин  истифодаи  

кортҳои  ташкилотҳои  қарзӣ  аз  ҷониби  муштариён ба  шумор  меравад. Имрӯзҳо  ташкилотҳои  

қарзии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бо  низомҳои  гуногуни  кортӣ  шартнома  баста,  тавассути  он  

кортҳои  гуногунро  вобаста  ба  дархости  муштариён  тайёр  карда,  барои  истфода  ба  

муштариён  пешниҳод  намуда истодаанд. Айни  ҳол  ташкилотҳои  қарзии  Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  барои  ҷалби  зиёди  муштариён  ба  кортҳои  худ  ҳавасмандгардониҳои  зиёдро  

(масалан, баъзе  ташкилотҳои  қарзӣ  бо   шумораи  зиёди  ташкилотҳои  қарзии  давлатҳои  ҷаҳон  

оиди  истифодаи  кортҳои  ташкилотҳои  қарзӣ  бо  ҳаққи  камтарини  хизматрасонӣ  тавассути  

банкоматҳо  ва  пос - терминалҳои  онҳо  шартнома  доранд,  баъзе  ташкилотҳои  қарзӣ  бо  

мақсади  ҷалби зиёди  мизоҷон  арзиши  кортҳо  инчунин  ҳаққи  хизматрасониҳоро бо  ин  корт 

паст  менамоянд, баъзе  ташкилотҳои  қарзӣ   барои  истифодаи  кортҳояшон  аз  ҷониби  муштарӣ  

ҳангоми  пардохти  арзиши  молу  хизматҳо  тӯҳфаҳои  гуногун  муайян  менамоянд  ва  ба  

мизоҷони  фаъол  пешниҳод  менамоянд  ва  ғайраҳо)  истифода  бурдаистодаанд,  ки  ин  низ  

шумораи  талабгоронро  ба  кортҳои  ташкилотҳои  мазкур  боз  ҳам  зиёд  намуда истодааст.  

Ташкилотҳои  қарзӣ  барои  он  ки  талаботи муштариёнро   ба  кортҳояшон  зиёд  намоянд,  бояд,  

ки  тамоми  бозорҳо,  мағозаҳо,  марказҳои  савдо  ва  инчунин  тамоми  ширкатҳои  хизматрасонї  

дар  қаламрави  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  амалкунандаро  бо  пос – терминалҳо  пурра  таъмин  

намоянд.  Вақте,  ки  ташкилотҳои  қарзӣ  ҳамаи  ин  нуқтаҳои  номбаршударо  бо  пос – 

терминалҳо  пурра  таъмин  менамоянд,  сипас  талаботи  мардум  ба  кортҳои   онҳо  зиёд  

мешаванд  ва  инчунин  дар  давлат  ҳисоббаробаркунии  ғайринақдӣ  низ  хеле  рушд  меёбад,  

ки  ин   ба   пешравии   иқтисодиёт   ва   низоми   бонкии   давлат  метавонад  заминаи  мустаҳкам  

гузорад.  Аммо, дар шароити  имрӯза   боз  технологияҳои  навине  ба  вуҷуд  омадаанд,  ки  онҳо  

кортҳои  пластикиро  иваз  менамоянд. Яке аз ин техналогияҳо ин      пардохтҳои   бесим   ба   

шумор   меравад.  Бо   истифода   аз технологияҳои   NFC  (Near  Field  Communication)   мо   

метавонем    пардохтҳоро   дар    мағозаҳо   ба   воситаи   терминалҳои    телефонӣ    амалї    

намоем.    Ин    техналогияҳои   бесимро   мо   тавассути    басомадҳои   радиоии    RFID  (Radio   

Frequency   Identification)   истифода   мебарем   ки   ин   ҳамавақт   мубодилаи   маълумотҳоро   

байни   телефон   ва   ҳисобкунакҳои   техникӣ   таъмин   мекунад. Акнун   муштариёни   бонк   

метавонанд  пардохтҳои     ғайринақдиро     барои    молҳо    ва  хизматрасониҳо   тавассути   

сегментҳои   дастнорас   барои    кортҳо  (харидани   чипта   барои   нақлиёт,   ба   кино,   театр,  

пардохти   хизматрасониҳои    тарабхонаҳо,   ғизо, хӯрокаҳои    рӯзмарра   ва   ғайраҳо),  

истифодабарии    барномаҳои    бонусиии     маҷмааҳои     тиҷоратӣ   сарф   кунанд. 

Интернет – банкинг - ин  низоми  пешниҳоди  хизматрасониҳои  бонкӣ  на  дар  шӯъбаи 

(офиси)  бонкӣ,  балки  дар  хона,  дар  ҷои  кор,  дар  китобхона  ва  умуман  дар  ҳар  ҷое,  ки  ба  

мизоҷ   мувофиқ  аст,  ба  шумор  меравад.  Оддӣ  карда  гӯем,  ин  як  роҳи  дастрасї  ба  амалиётҳо  

ва  хизматрасониҳои  бонкӣ   тавассути  шабакаи  интернетӣ  ба  шумор  меравад.  Аммо,  дар  

мувофиқа  бо  роҳҳои  анъанавӣ  дар  ин  ҷо  навбатгирӣ  барои  пардохт  ва  ҳамавақт  серкорї  

дар  хазиначиён дида  намешавад  ва  ин  навъи   низомҳо  бе  истироҳат  24  соат  дар  1  рӯз  кор  
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мекунанд  ва  вобаста  ба  ин  ҳар  як   шахс  метавонад  ҳатто  пардохти  хизматрасониҳои  

коммуналиро  ҳангоми  истироҳат  аз  давлатҳои  хориҷа   пардохт  намояд.  Дар  шароити  имрӯза  

дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  идоранамоии  амалиётҳои  бонкӣ  тавассути  шабакаи  интернетӣ  

боз  ҳам  машҳур   шуда истодааст.  Дар  ин  ҳолат  ташкилоти  қарзӣ  метавонад  аз  ҳисоби  кам  

кушодан  ва  нигоҳдории  филиалҳо  фоидаи  муайянро   соҳиб  шавад,  зеро  ки  ба  мизоҷони  

бонк  идора  намудани  ҳисобҳои  худ  дар  ҷойҳои  мувофиқ  ба  онҳо  хеле  қулай  мебошад.   

Низоми  мобилии  бонкӣ – яке  аз  низомҳое  ба  шумор  меравад,  ки  тавассути  он    

ҳисобҳои  кортҳо  бо  истифода  аз  телефони  мобилӣ  идора  карда  мешавад.  Бонкинги мобилӣ 

рӯз то рӯз дарқаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон шуҳратманд шуда истодааст.  Дар  айни  ҳол  

қариб  ҳамаи  ташкилотҳои  қарзии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  бонкинги  мобилиро  ба  

муштариёнашон  пешниҳод  менамоянд. Тавассути  хизматрасонии  мазкур  ҳамавақт  бехатарии  

воситаҳои  муштариён  таъмин  карда  мешавад. Вобаста  ба  ин,  ҳар  вақте,  ки   ҳаракати  

воситаҳои  муштариён  тавассути    ҳисоби  кортии  онҳо  сурат  мегирад,  ҳатман  маълумот  ба  

муштарӣ  расонида  мешавад. Барои  истифодаи  бонкинги  мобилӣ  сараввал  муштарӣ  ба  

телефони  мобилии  худ  барномаи  махсусро  сабт  мекунад.   

Дар  шароити  имрӯза  намудҳои  нави  хизматрасониҳои   электронии бонкие  мавҷуд  

ҳастанд, ки  тавассути  созишҳо  ба воситаи  шабакаи  интернетӣ  амали  гардонида  мешаванд,   

ба  монанди;  пешниҳод  ва  пардохти  ҳисобҳо  (e-billing)  ва  хизматрасониҳо  бо  асбобҳои  

электронии  пардохтӣ – «пулҳои  электронӣ»  (e-money),  ки  онҳоро  дар  ҳолати  бастани  аҳдҳо   

тавассути  тиҷорати  интернетӣ  иҷро  кардан  мумкин  аст  ва   ташкилотҳои  қарзии  Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  метавонанд  онҳоро дар  шароити  имрӯза  мавриди  истифодаи  мизоҷонашон  қарор  

диҳанд. Пешниҳоди  ҳисобҳо  (electronic bill presentment)  ва  пардохти  ҳисобҳо  (electronic bill 

payment) – мутаносибан  хизматрасонии нави  бонкӣ  мебошад  (онро  мо  метавонем  ҳамчун  

амалиёт   гуруҳбандӣ  намоем,  аммо он  бо  назардошти  бақайдгирии аҳдҳо  алоқаманд  мебошад,  

аз  ин  рӯ   мо  онҳоро  ба  категорияи    транзаксиониҳо  шомил  менамоем).   Дар  шароити  

имрӯза,  мо  метавонем  ҳисобҳои  бонкиро   бо  якчанд  роҳҳо  идора  намоем.  Ба таври мисол: 

 Тавассути телефон – (telebanking); 

 Тавассути компютерҳо – (e – banking); 

 Тавассути интернет – (Internet  banking); 

 Тавассути дастгоҳҳои портативӣ – (mobile banking,  m – banking). 

Самаранокии фаъолият бонк ва рақобатнокии он дар бозор дар бисёр маврид аз 

вориднамоии  маҳсулотҳо  ва  техналогияҳои нави  бонкӣ  вобастагӣ  дорад. Маҳсулотҳо  ва  

технологияҳои  нави дар бозор  амалишаванда  дар  худ  навовариро   инъикос  менамоянд, ки 

айнан ифодакунандаи маънои  «сармоягузорӣ  дар  навоварӣ»  мебошад.  Навоварии  бонкӣ – ин  

ифодакунандаи шакли  нави  маҳсулоти  бонкӣ  ё  ин  ки  амалиёте,  ки  натиҷаи   ниҳоии  он    

фаъолияти  навоваронаи бонкиро  таъмин   менамояд,  ба  шумор  меравад. Навоварии  бонкӣ  дар  

ҷараёни  амалишавии  он  дар бозори  молиявӣ  ё ин  ки  дар  дохили  бонк,  худро  ба  сифати    

маҳсулоти  нави   бонкӣ нишон медиҳад. 
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САМТҲОИ  АСОСИИ  РУШДИ  ХИЗМАТРАСОНИҲОИ  БОНКӢ  ДАР  ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН 

Дар мақола паҳлуҳои мубрами хизматрасониҳои бонкӣ ва роҳҳои баландбардории сифати онҳо дар шароити 

муосири иқтисодӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дода шудааст. Масоили назариявӣ ва амалии баландбардории 

сифати хизматрасониҳои бонкӣ ва такмили механизмҳои он таҳқиқ шуда, роҳҳои дурусти пешниҳоди маҳсулотҳои 

бонкӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Муаллиф ба ҷанбаҳои бисёрсамтаи хизмарасониҳои бонкӣ таваҷҷуҳ 

зоҳир намуда, мушкилиҳои ҷойдошта ҳангоми пешниҳоди маҳсулотҳо ва хизматрасониҳои бонкиро мавриди 

пажӯҳиш қарор додааст. Асоснок гардидааст, ки дар шароити муосири иқтисодӣ сифати пешниҳоди хизматрасониҳо 
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яке аз нишондиҳандаҳои калидӣ дар фаъолияти бонкҳо буда, дараҷаи самаранокии фаъолияти онҳо аз ин сахт 

вобаста мебошад. Ҳамчунин, муаллиф ба омилҳои таъсиррасон ва боздорандаи рушду такмили хизматрасониҳои 

бонкӣ диққати махсус дода, ин омилҳоро гуруҳбандӣ ва таҳлил намудааст. Қайд гардидааст, ки дар низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон омилҳои зиёде мавҷуданд, ки метавонанд ба суръати хизматрасониҳои бонкӣ ва сифати онҳо 

таъсири амиқ дошта бошанд.  

Калидвожаҳо: бонкҳо, низоми бонкӣ, хазматрасониҳои бонкӣ, маҳсулотҳои бонкӣ, ташкилотҳои қарзӣ, 

менеҷменти бонкӣ, сифати хизматрасониҳо, сармояи бонкӣ.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье обсуждаются и анализируются ключевые аспекты банковских услуг и способы повышения их 

качеств в современных экономических условиях. Исследованы теоретические и практические аспекты повышения 

качества банковских услуг и совершенствования его механизмов, а также анализированы основные способы 

предоставления банковских продуктов в современных условиях. Автор направляет основное внимание на 

многогранных аспектах банковских услуг, и исследуют проблемы предоставления банковских продуктов и услуг в 

Республике Таджикистан. Обосновано, что в современных экономических условиях качество оказания услуг 

является одним из ключевых показателей деятельности банков, и от этого зависит уровень их эффективности. Автор, 

также уделяет особое внимание факторам, влияющим и препятствующим развитию и совершенствованию 

банковских услуг, классифицируя и анализируя этих факторов. Было отмечено, что в банковской системе 

Республики Таджикистан существует множество факторов, которые могут оказать сильное влияние на скорость и 

качество предоставления банковских услуг.  

Ключевые слова: банки, банковская система, банковские продукты, кредитные организации, банковский 

менеджмент, качество банковских услуг, банковский капитал.  
 

MAIN AREAS OF BANKING SERVICES IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses and analyzes the key aspects of banking services and ways to improve their quality in today's 

economic environment. The theoretical and practical aspects of improving the quality of banking services and improving its 

mechanisms are investigated, and the main ways of providing banking products in modern conditions are analyzed. The 

author focuses on the multifaceted aspects of banking services and explores the problems of providing banking products and 

services in the Republic of Tajikistan. It has been substantiated that in modern economic conditions the quality of services is 

one of the key indicators of banks' activities, and the level of their efficiency depends on this. The author also pays special 

attention to the factors affecting and hindering the development and improvement of banking services, classifying and 

analyzing these factors. It was noted that there are many factors in the banking system of the Republic of Tajikistan that can 

have a strong impact on the speed and quality of banking services.  

Keywords: banks, banking system, banking products, credit institutions, banking management, quality of banking 

services.  
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ТАВСИФИ АНДОЗҲОИ ҒАЙРИМУСТАҚИМ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР НИЗОМИ 

БУҶЕТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
 

Валиев Њ.Х. Шукуров Н.Ш 
Донишгоњи миллии Тољикиситон 

 

Системаи андози ҳар як кишвар яке аз системаи муҳими иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. 

Он заминаи молиявии давлатро таъмин мекунад ва ҳамчун воситаи асосии татбиқи 

доктринаи иқтисодии он амал мекунад. Андозҳо падидаи объективии иҷтимоӣ 

мебошанд, аз ин рӯ, ҳангоми сохтани системаи андоз бояд аз воқеияти ҳолати иҷтимоию 

иқтисодии кишвар берун омад. Андоз - ин пардохте мебошад, ки шахсони ҳатмӣ ва 

ҳуқуқӣ - корхонаҳо, ташкилотҳо ва шаҳрвандон ба давлат ҳатмӣ месупоранд.  

mailto:gayrat-gayurov@mail.ru
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Андозҳо яке аз категорияҳои муҳимтарини молиявӣ мебошанд. Таърихан, андоз 

қадимтарин шакли муносибатҳои молиявии байни давлат ва аъзои ҷомеа мебошад. Маҳз 

пайдоиши давлат ба пайдоиши пардохтҳо ва саҳмҳо ба хазинаи давлат барои дастгирии 

молиявии иҷрои вазифаҳои давлатӣ саҳм гузоштааст. Дар аввал ин саҳмҳо дар шакли 

натуралӣ дода мешуданд, пас бо рушди муносибатҳои молӣ-пулӣ ба шакли пулии 

саҳмгузорӣ гузариш ба амал омад. Андозбандӣ дар Тоҷикистон дар асоси меъёр ва 

мавқеъи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон [4], ки аз 1 январи соли 2007 қабул 

шудааст, асос ёфтааст. Ҳуҷҷати мазкур ягона санади меъёрию ҳуқуқие мебошад, ки 

масъалаҳои андозбандиро ба танзим медарорад. Дар айни замон, системаи андози 

ҷумҳурӣ дар ду самт сохта шудааст: аз рӯи табиати андозбандӣ - аз рӯи андозҳои 

мустақим ва ғайримустақим, мувофиқи тақсимоти даромади андоз байни буҷетҳо - аз 

рӯи андозҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ.Ҷойи асосиро дар низоми андози Тоҷикистон 

андозҳои ғайримустақим ишғол мекунанд, ки инҳоянд: андоз аз арзиши иловашуда, 

аксизҳо, боҷҳои гумрукӣ. Онҳо дар таркиби даромади буҷа ҷойгоҳи ҳалкунанда доранд. 

Андозҳои ғайримустақим - андозҳое, ки ба истифодаи фоидаи (даромади) 

андозсупорандагон алоқаманданд. онҳо бо потенсиали иқтисодии (қобилияти ба даст 

овардани даромад) андозсупоранда, ки танҳо бевосита тавассути хароҷоти ӯст, алоқа 
доранд.  

Аз нуқтаи назари идоракунӣ, се намуди андозҳои ғайримустақим мавҷуданд: 

андозҳое, ки аз амвол ва муносибатҳои молӣ-пулӣ, андозҳои истеъмол ва боҷи гумрукӣ 
бармеоянд. Ба навъи якум, андоз аз арзиши иловашуда дохил мешавад. Дуюм - андози 

аксизӣ, андоз аз фурӯши сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ва ғайра. Андозҳои амвол ва 

истеъмолкунандагон, инчунин андозҳое, ки аз амвол ва муносибатҳои молӣ-пулӣ 

бармеоянд, аз ҷониби мақомоти андоз идора карда мешаванд. Ҷамъоварии боҷҳои 

гумрукиро мақомоти гумрук танзим мекунад. Баръакси андозҳои мустақим, андозҳои 

ғайримустақим бештар ба молҳои истеъмолӣ меафтанд, ки истифодаи онҳо мустақиман 

ба мустақилияти амволи истеъмолкунандагон мувофиқат намекунад, хусусан ба 

табақаҳои камбизоати аҳолӣ меафтанд ва аксар вақт ҳаҷми онҳо ба андозаи маблағҳои 

пардохткунандагон мутаносиби баръакс мешавад. Яке аз бартариҳои муҳими андозҳои 

ғайримустақим ҳосилнокии молиявии онҳо мебошад, ки асосан бо афзоиши босуръати 

истеъмол шарҳ дода мешаванд: бо афзоиши некӯаҳволӣ, афзоиши аҳолӣ, бе тағйир 

додани меъёрҳои андоз афзоиши доимии даромадро таъмин кардан мумкин аст. 

Андозҳои ғайримустақим инчунин истеъмолро ба танзим медароранд: бо тағйир додани 

ҳаҷми андоз аз маҳсулоти муайян ва бо ин тағйир додани нархи он, мақомот метавонанд 

ба тағирёбии ҳаҷми истеъмоли он (масалан, нисбат ба нӯшокиҳои спиртӣ) таъсир 

расонанд. Андозҳои ғайримустақим бо соддагии ҷамъоварӣ ва пардохт ба буҷа тавсиф 

мешаванд. Азбаски андозҳои ғайримустақим ба нархи молҳо ва хидматҳо дохил карда 

шудаанд, барои онҳо пардохтанашаванда ноаён ва аз ҷиҳати равонӣ осонтар аст. Дар 

иқтисоди ноустувор баланд шудани нархҳо, таваррум, андозҳои ғайримустақим 

таваҷҷӯҳи хоса доранд. Дар замони мо доираи фаъолияти андозҳои ғайримустақим васеъ 

шуда, аҳамияти онҳо дар тақсимоти даромади миллӣ афзуда, онҳо роҳи муҳими таъсир 

расонидан ба раванди истеъмол ва аз ин рӯ ба раванди истеҳсолот табдил ёфтанд. 

Мувофиқи Моддаҳои 6 ва 7, “Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Андоз” «... андоз 

пардохти ҳатмии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба буҷет ба ҳисоб рафта, ба андозаи 

муайян амалӣ гардида, хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад.» [4].  

Вазифаҳои асосии зерини андозҳо фарқ карда мешаванд: фискалӣ, танзимӣ, 

иҷтимоӣ. Функсияи молиявӣ барои ҳама давлатҳо дар тамоми давраҳои мавҷудият ва 

рушди худ хос аст. Бо ёрии татбиқи он дар амал, захираҳои молиявии давлатӣ ташаккул 

меёбанд ва барои фаъолияти давлат шароити моддӣ фароҳам оварда мешавад. Вазифаи 

асосии татбиқи функсияи фискалӣ таъмини пойгоҳи даромади буҷетҳои тамоми сатҳҳо 

мебошад. Аҳамияти функсияи фискалии андозҳо ҳангоми таназзули фаъолияти 

соҳибкорӣ коҳиш меёбад, зеро ҳаҷми воридоти андоз ба буҷа бевосита ба андозаи 

http://majmilli.tj/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD/
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даромади пардохткунандагон вобаста аст. Функсияи танзим имкон медиҳад, ки 

даромади гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ ба танзим дароварда шавад. Он ба танзими 

фаъолияти молиявию хоҷагии истеҳсолкунандагони маҳсулот ва хидматҳо ва тавассути 

пардохтпазирии шахсони алоҳида - дар бозори талабот ва пешниҳод равона шудааст. 

Ҳамин тариқ, таъсири танзими андозҳо натанҳо дар соҳаи истеҳсолот, балки дар соҳаи 

мубодила ва истеъмол низ зоҳир мешавад. Дар ин вазифа тамоми механизми идораи 

иқтисод аз ҷониби давлат зоҳир мешавад: банақшагирӣ, ҳамоҳангсозӣ, ташкил, 

ҳавасмандгардонӣ ва назорат. Функсияи иҷтимоии андозҳо бо функсияҳои фискалӣ ва 

танзимӣ тавассути шароити ҷамъоварии андоз аз даромад ва амвол зич алоқаманд аст. 

Андозҳо аз миқдори зиёдтар аз қишри некӯаҳволии аҳолӣ ситонида мешаванд, дар ҳоле 

ки қисми зиёди он бояд дар шакли кӯмаки иҷтимоӣ ба камбизоатон бошад. Аҳамияти 

функсияи иҷтимоии андозҳо ҳангоми бӯҳронҳои иқтисодӣ, вақте ки аксарияти аҳолӣ ба 

ҳимояи иҷтимоӣ ниёз доранд, якбора меафзояд. Дар амал, дар низоми андози Русия 

андозҳо вазифаи иҷтимоии худро ба қадри кофӣ иҷро намекунанд. Ин пеш аз ҳама аз 

номукаммалии қонунгузории андоз вобаста аст [11]. 

Камбудии андозҳои ғайримустақим афзоиши сармояи гардиш аз ҳисоби болоравии 

нархҳо дар зери таъсири онҳо ва аз ин рӯ, дур кардани сармоя аз дигар соҳаҳо ва ниёзҳо 

мебошад. Камбудии асосии андозҳои ғайримустақим дар он аст, ки онҳо барои 

табақаҳои камбизоат нобаробар ва вазнин мебошанд. Ҷиддияти андозҳои 

ғайримустақим ба андозаи даромад мутаносиби баръакс аст: даромад хурдтар бошад, 

ҳамон қадар бештар онро бигиранд. Он бо зиёд шудани шумораи аъзои оила, ки корманд 

пардохткунандаи таъминоти онҳо мебошад, меафзояд. Дар сохтори андозҳо дар 

кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдкардашуда тамоюли афзоиши ҳиссаи андозҳои 

ғайримустақим, пеш аз ҳама аз ҳисоби ҷорӣ намудани ААИ ва баланд бардоштани сатҳи 
он ба назар мерасад. 

Андозҳои мустақим – андозҳое мебошанд, ки давлат бевосита аз даромад ё худ 

амволи андозсупоранда меситонад. Андозҳои ғайримустақим дар шакли иловапулии 

нархи фурӯши мол, кору хизматрасонӣ ситонида мешаванд. Андозҳои даромади пулию 

амволӣ (мустақим) дар навбати худ ба андозҳои нақдӣ ва воқеӣ тақсим мешаванд.  
Манбаи андози аз объекти андозбандї бароянда бо роњи љамъ намудани њамаи 

маблаѓњое, ки андозсупоранда дар давраи њисоботї дар њаљми пурра харљ кардааст (бояд 
харљ кунад), њисоб карда мешавад. 

Меъёри андоз ба андозае, ки дар љадвали 1. нишон дода шудааст, муќаррар карда 
мешавад.  

Љадвали 1. 
Меъёрњои андоз аз истифодабарандагони  

роњњои автомобилгард /1/ 
Барои  фаъолияти савдо, 

мањсулоттайёркунї, таъминоту фурўш 
Барои дигар намудњои фаъолият 

Аз  01.01.2013  -  0,5%   Аз  01.01.2013  -  2%   
Аз  01.01.2015  -  025%   Аз  01.01.2015  -  1%   

Аз 1-уми январи соли 2018 андоз бекор карда мешавад. Давраи андоз моњи таќвимї 
мебошад.  

Мутобиқи Қонун дар бораи буҷети давлатӣ [2]30 андози фурӯши алюминии 

аввалия, андози фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (боҷҳои гумрук, андози арзиши 

иловашуда, аксизҳо ва андози истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, ки 

мақомоти гумрукӣ меситонад) ба буҷети ҷумҳурӣ гузаронида мешаванд. 
Љадвали 2. 

Њиссаи андозњои ѓайримустаќим дар ташкили ќисми  
даромади буљети давлатии Љумњурии Тољикистон (бо %) /2/ 

Нишондињандањо 2018 2019 2020 
Даромадњои буљети давлатї 100 100 100 
Даромадњои андозї 68,6 71,8 66,3 
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аз он љумла    
Њиссаи андозњои ѓайримустаќим аз даромадњои 
андозї 

49,3 54,2 53,6 

 
Аз маълумоти љадвали 2.  бармеояд, ки њиссаи андозњои мустаќим аз њаљми умумии 

даромадњои андозии буљети давалтии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 - 49,3%, соли 
2014 - 54,2% ва соли 2020 - 53,6%-ро ташкил намудааст [11]. 

Њамин тариќ, тањлили маълумоти оморї шањодат медињад, ки њиссаи андозњои 

ѓайримустаќим аз њаљми умумии воридоти андозї тамоюли афзоянда дорад. Андозҳои 

танзимкунанда ҳар сол бо мақсади талофии каср (дефисит) байни буҷетҳои ҳархела тақсим 

карда мешаванд. Мутобиқи Кодекси андоз ҳамаи андозҳои умумидавлатӣ андозҳои 

танзимкунандаанд. Маблағи ин андозҳо байни буҷетҳои ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ тавассути 

қонунгузории буҷет тақсим карда мешавад. Лекин дар воқеъ аксари андозҳои 

умумидавлатӣ ҳар сол ба як буҷети муайян вобаста карда мешаванд. Масалан, одатан 85 

фоизи маблағи хироҷи замин, 100 фоизи андозпулии соҳибкорони хурд, 100 фоизи андози 

истифодабарандагони сарвати зеризаминӣ, 100 фоизи боҷи давлатӣ, 100 фоизи андози 

соҳибони воситаҳои нақлиёт ҳар сол пурра ба буҷетҳои маҳаллӣ гузаронида мешавад. 
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ТАВСИФИ АНДОЗҲОИ ҒАЙРИМУСТАҚИМ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР НИЗОМИ БУҶЕТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Мақола ба масъалаҳои омода намудани андозҳо, ки аз пайдоиши давлат пайванди зарурии 

муносибатҳои иқтисодии ҷомеа буданд, бахшида шудааст. Дар ҷомеаи мутамаддини муосир андозҳо 

манбаи асосии даромади давлат мебошанд. Илова бар ин, функсияи сирф молиявӣ, механизми андоз барои 

таъсири иқтисодии давлат ба истеҳсолоти ҷамъиятӣ, динамика ва сохтори он, ба вазъи пешрафти илмӣ-

техникӣ истифода мешавад. Муаллиф қайд кардааст, ки яке аз бартариҳои муҳими андозҳои 

ғайримустақим ҳосилнокии молиявии онҳо мебошад, ки асосан бо афзоиши босуръати истеъмол шарҳ дода 

мешаванд ва инчунин андозҳои ғайримустақим истеъмолро ба танзим медароранд. 

Калидвожаҳо: андоз, андози ғайри мустақим, молиявӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, боҷҳои гумрукӣ, 
андозсупоранда. 

 

ОПИСАНИЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И ИХ РОЛЬ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена составлению налогов, которые с момента возникновения государства были 

необходимым звеном экономических отношений общества. В современном цивилизованном обществе налоги 

являются основным источником государственных доходов. Помимо чисто финансовой функции, налоговый 

механизм используется для определения экономического воздействия государства на общественное 

производство, его динамику и структуру, состояние научно-технического прогресса. Автор также указывает, что 

одним из важных преимуществ косвенных налогов является их финансовая производительность, что в основном 

объясняется быстрым ростом потребления, а также тем фактом, что косвенные налоги регулируют потребление. 

http://majmilli.tj/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD/
http://majmilli.tj/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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Ключевые слова: налог, косвенный налог, финансовый, социальный, экономический, таможенные 

пошлины, налогоплательщик. 

 

DESCRIPTION OF INDIRECT TAXES AND THEIR ROLE IN THE BUDGETARY SYSTEM OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the preparation of taxes, which since the emergence of the state have been a necessary 

link in the economic relations of society. In modern civilized society, taxes are the main source of government revenue. 

In addition to a purely financial function, the tax mechanism is used to determine the economic impact of the state on 

social production, its dynamics and structure, the state of scientific and technological progress. The author also points out 

that one of the important advantages of indirect taxes is their financial productivity, which is mainly due to the rapid 

growth of consumption, as well as the fact that indirect taxes regulate consumption. 

Keywords: tax, indirect tax, financial, social, economic, taxes, customs duties, taxpayer. 
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НАҚШИ ПАРДОХТҲОИ ГУМРУКӢ ДАР ДАРОМАДИ БУҶАИ ДАВЛАТӢ 
 

Гулов Ф.Н.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Давлат дар ҳама давру замон оид ба боигарии миллӣ ва аҳолии дар он сарзамин умр 

ба сар баранда вазифаҳои мушаххаси иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ (истифода ва 

ғанигардонии боигарии миллӣ ва аҳоли фаъолияти мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, 

сиёсати моливӣ ва андозу буҷетӣ, фаъолияти сиёсати берунӣ, тадқиқотҳои асосии илмию 

техникӣ, мудофиаю ҳифзи ҳуқуқ ва хароҷоти иҷтимоию маданӣ) – ро ба ӯҳда дорад. Дар 

шароити бозор вазифа, масъулият ва ҷавобгарии давлат боз ҳам васеътару зиёдтар 

мегардад. Давлат вазифадор аст, ки таносуби мувофиқи шаклҳои гуногуни моликият ва 

қоидаву қонунҳои рафтори субъектҳои моликиятро дар бозор муйаян намуда, танзими 

иқтисодиётро вобаста ба давраҳои силсилаи иқтисодӣ ва кафолати ҳифзи иҷтимоии 

шаҳрвандон, новобаста аз доираи шуғл таъмин намояд. Инчунин, вобаста ба масъулияти 

идора ва ҳиссаи моликият давлат ҳамчун соҳибкор рафтор менамояд. Ин амалиёт водор 

менамояд, ки давлат ба сифати субъекти иқтисод баромад кунад ва барои амалӣ кардани 

масрафоти мазкур манбаҳои муайяни  молиявӣ дар ихтиёр дошта бошад. Муносибатҳои 

молиявие, ки дар байни давлат корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо ва аҳолӣ ба вуҷуд 

меоянд, муносибатҳои буҷетро ташкил медиҳанд. Муносибатҳои буҷетӣ истифодакунандаи 

хусусиятҳои гуногун буда, ҳамчун натиҷаи муносибатҳои тақсимотии байни соҳаҳои 

гуногуни иқтисодиёт, ҳавзаҳои фаъолияти ҷамъиятӣ, байни ноҳияҳо ва сатҳҳои гуногуни 

идора ташкил меёбанд. Буҷети давлатиро дар шакли Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди 

буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои ҳар соли оянда, танҳо Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад. Буҷети давлатӣ 

маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ буда, аз рӯи он хазинаи умумидавлатӣ ташкил карда 

мешавад, ки барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, қонеъгардонии талаботи 

аҳолӣ, барои устуворгардонии мудофиаи ватан ва такмил додани мақомоти ҳокимият ва 

идораи давлатӣ истифода бурда мешавад. 

Дар соли 2020 нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ аз рӯи контингенти умумӣ (бе 

дарназардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ) ба андозаи 107,5 фоиз таъмин гардида, ба 

ҷойи 2900,2 млн сомонӣ ба буҷет 3117,4 млн сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбат ба нақшаи 

пешбинишуда 217,2 млн сомонӣ ва нисбат ба маблағҳои дар соли 2019 ҷамъоваригардида 
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73,2 млн сомонӣ зиёд мебошад. Нақшаи қисми даромади буҷет бо дарназардошти андози 

иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ба андозаи 105,8 фоиз таъмин гардид, ки нисбат ба соли 2019 –ум 

27,8 млн сомонӣ кам мебошад. Нақшаи андозҳо ва пардохтҳо бо дарназардошти андози 

иҷтимоии ғайрибуҷетӣ дар ноҳияҳои Шоҳмансур 100,1 фоиз, Исмоили Сомонӣ 100,5 фоиз, 

Фирдавсӣ 100,6 фоиз ва Сино 102,7 фоиз таъмин шудааст. Дар давоми соли 2020 нақшаи 

андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ба андозаи 98,6 фоиз таъмин гардид. Ба ҷойи 664,3 млн 

сомонии пешбинишуда, ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 655,3 млн 

сомонӣ ворид шудааст, ки нисбат ба нишондиҳанда 9,0 млн сомонӣ кам мебошад. 

Дар давоми соли 2020 дар Шуъбаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Душанбе 4563 андозсупоранда, аз ҷумла 426 адад шахси 

ҳуқуқӣ, 1215 нафар соҳибкори инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 2908 

соҳибкори инфиродии тибқи патент амалкунанда ва 14 адад филиал ва намояндагиҳои 

шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ба қайд гирифта шудаанд. Қобили қайд аст, ки аз шахсони 

ҳуқуқии таъсисдодашуда 47 андозсупоранда бо сармояи оинномавии аз 100 ҳазор сомонӣ 

то 250,0 млн сомонӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки аз онҳо 15 ададаш корхонаҳои истеҳсолӣ 
мебошанд. 

Дар асоси омўхтани таҷрибаи ҷаҳонӣ ва асосҳои қонунгузории гумрукӣ дар 

Тоҷикистон муайян намудем, ки ба пардохтҳои гумрукӣ: 

1) боҷи гумрукӣ; 

2) андоз аз арзиши иловашуда, ки ҳангоми воридоти мол ба қаламрави гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад; 

3) аксиз, ки ҳангоми воридоти мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ситонида мешавад, дохил мешаванд. 

Мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохтҳои гумрукӣ 

ситонида мешаванд. Инчунин, боҷҳои махсус, зиддидемпингӣ ва ҷубронӣ низ мувофиқи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, тибқи қоидаҳои 

пешбининамудаи КГҶТ нисбати ситонидани боҷҳои гумрукии воридотӣ пардохт карда 

мешаванд. Бояд қайд намоем, ки пардохткунанда, тартиби ҳисоб ва пардохти андозро 

қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. Акнун ба дида баромадани 

қисмҳои ҷудогонаи онҳо мегузарем: 

Боҷҳои гумрукӣ. Боҷҳои гумрукӣ ҳангоми декларатсия кардани мол дар низомҳои 

гумрукие, ки шартҳои таҳти ин низом ҷойгиркунонӣ супурдани боҷҳои гумрукиро таъмин 

мекунанд, мувофиқи КГҶТ пардохта мешаванд. 

Ставкаҳои боҷҳои гумрукиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд ва 

мувофиқи моддаи 4 КГҶТ эътибор пайдо мекунад. Ставкаҳои боҷҳои гумрукӣ ба чунин 

гурўҳҳо тақсим мешаванд: 

1) адвалорӣ – ба арзиши гумрукии моли мавриди андозбандӣ қароргирифта бо фоиз 

ҳисоб карда мешаванд; 

2) махсус – тибқи ҳаҷми муқарраршудаи воҳиди моли мавриди андозбандӣ 

қароргирифта ҳисоб карда мешаванд; 

3) омехта – ҳар ду навъи зикршудаи ставкаҳои пардохти гумрукиро дар бар мегиранд. 

Боҷҳои гумрукии мавсимӣ. Дар ин раванд Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ 

дорад боҷҳои гумрукии мавсимиро барои танзими фаъолияти тиҷорати ҳориҷӣ муқаррар 

намояд. Дар ин ҳолат ставкаҳои боҷҳои гумрукии муқаррарнамудаи тарифи гумрукӣ 

истифода карда намешаванд. Мўҳлати амали боҷҳои гумрукии мавсимӣ дар як сол набояд 

аз шаш моҳ зиёд бошад. 

Намудҳои хоси боҷҳо. Бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбати моли воридотӣ боҷҳои ҳоси гумрукӣ метавонанд муваққатан 

истифода карда шаванд (махсус, зиддидемпингӣ ва ҷубронӣ): 

1) боҷҳои махсус ин тариқ истифода мегарданд: 

— ба сифати тадбири муҳофизатӣ, агар мол ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба чунин миқдор ё шартҳое ворид шавад, ки он тавонад ба 
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истеҳсолкунандагони ватании моли шабеҳ ва ё моли бевосита рақобаткунанда зарар 

расонад ё таҳдиди зарар расонидан намояд; 

— ҳамчун тадбири ҷавобӣ ба амалҳои табъизӣ (дискриминатсионӣ) ва амалҳои дигари 

баъзе кишварҳо ё иттиҳодияҳои онҳо, ки манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистонро халалдор 
менамоянд. 

2) боҷҳои зиддидемпингӣ дар сурати ворид намудани мол ба қаламрави гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи нисбат ба нархи гумрукии миёнаи омории дар кишвари 

содиркунанда дар лаҳзаи воридот ниҳоят пасттар, агар чунин воридот ба 

истеҳсолкунандагони дохилии моли шабеҳ зарари моддӣ расонад ё таҳдиди зарар 

расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба бештар истеҳсол намудани чунин мол дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мамониат кунад, истифода мегарданд. 

3) боҷҳои ҷубронӣ, ҳангоми ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид 

намудани моле, ки ҳангоми истеҳсол ё содир кардани он бевосита ё бавосита аз субсидия 

истифода шудааст ва агар чунин воридот ба истеҳсолкунандагони ватании моли шабеҳ 

зарари моддӣ расонад ё таҳдиди зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба истеҳсоли 

бештари моли шабеҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамониат кунад, истифода бурда 
мешаванд. 
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НАҚШИ ПАРДОХТҲОИ ГУМРУКӢ ДАР ДАРОМАДИ БУҶАИ ДАВЛАТӢ 

Дар мақолаи мазкӯр аҳамияти буҷаи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуда, хусусиятҳои 

бавуҷудоии воридоти андозҳо ба он шарҳ дода шудааст. Дар ташкили фаъолияти электронӣ ва рушди 

хизматрасонии электронӣ нақши ташкилотҳои қарзӣ хеле зиёд буда, аҳамияти онҳо мавриди таҳлил қарор 

гирифтааст. Бо мақсади рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва афзоиши сармоягузорӣ дар Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тули солҳои зиёд камбудӣ ва муаммоҳои ҷойдошта бартараф гардида, бартарии 

ислоҳоти лоиҳаи нави Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо оварда шудааст. Инчунин, дар мақола 

пардохтҳои гумрукӣ ва аҳамияти онҳо дар даромадҳои буҷаи давлатӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: андоз, сиёсати андоз, андозситонӣ, пардохтҳои гумрукӣ, боҷи давлатӣ, имтиёзҳои андоз, 

буҷаи давлатӣ. 
 

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖ В ДОХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

В этой статье подчеркивается важность государственного бюджета в Республике Таджикистан и 

разъясняются особенности налоговых поступлений. Роль кредитных организаций в организации электронной 

деятельности и развитии электронных услуг значительна, и их значение анализируется. В целях развития 

предпринимательства и увеличения инвестиций в Налоговый кодекс Республики Таджикистан на протяжении 

многих лет были устранены существующие недостатки и проблемы, а также подчеркнуты преимущества реформы 

нового проекта Налогового кодекса. В статье также анализируются таможенные пошлины и их значение для доходов 

государственного бюджета. 

Ключевые слова: налог, налоговая политика, налогообложение, таможенные платежи, госпошлина, 

налоговые льготы, госбюджет. 

 

THE ROLE OF CUSTOMS PAYMENTS IN STATE BUDGET REVENUE 

This article highlights the importance of the state budget in the Republic of Tajikistan and explains the specifics of 

tax revenues. The role of credit institutions in the organization of electronic activities and the development of electronic 

services is significant and their importance is analyzed. In order to develop entrepreneurship and increase investment in the 

Tax Code of the Republic of Tajikistan for many years, the existing shortcomings and problems have been eliminated, and 

http://www.andoz.tj/
http://www.stat.tj/
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the benefits of the new draft Tax Code reform have been highlighted. The article also analyzes customs duties and their 

importance in state budget revenues. 

Keywords: tax, tax policy, taxation, customs payments, state duty, tax privileges, state budget  
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ЗАМИНАЊОИ АМАЛИШАВИИ СИЁСАТИ МУСОИДАТ БА СОДИРОТ ВА 
ВОРИДОТИВАЗКУНЇ  

 
Љалолов М.Ш. 

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 
 

Дар доираи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам, Эмомалї Рањмон вобаста ба тањкими 
истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, фароњам овардани 
шароити мусоид барои татбиќи сиёсати давлатї дар самти фаъолияти иќтисоди хориљї, 
таъмини раќобатпазирии мањсулоти ватанї, афзун намудани њаљми истењсоли молу 
мањсулоти содиротї ва коњиш додани њиссаи молњои истеъмолї  дар њаљми умумии воридот 
«Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2016-2020» (минбаъд Барнома) мавриди татбиќ ќарор дорад. 

Њадафи асосии Барнома зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулоти ба содирот 
нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, кам кардани вобастагии бозори истеъмолї аз 
воридоти мањсулоти асосии ниёзи мардум, баланд бардоштани ќобилияти раќобатнокии 
мањсулот, бењтар намудани фазои сармоягузорї, инчунин бунёди фазои шарикї ва 
њамкории давлат ва бахши хусусї, таъсиси марказњои муосири логистикї, рушди долонњои 
байналмилалии коммуникатсионї, наќлиётї ва иќтисодї мебошад. 

Чорабинињои асосии Барнома ба се самти афзалиятнок равона шудаанд: 1) такмили 
асосњои институтсионалии рушди содирот, воридотивазкунї ва њавасмандгардонии 
содирот; 2) диверсификатсияи истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва 
воридотивазкунанда; 3) кам кардани монеањо ва соддагардонии расмиёти савдо. 

Барои расидан ба њадафу афзалиятњои Барнома Наќша-чорабинињо иборат аз 101 
банд ба тавсиб расидааст, ки аз он дар солњои 2016-2020 иљрои 80 банд (79,2 фоиз) таъмин 

гардида, иҷрои бандҳои боқимонда идома доранд. 
Бо маќсади таъмини амнияти озуќавории кишвар дар заминаи ташкили истењсолоти 

ватанї аз тарафи Гурўњи доимоамалкунандаи коршиносон, тањлили њаматарафаи сохтори 
молии гардиши савдои хориљї бо фарогирии 58 мавќеи молї (тахминан 2085 намуди мол) 
гузаронида шуда, 145 таклифу тавсия пешнињод гардида, љињати иљрои онњо Њукумати 

љумњурї ба вазорату идорањо дастур додааст. Ҷиҳати мутобиќ намудани санадњои меъёрии 
њуќуќии кишвар ба талаботи байналмилалї, Номгўи молии фаъолияти иќтисоди хориљии 

Љумњурии Тољикистон (НМ ФИХ ҶТ) ќабул гардида, мавриди амал қарор дорад. 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи меъёрњои бољњои гумрукии 

воридотї» ќабул гардида, сатњи миёнаи меъёри бољњои гумрукї барои воридоти номгӯи 
молу мањсулот аз 7,6 фоизи пештара то 8,1 фоиз, барои баъзе молњои алоњида то 30 фоиз 
баланд бардошта шуд, ки дастгириву раќобатпазирии истењсолкунандагони молњои 
ватаниро бењтар гардонид.  

Инчунин, барои таъмини истењсолот бо ашёи хом ва раќобатпазирии истењсолоти 
ватанї меъёри бољњои воридотию содиротии як ќатор молу мањсулот, аз ќабили нахи пахта, 
пўст, пилла, абрешими хом ва ѓайрањо бо назардошти манфиатњои иќтисодии кишвар ва 
риояи уњдадорињои байналмилалї муќаррар ё баланд карда шуданд.  Тањлилњои анљомдода 
нишон медињад, ки харољоти њамлу наќл, транзит ва барасмиятдарорї дар љумњурї нисбат 
ба давлатњои њамсоя зиёд мебошад. Масалан, хизматрасонии терминалњо агар дар давлати 
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њамсоя ҳамагї 4 доллари ИМА-ро ташкил дињад, дар дохили љумњурї то 100 доллар зиёдтар 
аст. Њамин гуна тарифњои нисбатан баланд дар мавриди пардохти истифодаи роњ, 
вазнбаркашї ва дигар хизматрасонињо вуљуд дорад. 

Бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии молњои ватанї ва баромадан ба 
бозорњои љањонї Љумњурии Тољикистон 27 Конвенсия ва Протоколњое, ки дар регламенти 
Шўро ва Парлумони Иттињоди Аврупо замима гардидаанд, љињати шомилшавї ба Низоми 
умумии бархурдории тиљорати GSP+ ба тасвиб расонида, дар марњилаи нињоии 
истифодабарии ин низом ќарор дорад. Низоми мазкур имкон медињад, ки беш аз 6000 

намуди молҳои истеҳсоли ватанӣ бо истифода аз њуќуќи шароити бењтари низоми тиљоратї 
бо мизони сифрии меъёри бољњои гумрукї ба бозори кишварњои Иттињоди Аврупо содирот 
карда шаванд.  

Барои њимояи бозори дохилї аз воридоти мањсулоти 
пастсифату зарарнок, њифзи манфиатњои истењсолкунандагони 
ватанї ва танзими воридоти молњо истифодаи фишангњои 
ѓайритарифї пурзур карда шуданд. Дар ин давра 15 регламенти техникї дар бораи 
бехатарии мањсулоти хўрокворї, бозичањо ва дигар молњо, инчунин чорањои фитосанитарї, 
карантинї, бойторї ва санитарию эпидемиологї тањия ва мавриди амал ќарор гирифтанд. 

Аввалин маротиба дар таърихи соҳибистиқлолӣ Љумњурии Тољикистон баъди 
гузаронидани ислоњоти дахлдор рейтинги соњибихтиёрии кишварро аз љониби агентињои 
байналмилалии рейтингї, бахусус Standard & Poors ва Moody’s соњиб гардид. Шумораи 
иљозатњо аз 605 то 75 ва иљозатнома аз 100 то 73 адад коњиш дода шуд. Шумораи сохторњои 
санљишї аз 23 то 19 кам гардид. Ба њама намуди санљишњои субъектњои истењсолї 2 
маротиба моратория эълон шуда, шумораи санљишњо дар се соли охир 6 маротиба коњиш 
ёфт. Љумњурии Тољикистон тибќи њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї 4 
маротиба, солњои 2010, 2011, 2015 ва 2020 ба рўйхати «Топ-10» кишвари ислоњотгари 
бењтарин шомил карда шуд. Бахусус дар соли 2020 тибќи арзёбии њисоботи «Пешбурди 
соњибкорї»-и Бонки Љањонї Љумњурии Тољикистон мавќеи худро ба 20 зина бењтар намуд. 
Дар давраи солњои 2016-2019 содироти молу мањсулот аз 890,6 млн. доллари соли 2015 ба 
1174,4 млн. доллар дар соли 2019 ё 1,3 маротиба зиёд карда шуд.  

Њиссаи содирот дар ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ аз 20 фоизи соли 2015 то 26 фоиз 

дар соли 2019 афзоиш ва ҳиссаи воридот аз 80 фоизи соли 2015 то 74 фоиз дар соли 2019 
коњиш ёфт. 

Сохтори содирот аз 342 то 450 номгўи молу мањсулот зиёд гардид. Бахусус дар 

баробари алюминий, нахи пахта, сабзавоту мева, ҳиссаи содироти маъданҳо, семент, қувваи 

барқ, маҳсулоти тайёр аз пахта, шоҳӣ, пустҳои коркардшуда, металлҳои сиёҳ ва дигар 

маҳсулоти ватанӣ зам гардид.  
Тадбирњои њавасмандгардонї дар самти таќвияти истењсоли мањсулоти содиротї 

имкон дод, ки нишондињандањои нави мањсулоти содиротї, аз љумла филизот ва маснуот аз 
онњо 23,0 млн. доллар, ашёњои либосворї ва лавозимот барои либоса 15,8 млн. доллар, 
љавњарњо ва афшураи растанї 7,2 млн. доллар, тамоку ва мањсулоти ивазкунандањои 
саноатии он 2,5 млн. доллар, сурб ва маснуот аз он 2,3 млн. доллар, маводи тарканда 1,6 
млн. доллар, нўшокињои спиртї ва ѓайриспиртї 1,4 млн. доллар, орд 0,8 млн. доллар, 

халтаҳо 0,1 млн. доллар, лулаҳои пластмассї 0,07 млн. доллар ва ѓайра афзоиш ёбанд. 
(диаграммаи №7). 
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Яке аз таљрибањои муваффаќи кишвар дар ин самт аз он иборат аст, ки љумњурї дар 

як муддати кўтоњ аз кишвари воридоткунанда ба кишвари содироткунандаи семент табдил 
ёфта, дар соли 2019 истењсоли он ба 4202,2 њазор тонна расонида шуд. Зеро Љумњурии 
Тољикистон эњтиёљоти дохилии худро то солњои 2013 асосан аз њисоби сементи воридотї 
таъмин менамуд. Њаљми воридоти семент дар соли 2013 ба 1080,7 њазор тонна баробар буд. 
Дар соли 2019 содироти 1537,3 њазор тонна семент бо арзиши умумии 68,1 млн. доллар ба 
ќайд гирифта шудааст, ки дар ќиёс ба соли 2016 1247,6 њазор тонна ё 5,3 маротиба зиёд 
мебошад. 

Бо маќсади таќвияти содироти семент аз љониби корхонањои ватанї хонањои савдои 
семент дар љумњурињои Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва 
Афѓонистон таъсис дода шудаанд.(диаграммаи №8). 

             
Cодироти нахи пахта дар ташаккули иќтидори содиротии кишвар характери мавсимї 

дошта, асосан дар моњњои октябр-декабри соли њисоботї ва январ-марти соли оянда сурат 
мегирад.  

Дар соли 2019 њаљми содироти нахи пахта 94,1 њазор тоннаро ташкил дод, ки назар ба 
соли 2016 5,6 њазор тонна ё 17,0 млн. доллар зиёд мебошад.  

Дар самти коркарди мањсулоти пахтагин дар ҷумҳурӣ имкониятњо зиёданд, ки љињати 
истифодаи пурраи онњо тадбирњо андешида мешаванд. (диаграммаи №9). 
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Бинобар маълумоти Вазорати саноат ва технологияњои нав барои коркарди нахи 

пахтаи истењсолшуда дар кишвар 18 корхонаи ресандагї бо иќтидори лоињавии коркарди 
зиёда аз 80 њазор тонна мављуд мебошанд. То соли 2022 иловатан барои коркарди 15 њазор 
тонна иќтидорњои иловагї сохта ба истифода дода мешаванд. (диаграммаи №10). 

 
         Дар соли 2019 ба хориљи кишвар 18,5 њазор тонна ресмони пахтагї бо арзиши 40,6 млн. 
доллар содирот гардида, ин нишондињанда нисбат ба соли 2016 13,8 њазор тонна ва 29,7 млн. 
доллар ё 3,7 маротиба зиёд мебошад. Њамзамон, содироти либос ва ќисмњои он 15,9 млн. 
долларро ташкил намуда, нисбат ба соли 2016 1,3 млн. доллар афзоиш ёфтааст. Бояд дар 
назар дошт, ки аз њаљми умумии нахи пахта, ки ќаблан 100 фоиз ба содирот равона 
мегардид, дар соли 2019 8,3 фоизи он дар дохили кишвар барои силсилањои минбаъдаи 
истењсоли мањсулоти нињої истифода мешавад, ки он тамоюли афзоишро дорад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки корњои анљомдодаи Њукумати кишвар дар самти љалби 
сармоя ба бахши саноати кўњї имкон дод, ки њиссаи содироти маъдану консентратњо ба 
тадриљ афзоиш ёбад. Тибќи маълумоти оморї дар соли 2019 аз љониби ширкатњои саноати 
кўњї 316,5 њазор тонна бо маблаѓи 296,9 млн. доллар маъдану консентратњо содирот 
шудааст, ки дар муќоиса ба соли 2016 19,2 њазор тонна ё 57,8 млн. доллар афзоиш ёфтааст. 
(диаграммаи №11). 
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Дар доираи њадафу афзалиятњои Њукумати љумњурї вобаста ба таъмини истиќлолияти 

энергетикї ва сарфаљўии энергия нишондињандањои истењсол ва содироти нерўи барќ 
пайваста тамоюли афзоишро касб намуда истодаанд. Дар соли 2019 истењсоли нерўи барќ 
дар љумњурї 20676,2 млн. кВт. соатро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2016 3479,2 млн. кВт. 
соат ё 20,2 фоиз зиёд истењсол гардидааст. 

Содироти ќувваи барќ дар соли 2019 3175,0 млн. кВт. соат бо арзиши 93,1 млн. 
долларро ташкил намуда, нисбат ба соли 2016 мутаносибан 1747,7 млн. кВт. соат ва 41,4 
млн. доллар ё 2,2 ва 1,8 маротиба афзоиш ёфтааст. (диаграммаи №12). 

 

 
Дар соли 2019 аз љумњурї 3,9 њазор тонна пўсту чарм ва ашёи хоми он бо арзиши 2,6 

млн. доллар содирот гардидааст, ки нисбат ба соли 2016 1,3 њазор тонна ё 1,5 маротиба 

афзоиш ёфтааст. Дар доираи њадафњои муайяннамудаи Барнома таваҷљўњи бештар ба 
коркарди нињої ва истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда дода шудааст, зеро зиёда аз 
90 фоизи талаботи ањолї бо пойафзол аз њисоби воридот таъмин карда мешавад. 
(диаграммаи №13). 
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Тибќи маълумоти оморї дар љумњурї 7 адад корхонањои истењсоли ќолин ва маснуоти 
ќолинї ба ќайд гирифта шуда, соли 2019 6 адади онњо дар њаљми 4,4 млн. метри мураббаъ 
ќолин ва мањсулоти ќолинї истењсол намудаанд, ки нисбат ба соли 2016 2,6 маротиба ё 2,7 
млн. метри мураббаъ зиёд аст. Татбиќи имтиёзњои андозї вобаста ба воридоти технологияи 
муосири истењсолї, татбиќи чорањои муњофизатї тавассути фишангњои тарифию 
ѓайритарифї имкон дод, ки содироти мањсулоти ќолинї ба роњ монда шавад. (диаграммаи 
№14). 

 

         
Дар натиљаи диверсификатсияи содирот ва дарёфти бозорњои нав солњои охир 

содироти мањсулоти коркарди меваю сабзавот,  сару либос, мањсулоти кимиёвии органикї, 
пластмасса ва мањсулот аз он,  металлњои сиёњ ва мањсулот аз он, мањсулот аз алюминий ва 
дигар молу мањсулот тамоюли афзоиш доранд. Чунин тамоюл аз раќобатпазирии 
мањсулоти содиротии кишвар гувоњї медињад. 
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ЗАМИНАЊОИ АМАЛИШАВИИ СИЁСАТИ МУСОИДАТ БА СОДИРОТ ВА ВОРИДОТИВАЗКУНЇ  

Дар мақолаи мазкур заминањои амалишавии сиёсати мусоидат ба содирот ва воридотивазкунї дар 

Љумњурии Тољкистон матраҳ мегарданд. Дар тањлилњо таваљљўњи асосї ба масъалањои рушди иќтидорњои 
истењсолї, њимояи манфиатњои молистењсолкунандагони ватанї, ташкили истењсоли мањсулоти дорои арзиши 
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баланди изофашудаи раќобатпазир, таќвияти иќтидори содиротї ва дар ин замина бењтар намудани 
фаъолияти иќтисодии хориљї, инчунин пайдо намудани сарчашмањои иловагии даромади буљети давлатї 

равона шудааст. Њадафи асосӣ аз навиштани ин мақола пешниҳод намудани маълумоти мухтасар оиди 

заминањои амалишавии сиёсати мусоидат ба содирот ва воридотивазкунї ва таҳлил намудани барномањои 

давлатї дар соњаи савдои хориљї мебошад. Аз ин рӯ, дар мақолаи мазкур оиди барномањое, ки дар соҳаҳои 

саноат ва савдои хориљї амалї гардидаанд, маълумот дода шудааст. Инчунин, дар мақола рақамҳои омории 

вазорату идораҳои дахлдор оварда шудаанд.  

Калидвожаҳо. Ҷумҳурии Тоҷикистон, бољњои воридотию содиротї, содирот, воридотивазкунї, буљети 
давлатї, иќтисодї хориљї, истењсолоти ватанї, раќобатнокї, саноатикунонї, барномањои давлатї. 

 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПОРТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются основы реализации политики по обеспечению экспорта и 

импортозамещения в Республике Таджикистан.  В анализах основное внимание уделяется вопросам   развития 

производственных мощностей, защиты интересов отечественных производителей, организации производства 

конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью,  усиления экспортного потенциала и, на этой 

основе, улучшение внешнеэкономической деятельности, а также  привлечение новых источников дохода  

государственного бюджета. Основная цель статьи - дать краткую информацию о реализации политики по 

обеспечению экспорта и импортозамещения в Республике Таджикистан, а также анализ государственных программ 

в сфвере внешней торговли.  Кроме того, приведены статистические данные соответствующих министерств и 

ведомств. 

Ключевые слова. Республика Таджикистан, импортные и экспортные пошлины, экспорт, 

импортозамещение, государственный бюджет, внешнеэкономическая деятельность, отечественное производство, 

конкуренентоспособность, индустриализация, государственные программы. 

FUNDAMENTALS FOR IMPLEMENTING EXPORT AND IMPORT SUBSTITUTION POLICIES 

This article discusses the fundamentals of implementing a policy to ensure export and import substitution in the 

Republic of Tajikistan. The analyzes focus on the development of production capacities, protecting the interests of domestic 

producers, organizing the production of competitive products with high added value, enhancing export potential and, on this 

basis, improving foreign economic activity, as well as attracting new sources of income for the state budget. The main purpose 

of the article is to provide brief information on the implementation of the export and import substitution policy in the Republic 

of Tajikistan, as well as an analysis of state programs in the field of foreign trade. In addition, statistics are provided from 

the relevant ministries and departments. 

Keywords. Republic of Tajikistan, import and export duties, export, import substitution, state budget, foreign 

economic activity, domestic production, competitiveness, industrialization, state programs. 
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УСУЛҲОИ ҲИСОБ НАМУДАНИ ТАВАРРУМ 
 

Зикиров Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Таваррум – ин на танҳо вайроншавии муомилоти пулӣ, балки бемории тамоми 

механизми такрористеҳсол, натиҷаи вайроншавиҳои макроиқтисодӣ мебошад. Бо вуҷуди 

ин афзоиши нархҳо ҳамчун натиҷаи нишонаҳои берунаи таваррум баромад мекунанд, ки бо 

онҳо таваррумро муайян менамоянд. Ба мушкилиҳои таваррум ҳамчун ҳодисаи иқтисодӣ  

нигоҳ накарда, он ба муайянкунии миқдорӣ мувофиқ аст.  

Таваррум бо роҳи муқоиса намудани нархи намудҳои аз ҷониби ҳукумат 

интихобшудаи молҳою хизматрасониҳо дар давраҳои гуногун муайян карда мешавад. Ба 

таври дигар, нархҳои имрўзаи молҳою хизматрасониҳоро ба нархҳои онҳо дар давраи 

гузашта нисбат дода, сатҳи миёнаи болоравии онҳоро муайян менамояд. Ҳангоми муайян 

намудани таваррум намояи нархҳои истеъмолӣ истифода мешаванд. Нархҳои истеъмолӣ 

гуфта нархҳои молҳою хизматрасониҳои дар сабади истеъмолкунанда ҷойдошта дар назар 

дошта шудааст. Ба сабади истеъмолкунанда гурўҳи молҳою хизматрасониҳое ворид карда 
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мешавад, ки барои зиндагии шахси алоҳида аз рўи стандарти минимали зарур мебошад. 

Муқоисаи нархи сабади истеъмолкунанда нисбати он дар давраи гузашта сатҳи болоравии 

нархҳоро нишон медиҳад.  

Индекси нархҳои
  истеъмолӣ

=
Нархи сабади истеъмолкунанда дар охири соли ҷорӣ

Нархи сабади истеъмолкунанда дар охири соли гузашта
𝐱 𝟏𝟎𝟎 % 

Намояи нархҳои истеъмолиро натанҳо барои як сол, балки барои як моҳ, семоҳа, 

нимсола ва мӯҳлатҳои дигар бо роҳи муқоиса намудани нархи сабади истеъмолкунанда 

нисбати он дар давраи гузашта муайян намудан мумкин аст. Асосан, ҳукумат намояи 

нархҳои истеъмолиро охири ҳар моҳ нисбати моҳи гузашта ва аввали сол муайян менамояд. 

Ба сабади истеъмолкунанда ҳарчи зиёдтар ворид кардани намудҳои гуногуни молҳою 

хизматрасониҳо имкон медиҳад, ки таваррум дақиқтар муайян карда шавад. Масалан, дар 

ИМА сабади истеъмолкунанда аз садҳо намуди молҳою хизматрасониҳо иборат аст. Дар 

Руссия мувофиқи низомномаи ҳукумат ба сабади истеъмолкунанда 58 намуди молҳою 

хизмарасониҳо ворид шудааст, аз он ҷумла 31 номгўи маҳсулоти хўрокворӣ:  

- орд, биринҷ, гӯшти гов, моҳӣ, мурғ, меваи тоза в.ғ; 

-  6 намуди молҳои истифодаи шахсии ғайриистеъмолӣ: либосҳои таг, курта, 
кастюм, палто;  

- 14 намуди молҳои истифодаи умумиоилавӣ, ба монанди хокаи дандоншўї, 

хокаҳои либосшўию хонатозакунї, доруҳо, косаю табақ;  

- 7 намуди хизматрасониҳои комуналӣ, нақлиёт ва ғ. 

Дар Тоҷикистон муайян намудани намояи нархҳои истеъмолӣ вазифаи Кумитаи 

давлатии омор мебошад. Охири ҳар моҳ идораю шўъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 

маълумоти заруриро оид ба нархҳои молу хизматрасониҳо ҷамъ намуда, ба кумита 

мефиристанд. Дар асоси ин маълумотҳо кормандони кумита нархи сабади 

истеъмолкунанда, намояи нархҳои истеъмолӣ ва сатҳи таваррумро муайян менамоянд. 

Аввали ҳар моҳ Кумитаи давлатии омор оид ба сатҳи таваррум ба ҳукумат ҳисобот 

медиҳад. Ҳукумат дар навбати худ ба воситаи Бонки миллии Тоҷикистон ва истифодаи 

фишангҳои дигари иқтисодӣ барои нигоҳ доштани таваррум дар чорчўбаи барояш зарурӣ 

чораҳо меандешад. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Хизматрасонӣ 0,6 0,3 1 0,4 1,1 0,2 0,2 0,3

Маводи 

ғайрихӯрокворӣ
0,3 0,2 0,4 0,2 1,5 0,6 1,1

Маводи хӯрокворӣ 0,7 4 0,3 0,6 1,2 0,1 0,2 0,4

Таваррум 1,6 4,5 1,7 1,2 2,3 1,8 1 1,8
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манбаъ: Агентии омор, ҳисобҳои БМТ

Саҳми гурӯҳи нархҳои сабади истеъмолӣ дар таваррум

(семоҳа, бо фоиз)
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи ба муомилот баровардани пули миллӣ сатҳи 

таваррум ҳисоб карда намешуд. Бинобар ин, мо хусусияти таваррумро дар кишварамон 

баъд аз ба муомилот баровардани пули миллӣ дида мебароем, зеро ба мо муяссар гардид, 

ки баъд аз ба муомилот баровардани пули миллӣ мустақилона сатҳи таваррумро ҳисоб 
намоем. 

Нишондиҳандаи паҳнгашта ва расмии таваррум, суръати таваррум мебошад ва он бо 

истифодабарии индекси нархҳои истеъмолӣ ва дигар индексҳои имконпазир чунин ҳисоб 

карда мешавад: аз индекси нархҳои истеъмолии соли ҷорӣ индекси нархҳои истеъмолии 

соли гузаштаро тарҳ мекунем, баъд ба индекси нархҳои истеъмолии соли гузашта тақсим 

намуда, натиҷаро ба 100 % зарб мекунем, яъне бо формулаи зерин: 

𝝅 =
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏  
× 𝟏𝟎𝟎% 

ки дар ин ҷо:  

π – суръати таваррум; 

Pt – индекси нархҳои истеъмолии соли ҷорӣ;  

Pt-1 – индекси нархҳои истеъмолии соли гузашта. 
Масъалаи 1. 

Индекси нархҳо дар соли ҷорӣ ба 198 баробар буда, нишондиҳандаи мазкур дар соли 

гузашта ба 185 баробар буд. Дар асоси ин маълумотҳо суръати таваррумро ҳисоб намоед. 

Ҳал: 

𝝅 =
𝟏𝟗𝟖 − 𝟏𝟖𝟓 

𝟏𝟖𝟓  
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕% 

Аз индексҳои дар формула истифодашуда маълум мегардад, ки суръати таваррум дар 

давраи таҳлилшаванда ба 7% баробар шудааст. 

Барои муайян намудани сатҳи таваррум одатан нишондиҳандаи индекси нархҳои 

истеъмолӣ истифода мешавад. Ин индекс арзиши сабади молҳои истеъмолиро чен мекунад, 

ки дар мамлакатҳои гуногун аз рўи миқдори молҳо фарқ карданаш мумкин аст. Ин индекси 

арзиши ҳаёт буда, динамикаи арзиши маҷмўи мол ва хизматҳои истеъмолиро мувофиқи 

сохтори хароҷотҳои истеъмолии аҳолӣ тавсиф мекунад. Индекси нархҳои истеъмолӣ бо 

чунин роҳҳо ҳисоб намуда мешаванд: 
1. Индекси Ласпейрес. 
2. Индекси Пааше. 
3. Индекси Фишер. 

Оморшинос Э. Ласпейрес дар асри XIX тарзи ҳисоб кардани индекси нархҳои 

истеъмолиро коркарда баромад. Формулаи пешниҳод намудаи ӯ тарзи ҳисоб намудани 

индекси нархҳои истеъмолиро бо истифодаи сабади истеъмолии ҳозира  ва соли базавиро 

дар бар мегирад. Индекси Ласпейрес ҳангоми болоравии нархҳо сатҳи таваррумро баланд 

нишон медиҳад ва ҳангоми паст рафтани нархҳо ҳолати баръакс, яъне сатҳи пасти таваррум 
дида мешавад. Индекси Ласпейрес бо чунин формула ифода меёбад: 

𝐈𝐋 =
∑ 𝑷𝟏𝑸𝟎

∑ 𝑷𝟎𝑸𝟎
 

ки дар ин ҷо: 

 Q0 – шумораи молҳо ва хизматҳо, ки дар давраи базавӣ истеҳсол карда шуда буданд;  

P0 - нархи молҳо ва хизматҳо дар соли базавӣ; 

P1 - нархи молҳо ва хизматҳо дар соли ҷорӣ.  

Иқтисодчии олмонӣ Герман Пааше  соли 1874 тарзи нави ҳисоб намудани индекси 

нархҳои истеъмолиро пешниҳод намуд. Формулаи пешниҳод намудаи ӯ тарзи ҳисоб 

намудани индекси нархҳои истеъмолиро бо истифодаи шумораи молҳо ва хизматҳо, ки дар 

соли љорӣ истеҳсол карда шудаанд ва нархи молҳо ва хизматҳо дар соли ҷорӣ ва базавӣ 

ҳисоб карда мешавад. Ҳангоми болоравии нархҳо сатҳи таваррумро паст нишон медиҳад ва 

ҳангоми паст рафтани нархҳо ҳолати баръакс, яъне сатҳи болоравии таваррум ба назар 

мерасад. Индекси Пааше бо чунин формула ҳисоб карда мешавад: 
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𝐈𝐏 =
∑ 𝑷𝟏𝑸𝟏

∑ 𝑷𝟎𝑸𝟏
 

ки дар ин ҷо: 

Q1 – шумораи молҳо ва хизматҳо, ки дар соли љорӣ истеҳсол карда шудаанд; 

P0 - нархи молҳо ва хизматҳо дар соли базавӣ; 

P1 - нархи молҳо ва хизматҳо дар соли ҷорӣ. 

Ба гумони иқтисодчиён индекси Ласпейрес афзоиши нархҳоро баландтар нишон 

медиҳад ва индекси Пааше бошад баръакс афзоиши нархҳоро пасттар нишон медиҳад. 

Фарқият байни индекси Ласпейрес ва индекси Пааше дар он аст, ки дар формулаи 

Ласпейрес шумораи молҳо ва хизматҳо, ки дар давраи базавӣ истеҳсол карда шуда буданд, 

барои ёфтани индекси нархҳои истеъмолӣ истифода мешаванд ва шумораи молҳо ва 

хизматҳо, ки дар соли љорӣ истеҳсол карда шудаанд истифода намешаванд, аммо дар 

индекси Пааше бошад баръакси ин ҳолат танҳо шумораи молҳо ва хизматҳо, ки дар соли 

љорӣ истеҳсол карда шудаанд, истифода мешавад.  

Иқтисодчии Амрикои Фишер формулаи Ласпейрес ва Паашеро якҷоя намуд ва бо ин 

роҳ мехост сатҳи миёнаи таваррумро ҳисоб намояд. Индекси Фишер бо чунин формула 

ҳисоб карда мешавад: 

𝐈𝐅 = √𝐈𝐋 х 𝐈𝐏 

𝐈𝐅 = √
∑ 𝐏𝟏𝐐𝟎

∑ 𝐏𝟎𝐐𝟎
 х 

∑ 𝐏𝟏𝐐𝟏

∑ 𝐏𝟎𝐐𝟏
 

Масъалаи 2. 

Фарз мекунем, ки дар иқтисодиёт чор номгӯи молҳои истеъмолї истеҳсол карда 

мешаванд. Дар љадвали 1 шумора ва нархи ин молҳо (барои ҳар як воҳид) дар ду давра 

инъикос ёфтааст. Индекси нархҳоро бо воситаи формулаи индекси Ласпейрес, Пааше ва 

Фишер ҳисоб намоед. 
Чадвали 1. 

Маълумотҳои оиди тамоюли тағйирёбии 

нархҳои молҳои истеъмолӣ 

Солҳо 2016 2017 

Номгӯи 

молҳо 

Намояи 

нархҳои 

истеъмолӣ  
(бо фоиз) 

Шумора 

Намояи 

нархҳои 

истеъмолӣ  
(бо фоиз) 

Шумора 

Гӯшт 6 15000 
(кг) 

7,5 18000 
(кг) 

Нон 0,3 500000 
(дона) 

0,5 560000 
(дона) 

Биринҷ 1,5 6000 (кг) 2,5 7000 (кг) 

Равған 2,8 10000 
(литр) 

3,2 12000 
(литр) 

 

Ҳал: 

  Индекси Ласпейрес бо чунин формула ҳисоб карда мешавад: 

𝑰𝑳 =
∑ 𝑷𝟏𝑸𝟎

∑ 𝑷𝟎𝑸𝟎
 

𝐈𝐋 =
𝟕, 𝟓 х 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟓 х 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟐, 𝟓 х 𝟔𝟎𝟎𝟎 + 𝟑, 𝟐 х 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

𝟔 х 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟑 х 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟓 х 𝟔𝟎𝟎𝟎 + 𝟐, 𝟖 х 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎  
= 𝟏, 𝟒𝟖 % 

Индекси Пааше бо чунин формула ҳисоб карда мешавад: 

  𝑰𝑷 =
∑ 𝑷𝟏𝑸𝟏

∑ 𝑷𝟎𝑸𝟏
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𝐈𝐏 =
𝟕, 𝟓 х 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟓 х 𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟐, 𝟓 х 𝟕𝟎𝟎𝟎 + 𝟑, 𝟐 х 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 

𝟔 х 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟑 х 𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟓 х 𝟕𝟎𝟎𝟎 + 𝟐, 𝟖 х 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎  
= 𝟏, 𝟒𝟕 % 

Индекси Фишер бо чунин формула ҳисоб карда мешавад: 

     𝐈𝐅 = √𝐈𝐋 х 𝐈𝐏 

𝐈𝐅 = √𝟏, 𝟒𝟕 х 𝟏, 𝟒𝟖 = 𝟏, 𝟒𝟕𝟓% 

Аз индексҳои ҳисоб шуда маълум мегардад, ки сатҳи нархҳо дар давраи 

таҳлилшаванда баланд шудаанд: мувофиқи индекси Ласпейрес 1,48 маротиба, мувофиқи 

индекси Пааше 1,47 маротиба ва мувофиқи индекси Фишер 1,475 маротиба. Ба ҳисоби фоиз 

баландшавии нархҳо дар давраи таҳлилшаванда мувофиқи индексҳои Ласпейрес 48%, 
Пааше 47% ва Фишер 47,5% - ро ташкил намуд.  
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УСУЛҲОИ ҲИСОБ НАМУДАНИ ТАВАРРУМ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар бораи њисоб намудани таваррум сухан рондааст. Муаллиф ќайд 

намудааст, ки таваррум – ин натанҳо вайроншавии муомилоти пулӣ, балки бемории тамоми механизми 

такрористеҳсол, натиҷаи вайроншавиҳои макроиқтисодӣ мебошад. Бо вуҷуди ин афзоиши нархҳо ҳамчун 

натиҷаи нишонаҳои берунаи таваррум баромад мекунанд, ки бо онҳо таваррумро муайян менамоянд. Ба 

мушкилиҳои таваррум ҳамчун ҳодисаи иқтисодӣ  нигоҳ накарда, он ба муайянкунии миқдорӣ мувофиқ аст. 

Таваррум бо роҳи муқоиса намудани нархи намудҳои аз ҷониби ҳукумат интихобшудаи молҳою 

хизматрасониҳо дар давраҳои гуногун муайян карда мешавад. Ба таври дигар, нархҳои имрўзаи молҳою 

хизматрасониҳоро ба нархҳои онҳо дар давраи гузашта нисбат дода, сатҳи миёнаи болоравии онҳоро муайян 
менамояд.  

Калидвожањо: таваррум, иќтисодиёт, нарх, мол ва хизматрасонї. 

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИНФЛЯЦИИ 

В данной статье автор рассказывает о расчете инфляции. Автор отмечает, что инфляция — это не только 

нарушение денежного обращения, но и болезнь всего механизма воспроизводства, результат макроэкономических 

сбоев. Однако рост цен является результатом внешних признаков инфляции, которые определяют инфляцию. 

Несмотря на трудности инфляции как экономического явления, она согласуется с количественным определением. 

Инфляция определяется путем сравнения цен на выбранные государством товары и услуги за разные периоды. 

Другими словами, текущие цены на товары и услуги сравниваются с их ценами за предыдущий период, что 

определяет средние темпы их роста.  

Ключевые слова: инфляция, экономика, цены, товары и услуги. 

 

METHODS FOR CALCULATING INFLATION 

In this article, the author talks about the calculation of inflation. The author notes that inflation is not only a violation 

of monetary circulation, but also a disease of the entire mechanism of reproduction, the result of macroeconomic failures. 

However, price increases are the result of external signs of inflation that determine inflation. Despite the difficulties of 

inflation as an economic phenomenon, it is consistent with a quantitative definition. Inflation is determined by comparing 

the prices of goods and services selected by the state for different periods. In other words, the current prices of goods and 

services are compared with their prices for the previous period, which determines the average rate of their growth. 

Keywords: inflation, economy, prices, goods and services. 
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СТРАТЕГИЯИ АСОСИИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ 
 

Искандари Т., Шарипова Х.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Нисбатан ќобили ќабули дар адабиёти илмї оид ба бизнеси байналхалќї ва 

менељменти раќобати байналхалќї, ин ягонакунии стратегияҳои ширкат мебошад, ки аз 

тарафи К. Бартлетт ва С. Гошал дар асари онњо бо номи «Идоракунї аз он сўйи сарҳад» 
кор карда шудааст. 

Дар ин асар 4 намуди стратегияи асосии байналхалќии ширкатҳои фаромиллї људо 
карда шудаанд: 

• стратегияи интернатсионалї (international strategy); 
• стратегияи зиёдкишвара (multidomestic strategy); 

• стратегияи љањонї (глобалӣ) (global strategy); 
• стратегияи трансмиллї (transnational strategy). 

Ҳар як намуди стратегия вобаста ба ду параметри қувваҳои рақобатнокї муайян карда 

мешавад: рақобати нарх ва рақобати мутобиқшавии миллӣ (яъне, мутобиқ кардани 

маҳсулот ва усулҳои маркетинг ба шароити миллӣ). Пайравӣ кардани ин ё он стратегия 

омил дар соҳа ва навъи рақобате мебошад, ки ба соҳа хос аст. Ҷойгиркунии намудҳои 

стратегия дар системаи мувофиқи координатсия дар расми 6 нишон дода шудааст.  
Фишори локалии мутобиќат (мутобиќшавии миллї) 

 
 
 

  
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Расми 6. Стратегияҳои асосии ширкатњои байналмилалї (ШБМ) 

Стратегияи байналмилалии ШБМ- ин стратегияи марҳилаи аввали сармоягузории 

хориҷӣ - ҷойгиркунии системаҳои маркетингӣ ва пешбурди маҳсулот дар бозорҳои хориҷӣ 

ва / ё истеҳсоли он мебошад. Дар ин маврид ширкат салоҳиятҳои фарқкунандаи худро ба 

хориҷа мебарорад, ки ба ширкат барои гирифтани мукофоти нарх имконият медиҳад. 

Ширкат мекӯшад шабакаҳои истеҳсолӣ ва дистрибюториро дар ҳама бозорҳои муҳим бо 

истифодаи ҳамон усулҳо дар бозори дохилии худ инкишоф диҳад. Ҳамин тариқ, ширкат аз 

фарқияти худ даромади бештар ба даст меорад. Одатан, бартариҳои ин стратегия дер давом 

намекунанд, зеро ширкатҳои дигар ба инноватсия пайравӣ мекунанд ва рақобат барои ин 

маҳсулот меафзояд ва ин ширкатро маҷбур месозад, ки ба стратегияҳои дигар вобаста ба 

саноат ва маҳсулот гузарад. Аксари ширкатҳои амрикоӣ дар солҳои 1950-1960, ки дар 

хориҷа паҳн мегардиданд, мањз стратегияи байналмилалӣ доштанд. 

Стратегияи бисёркишвара мутобиқ кардани равиши стратегӣ ба шароити кишваре 

мебошад, ки дар он ширкат фаъолият мекунад. Стратегияи мазкур бо фарқиятҳои 

назарраси миллӣ дар муҳити фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳои мухталиф ва ниёзҳои 

муштариён ва одатҳои онҳо, вақте ки муштариён дар ин кишвар ба маҳсулоти мушаххас 

ниёз доранд, вақте талабот ба маҳсулот дар шумораи нисбатан ками бозорҳои миллӣ вуҷуд 
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дорад, ҳангоме ки ҳукуматҳои миллӣ оид ба зарурати мувофиқати молҳои дар бозори 

маҳаллӣ фурӯхташуда ва ѓайра талабот пешниҳод мекунанд, муайян карда мешавад. Ин 

маънои таъсиси ширкатҳои ҳуқуқии мустақилро дар кишварҳои мавриди ҳадаф, таҳияи 

стратегияҳои хусусиро, ки ба шароити ин кишвар мувофиқанд, бо ҳамоҳангсозии ҳадди 

ақал ё ҳатто набудани он дар корпоратсияи бисёрмиллӣ дар маҷмӯъ, дар назар дорад. 

Стратегияи мазкур, инчунин бо таваҷҷуҳ ба таъминкунандагони маҳаллӣ ва пурра мутобиқ 

шудан ба хусусиятҳои талабот, фарҳанг ва урфу одатҳои кишвар тавсиф карда мешавад. Он 

аз ҷониби ширкатҳо дар соҳаҳое амалӣ карда мешавад, ки рақобат дар бозори миллӣ 

маҳдуд аст ва аз њодисоти берун аз он вобастагӣ надорад. Дар чунин соҳаҳо рақобати 

нисбатан заиф ва рақобати қавӣ барои мутобиқсозии миллӣ мављуд аст. Дар чунин ҳолат 

бозори ҷаҳонӣ љой надорад, балки маҷмӯи бозорҳои мустақили миллӣ вуҷуд доранд. 

Афзалиятҳои рақобатии дар як бозори миллӣ ба даст омада маҳдудиятҳои худро доранд ва 

ба дигар кишварҳое, ки ин ширкат фаъолият дорад, дода намешавад. Ҳар як кишвар бояд 

стратегияи худро таҳия кунад. Рақобати бисёр кишварҳо, масалан, дар соҳаҳо, ба монанди 

пиво, тиҷорати хӯрокворӣ ва суғуртаи ҳаёт хос аст. Қувваи стратегияи бисёрмиллата дар он 

аст, ки он ба шароити маҳаллии кишвар мутобиқ аст. Бо вуҷуди ин, стратегияи бисёрмиллӣ 

нуқсонҳои худро дорад: он ҳамоҳангсозии наздики стратегиро дар кишварҳо дар назар 

надорад ва ба афзалиятҳои рақобатӣ ба қадри кофӣ алоқаманд нест. Ҳадафи асосии ин 

стратегия риояи шароити маҳаллии кишвар аст ва на ба ширкат додани бартарияти рақобат 

нисбат ба ширкатҳои дигар дар миқёси ҷаҳонӣ ва ё аз ширкатҳои миллӣ дар ин ё он кишвар. 

Стратегияи љањонии (глобалї) ширкатҳо вақте рух медиҳад, ки нархҳо ва шароити 

рақобатии бозорҳои миллӣ ба ҳам алоқаманд мебошанд. Дар ин ҳолат, сухан дар бораи 

бозори ҷаҳонӣ ё глобалӣ меравад: мавқеи рақобатии ширкат дар як бозори миллӣ ба мавқеи 

он дар бозори дигар ба таври назаррас таъсир мерасонад. Дар соҳаҳое, ки рақобати ҷаҳонӣ 

доранд, маҳсулот одатан стандартизатсия ва якхела мешаванд ва муборизаи асосӣ барои 

баланд бардоштани самаранокии нарх (ва аз ин рӯ арзиши он) идома дорад. Ширкат бояд 

саъй кунад, ки хароҷотро аз ҳисоби сарфаи миқёс, таҷрибаи ҷамъшуда ва макони беҳтари 

корхонаҳо ба харҷ диҳад. Дар шароити рақобати ҷаҳонӣ роҳбарияти ширкат фаъолияти 

онро дар тамоми бозорҳо таъмин мекунад, аммо барои ба даст овардани бартарӣ дар 

кишварҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим, ки дар он ҷо бозор калон аст ва инфрасохтори 

рушдёфта зарур аст. Рақобат дар бозорҳои стратегӣ шадид аст. Стратегияи глобалӣ, ки 

аксар вақт дар кишварҳои гуногун якхела аст, ба ширкат имкон медиҳад, ки диққати худро 

ба таъмини афзалияти рақобатӣ ҳам аз рақибони байналмилалӣ ва ҳам дохилӣ ҷалб кунад. 

Агар фарқиятҳо байни кишварҳо хурд бошад ва ҳангоми таҳияи стратегияи глобалӣ ба 

инобат гирифта шавад, пас афзалиятнок аст, зеро ин имкон медиҳад, ки кӯшиши ширкат 

дар самти таъмин намудани бартарияти рақобатӣ дар бозори ҷаҳонӣ бо хароҷоти кам 

таъмин гардад. Рақобати ҷаҳонӣ дар соњањои ҳавопаймоҳои шаҳрвандӣ, мошинсозӣ, соат, 

шина, телекоммуникатсия ва баъзе соҳаҳои дигар тавсиф карда мешавад. 

Стратегияи трансмиллӣ. Дар даҳсолаи охир, бисёр соҳаҳо ба шакли душвортарини 

рақобат барои ширкатҳо бо хусусиятҳои рақобати глобалӣ ва бисёркишвара - стратегияи 

фаромиллӣ гузаштанд, ки талаботи мухолифро барои ширкатҳо муқаррар мекунад: онҳо 

бояд аз як тараф, аз рўйи харољот ва арзиш бояд самараовар, аз тарафи дигар, мутобиқати 

маҳсулот ва системаҳои маркетингро ба шароити миллӣ таъмин намоянд. Стратегияи 

ширкатҳо дар чунин соҳаҳо фаромиллӣ номида мешавад. Гузариш ба ин стратегия ва 

рақобат бо ду роҳ сурат мегирад: 

1. Тағйир додани афзалиятҳои истеъмолкунандагон дар соҳаҳои ҷаҳонӣ (дорои 

фишори баланди нархгузорї) аз истеҳсоли оммавии стандартикунонидашуда ба 
дифферентсикунонда. 

2. Тақвияти рақобати нархҳо дар соҳаҳои бисёркишвара. Такмили сохтори ташкилӣ, 

шаклҳои назорат (дар ин маврид ба фарҳанги корпоративӣ нақши махсус дода мешавад) ва 

нақши афзояндаи навоварӣ ва таъсири ширкатҳои глобалии омӯзишӣ барои амалӣ кардани 

ин стратегия дар ширкатҳо кӯмак мекунанд. Нињоят, фаъолияти ширкат тавре роҳандозӣ 



130 
 

шудааст, ки ҳама гуна маълумоти нав дар бораи беҳбудӣ (маҳсулот, системаи функсионалӣ, 

роҳҳои хидматрасонии бозорҳо ва ғайра) ба тамоми шуъбаҳои ширкат, новобаста аз он ки 

дар куҷо љойгиранд, ба таври озод ќабул ва амалї кунонда мешаванд.  

Ҳеҷ яке аз стратегияҳо якбора ва барои тамоми мушаххасоти ШБМ хос нест. 

Ширкатҳо стратегияҳои худро аз сабаби тағйирёбии ҷуғрофӣ ва соҳавӣ дар шароити 

тағйирёбандаи шароити рақобат дар соҳаҳое, ки онҳо фаъолият мекунанд, баррасӣ ва 

тағйир медиҳанд. Бояд қайд кард, ки айни замон тағйироти рақобатӣ нисбат ба пештара 

босуръатанд, аз ин рў, роҳбарияти ШБМ бояд ба баррасии стратегияҳои мавҷуда ва 

сохторҳои ташкилӣ, системаҳои ҳамоҳангсозӣ ва назорат, ки ба онҳо вобастагӣ доранд, 

ҳамеша омода бошад. 
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СТРАТЕГИЯИ АСОСИИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ 

Дар маќолаи мазкур намудњои стратегияи асосии дохил шудани ширкатњо ба бозори байналхалќї баён 

шудааст. Инчунин аз љониби муаллифон стратегияњо бо ду параметри қувваҳои рақобатнокї муайян карда 
шуда ва такя ба тањлили назариявии аќидахои олимони соња стратегияњо, кушода маънидод шуда, дар 
системаи координат нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: стратегия, бозори байналхалќї, ширкатҳои байналмилалї, раќобатпазирї. 
 

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В статье описаны основные типы стратегий выхода компаний на международный рынок. Авторы также 

определили стратегии с двумя параметрами конкурентных сил, и на основе теоретического анализа взглядов 
ученых в этой области стратегии были открыто интерпретированы и показаны в системе координат.  

Ключевые слова: стратегия, международный рынок, международные компании, конкуренция. 
 

BASIC STRATEGY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
The article describes the main types of strategies for companies to enter the international market. The authors 

also identified strategies with two parameters of competitive forces, and based on a theoretical analysis of the views of 
scientists in this area, the strategies were openly interpreted and shown in a coordinate system. 

Keywords: strategy, international market, international companies, competitiveness. 
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Созмони миллали Муттањид) шумораи сафарњои сайёњї нимаи дуюми асри XX ва аввали 
асри xxI тамоюл ба афзоиш дорад, ки љадвали зер исботи он аст .  

 Љадвали 1.Љадвали сафарњои сайёњии байналмиллалї ва даромад аз он 
дар давоми солњо 

Нишон
дињанда  

Нишондињандаи афзоиши сафарњои сайёњии байналхалќї ва 
даромад аз он дар соњои гуногун  

  С
оли 
1950 

Сол
и 1980 

С
оли 
1995 

Соли 
2016 

С
оли 
2019 

Суръати 
афзоиш соли 
2019 нисбати 
соли 2016 (%) 

Шумор
аи сафарњои 
сайёњї  

2,
5 

278 5
27 

1133 1
261 

11,1% 

Дарома
д аз сайёњї 
(млрд. 
доллари 
амрикої) 

2 104 4
15 

1254 1
478 

17,6% 

Чї тавре, ки аз љадвал бармеояд, љараёни сафарњои сайёњї босуръат буда, он боиси 
воридшавии сармоя ба иќтисодиёти давлатњои аз лињози сайёњї пешрафта гардидааст. 
Мувофиќи дурнамои СУС СММ дар давраи то соли 2030 теъдоди сафарњои сайёњї ба 1,8 
млрд. нафар хоњад расид ва суръати афзоиши солона 3,3%-ро ташкил хоњад дод (бе 
назардошти омилњои беруна ва фавќулодаи табиї).  

 Дар бозори муосири тиљорати мењмонхонавї воситањои љойгирнамої ба сифати 
субъектони асосии хизматрасон баромад намуда, вобаста ба шакли моликият, самти 
хизматрасонї, ѓунљоиш, мавќеи географии љойгиршавї, маќсади ташрифоварандагон 
тасниф карда мешаванд.  

Дар таркиби инфрасохтори љойгирнамої маќоми мењмонхонањо хеле баланд буда, 
беш аз 70%-и сайёњон чунин шакли љойгирнамоиро интихоб менамоянд, ки ин аз таъмини 
дараљаи баланди хизматрасонї далолат медињад. Бо маќсади забти бозори хизматрасонї 
занљирањои мењмонхонавї географияи худро васеъ намуда, давлатњо ва њудудњои навро 
фаро гирифта, њаљми сярмоягузориро дар ташкилу бунёди мењмонхонањо зери бренди худ 
афзун намуда истодаанд. Зикр намудан љоиз аст, ки айни замон 10 шабакањо ё занљирањои 
байналхалќии бузургтарин вуљуд дорад, ки намояндагињояшон дар бисёр кишварњои олам 
фаъолият менамоянд ва њаљми сармояашон ба дањњо миллиард доллари амрикої баробар 
аст. Онњоро мушаххасан тањлил менамоем. 

1. Intercontinental Hotel Group (MKG Hospitality). Аз соли 2004 бузургтарин 
занљираи мењмонхонавї мањсуб ёфта, дорои зиёда аз 600 њазор утоќ дар мењмонхона буда, 
дар тамоми сайёра пањн шудааст. Хамасола шумораи мењмонхонањои онњо 5,9%-афзоиш 
меёбад. 

2. Wyndham Hold Group. Аслан ин занљираи мењмонхонавї дар ќитъаи Амрико 
маъмул аст, вале солњои охир бо сармоягузории 2,7 млрд. доллари амрикої дар Португалия, 
Венгрия, Чехия ва Россия зери бренди Ramada ва Super њашт мењмонхонањои дараљаи 
байналмиллалї бунёд намуданд.  

3. Mariott International. Ширкат баён менамояд, ки њамасола занљираи 
мењмонхонавии он 4,7% афзоиш меёбад ва оянда бунёди 800 мењмонхона бо 125 њазор утоќ 
ба наќша гирифта шудааст, ки дар маљмуъ шумораи утоќњои раќамии он ба 625 њазор адад 
баробар мешавад. Ширкат дар наќша дорад то на танњо мењмонхонањои дараљаи «VIP», 
балки мењмонхонањои дараљаи буљетї низ бунёд намояд.  

4. Hilton Hotels. Яке аз занљирањои бузурги мењмонхонавист, ки аввалин 
маротиба низоми ситоравиро љорї намудааст ва дар мењмонхона шабакаи интернетиро 
тавассути «Wi-Fi» пайваст намудааст. Сиёсати занљира ба забти бозори љањонии хадамоти 
мењмонхонавї равона гардидааст.  



132 
 

5. Accor Group. Занљираи мазкур зиёда аз 500 њазор утоќњои раќамиро дар бар 
мегирад ва њамасола 3,7% афзоиш меёбад. 800-умин мењмонхонаи љашнї зери бренди Ibis 
дар шањри Шанхай кушода гардид. Инчунин занљира тасмим гирифтааст, ки шумораи 
мењмонхонањои худро зери брендњои Sofiter, Novoter, Pullman, Mercure, Suite, Hotel, All 
Seasons, Etap, Motel 6, Formula 1 шумораи утоќњои раќамиашро 106 њазори дигар афзун 
намояд. 

6. Choice Hotels. Ин франљайзери амрикої 4000 мењмонхонањоро зери брендњои 
Quality Inn, Choice Hotels, Comfort inn, Sleep Inn, Clarion, Suburban ва ѓайраро муттањид 
менамояд. Активњои он њамасола 4,5% афзоиш меёбад. Ширкат навгонињоро дар 
хизматрасонї ба мисли «Субњонаи экологї» ворид намудааст.  

7. Best Western. Занљираи машњур дар Аврупо, алалхусус дар Фаронса буда, 
афзоиши активњояш 1%-ро ташкил медињад. Экспансияи бозори хадамоти мењмонхонавиро 
ба Шарќ ва Чин шуруъ намудааст. 

8. Starwood Hotels and Resorts. Занљираи мазкур зери брендњои Sheraton Hotels 
(дар шањри Душанбе низ бунёд гардидааст, ки њоло зери бренди Hilton фаъолият менамояд), 
Westin Hotels and Hostels The Luxury Collection ва ѓайра машњур аст. Ин брендњо дар тамоми 
сайёра ба чашм мерасанд.  

9. Carlson. Занљираи мењмонхонавї 150 њазор раќамро дар бар гирифта, 
активњояш њар сол 2% афзоиш меёбад. 

10.  Global Hyatt дорои 150 њазор раќам буда, суръати афзоиши активњояш 2% -ро 
ташкил менамояд. Аз љумла дар шањри Душанбе зери бренди Dushanbe-Hayatt мењмонхона 
фаъолият менамояд. 

Солњои охир миёни занљирањои мењмонхонавии љањон раќобати  мукаммал бо маќсади 
экспансияи бозори хадамоти мењмонхонавї, яъне васеънамоии географияи фаъолияти онњо 
ба чашм мерасад. Њар як занљира стратегияи худро дорад.                                                  

Расми 2. 
Расми стратегияи экспансияњои занљирањои мењмонхонавї 

Дар солњои охир вобаста ба таъмини пешрафти иќтисодї, ки њамчун фишанги асосии 
таъсиррасон ба рушди сайёњї мањсуб меёбад, самти сафарњои сайёњии байналхалќї таѓйир 
ёфта истода, бозори сайёњии ин давлатњо вобаста ба ташкили инфрасохтори мукаммали 

сай`њї рушд намудааст. Дар заминаи рушди бозори сайёњї конъюктураи он таѓйир ёфта, 
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-мутобиќ 
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арза ва таќозо сифати љадидро касб намудааст. Бинобар ин, самтњои сайёњї аз Фаронса ва 
Иёлоти Муттањидаи Амрико ба дигар кишварњо, яъне Чин, Испания, Юнон ва Кипр таѓйир 
ёфт. Раванди таѓйирёбии сайёњї боис гардидааст, ки ширкатњои фаромилалии сайёњї ва 
занљирањои мењмонхонавї сол аз сол шумораи мењмонхонањо ва утоќњои раќамии хешро 
афзун намуда истодаанд, ки љадвали зер исботи он аст.                                                                   

Љадвали 2. Шумораи мењмонхонањо ва дигар воситањои љойгирнамої  
дар давраи то соли 2021 (дурнамо) (њазор адад) 
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  Сарчашма: сомонаи интернетии knoema.ru. 
Ќобили ќайд аст, ки дар давраи соли 2019 дар миќёси сайёра 386 њазору 156 

мењмонхона вуљуд дорад, ки аксари онњо дар Аврупо, Амрико ва Осиёи Шарќї воќеъ 
гардидаанд. Тањлилњои оморї нишон медињанд, ки дар давоми як соли таќвимї 3,5 
миллиард сафарњои сайёњї (дохилї ва байналхалќї) анљом дода мешаванд ва ба њисоби 
миёна ба њар як мењмонхона ва дигар иншоотњои љойгирнамої 3378, 3 нафар сайёњ-мењмон 
рост меояд. Ба аќидаи мо, љињати рушди бозори инфрасохтори хизматрасонии сайёњї, 
амалинамоии чорањои зерин аз манфиат холї нест. Чунончї: 

- бунёди иншоотњои љойгирнамої дар минтаќањои љумњурї; 
- дар баробари ташкили воситањои љойгирнамої дар њудудњои куњї диќќати љиддї 

равона намудан ба нигоњдошти њолати экологии њудуд; 
- ба роњ мондани њамкории мутаќобилаи муассисањои тањсилотї, ки мутахассисони 

соњаи сайёњиро омода менамоянд, бо мењмонхонањо;  
- хуб мешуд, агар дар давраи солњои наздик сайёњї њамчун яке аз њадафњои стратегии 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул карда шавад.  
- диќќати љиддї равона намудан ба ташкили Guest house ва homestay дар минтаќањои 

сайёњии Љумњурии Тољикистон ва ѓайра. 
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛЁБИИ ИНФРАСОХТОРИ МЕЊМОНХОНАВЇ 
Дар бозори муосири тиљорати мењмонхонавї воситањои љойгирнамої ба сифати субъектони асосии 

хизматрасон баромад намуда, вобаста ба шакли моликият, самти хизматрасонї, ѓунљоиш, мавќеи географии 
љойгиршавї, маќсади ташрифоварандагон тасниф карда мешаванд. Дар таркиби инфрасохтори љойгирнамої 
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https://www.ozon.ru/person/138456824/


134 
 

маќоми мењмонхонањо хеле баланд буда, беш аз 70%-и сайёњон чунин шакли љойгирнамоиро интихоб 
менамоянд, ки ин аз таъмини дараљаи баланди хизматрасонї далолат медињад. Бо маќсади забти бозори 
хизматрасонї занљирањои мењмонхонавї географияи худро васеъ намуда, давлатњо ва њудудњои навро фаро 
гирифта, њаљми сармоягузориро дар ташкилу бунёди мењмонхонањо зери бренди худ  афзун намуда истодаанд. 
Ба аќидаи мо, љињати рушди бозори инфрасохтори хизматрасонии сайёњї, амалинамоии чорањои зерин аз 
манфиат холї нест.  

Калидвожањо: тиљорати мењмонхонавї, воситањои љойгирнамої,  инфрасохтори љойгирнамої, сайёњї, 
инфрасохтори сайёњї, минтаќањои сайёњї. 

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В современном рынке гостиничного бизнеса средства размещения выступают в качестве основных 
субъектов хозяйствования, в зависимости от формы собственности, направление услуг, занятости, 
географического расположения и целью туристов, предоставляюших  услуг и т.д. В составе инфраструктуры 
размещения место гостиниц очень высок, потому что более 70% путешественников выбирают именно 
гостиницы, которая определяет высоко-качественные услуги этих средств размещения. С целью освоения 
рынка услуг гостиничные цепы все больше расширяют свои географические диапазоны, а также повышают 
инвестирования на представление своего бренда. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, средства размещения, инфраструктура размещения, туризм, 
инфраструктура туризма, туристские территории. 

 
BASIC FACTORS FOR THE FORMATION OF HOTEL INFRASTRUCTURE 

In the modern market of hotel business, the accommodation means act as the main business entities, depending 
on the form of ownership, the direction of services, employment, geographical location and the purpose of tourists 
providing services, etc. As part of the placement infrastructure, the hotel's place is very high, because more than 70% 
of travelers choose exactly hotels, which determines the high-quality services of these accommodation. In order to 
master the services market, the hotel chains are increasingly expanding their geographic ranges, and also increase 
investment to the presentation of their brand. 

Keywords: hotel business, accommodation facilities, placement infrastructure, tourism, tourism infrastructure, 
tourist territories. 
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БАҲИСОБГИРИИ ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ ДАР БАРНОМАИ 1С: МУҲОСИБОТ  
 

Ќурбоналиев С.Э. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити муосир идоракунии корхона бе компютер, барномаҳои компютерии 

муҳосибӣ, ки барои тартиб додани ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ордерҳои даромад ва харољоти 

хазинавӣ, бурдани баҳисобгирии дохилшавӣ ва њаракати молҳо, пешниҳоди ҳисоб-

фактураҳо, ба ҳисоб гирифтани ҳаракати воситаҳои асосӣ, дороиҳои ғайримоддӣ, 

уҳдадориҳо, сармояи худӣ ва дигар корҳо ѓайриимкон мебошад. Аз як тараф системаи 1С: 

Корхона – ин олоти мустаҳками автоматикунонӣ ва таҳлили фаъолияти молиявӣ – 

иќтисодии корхона мебошад. Аз тарафи дигар, ин маҳсулоти мураккаби барномавӣ 

мебошад, ки барои истифодаи самараноки он доштани дониши кофӣ натанҳо дар соҳаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ, балки дар соҳаи барномасозӣ зарур мебошад. Дар иќтисоди 

бозорӣ бо ташаккули шакли иттиҳодиявии моликият барои гирифтани ҳисоботи аниќ ва 

дуруст оиди вазъи молиявӣ ва натиљаи фаолияти субъекти хољагидорӣ дар давраи муайян 

натанҳо органҳои давлатӣ ҳавасманд мебошад. Ба ќатори чунин истифодабарандагони 

ҳавасманди ҳисобот пеш аз ҳама ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонахо, иттиходияҳо, бонкҳо ва 

фондҳои сармоягузорӣ, таъминкунандагони ашёи хом ва масолеҳ харидорони маҳсулоти 

тайёр, ташкилотҳои суѓуртавӣ ва ғайраҳо ҳамроҳ мебошанд. 

Таѓйироти муносибатҳои иќтисодӣ дар Тољикистон, инчунин муҳити  хуќуќи 

шаҳрвандӣ  зарурияти табдилдиҳии якхелаи низоми баҳисобгирии муҳосибиро ба 

стандартҳои байналмиллалӣ муайян намуд. Низоми нави баҳисобгирии муҳосибии дорои 

коркарди шартҳои нав, меъёрҳои гузошташуда ва ба роҳ мондани онҳо бояд комплекси 
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ҷузъиёти инфрасохтори бозориро ташкил намоянд, ки иқлими мусоидро барои шиносо 

кардани субъектони хоҷагидорӣ бо бозори байналхалқии сармоя, сармоягузорони хусусӣ, 

аз он ҷумла бо сармоягузорони хориҷро таъмин менамояд.    Дар як замон ин низом барои 

љорӣ намудани муносибатҳои озоди иќтисодӣ ва афзудани ҳамкориҳо байни Тољикистон ва 

дигар давлатҳои дунё кумак мерасонад. Имрӯзҳо ҳуљљатҳои меъёрию ҳуќуќии зиёд оид ба 

масъалаҳои тартиб ва шартҳои дуруст пеш бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ мувофиќи 

стандартҳои байналмилалӣ нашр шудаанд. Ба ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқие, ки пештар нашр 

шуда буданд ва то ҳол амал мекунанд, тағйироту иловаҳои зиёд ворид карда шудаанд. 

Дар шароити имрӯза яке аз роҳҳои асосии рушди ҳисобдорӣ ва самаранок ба анљом 

расонидани фаъолияти шӯъбаи муҳосибот-ин бо барномаҳои компютерӣ, аз љумла бо 

барномаҳои махсусгардонидашудаи ҳисобдорӣ таъмин намудани  шӯъбаи муҳосибот 

мебошад. Дар шароити имрўза яке аз роњњои асосии рушди њисобдорӣ ва самаранок ба 

анљом расонидани фаъолияти шўъбаи муњосибот-ин бо барномањои компютерӣ, аз љумла 

бо барномањои махсусгардонидашудаи њисобдорӣ таъмин намудани  шўъбаи муњосибот 
мебошад. Дар шароити имрўза дар шўъбањои њисобдории давлатњои гуногун зиёда аз 35 

намуди барномањои махсусгардонидашудаи њисобдорӣ истифода мешавад, ки яке аз онњо 
барномаи «1С:Муњосиб» мебошад. Ин барнома дар Љумњурии Тољикистон мавќеи хоса 
дорад ва яке аз серхаридортарин барнома ба њисоб меравад. 

Барномаи «1С:Муњосиб» дар солњои 80-уми асри ХХ аз тарафи олимони рус дар 
заминаи барномаи Microsoft Excel сохта шудааст, ки дар аввал танњо њуљљатњои ибтидоии 

њисобдорӣ ба воситаи ин барнома омода карда мешуд. Бо мурури замон доираи фарогирии 
ин барнома ривољу равнаќ ёфт ва дар солњои 90-уми асри ХХ аллакай њамаи амалиётњои 

њисобдорӣ ба воситаи ин барнома анљом дода мешуд. Айни замон ин барнома аз тарафи 
ЉДММ «1С»-и ш. Москваи Федератсияи Россия омода карда мешавад. Бо талаботи замон 
ин ширкат тавонист, ки шаклњои гуногуни барномаи «1С»-ро вобаста ба талаботи 
истифодабарандагон омода намояд. Бояд ќайд намуд, ки њоло ширкат чунин намудњои 
барномаи «1С»-ро омода ва ба мизољон пешнињод менамояд: 

1. «1С: Муњосиб» 
2. «1С: Истењсолот» 

3. «1С: Идоракунӣ» 
4. «1С: Анбор» 
5. «1С: Савдо» 
6. «1С: Буља» 
7. «1С: Кадр» ва ѓайра. 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки маънои асосии «1С»  як сония мебошад, яъне ба воситаи 

ин барнома як амалиёти муњосибиро дар як сония ба њамаи њуљљатњои лозимии муњосибӣ 
ба ќайд гирифта мешавад. Дар шўъбаи муњосибот бештар барномаи «1С: Муњосиб» 
истифода бурда мешавад, зеро мањз ин барнома метавонад тамоми фаъолияти шўъбаи 
муњосиботро дар бар гирад. Истифодаи ин барномаи дар шўъбаи муњосибот аз бисёр 
љињатњо манфиатовар мебошад, ки муњимтаринаш инњоянд: 

1. Сариваќт ва хушсифат анљом додани корњо 

2. Кам кардани харољоти молњои конселярӣ ва дигар харољотњои ташкилӣ 
3. Ихтисори кормандон дар шўъбаи муњосибот ва ѓайра. 

Истифодаи барнома аз муњосиб зиракӣ ва эњтиёткориро талаб менамояд. Зеро 

њангоми истифодаи компютер корношоямии техникӣ ва ё аз офатњои табиӣ зарар дидани 
компютерро ба назар гирифтан зарур аст. Агар ногоњ компютер корношоям гардад ва ё аз 

офати табиӣ зарар бинад, нобуд гардидани маълумотњои барнома аз эњтимол дур нест. Аз 

ин рў дар давоми њафтаи корӣ ва ё њадди аќал дар 15-20 рўз як маротиба истифодабаранда 
маълумотњои дохили барномаро бо роњи муњофизат кардан (сохранить) ба диск ё 
филешкорт гирифта, њамаи њуљљатњои аз тарафи барнома тартибдодашударо чоп карданаш 
зарур аст. 

Дар ин ҷо танҳо дар бораи баҳисобгирии дороиҳои ғайримоддӣ дар барномаи 1С: 

Муҳосибот менависему халос. 
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Барои ба ҳисоб гирифтани дороиҳои ғайримоддӣ дар барномаи 1С: Муҳосибот аз 

менюи асоси гуруҳи “Справочники” (маълумотҳо) – ро истифода мебарем. 

Справочники (маълумотҳо) – дар ин гуруҳ тамоми ахбороти ҳатмие, ки ба ин ё он 

шахс, корхона, молҳо, дороиҳои гайригардон, асъор ва ғайра, ки бо корхонаи ҳисоббаранда 

алоқаманд аст нигоҳ дошта мешавад. 

 
Расми 2. 

Дар натиҷа чунин гуруҳ кушода мешавад, ки мо аз ин гуруҳи пайдогардида сатри 

“Дороиҳои ғайригардон” (Внеоборотные активы) – ро интихоб менамоем: 

Расми 3. 

Дороиҳои ғайригардон (Внеоборотные активы). Ин ќисми маълумотнома яке аз 

ќисмњои калони маълумотнома буда, барои ворид намудани номи воситањои асосӣ,  

дороињои ѓайримоддӣ ва таљњизот, инчунин маълумотњои зарурие, ки њангоми 

бањисобгирии дороињои ѓайригардон лозим аст, пешбинӣ гардидааст. Сатри «Дороиҳои 

ғайригардон» – и маълумотнома аз се ќисм иборат аст, ки инро њангоми интихоби сатри 
«Дороињои ѓайригардон» – и  «Маълумотнома» – и  барнома мушоњида намудан мумкин 

аст. Ин се ќисм барои ворид намудани се намуди дороињои ѓайригардон пешбинӣ 
гардидааст: 

Ќисми якум “Воситањои асосӣ” 

Ќисми дуюм “Дороиҳо ѓайримоддӣ” 
Ќисми сеюм “Таљњизот” 

Ќисми дуюми сатри «Дороиҳои ѓайригардон» «Дороиҳои ѓайримоддӣ» 

(Нематериальные активы) ном дошта, барои вориднамоии дороиҳои ѓайримоддӣ пешбинӣ 
гардидааст. 
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Расми 4. 

Барои вориднамоии дороии ѓайримоддӣ мо бояд ин сатри ќисми «Дороиҳои 

ғайригардон» – ро интихоб намоем. Интихоби ин сатр як равзанаро боз менамояд, ки барои 

љойгирнамоии дороии ѓайримоддӣ пешбинӣ гардидааст. Барои ба ин равзана ворид 

намудани дороии ѓайримоддӣ аз ќисми болоии равзана нишонаи «Элементи нав»  – ро пахш 
менамоем. Дар натиља боз як равзанаи дигар боз мегардад: 

   
Расми 5. 

➢ Дар сатри «Ном» (Наименование) – и ин равзана номи дороии ѓайримоддиро 
ворид менамоем.  

➢ Дар сатри «Гурӯҳи дороии ѓайримоддӣ» (Вид (группа) НМА) ба кадом гурӯҳи 

дороии ѓайримоддӣ шомил шудани дороии ѓайримоддии воридшаванда нишон дода 
мешавад.  

➢ Дар сатри «Шахси масъул» (Ответственное лицо) номи шахси барои дороии 
ѓайримоддии мазкур масъулгардидаро интихоб менамоем.  

➢ Дар сатри «Таќсим кардан» (Подразделение) бошад, ба кадом гурӯҳи 

кормандони корхона вобаста будани дороии ѓайримоддиро нишон медиҳем.  
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➢ Дар сатри «Ҳолат» (Состояние) ќисми «Ба ҳисоб ќабул намудан» (Принят к 

учету) – ро интихоб намудан лозим аст. Зеро ин хуљљат ҳангоми ба ҳисоб гирифтнаи 

дороии ѓайримоддӣ тартиб дода мешавад.  

➢ Дар сатри «Роҳи бадасторӣ» (Способ поступление) бо кадом роҳ ба даст 

овардани дороии ѓайримоддиро нишон медиҳем.  

➢ Дар сатри «Рӯзи бадасторӣ» таърихи рӯзи бадастории дороии ѓайримоддӣ ва 

дар сатри «Рӯзи ба ҳисоб гирифтан» (Дата приём к учёту) таърихи рӯзи дар ҳисобҳо 

нишон додани дороии ѓайримоддиро нишон медиҳем. Барои ба таври автоматӣ ҳисоб 

гардидани таљдиди дороии ѓайримоддӣ ба болои навиштаљоти «Ҳисоб кардани 

истеҳлок» (Начислять амортизацию) ишораи «Аломати ќайд»  – ро  мегузорем.  
Пас аз ин ба ќисми дуюми равзана мегузарем. Барои гузаштан ба ин ќисм аз ќисмати 

болоии равзана «Баҳисобгирии муҳосибӣ» (Бухгалтерский учет) – ро як маротиба пахш 
менамоем. Дар натиља ќисми дуюми равзана фаъол мегардад. 

 
Расми 6. 

➢ Дар ин ќисм арзиши ибтидоии дороии ѓайримоддӣ ва мӯҳлати истифодаи 

дороии ѓайримоддиро дар сатрҳои «Арзиши ибтидоӣ» (Первоначальная стоимость) ва 

«Мӯҳлати муфиди истифодабарӣ» (Срок полезного исползования) ворид менамоем.  

➢ Дар сатри «Усули ҳисоби таљдиди дороии ѓайримоддӣ» (Способ поступление 

амортизации) усули ростхаттаро интихоб менамоем. Зеро таљдиди дороии ѓайримоддӣ 

маҳз бо ҳамин усул ҳисоб карда мешавад. Дар сатри «Ҳисоб» (Счет) рамзи ҳисоби 

«Харољоти таљдиди дороии ѓайримоддӣ» – ро дохил менамоем (11390, 55270, 55322). Пас 

аз ин бо пахши тугмачаи ОК ин равзанаро маҳкам менамоем. 
 

БАҲИСОБГИРИИ ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ ДАР БАРНОМАИ 1С: МУҲОСИБОТ  
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба барномаи 1С: муњосибот дар бањисобгирии дороињои ѓайримоддї 

сухан рондааст. Дар шароити муосир идоракунии корхона бе компютер, барномаҳои компютерии муҳосибӣ, 

ки барои тартиб додани ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ордерҳои даромад ва харољоти хазинавӣ, бурдани баҳисобгирии 

дохилшавӣ ва харакати молҳо, пешниҳоди ҳисоб-фактураҳо, ба ҳисоб гирифтани ҳаракати воситаҳои асосӣ, 

дороиҳои ғайримоддӣ, уҳдадориҳо, сармояи худӣ ва дигар корҳо ѓайри имкон мебошад.  
Калидвожањо: бањисобгирии дороињои ѓайримоддї, муњосибот, њисоб-факутура, корхона. 

 
УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПО ПРОГРАММЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 

В данной статье автор пишет о программе 1С: бухгалтерия в учете нематериальных активов. В 
современных условиях управление предприятием невозможно без компьютера, компьютеризированных 
бухгалтерских программ, не позволяющие создавать платежные документы, приходные ордеры и кассовые 
расходы, ведение учета дохода и расхода товаров, представление счетов-фактур, учет движения основных 
средств, нематериальных активов, обязательств, собственного капитала и других нефинансовых работ 

Ключевые слова: учет нематериальных активов, учет, отчетность-фактура, предприятие. 
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ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS UNDER THE 1C: ACCOUNTING PROGRAM 

In this article, the author writes about the 1C program: accounting for intangible assets. In modern conditions, 
enterprise management is impossible without a computer, computerized accounting programs that do not allow you 
to create payment documents, receipt orders and cash expenses, keeping records of income and expenditure of goods, 
submitting invoices, accounting for the movement of fixed assets, intangible assets, liabilities, equity and other non-
financial work. 

Keywords: accounting for intangible assets, accounting, reporting-invoice, enterprise. 
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ЊОЛАТИ ИЌТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАИ ВОЊИДИ ДАВЛАТИИ «КОРГОЊИ 

МАШИНАСОЗӢ» 

 
Мирзоева М.Х. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Корхонаи воњиди давлатии «Коргоњи машинасозї» дар заминаи дигар корхонаҳо таъсис 

ёфтааст. Дар он ҷое ки як корхонаи бузурги мошинсозӣ бофандагӣ сохта шуда истодааст, дар 

солҳои Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ дар он ҷо корхонахои мустақил буданд. Дар заминаи сехҳои таъмир 

як корхонаи хурди таъмири мошинҳо таъсис дода шуд. 

 

Соли 1944 дар Донишкадаи автомобилии Вазорати кишоварзӣ профили нави ширкат таъсис 

дода шуд. Дар давраи ҷанг ва солҳои аввали пас аз он, онҳо дар донишкадаҳо техникҳои саҳроиро 

қаноатманд карданд. Заводи таъмири мошинҳо то соли 1949 вуҷуд дошт, ки дар он 150-160 нафар 

кор мекарданд. Дар аввали солҳои 1950 дар назди корхонаҳои механикӣ як корхонаи коркард 

таъсис дода шуд, ки дар онҳо болҳои сабук ва пневматикӣ, инчунин конвейерҳо ва хушккунакҳои 

пахта барои пахтатозакунӣ ва пахтатозакунӣ истеҳсол карда мешуданд. Дар натиҷаи азнавсозии 

Корхонаи механикии Душанбе Иттиҳоди Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, ронандагон дар 

асоси устоҳои ибтидоӣ аллакай дар соли 1958 як корхонаи азими коркарди металл буданд, ки ба 

истеҳсоли ин қубурҳо - чаҳор плитаи гармоник ва баллонҳо машғул буданд. Бо қарори КМ КПСС 

ва Шӯрои Вазирони ИҶШС №1313 аз 09/28/1959 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа гузошта шуд, 

ки ба ташкили техникаи нассоҷӣ машғул шавад. Ин кори шарафнок ва масъулиятнок ба зиммаи 

Заводи механикии Душанбе гузошта шуд, ки он фабрикаи Текстилмаш номида шуда буд ва ба 

истеҳсоли шонаҳои автоматии AT - 175–5 барои матоъ, AT - 175 - L5 барои катон, AT - 175–11 

матоъҳои пашмӣ, АТ - 225–5, Т - 225 ва Т - 250 шасси механикӣ барои матоъҳои coaт, ки ба 

бозори дохилӣ таъмин карда мешаванд - Киев, Боку, Фрунзе, Тбилиси, Донецк, Харков, Талин, 

Ленинград, Иркутск, Ивановодруг ва ғайра. инчунин барои содирот ба Полша, Чехословакия, 

Булғористон, Маҷористон, Куба, Юнон, Лубнон, Ироқ, Покистон, Ҳиндустон, Корея ва ғайра. 

Шумораи кормандон дар он вақт 1500 нафарро ташкил медод. Дар соли 1968 ба корхонаи 

Текстилмаш супориш дода шуд, ки ба истеҳсоли маҳсулоти нав - дастгоҳҳои печи тамғаи М - 
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150, ки барои коркарди калобаҳои пахтагӣ аз гӯшҳои ресандагӣ ба каторҳои конусӣ оғоз карда 

мешаванд. Мошин дутарафа аст, шумораи аз ҳама зиёди барабанҳо 120 аст, мувофиқи шартҳои 

фармоиш барои он 20, 40, 60, 80 ва 120 барабан сохта мешавад. о истеҳсоли мошинҳои печонии 

М - 150–2, тамоми оилаи мошинҳои печонидашуда азхуд карда мешаванд ва дар корхона 

истеҳсол карда мешаванд - ин чунин мошинҳо ба монанди МТ - 150–2 барои печҳои сахт, ММ - 

15-20 барои печидани риштаҳои кафан ва МТМ - 150–2 барои корхонаҳои хидматрасонии маишӣ, 

M - 150-2L барои аз нав ба хатти зағир расонидан, RVK - 150 - L2 барои аз нав ба рӯйпӯш 

кашидан, МК - 150–2 барои ройзании пашм ва пашмҳои нимқасмӣ ва ғилдиракчаҳо ва бобинаҳои 

силиндрӣ дар картридж. Соли 1970, корхона ба таҳияи маҳсулоти нав - дастгоҳои АМК - 150, ки 

бори аввал дар СССР истеҳсол карда шуда буд, гузашт. Ин дастгоҳҳо барои автоматикунонии 

раванди азнавбарқарор кардани ришта пешбинӣ шудаанд ва метавонанд ҳосилнокии меҳнатро 

дар соҳаи бофандагӣ 1,2 - 2 маротиба зиёд кунанд. Шумораи кормандон дар корхона то 1.01.1980 

2000 нафарро ташкил медиҳад. Дар корхона тақрибан 33 миллат кор ва фаъолият мекунад. 

Масоҳати умумии завод 14 га. Завод 17 цех ва секция дорад. Асосан онҳо сехи харид, KPC, 

рехтагарӣ, сехи механикӣ, сехи пластикӣ, сехи муҳофизатӣ ва сехи васлкунӣ мебошанд. Соли 

1974, сехи нав, устохонаи СПАМПЕРАТИВИ, C сехи 3-юми соли 1976 ба кор дароварда шуд; 

дар соли 1977 сехи нави рангубор ба кор дароварда шуд. 

КПЦ – сехи оњангарї. Аз кафолат, минтақаи гармидиҳӣ ва косибӣ иборат аст. Истеҳсоли 

қисмҳои зери фишор (чопи хунук ва гарм). Сатҳи технология асосан ба таЯкҷоя бо PKTIMASH 

як қатор равандҳои прогрессивии технологӣ таҳия карда мешаванд, ки онҳо дар лоиҳаҳои чопӣ 

комилан нав мебошанд, ва ба талаботи истеҳсолот ҷавобгӯ мебошанд. 

Истифодаи васеъ - шаклҳои чопии универсалӣ - барои коркарди радиаи кунҷӣ, барои коркарди 

варақаҳои металлӣ, коркарди ноҳамворҳо то 20 мм, 100 мм, сӯрохиҳои санҷишӣ то 9 мм, қисмҳои 

фасеҳи кунҷӣ ва ғайра. Ворид намудани мошинҳои чопии бисёрҷониба барои қисмҳои оммавӣ, 

ВАО-и ҳарорати паст, прессҳои насбкардашудаи PKR-1, тормоздиҳии I-1330, ки ба шумо имкон 

медиҳад як қатор кӯшишҳои махсуси чопкуниро фароҳам оваред. 

Сехи сварка. Ҷои кафшеркунӣ барои маҳсулоти асосӣ дар ҷуғрофӣ дар сехи оњангарї 

ҷойгир аст. Дар завод инҳо истифода мешаванд: 

• дастӣ - кафшер кардани арк - бо электродҳо дар трансформатори кафшергардидаи TS - 34 

• кафшеркунии нимавтоматӣ дар муҳити муҳофизати CO2 - A547U 

• дар муҳити аргон дар режими дастӣ - насби КПК - 350-1-1 (1954); 

2. Бахши гармидиҳӣ. 

Сехи ранга–(лак ва краска). Шӯъбаи рангубори. Локо аз ду қисм иборат аст - барои ранг 

кардан ва хушк кардани қисмҳои калон дар камераҳои мурда ва барои ранг кардани қисмҳои 

хурду миёна дар конвейер. Қитъа барои ранг кардани 600 мошин ва 150 мошин фаро гирифта 

шудааст. Дар минтақаҳо дар баробари сехҳои ПКТИМАШ 2 ва хариду фурӯши "Рангинкамон 

0.63P". Барои тайёр кардани тахта як воҳиди тайёркунии қуттӣ мавҷуд аст, ки иборат аз 

омехтакунандаи 4 соат бо иқтидори 25 л мебошад. ҳар як, як қисм барои пардохтпазирӣ ва як 

қисм барои шустани зарфҳо. Барои ба даст овардани холераи ягонаи истеҳсолӣ, институт як 

агрегатро барои якбора гирифтани 200 литр лӯлаҳо насб кард. Сехи ранга. Барномаи умумии 

солонаи сатҳи рӯйпӯшшуда 24 ҳазор м2 -ро ташкил медиҳад. Бахши сайқалдиҳии дастӣ аз 5 

мошини гулкардашуда иборат аст. Ҳаммом барои пластикаи кимиёвии никел ва ванна барои 

асбобҳо ва лавозимоти хромӣ насб карда шудааст. Корҳо дар хатҳо тибқи сиклограммаҳои 

таҳияшуда тибқи реҷаи худкори ва нимавтоматӣ иҷро карда мешаванд. Сехи пластмас. Дар сех 

пластмассаҳо, қисмҳои истеҳсоли асосӣ ва маҳсулоти TPN ва ҷузъҳои барои онҳо истеҳсол карда 

мешаванд. Ҳаҷми коркарди пластмасса аз 8-10 тонна дар соли 1970 то 309 тонна дар соли 1979 

афзоиш ёфтааст. Афзоиши истеҳсолот ва воридсозии таҷҳизоти баландсифат вобаста аст. Дар 

айни замон, дар сайт мошинҳои термопласт бо рехтагарӣ аз 63 см то 200 см истеҳсолоти ватанӣ 

ва хориҷӣ насб карда шудаанд. Барои коркарди термосетҳо ва маҳсулоти резинӣ прессҳои 

гидравликӣ бо қувваи аз 63 т то 400 тонна насб карда шуданд, МТ-3а аз таҷҳизоти ёрирасон дар 

қисмати пластикӣ насб карда шуд, партовҳои IPR-150 партофта шуданд, агрегатҳои баландсифат 

барои лавҳаҳои гармидиҳӣ VUD-1, 6/40, танӯрҳои хушккардашудаи худ истехсолот. 
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Якҷоя бо ПКТИМАШ, дар Маскав як қатор равандҳои нави технологӣ ҷорӣ карда шуданд - 

рехтани спотситҳо бо ҷудокунии автоматии дарвоза, штампҳои кассетии бисёркарата. Чуян – 

литейний сех. Дар сех чуяни хокистарии дараҷаи C418–36 истеҳсол мешаванд. 25-28% маҳсулот 

ба эҳтиёҷоти худи корхона рост меояд ва боқимонда аз ҳисоби таъминоти кооперативӣ дода 

мешавад. 

Реҷаи кории сех 2-смена, мувозӣ мебошад. Рестинг дар шакли хом ва инчунин дар қолаби 

хунук сурат мегирад. 

• Бахши созкунӣ - ду шӯъбаи расмӣ дар мақомоти рехтагарӣ ҷойгиранд - корхонаҳои хурду 

миёна - панҷ шӯъбаи ҳамвор бо иқтидори истеҳсолии 5 т / соат ва 8 т / соат. 

• Бахши рехтагарии миёна - бо конвейери уфуқии пӯшида ва ба ҷояш гузошташуда ва 5 

ҷуфт мошинҳои шаклдиҳии 235M ва 234M. 

• Қисмати дуруст - дар қисмати шиноварӣ 2 блок аз вагонҳои истеҳсоли 5 т / соат ва 8 т / 

соат мавҷуд аст. Дар ин сех   роҳи оҳан мавҷуд аст. 

• Сех дар ошёнаи дуюм ҷойгир аст ва барои ҳар ду шӯъбаҳои шаклӣ маъмул аст. Ҳама корҳо 

оид ба истеҳсоли маҳсулоти стерлингӣ дар мизи кории 4-ошёна гузаронида мешаванд. Канори 

хушк дар оташдонҳои амудии СКВН-3 ва як модели СКВМ-1 сохта шудааст. Омехтаи хушкида 

дар 112 модели аввалия омода карда шудааст. Мошинҳои навъи экран 2B83, мошини 

нимтайёркунандаи регҳои 4554B2 ва 2 мошини пухтупази гарм дар ҷои алоҳида ҷойгир карда 

шудаанд. 

• Майдони истеҳсоли мошинҳои чубҳо дар марҳилаи мавриди истифода қарор дорад. 

• Замини ҷудошуда - бо навъи 4-мегаватт 116М муҷаҳҳаз шудааст ва дар ҳарду шакл кор 

мекунад. Ҳамаи равандҳои тайёр кардани омехтаи формулаи ягона, интиқол ба қитъаҳои қолаб 

ва паҳн кардани он ба бункер механиконида шудаанд. 

•Шӯъбаи тозакунӣ - интихоби қолабҳо барои интихоби нимто автоматӣ ва дастгоҳҳои 

автоматӣ Қудрати миёна ва баланд дар решаи барандаи гардишкардаи IR-120 истеҳсол карда 

мешавад, дар камераи ҷудошуда ДК-10М тоза карда мешавад ва ба таври автоматӣ ба пои 

пойафзол интиқол дода мешавад. 

• Қисми ҷудокунандаи литий - Қисми зиёдатӣ 12М - 3М636 барабанҳои тозакунанда, 3М634 

катони двигатели, ду камераи дугонаи камера 42223 ва як модели яктарафаи 323M. Ин сех 

инчунин дорои кӯраи сунъии сунъӣ бо прицепи 2.5 * 5 бо иқтидори истеҳсолии 10 тонна / давра 

мебошад. 

• Ҷудошавии равшани миёна - пас аз тозакунӣ дар камераи DM-10M, кунҷҳо ба тарошидани 

резинии пневматикӣ ва тоза карда мешаванд - тавассути ноҳиявҳои кӯтоҳ ва чоҳи пневматикӣ 

дар мошинҳо. 

• Ҷудокунии қатраҳои ранга - қитъаи қад-қади сарҳад. Он барои истеҳсоли алюминийи 

фишурдашуда ва паллета турборӣ дар соли 1972 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Дар 

доираи ҳуқуқии Марокаш, 9 мошини 71108.71109, 516M2, 516 ва ғайра мавҷуд буданд ва ба онҳо 

печкаҳо тақсим карданд. Алюминийи кабуд дар ду кӯраи оташгирифтаи типи Метимпром, 

ваттҳои сиёҳ дар кӯраи индуксияи IST-0.06 истеҳсол карда мешавад. Сех инчунин чойи 

хунуккунӣ дорад. 
 

АДАБИЁТ 

1. Ойев Н. Шоймардонов С, К, Каримов Б.Х. Бухориев С. Бахисобгирии андозхо Душанбн. Ирфон. 2016 324сахифа. 

2. Каримов Б.Ҳ., Бобиев И.А., Қаюмова Ф.А., Набиев Б.А. Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ. Дастури 

таълимӣ. – Душанбе, Ирфон, 2014. – 440 с. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 592 с. 

4. Қодирова Г.Т., Акрамова Ҳ.А., Қаюмова Ф.А. Баҳисобгирии молиявӣ. Дастури таълимӣ. –Душанбе: Ирфон, 2014. 

– 412 с. 

5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. Пер. с англ. / Под ред. Я.В Соколова. – 2-е 

изд. стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2004.- 496 с. 

 

ЊОЛАТИ ИЌТИСОДИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАИ ВОЊИДИ ДАВЛАТИИ «КОРГОЊИ 

МАШИНАСОЗӢ» 

Дар маќолаи мазкур муаллиф оиди Корхонаи вохиди давлатии «Коргохи машинасозї» сухан рондааст. 

Корхонаи вохиди давлатии «Коргохи машинасози» дар заминаи дигар корхонаҳо таъсис ёфтааст. Дар он ҷое ки як 
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корхонаи бузурги мошинсозӣ бофандагӣ сохта шуда истодааст, дар солҳои Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ дар он ҷо 

корхонахои мустақил буданд. Дар заминаи сехҳои таъмир як корхонаи хурди таъмири мошинҳо таъсис дода шуд. 

Соли 1944 дар Донишкадаи автомобилии Вазорати кишоварзӣ профили нави ширкат таъсис дода шуд. Дар давраи 

ҷанг ва солҳои аввали пас аз он, онҳо дар донишкадаҳо техникҳои саҳроиро қаноатманд карданд. Заводи таъмири 

мошинҳо то соли 1949 вуҷуд дорад, ки дар он 150-160 нафар кор мекарданд. Дар аввали солҳои 1950 дар назди 

корхонаҳои механикӣ як корхонаи коркард таъсис дода шуд, ки дар онҳо болҳои сабук ва пневматикӣ, инчунин 

конвейерҳо ва хушккунакҳои пахта барои пахтатозакунӣ ва пахтатозакунӣ истеҳсол карда мешуданд. 

Калидвожањо: Корхонаи вохиди давлатии «Коргохи машинасозї», сех, автомобил, таъмир, механика, 

коркард. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

В данной статье автор рассказывает о государственном унитарном предприятии «машиностроительное 
предприятие». Государственное унитарное предприятие «машиностроительное предприятие» создано на базе 
других предприятий. Там, где строится большое текстильное машиностроение, в годы Второй мировой войны 
были и независимые предприятия. На базе ремонтных цехов был создан небольшой ремонтный завод. В 1944 
году был создан новый профиль компании в автомобильном институте Министерства сельского хозяйства. В 
период войны и первые годы после нее они устраивали в институтах полевых техник. На заводе по ремонту 
машин существует до 1949 года, где работало 150-160 человек. В начале 1950-х годов при 
машиностроительных заводах была создана перерабатывающая фабрика, на которой были изготовлены 
легкие и пневматические крылья, а также конвейеры и сушилки для хлопкоочистителя. 

Ключевые слова: государственное предприятие «машиностроение», цех, автомобиль, ремонт, механика, 
обработка. 
 

ECONOMIC STATUS OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE " MACHINE-BUILDING ENTERPRISE» 
In this article, the author talks about the state unitary enterprise "machine-building enterprise". The State 

unitary Enterprise "Machine-building enterprise" was created on the basis of other enterprises. Where a large textile 
machinery industry is being built, there were also independent enterprises during the Second World War. A small 
repair plant was established on the basis of the repair shops. In 1944, a new company profile was created at the 
Automotive Institute of the Ministry of Agriculture. During the war and the first years after it, they organized field 
technicians in the institutes. The factory for the repair of cars exists until 1949, where 150-160 people worked. In the 
early 1950s, a processing plant was established at the machine-building plants, which produced light and pneumatic 
wings, as well as conveyors and dryers for the cotton gin. 

Keywords: state enterprise "mechanical engineering", workshop, automobile, repair, mechanics, processing. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Мухиддинов С.С. 
Таджикский национальный университет 

 
В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как систему экономических 

отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Ценные бумаги – товар особого 
рода, который, не имея собственной стоимости (стоимость ценной бумаги как таковой 
незначительна), может продаваться по высокой рыночной цене.  Ценная бумага 
представляет собою фиктивный капитал – бумажный двойник реального. Его цена 
определяется двумя обстоятельствами: 

1) соотношением спроса и предложения на капитал; 
2) величиной капитализированного дохода по ценным бумагам. 
Ценная бумага – это свидетельство (доказательство), удостоверяющее право ее 

владельца требовать выполнения определенных обязательств со стороны экономического 
субъекта (юридического лица), ее выпустившего. Ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его 
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предъявлении≫, что позволяет выделить несколько основных признаков ценных бумаг. 
Ценными бумагами признаются документы в бумажной или электронной форме, 
удостоверяющие обязательственные и иные права. В.А. Беловым выявлены недостатки 
легального определения понятия ценных бумаг, выраженные в следующем «Если закон, 
сказал, что, к примеру, акция или инвестиционный пай - это ценные бумаги, то, значит, так 
оно и есть, даже если по своим имманентным свойствам они и не отвечали бы ни одному из 
положительных признаков юридического понятия ценной бумаги. К признакам ценных 
бумаг относят определённый перечень характеристик этих объектов гражданских прав, 
посредством которых выявляются дополнительные элементы их правовой природы. 
Обычно к признакам ценных бумаг относят:  

• документированная форма существования (ценная бумага – это  
документ); 

• соблюдение установленной формы и обязательных реквизитов при 
 составление (оформлении) ценной бумаги; 

• удостоверение конкретных имущественных прав владельца ценной бумаги; 

• обязательность предъявления ценной бумаги как документа при 
 осуществление или передаче имущественных прав. 

•  безусловное свидетельство о праве; 

•  законодательную определённость; 

• оборотоспособность; 

•  продаваемость; 
Ценная бумага – это форма фиксации рыночных отношений между 
участниками рынка, но при этом она сама является объектом данных отношений, т. е. 

заключение сделки или какого-либо соглашения между его участниками состоит в передаче 
или купле-продаже ценной бумаги в обмен на деньги или на товар. 

Ценная бумага имеет следующие характеристики: 
1)временные: 

• срок существования ценной бумаги (дата выпуска в обращение, период обращения, 
бессрочная; 

• происхождение (ведет ли начало ценной бумаги от своей первичной основы (товар, 
деньги) либо от других ценных бумаг; 

2) пространственные: 

• форма владения (на предъявителя или на конкретное лицо (юридическое, 
физическое); 

• форма выпуска (эмиссионная, выпускаемая отдельными сериями, 
внутри, которых, все ценные бумаги одинаковы по своим  
характеристикам, или неэмиссионная, индивидуальная); 

• характер обращаемости (свободное обращение на рынке или наличие ограничений); 

• степень риска вложения в данную ценную бумагу (высокая, низкая); 

• форма выплаты дохода (тип актива, лежащего в основе ценной бумаги, или ее 
исходную основу – товары, деньги, совокупные активы фирмы); 

• форма собственности и вид эмитента, выпустившего ценную бумагу (государство, 
корпорации, частные лица); 

• экономическая сущность с точки зрения вида прав, которые предоставляет ценная 
бумага; 

• наличие дохода (выплачивается по ценной бумаге какой-то доход либо нет); 

• форма вложения средств (в долг или для приобретения прав собственности). 

• Ценная бумага обладает рядом следующих свойств: 
возможность обмена на деньги в разных формах (путем погашения, купли-продажи, 

возврата эмитенту, переуступки); 

• возможность использования в расчетах; 

• возможность использования как предмета залога; 
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• возможность хранения в течение ряда лет или бессрочно; 

• возможность передаваться по наследству и в результате дарения. 
Существует несколько возможных классификаций видов ценных бумаг. 
Эмиссионная ценная бумага – ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая 

характеризуется одновременно следующими признаками: 
1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению 
с соблюдением установленных законом формы и порядка; 
2) размещается выпусками; 
3) имеет равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 
Неэмиссионные ценные бумаги не обладают совокупностью указанных признаков. 

Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные 
эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные 
бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. В Республике 
Таджикистан акционерные общество выпускают акции и облигации. Минимальная 
номинальная стоимость акций составляет 1 сомони. Номинальная стоимость акций более 1 
сомони должна быть кратна минимальной стоимости акции. Акции выпускаются в 
документарных и бездокументарных формах. В случае выпуска документарной формы, 
акция должна содержать следующие реквизиты:  

- фирменное наименование эмитента и его местонахождение;  
- наименование ценной бумаги - акция, ее серию и порядковый номер, дату выпуска и 

номер государственной регистрации, вид акции (обыкновенная или привилегированная) и 
ее номинальную стоимость, имя или наименование владельца акции (для именной акции) 
либо указание, что акция выписана на предъявителя;  

- срок выплаты дивидендов;  
- подписи (факсимиле) двух ответственных лиц эмитента, условия обращения, 

название и адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 
ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг (на обороте).  

Сертификат акции должен содержать следующую информацию:  
- наименование ценной бумаги - Сертификата акций, количество удостоверяемых им 

акций, категорию акций;  
- фирменное наименование и местонахождение эмитента;  
- фирменное наименование (для юридических лиц) или имя (для физических лиц) 

владельца акций (для именных сертификатов акций) либо указание, что акция выписана на 
предъявителя;  

- номинальную стоимость одной акции, срок выплаты дивидендов;  
- место, дату выпуска, номер государственной регистрации, серию и порядковый 

номер акции;  
- подпись (факсимиле) двух уполномоченных лиц эмитента и перечень прав по акциям, 

а также название и адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, 
осуществляющего ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг эмитента (на 
обороте).  
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ГУРЎЊБАНДЇ ВА НАМУДЊОИ ЌОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК 

Коғази қиматбаҳо мӯъҷизаи бозори муосир аст, ки онро ақли инсон ва замон офаридааст. Агар бозори 

муосир, сарфи назар аз ҳама мушкилоти иҷтимоии рушд идома ёбад, пас ин бештар ба рушди бозори муосири 

коғазҳои қиматнок вобаста аст. Шакли коғазҳои қиматнок дорои як қатор тафсилот ё хусусиятҳои мухталиф 

мебошад, ки аксарияти онҳо барои намуди дахлдори коғазҳои қиматнок ҳатмӣ мебошанд ва тибқи қонун 

муқаррар карда шудаанд. Ин хусусиятҳо одатан хусусияти муқобили ҷуфт доранд (масалан, шакли ҳуҷҷатӣ ё 

ғайриҳуҷҷати мавҷудияти коғазҳои қиматнок) ва аз ин рӯ коғазҳои қиматнокро вобаста ба кадоме аз ҷуфти 

мувофиқ мувофиқат карданашон тасниф кардан мумкин аст. Ҷамъияти ҳамаи ин хусусиятҳо дар асл он аст, ки 

як намуди амниятро аз намудҳои дигари он фарқ мекунад. 

Калидвожањо: коғазҳои қиматнок, ќоғазҳои қиматноки саҳмӣ, коғазҳои қиматноки тасдиқшуда, 

коғазҳои қиматноки тасдиқнашуда, коғазҳои қиматноки фармоишӣ. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Ценная бумага — это чудо современного рынка, которое создано человеческим умом и временем. Если 

современный рынок и продолжает развиваться, несмотря на все сопутствующие ему социальные проблемы, 
то этим он во многом обязан именно развитию современного рынка ценных бумаг. Форма ценной бумаги 
имеет целый ряд реквизитов, или разнообразных характеристик, многие из которых обязательны для 
соответствующего вида ценных бумаг и задаются законом. Эти характеристики обычно имеют попарно-
противоположный характер (например, документарная или бездокументарная формы существования ценной 
бумаги), а потому ценные бумаги могут классифицироваться в зависимости оттого, какому признаку из 
соответствующей их пары они отвечают. Совокупность всех этих признаков, собственно, и есть то, что 
отличает один вид ценной бумаги от других ее видов. 

Ключевые слова: ценные бумаги, эмиссионные ценные бумаги, неэмиссионные ценные бумаги, 
документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги, ордерные ценные бумаги. 
 

CLASSIFICATION AND TYPES OF SECURITIES 
Valuable paper is a miracle of the modern market, that is created by the human mind and time. If the modern 

market continues to develop, despite all the accompanying social problems, then it is largely due to the development 
of the modern securities market. The form of a security has a number of details, or various characteristics, many of 
which are mandatory for the corresponding type of securities and are set by law. These characteristics usually have a 
pairwise opposite character (for example, a documentary or non-documentary form of existence of a security), and 
therefore securities can be classified depending on which of the corresponding pair they correspond to. The totality of 
all these features, in fact, is what distinguishes one type of security from its other types. 

Keywords: securities, equity securities, non-equity securities, certified securities, uncertified securities, order 
securities. 
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НАҚШИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ МОЛИЯВӢ ДАР АНДОЗБАНДИИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
 

Гулов Ш.М. Нарзуллоев Х.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити муосир, ки иқтисодиёт дар марҳилаи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ 

қарор дорад, нақш ва аҳамияти хизматрасонии электронӣ зиёд гардидааст. Яке аз роҳҳои 

мувофиқат ба ин низоми бавуҷудомада, андозбандии хизматрасониҳои электронӣ ва 

мувофиқати хизматрасониҳои электронӣ ба ин низом мебошад.Тибқи муқаррароти 

Кодекси андоз хизматрасониҳои электронӣ аз ҷониби шахсони хориҷӣ - миёнаравҳое, ки 

фаъолияти соҳибкориро ҷиҳати ташкили ҳисоббаробаркунӣ бо иштироки шахсони воқеӣ 
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дар асоси шартномаҳои супориш, комиссия, агентӣ ва шартномаҳои дигари ба он 

алоқаманд бо шахсони хориҷии анҷомдиҳандаи чунин хизматрасониҳо амалӣ менамоянд, 

ҳамчун агенти андоз эътироф карда мешаванд.  Мисол, шахси хориҷӣ-ширкати “Яндекс” 

(миёнарав) тавассути ҳамёни электронӣ ба шахси воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

хизматрасониҳои электронии шахсони хориҷӣ -“Google”, “Apple”, “Facebook” ва дигар 

ширкатҳоро пешниҳод менамояд. Шахси воқеӣ тавассути ҳамёни электронии шахси хориҷӣ 

-“Яндекс” бозии пулакии электронии “Google”-ро бо нархи 1180 сомонӣ харидорӣ 

менамояд. Дар чунин сурат, шахси хориҷӣ - “Яндекс” ҳамчун миёнарав агенти андоз ба 

ҳисоб рафта, уҳдадор аст, ки андоз аз арзиши иловашударо ба маблағи 180 сомонӣ ба 

буҷети давлатии Тоҷикистон пардохт карда, ҳисоботи онро ба мақомоти андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод намояд. Мутобиқ ба муқаррароти қисми 4 моддаи 1931 Кодекси 

андоз агар хизматрасониҳои электронӣ бо иштирок дар ҳисоббаробаркуниҳои силсилаи 

пайдарҳамии якчанд шахси ҳуқуқӣ - миёнаравҳо анҷом дода шаванд, дар ин ҳолат агенти 

андоз шахси хориҷӣ – миёнараве дониста мешавад, ки новобаста аз мавҷудияти шартнома 

бо шахсони хориҷии анҷомдиҳандаи чунин хизматрасониҳо дар ҳисоббаробаркуниҳо бо 

шахсони воқеӣ бевосита иштирок менамояд. Ташкилотҳои қарзӣ - молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки дар ҳисоббаробаркуниҳои силсилаи пайдарҳамӣ барои чунин 

хизматрасониҳои электронӣ иштирок намудаанд, барои анҷоми чунин амалиёт ҳамчун 

агенти андоз ба ҳисоб намераванд. Мувофиқи талаботи қисми 1 моддаи 166 Кодекси андоз 

арзиши амалиёти андозбандишаванда дар асоси маблағе, ки андозсупоранда аз мизоҷ ё аз 

ҳар шахси дигар мегирад ё ҳуқуқи гирифтанро дорад, муайян мегардад. Умуман, ҷараёнҳои 

ҷаҳонии табодули рақамӣ босуръат гардида, соҳаҳои нав ба нави фаъолияти инсониро фаро 

мегиранд. Инчунин, рушди технологияҳои нави пешрафта бо суръати баланд амалӣ шуда 

истодааст, ки истифодаи дурусти онҳо рақобатнокии миллиро дар асри XXI муайян 

менамояд. Ин тамоюли нав асоси ҷараёни рақамикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

Аз ин лиҳоз, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки барои ҳифзи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти 

давлат ва таъмини рушди инсонӣ дар асоси таҷрибаи кишварҳои гуногуни дунё тартиб ва 

усулҳои нави андозбандӣ дар иқтисоди рақамиро ҷорӣ намояд. Ҷорӣ намудани 

технологияҳои ҳозиразамони иттилоотӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти 

андоз ба ҳисоб меравад. Бо мақсади сарфаи вақти андозсупорандагон мақомоти андоз 

бештар аз технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ истифода карда, барои дар 

шакли электронӣ бе ҳозир шудани андозсупоранда ба мақомоти андоз ба роҳ мондани 

хизматрасониҳо чораҳо андешида истодаанд. Вобаста ба ин, дар Кумитаи андози назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати таҳлил ва коркарди маълумоти Сарраёсати 

баҳисобгирӣ ва таҳлили даромадҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амал мекунад, ки он маълумот ва ҷадвалҳои таҳлилиро таҳия менамояд. Ба 

хотири беҳтар намудани идоракунӣ ва бо маълумоти зарурӣ ва таҳлилӣ таъмин сохтани 

мақомоти ҳудудии андоз, инчунин, назорати риояи қонунгузории ҷорӣ, раёсат фаъолияти 

корхонаҳои соҳаҳои гуногунро мавриди таҳлил қарор дода, барои қабули хулосаҳои зарурӣ 

ба роҳбарияти Кумитаи андоз ва мақомоти ҳудудии андоз пешниҳод менамояд.  Яке аз 

самтҳои афзалиятноки ислоҳоти иқтисодӣ доир ба беҳтар намудани фазои сармоягзорӣ ва 

соҳибкорӣ, содагардонии расмиёти бақайдигии соҳибкорӣ мебошад. Бо дарназардошти ин 

низом «Равзанаи ягона» барои бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ ҷорӣ шудааст, ки он ба содагардонии расмиёти бақайдгирии субъектҳои 

соҳибкорӣ, таъмини шаффофият, бартарафсозии монеаҳои гуногун дар самти ташкили 

шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ равона шудааст. Хулоса, тамоми амлиётҳое, 

ки ба фаъолияти электронӣ ва андозбандии электронӣ сурат мегирад, бо воситаи бонкҳо 

ташкилотҳои молиявӣ ба амал меояд, нақши ин ташкилотҳо барои заминаҳои мусоид 

фароҳам овардан хеле калон мебошад. Имрўзҳо аз ҷониби тамоми ташкилотҳои қарзӣ 

заминаҳои мусоид барои амалиётҳои ғайринақдӣ фароҳам оварда шудааст, ки ин барои боз 

ҳам равнақ ёфтани фаъолияти электронии субъектҳои иқтисодӣ мусоидат менамояд. 
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НАҚШИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ МОЛИЯВӢ ДАР АНДОЗБАНДИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ 

ЭЛЕКТРОНӢ 

Дар мақолаи мазкур зарурати гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти рақамӣ оварда шуда, 

хусусиятҳои бавуҷудоии андозбандии фаъолияти электронӣ шарҳ дода шудааст. Дар ташкили фаъолияти 

электронӣ ва рушди хизматрасонии электронӣ нақши ташкилотҳои қарзӣ хеле зиёд буда, аҳамияти онҳо 

мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Бо мақсади рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва афзоиши сармоягузорӣ дар 

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон тули солҳои зиёд камбудӣ ва муаммоҳои ҷойдошта бартараф гардида, 

бартарии ислоҳоти лоиҳаи нави Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Инчунин, дар мақола 

хусусиятҳои таъмини рушди инсонӣ дар асоси таҷрибаи кишварҳои гуногуни дунё, тартиб ва усулҳои нави 

андозбандӣ дар иқтисоди рақамӣ оварда шудааст. 

Калидвожаҳо: андоз, сиёсати андоз, андозситонӣ, ташкилотҳои қарзӣ, сиёсати фискалӣ, имтиёзҳои 

андоз, буҷаи давлатӣ. 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГ 

В данной статье подчеркивается необходимость перехода Республики Таджикистан к цифровой 
экономике и разъясняются особенности налогообложения электронной деятельности. Роль кредитных 
организаций в организации электронной деятельности и развитии электронных услуг значительна, и их 
значение анализируется. В целях развития предпринимательства и увеличения инвестиций в Налоговый 
кодекс Республики Таджикистан на протяжении многих лет были устранены существующие недостатки и 
проблемы, а также подчеркнуты преимущества реформы нового проекта Налогового кодекса. В статье также 
представлены особенности человеческого развития на основе опыта разных стран мира, новых процедур и 
методов налогообложения в цифровой экономике. 

Ключевые слова: налог, налоговая политика, налогообложение, кредитные организации, фискальная 
политика, налоговые льготы, государственный бюджет. 

 
THE ROLE OF FINANCIAL CREDIT ORGANIZATIONS IN THE TAXATION OF ELECTRONIC 

SERVICES 
In this article highlights the need for the transition of the Republic of Tajikistan to a digital economy and 

explains the specifics of the taxation of electronic activities. The role of credit institutions in the organization of 
electronic activities and the development of electronic services is significant and their importance is analyzed. In order 
to develop entrepreneurship and increase investment in the Tax Code of the Republic of Tajikistan for many years, 
the existing shortcomings and problems have been eliminated, and the benefits of the new draft Tax Code reform have 
been highlighted. The article also features the features of human development based on the experience of different 
countries around the world, new procedures and methods of taxation in the digital economy. 

Keywords: tax, tax policy, taxation, credit institutions, fiscal policy, tax benefits, state budget. 
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ЊУЌУЌ ВА СИЁСАТ - ПРАВО И ПОЛИТИКА 
 

МАЗМУНИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
 

Расулзода Љањонгир 
Донишгоњи Миллии Тољикистон 

 
Мазмуни муносибатњои њуќуќи гражданї аз њуќуќу уњдадории субъективии 

иштирокчиёни ин муносибатњо иборат мебошад.Мазмуни муносибати њуќуќи субъективї 
хеле гуногун бошад њам, аммо онњо натиљаи хос омадани се гуруњ салоњияти њуќуќии зерин 
мебошанд: а) салоњияти талаб кардан, яъне имконияти аз субъекти уњдадор талаб кардани 
иљрои уњдадории ба зиммаи ў гузошташуда: б) салоњият нисбати амалиёти худ, яъне содир 
кардани рафтори воќеъї ва юридикї; в) салоњият ба њифз, яъне барои њифзи њуќуќ ва 
манфиати ќонунї ба ќувваи зуроварии давлатї такия намуда, аз имконияти маљбуркунии 
давлатї истифода бурдан. Њуќуќи субъективии соњибмулк ба ин мисол шуда метавонад. 
Соњибмулк барои аз дигарон талаб кардани эњтироми њуќуќи моликияташ имконияти 
юридикї дорад. У инчунин њуќуќ дорад талаб намояд, ки нисбати вайронкунандагони 
њуќуќи моликияташ чораи маљбурии давлатї дида шавад. Молик њуќуќ дорад мувофиќи 
хоњишаш молу мулк дошта бошад, аз вай истифода барад, ва ихтиёрдорї намояд. 
Уњдадории субъективї – меъёри рафтори њатмии иштирокчии муносибати њуќуќи гражданї 
мебошад. Моњиятаиш дар он аст, ки субъекти муносибати њуќуќї бояд амалётеро иљро 
намояд, ё баръакс, яъне аз содир кардани амалиёти иљтимоии зараровар худдорї намояд. 
Таркиби (сохти) муносибати њуќуќи гражданї оддї ва муракаб мешавад. Дар муносибати 
њуќуќии содда як тараф танњо њуќуќ ва тарафи дигар танњо уњдадорї дорад. Масалан, 
мувофиќи шартномаи ќарз ќарздињанда танњо њуќуќи пас гардонидани ќарзро талаб ќардан 
дорад. Ќарздор бошад, уњдадор аст, ки ќарзашро адо кунад (ќ.1 м. 827 КГЉТ).  

Байни субъектони муносибати мураккабї њуќуќи аз як факти юридикї якчанд њуќуќу 
уњдадорї ба миён меоянд. Масалан, дар натиљаи бастани шартномаи иљораи манзилии 
давлатї байни иљорагиру иљорадењ якчанд њуќуќу уњдадории субъективї пайдо мешаванд. 
Кироядињанда уњдадор мешавад, ки ба иљорагиранда натанњо манзилро дињад, балки 
таъмири асосии ин объектро њам аз њисоби худ гузаронад. Иљорагиранда бошад, уњдадор 
мешавад, ки манзилро мувофиќи шартнома ва таъиноташ  истифода барад, онро дар њолати 
дуруст нигоњ дорад, аз њисоби худ таъмири љорї гузаронад, иљорапулиро дар ваќташ 
супорад ва ѓайра. Уњдадории субъективии иљорадињанда њуќуќи субъективии иљорагиранда 
ва уњдадории субъективии иљорагиранда њуќуќи субъективии иљорадињандаро ташкил 
медињад. Дар илми њуќуќи гражданї муносибатњоро  тасниф мекунанд, ки ин натанњо 
ањамияти назариявї, балки ањамияти амалї низ дорад. Ба воситаи тасниф доираи њуќуќу 
уњдадорињои тарафњо, санадњои меъёрї њуќуќие, ки ба ин ё он муносибатњои њуќуќи 
гражданї муайян карда мешавад. Вобаста аз хусусияти мазмунашон муносибатњои њуќуќи 
гражданї ба молумулкї ва ѓайри молумулкї људо мешаванд. Муносибатњои молумулки 
њамеша бо масъалаи дар тасарруфи касе будани молумулк (барои мисол ба таври оперативї 
идора шудани хољагї), ё аз љониби касе ба каси дигар додани молу мулк (масалан, тибќи 
шартномаи хариду фуруш, бо роњи меросдињи ва амсоли инњо) вобаста мебошад. 
Муносибатњои њуќуќии ѓайри молумулкї аз истифодабарии неъматњои ѓайри моддї бар 
меояд. Масалан, муносибатњое, ки вобаста ба њуќуќи муалиф нисбати асарњои илмї, 
адабиёт, санъат ё ихтироот ба миён меоянд. Ањамияти амалии ин таснифот дар он дида 
мешавад, ки агар њуќуќу уњдадории молумулкї вайрон шуда бошад, нисбати он нафаре, ки 
ба ќонун итоат накардааст чораљуии хислати моддидошта амалї карда мешавад. Масалан,  
шањраванд ё шахси юридикї њаќ дорад ба воситаи суд талаб намояд, ки маълумотњои шаъну 
шарафи онро бадном кунанда рад карда шавад (агар пањнкунандаи чунин маълумотњо ба 
њаќиќат мувофиќ будани онро исбот накунанд). Агар чунин маълумотњо дар матбуот пањн 
карда шуда бошанд, ба воситаи матбуот низ рад карда шавад. Дар мавридњои вайрон 
кардани дахолатнопазирии њуќуќњои шахсии ѓайри молу мулкии муаллиф, дар сурати 
вафот кардани вай бошад, ворисон ва шахсони дигари салоњиятдор њаќ доранд барќарор 
намудани њуќуќи вайроншударо (дохил намудани ислоњоти дахлдор, дар матбуот ё бо усули 
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дигар дар бораи вайрон кардани њуќуќ эълон  карданро) ё маън кардани нашри асар ё ќатъ 
намудани пањнкунии онро талаб кунанд. Вобаста аз алоќаи байни субъектон, муносибати 
њуќуќи гражданї ба мутлаќ ва нисбї људо мешавад.  Агар  муќобили тарафи њуќуќи 
субъективї дошта доираи номуайяни шахсони уњдадор истода бошад, муносибати њуќуќи 
характери мутлаќ мегирад. Масалан, аз вайрон кардани њуќуќи тасарруфи, истифодабарї 
ва ихтиёрдории соњибмулк бояд дигарон худдорї кунад. 

Агар дар муносибати њуќуќї муќобили тарафи њуќуќи субъективї дошта доираи 
шахсони муайяни уњдадор аниќ истода бошанд, ин намуди муносибати њуќуќиро нисбї 
меноманд. Масалан, муносибатњои њуќуќие, ки аз шартномаи байни шањрвандон ё шахсони 
юридикї ё шањрвнадону шахсони юридикї пайдо мешаванд. Дар њамаи шартнома тарфњо 
доимо маълуманд. Таснифи дигари муносибати њуќуќи гражданї молу мулкї ва уњдадорї 
мебошад. Он муносибатњои њуќуќие ки аз њуќуќи моликият, тасарруфи ва истифодабарии 
амвол пайдо мешаванд, ба гуруњи муносибати њуќуќи молу мулкї дохил мегарданд. Бисёр 
муносибатњои њуќуќие њастанд, ки мазмунашон аз њуќуќи аз тарафи уњдадор талаб кардани 
иљрои ягон амалиёт (Масалан, аз ќарздор талаб кардани пардохти ќарз, аз зараррасон талаб 
кардани тавони зарар ва ѓайра.) мебошад. Муносибатњои њуќуќи уњдадорї шартномавї ва 
ѓайришартномавї мешавад. Масалан, муносибатњои уњдадорие, ки аз бастани њаргуна 
шартномањо њуќуќи гражданї (хариду фуруш, мањсулот супорї, контрактатсия, иљора, бор 
ё мусофиркашонї ва ѓайра.) ба вуљуд меоянд, уњдадории шартномавї мебошанд. 
Муносибатњои уњдадорие, ки дар натиљаи ба њаёт ё саломатї ё амволи шањрванд ё ба молу 
мулки давлатї ё хусусї расонидани зарар ё дар натиљаи наљот додани молу мулки онњо 
пайдо мешаванд, уњдадории ѓайришартномавї мебошанд. Материализми диалектикї њар 
як зуњуротро  натанњо аз назари робитаи мутаќобили ва сабибият, балки аз назари њаракат, 
таѓйирот ва тараќќиёт, аз назари пайдоиш ва барњам хурдан њам бањо медињад. Ин ќоида 
ба муносибати њуќуќї њам дахл дорад. Бинобар ин муносибатњои њуќуќиро дар њаракат 
бањо дода, дида баромадан зарур аст. Муносибатњои њуќуќї дар њолати бетаѓйир 
намеистанд. Баробари пайдо шудани факти юридикї онњо пайдо мешаванд, таѓйир меёбанд 
ё ќатъ мегарданд. Асос ё сабаби пайдо шудан, таѓйир ёфтан ё ќатъ гаштани муносибати 
њуќуќї гражданиро дар илми њуќуќи граждани факти  юридикї меноманд.  

Вобаста аз таркибаш факти юридикї содда ва муракаб мешавад.  Агар барои пайдо 
шудан ё таѓйир ёфтан ё ќатъ гаштани муносибати њуќуќї танњо як амалиёти юридикї кифоя 
бошад, инро факти юридикии содда мешуморанд. Масалан, барои бо пули наќд бастани 
шартномаи хариду фуруш розигии тарафњо нисбати шартњои шартнома бас аст. Баъзан 
барои пайдо шудани муносибати њуќуќї паси њам якчанд амалиётро иљро кардан лозим 
меояд, яъне дар чунин мавридњо факти юридикї характери муракабро мегирад. Масалан, 
шартномаи хариду фуруши амволи ѓайриманќул бояд дар шакли хаттї баста шуда, ба 
ќайди давлатї гирифта шавад (м. 581-582 КГЉТ). Вобаста аз он ки факти юридикї аз иродаи 
субъектонаш  вобаста аст ё не, факти юридикї ба њаракат (амалиёт) ва њодиса  људо 
мешавад. Пайдо шудани њодисаи юридикї аз иродаи иштирокчиёни муносибати њуќуќї 
вобастагї надорад. Њодиса танњо дар њамон маврид сабаби пайдо шудан, таѓйир ёфтан ё 
ќатъ гаштани муносибати њуќуќи гражданї мегардад, ки агар дар меъёри њуќуќї пешбинї 
шуда бошад. Масалан, агар њавлии истиќоматї дар натиљаи њодисаи табии нобуд шавад, 
соњибмулк аз маќомоти суѓуртавї товони зарарро ба шарте гирифт наметавонад, ки 
объекти нобудшуда суѓурта бошад. Ба њодисаи юридикї натанњо он фактњое дохил 
мешаванд, ки дар як ваќти муайян пайдо шудаанд (таваллуд, марг, заминљунбї ва ѓайра), 
балки њолатњое низ њастанд, ки бе танаффус вуљуд доранд.  Масалан, њолати хешигарии 
барои вориси асос мешаванд. Дар њолатњои бо ќонун пешбинишуда фарзандон вориси 
падару модар, падару модар-вориси фарзандон шуда метавонанд. Дар навбати худ ин 
њаракат ба амалиётњои (њаракатњои) ќонунї ва ѓайриќонунї људо мешавад. Њаракатњои 
(амалётњои) ѓайриќонунї ба талаботи ќонун ё дигар санадњои меъёрї зид мебошанд. Бо 
њамин сабаб нисбати шахсоне ки амалётњои ѓайриќонунї содир кардаанд, чорањои 
маљбурии њуќуќии гражданї дида мешаванд.  Масалан, агар шахси пањнкунандаи 
маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибори кории шањрвандонро паст мекунад, агар дурустии 
чунин маълумот исбтот карда натавонад, шањрванди зарардида њаќ дорад аз тарафи суд 
радияи чунин маълумот ва руёнида гирифтани товони зиёнро талаб кунад (м. 174 КГЉТ). 
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Амалиётњои ќонунї ба талаботи ќонунгузории гражданї мувофиќ мебошад.  Аммо 
моњияти юридикии онњо якхела нестанд. Бо њамин сабаб чунин њаракатњо вобаста аз 
ањамияташон ба рафтори юридикї ва акти юридикї таќсим карда мешаванд. Рафтори 
(амалиёти) юридикї чунин амалёте мебошад, ки новобоста, баъзан њатто баръакси маќсади 
шањрванди рафтори юридикї содиркарда, оќибати њуќуќи гражданї пайдо мекунанд. 
Масалан, эљоди, асар, кашфиёт ва ихтироот баъзан новобаста  аз маќсади муаллиф сабаби 
пайдо шудани муносибатњои њуќуќї муалифї мегардад. Шахсе, ки ашёи гумшударо  
ёфтааст, ќатъи назар аз маќсадаш, вазифадор аст соњиби ашё ё дигар шахси ба у шиносро 
ки њуќуќи гирифтани молро дорад, огоњ созад ва ба ин шахс ашёро баргардонад. Агар ашё 
дар бино ё наќлиёт ёфт шуда бошад, он бояд ба намояндаи соњиби ин бино ё воситаи 
наќлиёт супорида шавад. Ањди юридикї чунин амалиёти ќонуние мебошад, ки бо нияти 
пайдо кардан, таѓйир додан ё ќатъ гардонидани оќибати юридикии муайян содир карда 
шудааст. Санадњои маъмурї ва ањдњо ба ин гуруњи муносибатњои њуќуќи гражданї дохил  
мешаванд. Санадњои маъмурї доимо бо маќсади пайдо кардани оќибати њуќуќї маъмурї 
ќабул карда мешаванд. Бо њамин сабаб аксарияти санадњои маъмурї сабаби пайдо гаштани 
муносибатњои њуќуќи маъмурї меграданд, аммо баъзе њолатњое мешаванд, ки чунин 
санадњо сабаби пайдо шудани оќибати њуќуќи гражданї њам мегардад. Масалан, ордери 
хона натанњо сабаби байни ордер дињандаю гиранда пайдо шудани  муносибати њуќуќї 
маъмурї мегардад, балки барои бастани шартномаи иљораи манзил низ асос 
мегардад.Фарќияти ањд аз факти юридикї пеш аз њама дар он аст, ки ањд доимо бо нияти 
пайдо шудани оќибати њуќуќии гражданї баста мешавад. Дар м. 178 КГЉТ зикр шудааст, 
ки “амалї” шањрвандон ва шахсони юридикї, ки ба муќаррар намудан таѓйир додан ё ќатъ 
намудани њуќуќу уњдадорињои гражданї равона гардида аст, ањд дониста мешавад. Тамоми 
шартномањо (масалан, мањсулотсупорї, туњфа, пудрат ва ѓайра), эълон кардани озмун, 
васият ва дигар амалиёти ќонунї, ки субъектони њуќуќи гражданї бо маќсади пайдо 
шудани оќибати муайяни њуќуќи граждани содир мекунанд, ба ањд дохил мешаванд. 
Умумияти байни ањд ва актњои маъмур њамчун факти юридикии њуќуќи гражданї дар он 
аст, ки онњо амалиёти ќонунї буда, бо маќсади ба вуљуд овардани ягон оќибати муайяни 
њуќуќи граждани содир карда мешаванд. Ин њолатро ќайд намуда, набояд аз хотир 
баровард, ки байни онњо фарќиятњои зерин вуљуд дорад. 

а) актњои маъмурирро танњо маќомоти њокимият ё воњидњои марзї – маъмурї 
мебароранд. Ањдњо бошанд, субъектони њуќуќи гражданї мебошад; 

б) актњои маъмурие, ки барои ба вуљуд овардани муносибати њуќуќи гражданї равона 
карда шудаанд, доимо оќибатњои њуќуќи маъмурї њам пайдо мекунанд. Ањдњо бошанд, 
сабаби пайдо шудани танњо оќибатњои њуќуќи гражданї мешаванд; 
в) маќомоте, ки барои ба вуљуд овардани муносибатњои њуќуќи гражданї амалиётеро ба 
вуљуд меоварад, худашон њељгоњ иштирокчии муносибати њуќуќи гражданї намешаванд. 
Субъекте, ки бо маќсади муќарар кардани муносибатњои њуќуќи гражданї ањд мебандад, 
њатман иштирокчии њамин муносибат мегардад.  

Њамин тавр, фактњои юридикї дар њуќуќи граждани ба чунин гуруњњо таќсим 
мешаванд: 

 а) воќеъа ва њаракат (амалиёт); 
 б) њаракатњои (амалиётњои) ќонунї ва ѓайри ќонунї; 
в) рафторњои юридикї ва актњои юридикї 
г) актњои маъмуриїва ањд 
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МАЗМУНИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
Мазмуни муносибатњои њуќуќи гражданї аз њуќуќу уњдадории субъективии иштирокчиёни ин 

муносибатњо иборат мебошад. Вобаста аз хусусияти мазмунашон муносибатњои њуќуќи гражданї ба 
молумулкї ва ѓайримолумулкї људо мешаванд. Муносибатњои молумулкї њамеша бо масъалаи дар тасарруфи 
касе будани молумулк (барои мисол ба таври оперативї идора шудани хољагї), ё аз љониби касе ба каси дигар 
додани молу мулк (масалан, тибќи шартномаи хариду фуруш, бо роњи меросдињи ва амсоли инњо) вобаста 
мебошад. 

Калидвожањо:  Кодекси гражданї, муносибатњои њуќуќи  гражданї  шањрвандони Љумуњурии 
Тољикистон, мазмун, мафњум, моњият, уњдадорї.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Содержание гражданско-правовых отношений состоит из прав и субъективных обязанностей 
участников этих отношений. В зависимости от характера содержания гражданско-правовые отношения 
подразделяются на имущественные и неимущественные. Отношения собственности всегда связаны с 
владением имуществом (например, оперативное управление домашним хозяйством) или передачей 
собственности кем-либо другим (например, по договору купли-продажи, наследования и т. д.). 

Ключевые слова: Гражданский кодекс, гражданско-правовые отношения граждан Республики 
Таджикистан, содержание , понятие, сущность, обязанности. 

 
CONTENT OF CIVIL LAW RELATIONS 

The content of civil law relations consists of the rights and subjective obligations of the participants in these 
relations. Depending on the nature of the content, civil law relations are divided into property and non-property. 
Ownership relations are always associated with the ownership of property (for example, the operational management 
of the household) or the transfer of property by someone else (for example, under a contract of sale, inheritance, and 
then.). 

Keywords: Civil code, civil relations of citizens of the Republic of Tajikistan, concept, сontent, essence, duties. 
 

Сведения об авторе: Расулзода Джахонгир - магистрант 2-го курса юридического факультета Таджикского 
национального университета, Республики Таджикистан, г.Душанбе, ул. Айни 44, Телефон: 992 900041520. E-
mail: rasulzodajahongir@gmail.com 
Information about the author: Rasulzoda Jahongir 2-nd year master`s student of Faculty of Law of the Tajik National 
University, Dushanbe c., Ayni 44 st. Phone: 992 900041520 E-mail: rasulzodajahongir@gmail.com 

 
 

ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ МАЊКУМШУДАГОН БАР АСОСИ ЌАВОНИНИ АФЃОНИСТОН 
ВА ДИГАР ЭЪЛОМИЯЊОИ ЉАЊОНЇ 

 
Расулуѓлу Њидоятуллоњ 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Риояи њуќуќи башар. Асли инсоният ва каромати инсонї асоси шаръї дорад, ки ин асл 
ба илњом аз шариат ва дигари эъломияњои љањонї, монанди Эъломияи љањонии њуќуќи 
башар ва эъломияњои љањонии исломии њуќуќи башар дар тамоми ќавонини мављуда дар 
љањон ба хотири њифзи њуќуќи башар дарљ гардидааст ва аз љумлаи њуќуќи мањкумшудагон 
мебошад, њеч касе набояд ин њаќро аз мањкумшуда нисбати ин ки салби озодї шудааст, 
бигирад. Ин њаќ дар мавриди мањкумшуда дар ќонуни Љумњурии Исломии Афѓонистон як 
моддаи мустаќил буда, чунин муќаррар шудааст: «Коркунони мањобис, додгоњњо, ќузот ва 
соир ашхосе, ки ба навње аз онњо бо мањбусин ва ашхоси тањти тавќиф, дастёри ислом ва 
њуќуќи башарро риоя намуда, бо онњо бидуни дарназардошти ќавм, тобеият, мазњаб, дин, 
нажод, ранг, љинсият, забон, мавќеияти иљтимої ё сиёсї ва соир мулоњизоти табъизї, таври 
бетарафона бархўрд намоянд» [2]. Шароити маишии мањбусин аз тарафи идороти мањобис 
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ва таќифхонањо тавре фароњам мешавад, ки таъсироти љонибдорона надошта бошад ва зоеи 
њуќуќ ва љилавгирї аз адои онњо дар мањбас нагардад [2]. 

Адами мањдудият. Њуќуќи мањкумшудагон он чунон ки дар ќонун пешбинї 
гардидааст, кам намегардад, бояд аз тарафи иљрокунандагони ќонун барояшон дода шавад 
ва мањдуд нагардад, магар ќонунгузор барои тадобири эњтиётї баъзе мањдудиятњоро дар 
њуќуќи мањкумшудагон ќайд кардааст, ки дар сурате истисної мешавад, ки ин њуќуќ коњиш 
пайдо кунад, албатта, барои муддати мањдуд ва начандон зиёд, баъд аз рафъи мушкилї 
њуќуќиашон дубора иода карда мешавад. Адами мањдудияти вазъи њуќуќии мањкумшудагон 
дар ќонуни Љумњурии Исломии Афѓонистон чунин баён гардидааст: «Њуќуќе, ки мутобиќи 
ањкоми ин ќонун барои мањбусин пешбинї гардидааст, аз тарафи омирони мањбас мањдуд ё 
салб шуда наметавонад, магар ин ки назм, тартибот ва амнияти мањбус ё тавќифхона дар 
хатар бошад. Дар ин сурат вазири адлия метавонад ин њуќуќро ќисман барои муддати 
муваќќат мањдуд намояд. Далоили мањдудияти њуќуќ дар парвандањои марбут дарљ 
мегарданд [2]. Коркунони мањобис метавонанд дар њолати истисної, ба манзури љилавгирї 
аз хатароти эњтимолї тадобири эњтиётии мундариљи банди 1 моддаи 4 иттихоз ва дар 
муддати 24 соат тайиди раиси умумии мањобис ва вазири адлияро дар ин замина ахз 
намоянд ва ба волї гузориш дињанд [2]. 

Бархўрди муносиб бо мањкумшудагон. Њар касе, ки ба ном инсон бошад, чи дар њолати 
озодї ва ё њам салби озодї ва мањдуд шудани иродаи худ, таќозои бархўрди муносибро 
нисбат ба худаш аз дигар инсонњои озод дорад, ки бояд ба вай мисли як инсон, ки хаторо 
муртакиб шудааст ва муљозот њам гардидааст ва дар њоли гузаронидани замони мањкумияти 
худ аст бархўрд сурат нагирад, балки ба њайси як инсон бо дарназардошти вазъи њуќуќиаш 
бархўрди муносиб сурат бигирад, то ки рафтори инсонњои озод боиси таѓйир дар аќида ва 
рафтори фикрии мањкум эљод карда ва баъд аз озодї як шањрванди хуб дар љомеа 
баргардад, на ин ки нисбати бадрафтории љазодињандагон аќидањои бештар гирифта, баъд 
аз озодї дубора даст ба љиноят зада, хавнок гардад, дар заминаи ќонуни Љумњурии 
Исломии Афѓонистон чунин сароњат дорад. Коркунони мањобис мукаллафанд бо мањбусин 
тавре бархўрд намоянд, ки баъд аз рањої, эшон ба њайси шањрвандони тобеи ќонун вориди 
љомеа гарданд [2].  

Тамрин ва варзиш барои нигањдории саломатї. Инсон барои саломатии худ ниёз ба як 
силсила корњои лозим дорад, ки аз љумла тамрин кардан ва варзиш намудан љузъи њамин 
барномањои зиндагї мебошанд, ки барои њар инсони озод ва ѓайри озод, хурду калон, 
мањкумшуда ва ѓайримањкумшуда лозимї мебошад, ки битавонад сињатии худро аз осеб 
дидан ва ё њам мубтало шудан ба амрозњои дарунї ва берунї дар амон нигањ дорад. 
Мањкумшудагон, ки дар ќайд ба сар мебаранд, низ тибќи ќонуни Љумњурии Исломии 
Афѓонистон аз ин њаќ бархўрдор њастанд ва кадом мањдудияте барои мањкумшудагон дар 
ќонун вуљуд надорад ва дар ќонун чунин сароњат дорад: «Мањбусин њаќ доранд рўзона 
барои муддате, ки њадди аќал ду соат дар фазои озод гаштугузор намоянд ё тамриноти 
варзиширо иљро намояд, омири мањбус метавонад ин муддатро дар њолати хос ва истисної 
муддате, ки камтар аз як соат набошад, коњиш дињад. Дар ин сурат омири мањбас мукаллаф 
аст аз иљрооти хеш додситони марбутро огоњ созад» [2]. 

Дастрасї ба хизматрасонии сињї. Идороти мањбас бояд хадамоти сињии ройгонро ба 
мањбусон дар њамкорї бо Вазорати сињатии омма фароњам намоянд [2]. Дар сурате ки 
муолиљаи маризи мањбус дар маркази сињатии дохили мањбас номумкин бошад, 
кормандони мањбас метавонанд ба асоси пешнињоди духтури муваззаф маризро ба 
шифохонаи муносиби берун аз мањбас интиќол ва додситони марбутро бо маќсади таъмини 
амнияти вай фароњам намоянд [2]. Духтур мукаллаф аст љињати риояи ќавоиди умумї ва 
њифзи саломатї ѓизои рўзмарраро назорат ва њадди аќал ду бор дар њафта утоќњои будубош 
ва хадамоти мањбусинро муоина намояд [2]. Таълим ва тарбия. Омўхтан, аз љумлаи њуќуќи 
шаръї ва ќонунии њар инсон аст. Њељ фарде наметавонад ин њуќуќи додашударо аз инсонњо 
салб кунад ва ё њам монеи фарогирии ин њаќ гардад, магар ин ки худ шахси њозир ба 
истифода кардани ин њаќќи хеш намебошад. Ин њуќуќ барои њар шахси озод ва ѓайри 
мањкум ва барои шахси мањкумшуда низ мебошад. Албатта, чигунагии иљрои ин њуќуќ 
барои мањкумшудагон мумкин дар кишварњои љањон мухталиф бошад, аммо дар Љумњурии 
Исломии Афѓонистон ин њаќ барои мањкумшуда дар назар гирифта шудааст ва бидуни 
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дарназардошти кадом мањдудияте, њар мањкумшуда метавонад баъд аз фароњам шудани 
шароити лозими таълимї аз њама имконот истифода барад [2]. Иртибот бо оила ва 
хешовандон. Мањбусин дар мањалоти хос тањти назорати муваззифин аз тариќи мулоќотњо, 
почта ва соир васоиле, ки назмро бар њам назананд, метавонанд бо оила ва хешовандони 
хеш дар тамос бошанд. Омирини мањбас метавонанд ба асоси иљозаи хаттии додситон ё 
мањкамаи марбут, муросилот ва мукотиботи мањбусинро назорат намуда, мавриди бозрасї 
ќарор дињанд [2]. Таълим ва омўзиши касбї. Зиндагиии иљтимої доштани касбу корро таќозо 
менамояд. Инсонњои озод ба хотири њамин касбу кор чи буњронњоеро ба башар халќ 
кардаанд, ки њама шоњид њастем. Барои инсонњои мањкумшуда низ ин ѓариза вуљуд дорад. 
Бояд касб ва шуѓл ёд бигирад ва ба хотири зиндагии вопасини баъд аз озодии худ ва 
таъмини маишати худ ва хонаводаи худ касбе дошта бошад, ки битавонад аз он тариќ умре 
маишат кунад, замоне ин амр муњол аст, ки заминаи фарогириро давлат ва 
иљрокунандагони ќонун барои шахси мањкумшуда муњайё созанд ва василањои мавриди 
заруратро барояш фароњам кунанд, ки дар ин замина ќонунгузори Љумњурии Исломии 
Афѓонистон бетавваљуњ набудааст [2]. Кор ва гирифтани дастмузд. Идороти мањобис 
метавонанд фаъолиятњои саноатї ва зироатии мањобис марбутро ба тариќи тасаддињо 
давлатї ва ширкатњои хусусї танзим намоянд. Соати кор ва рухсатињо мутобиќи ањкоми 
Ќонуни кор муќаррар мегарданд. Мањбусини зироатпеша, њунарпеша ва саноаткор аз соир 
корњои маъмулї озод буда, метавонанд мутобиќи касб ва пешаи худ корњои марбутаро 
анљом дињанд [2]. Адои маносики динї ва мазњабї. Мањбусин ва ашхоси тањти таќиф њаќ 
доранд ибодат ва маносики динї ва мазњабиро бо риояи њуќуќи дигарон озодона адо ва 
таълимоти динии хешро касб намоянд [2]. 

Муфоњимаи зарурї дар њолатњои хос. Мањбусин њаќ доранд аз духул ё интиќолашон 
ба мањобис ба наздикони марбут иттилоъ дињанд [2]. Масъулини мањобис мукаллафанд дар 
сурати дарёфти иттилоъ, ба мањбусин аз вафот ва ё маризии хатарноки наздиконашон 
бетаъхир иттилоъ дињанд. Наздикон ба ин тариќ муайян шудаанд: завља, шавњар, падар, 
модар, фарзанд, бародар, хоњар, падаркалон, модаркалон, набера, хусур ва хушдоман [2]. 
Масъулини мањоким вазифадоранд аз вафот ё маризии хатарноки мањбусин ба наздикони 
онњо иттилоъ дињанд [2]. 

Тадфини мањкумшуда. Њар гоњ мањбус вафот кард, љасади вай ба наздиконаш дода 
мешавад, дар сурати набудани наздикон ё имтинои онњо аз таслими баъд аз муоинаи тиббии 
адлї, майит тавассути идораи мањбас дафн мегардад ва харољоташ аз љониби идороти 
мањобис пардохта мешавад [2]. 

Рухсатї. Дурї аз иљтимоъ сабаби фаромўшї мешавад, бояд барои ин ки битавонем 
худро дубора дар зењнияти мардум ва иљтимоъ њак намоем, лозим аст, ки баъзан ба дидани 
наздикони хеш равем. Аммо ин амр барои мањкумшудагон корест душвор, чунки дар ќайди 
ќонун њастанд ва бидуни иљозаи ќонун наметавонанд коре бикунанд. Ќонунгузор барои ин 
ки инсон аст ва ниёзи муошират дорад, мањкумшудагонро аз ин њуќуќ мањрум накардааст 
ва барои мањкумшудагон низ њаќќи рафтан ба иљтимоъро дарљи ќонун намудааст. 

Шикоёт. Мањбусин њаќ доранд ба омирони мањобис, раиси умумии мањбас, додситон 
ва вазири адлия, Комиссияи мустаќили њуќуќи башари Афѓонистон ва Шўрои миллї 
шикояти шифоњї ва хаттии хешро таќдим намоянд. Шикояти хаттї ќабл аз расидагї дар 
дафтари марбут сабт мегардад [2]. Шикоят ва аризае, ки додситон мањоким ва соир идороти 
давлатї дахл дорад, тавассути идораи мањбаси марбут дар муддати 24 соат таври 
мањрамона ба идораи марбут ирсол мегардад [2]. Марољеи мундариљи бандњои 1, 2 ин модда 
мукаллафанд дар мавриди рафъи шикоёт дар њудуди ањкоми ќонун чорањои зарурї 
андешанд. 

Тањияи репортаж ва иљозати гирифтани акс ва филм аз мањкумшудагон. Тањияи 
репортажи пурсарусадо, гирифтани акс ва филм аз мањбас таќифхонањо ва ашхоси мазнун, 
муттањам, мањкум ва тавассути хабарнигорон ва расонањо ба иљозаи ашхоси мазнун, 
муттањам ва мањкум иљозат дода мешавад. 

Мулоќоти мањкумшудагон бо атфолашон. Давлат мукаллаф аст заминаи њузури 
атфолро, ки ба њамроњи модарон ва падаронашон дар дохили мањбас ба сар мебаранд, то 
синни њафтсолагї дар мањалли махсус ба гунае фароњам намояд, ки волидайн битавонанд 
дар тўли шабонарўз кўдаки худро мулоќот намоянд. 
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Иттилоъ ба наздикони мањкумшуда ба эъдом. Идораи мањбас мукаллаф аст таърихи 
иљрои њукми эъдомро ба иттилои наздикони мањкумшуда ва вакили вай бирасонад. 

Мулоќоти наздикони шахси мањкумшуда ба эъдом. Наздикони шахси мањкумшуда 
метавонанд як рўз ќабл аз иљрои њукми эъдом бо ў мулоќот намоянд. 

Фароњамоварии тасњилоти маросими динї барои шахси мањкумшуда ба эъдом. Њар гоњ 
дин ё мазоњиби шахси мањкумшуда анљоми маросими хосро талаб намояд, муваззафини 
идораи мањбас мукаллафанд тасњилоти лозимро барои ў фароњам намоянд. 

Таъхири иљрои эъдом то ду сол баъд аз таърихи вазъи њамл. Њар гоњ шахси мањкум ба 
эъдом зани њомила бошад, иљрои њукм то ду сол баъд аз таърихи вазъи он ба таъхир андохта 
мешавад. 
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ МАЊКУМШУДАГОН БАР АСОСИ ЌАВОНИНИ АФЃОНИСТОН ВА ДИГАР 

ЭЪЛОМИЯЊОИ ЉАЊОНЇ 
Дар маќолаи мазкур аз вазъи њуќуќии мањкумшудагон ба зиндон дар ќонунгузории Љумњурии Исломии 

Афѓонистон сухан меравад. Масъалаи мазкур риояи њуќуќи башар, адами мањдудияти њуќуќи мањкумшуда, 
бархўрди муносиб бо мањкумшудагон, тамрину варзиш барои саломатї, дастрасї ба хадамоти сињї, омўзишу 
парвариш, иртибот бо оила ва хешовандон, таълим ва њолоти хос, тадфини мањкумшуда, рухсатї, шикоёт, 
тањияи гузориш ва иљозати гирифтани аксу филм аз мањкумшудагон, мулоќоти мањкумшудагон бо 
кўдаконашон, иттилоъ ба наздикони мањкумшуда ба эъдом, мулоќоти наздикони шахси мањкумшуда ба 
эъдом, фароњамоварии тасњилоти маросими динї барои шахси мањкумшуда ва таъхири иљрои эъдоми зан то 
ду сол баъд аз таваллуди кўдакро дар бар мегирад. 

Калидвожањо: мањкумшудагон, њуќуќи башар, таълим ва тарбия, адами мањдудияти њуќуќи 
таъйиншудаи ќонунї. 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ НА ОСНОВЕ АФГАНСКИХ И ДРУГИХ МИРОВЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЙ 

В данной статье рассматривается правовой статус лиц, приговоренных к тюремному заключению в 
законодательстве Исламской Республики Афганистан. В статье речь идет о соблюдении прав человека, 
ограничении прав осужденных, об адекватном подходе к заключенным, о контактах и занятиях спортом 
заключенных, доступе к услугам помощи, образовании и воспитании, общении с семьей и родственниками, 
образовании и случаях лишения свободы, разрешении пыток, получить интервью и разрешение на снимки 
фото из мест лишения свободы, свидание осужденных с детьми, информировании родственников 
заключенных об их правах, разрешение о проведении религиозного обряда для заключенных и обязанности 
женщин-осужденных, живущих до двух лет после рождения ребенка в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: заключенные, права человека, образование и воспитание, Закон, правовой статус. 
 

LEGAL STATUS OF CONVICTS BASED ON AFGHAN AND OTHER WORLD DECLARATIONS 
This article examines the legal status of people sentenced to prison in the legislation of the Islamic Republic of 

Afghanistan. The article deals with the observance of human rights, restrictions on the rights of convicts, an adequate 
approach to prisoners, contacts and sports activities of prisoners, access to assistance services, education and 
upbringing, communication with family and relatives, education and cases of deprivation of liberty, permission to 
torture, getting interviews and permission to take photos from places of detention, meeting convicts with children, 
informing relatives of prisoners about their rights, permission to conduct religious rites for prisoners and the duties of 
female convicts, living up to two years after the birth of a child in places of deprivation of liberty. 

Keywords: prisoners, human rights, education and upbringing, Law, legal status. 
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МАФҲУМ ВА НАМУДҲОИ ШАХСОНИ СЕЮМ ДАР МУРОФИАИ ГРАЖДАНӢ 

 

Раҳмонов Б.Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ба  ғайр аз субъектоне, ки дар  мурофиаи  гражданӣ  ба  сифати  даъвогарон  ва  ҷавобгарон  

иштирок  мекунанд, дар  ҳал  намудани  баҳси  байни  онҳо  мумкин  аст, ки  дигар  шахсон  низ  

манфиатдор  бошанд, ки  метавонад  дар  мурофиа  ба  сифати  шахсони  сеюм  баромад  

намоянд.Шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  гражданӣ – ин  чунин  шахсони  дар  парванда  

иштироккунандае  мебошанд, ки  ба  парвандаи  аллакай  дар  суд  оғоз  кардашуда  барои  ҳимояи  

ҳуқуқҳо ё манфиатҳои  қонунии  худ, ки бо  манфиатҳои  тарафҳои  аввалӣ  мувофиқ  намеоянд, 

дохил  мешаванд  ва ё  ҷалб  карда  мешаванд, чунки  ҳалномаи  суд  аз  рӯи  парванда  метавонад  

ба  ҳуқуқу  манфиатҳои  онҳо  низ  таъсир  намояд. Истеҳсолоти  даъвогӣ  бидуни  даъвогар  ва  

ҷавобгар  маъное  надорад: баҳси  ҳуқуқии пайдошудаи  байни  онҳо  предмет  ва  мушаххасоти  

мурофиаро  муайян  менамояд. Инчунин  ҳолатҳое  вуҷуд  дорад, ки  ҳалли  баҳси  моддӣ – ҳуқуқӣ  

байни  даъвогар  ва  ҷавобгар  дар  ҳоли  ҳозир ё ин  ки  дар  оянда  ба  ҳуқуқҳои  моддии  бархе  

аз  шахсон  дар  шакли  муайян, мустақим  ва ё  бавосита, ки  бо  муносибатҳои  ҳуқуқӣ  алоқаманд  

буда, предмети  мурофиа  мебошад, таъсири  худро  мерасонад. Махсусан  дар  чунин  ҳолат  дар  

парванда  иштироки  шахсони  сеюм  мумкин  мегардад. Умуман, номгузории  “шахсони  сеюм”  

маънои  онро  дорад, ки  онҳо  дар  муносибат  бо  баҳси  судӣ  ба  сифати  шахсони  сеюм  баромад  

мекунанд  (даъвогар – шахси  якум, ҷавобгар – шахси  дуюм), яъне  онҳо  наметавонанд  дар амал  

ташаббускори  мурофиаи  гражданӣ  бошанд: онҳо  ҳамеша бо  ташаббуси  даъвогар  дар  

мурофиаи  оғозгардида  пайдо мешаванд. Чунончи  шахсони  сеюм  ба  таври  юридикӣ  бо  

предмети мурофиа алоқаманд  мебошанд, барои  онҳо  дар  парванда  манфиат  доштан  хос 

мебошад. Вобаста  ба  қонунгузории  Федератсияи  Россия  ду  намуди  шахсони  сеюм  вуҷуд  

дорад: а) шахсоне, ки  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  мекунанд  (моддаи  

42  КМГ); б) шахсоне, ки  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намекунанд  

(моддаи 43 КМГ). Дар  воқеъ  ин  институтҳои  мурофиавӣ, танзимкунандаи  мақоми  ду  субъекти  

мустақилона, ки  дар  парвандаи  мурофиаи  гражданӣ  иштирок  мекунанд, ба  ҳисоб  меравад. 

Шахсони  сеюме, ки  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  мекунанд, метавонанд  

ба  парванда  пеш  аз  қабули  қарори  суди  зинаи  якум  ворид  шаванд. Онҳо  аз  тамоми  ҳуқуқҳо  

истифода  мебаранд  ва  дорои тамоми  ӯҳдадориҳои  даъвогар  мебошанд  (қисми 1 моддаи 42 

КМГ).  Шахсони  сеюме, ки  талаботи  мустақилона  пешниҳод  мекунанд, бо  предмети  мурофиа  

имконияти  пайдо  шудани  асосҳои  гуногуни  ҳуқуқҳои  моддии  табииро  доранд. Ҳамчунин  

манфиатҳои  молӣ  ва  ғайримолӣ  метавонад  объекти  гуногуни  муносибатҳои  моддӣ - ҳуқуқӣ  

бошад. Ин  боиси  он  мегардад, ки  қисми  даъво  ва  имконияти  баррасии  даъвои  даъвогар  ва  

даъвои  шахсони  сеюм  дар  як  парванда  имкон  дошта  бошад. Мустақилияти  талабот  нисбати  

предмети  баҳс  аз  робитаҳои  моддӣ – ҳуқуқие, ки  дар  он  шахсони  сеюм  иштирок  мекунанд,  

вобастагӣ  дорад. Қайд  кардан  ба  маврид  аст, ки  дар  зери  истилоҳи  предмети  баҳс  чӣ  

фаҳмидан  мумкин  аст. Барои  аниқ  муайян  кардан  маълум  менамоем, ки  сухан  дар  бораи  

робитаи  шахси  сеюм  оид ба баҳси  ҳуқуқӣ  меравад, ки  иштирокчиёни  асосии  он  даъвогар  ва  

ҷавобгар  мебошанд. Баҳс  дар  бораи  ҳуқуқ – ин  ҳаммаънои  дараҷаи  “муносибатҳои  моддӣ – 

ҳуқуқии  баҳснок”  мебошад. Предмети  чунин  муносибати  моддӣ – ҳуқуқӣ  манфиати  аниқи  

молӣ  ва ё ғайримолӣ  ба  шумор  меравад, ки  дар  ин  замина  ба  вуҷуд  омадани  ҳуқуқ  ва  

ӯҳдадориҳои  моддӣ  ба  миён  меояд. 

Шахсони  сеюме, ки  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намекунанд, 

метавонанд  то  қабули  қарори  суди  марҳилаи  якум  аз  тарафи  даъвогар ё ҷавобгар  вориди  

парванда  шаванд, агар  ин  ба  ҳуқуқ  ва ё ӯҳдадориҳои  яке  аз  тарафҳо  таъсири  худро  расонад. 

Имконияти  иштироки  шахсони  сеюм  дар  мурофиа, ки  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

намекунанд, чунин  шартгузорӣ  карда  шудааст: 

  - онҳо  субъекти  муносибатҳои  баҳсноки  моддӣ – ҳуқуқӣ  ба  ҳисоб  намераванд;   

-- онҳо  субъекти  дуюминдараҷаи  яке  аз  тарафи баромадкунанда  оид  ба  муносибатҳои  

моддӣ – ҳуқуқӣ  мебошанд; 
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-- муносибатҳои  моддӣ – ҳуқуқие, ки  шахсони  сеюмро  бо  яке  аз  тарафҳо  ҳамоҳанг  

месозад, предмети  мурофиа  ба  шумор  намеравад; - - инчунин  муносибатҳои  моддӣ – 

ҳуқуқие  вуҷуд  дорад, ки  шахсони  сеюм  бо  муносибатҳои  моддӣ – ҳуқуқие, ки  дар  он  

иштирок  карда, предмети  мурофиаро  ташкил  медиҳанд. 

Вобаста  аз  он, ки  хусусияти  манфиатдорӣ  ба  натиҷаи  баҳси  байни  тарафҳои  аввалӣ  

гуногун  буда, метавонад, қонунгузории  мурофиавии  амалкунанда  ду  намуди шахсони  сеюмро  

фарқ  мекунад: шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

мекунанд; шахсони  сеюме, ки  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд. 

Шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақил  пешниҳод  мекунанд.  Шахсони  сеюме, 

ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намудаанд, метавонанд  ба  

мурофиа  то  қабул  намудани  санади  судӣ  аз  рӯйи  парванда  аз  ҷониби  суди  марҳилаи  якум  

ҳамроҳ  карда  шаванд. Судя  ҷиҳати  эътироф ё рад  намудан  ба  сифати  шахсони  сеюме, ки  

нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  менамоянд, таъинот  қабул  мекунад. 

Нисбат  ба  ин  таъиноти  суд  шахсони  иштирокчии  парванда  метавонанд  шикояти  хусусӣ  

пешниҳод  намоянд.  Шахсони сеюме, ки  нисбат ба  мавзӯи баҳс талаботи  мустақилона  

пешниҳод  намудаанд, аз  тамоми  ҳуқуқи  даъвогар  истифода  мебаранд  ва  ӯҳдадориҳои  

даъвогарро  ба  зимма  доранд. Моддаи  тафсиршаванда  ба  шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  

талаботи  мустақилона  пешниҳод  намудаанд  ва  тартиби  ба  мурофиа  ворид  гардидани  онҳо  

бахшида  шудааст. Шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  гражданӣ  ба  ҳайати  шахсони  иштирокчии  

парвандаи  гражданӣ  дохил  мешаванд  ва  бинобар  ин, тамоми  нишонаҳои  ин  субъектҳоро  

доранд. Дар  зери  мафҳуми  шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  гражданӣ  шахсоне  дар  назар  дошта  

мешаванд, ки  ба  мурофиаи  граждании  бо  ибтикори  шахсони  дигар  оғозгардида  бо  мақсади  

ҳимояи  ҳуқуқҳои  субъективӣ  ва  манфиатҳои  қонунии  худ  ворид  мегарданд. Тибқи  қонуни  

мурофиаи  гражданӣ  шахсони  сеюм  ба  ду  намуд  тақсим  мешаванд: а) шахсони  сеюм, ки  ба  

мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  менамоянд(моддаи  44  КМГ ҶТ); б) шахсони  

сеюм, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намекунанд  (моддаи 45  КМГ ҶТ). 

Ҳар  ду  намуди  шахсони  сеюм  нишонаҳои  умумии  зеринро  доранд: 1) онҳо  ба  мурофиаи  

граждании  оғозгардида  то  қабули  ҳалномаи  судӣ  метавонанд ё бояд  ворид  шаванд; 2) онҳо  

ба  оқибати  кор  манфиати  ҳуқуқии  моддӣ  доранд. Моҳияти  иштироки  шахсони  сеюмро  дар  

мурофиаи  гражданӣ  дар  адабиёти  ҳуқуқӣ  чунин  арзёбӣ  мекунанд: иштироки  шахсони  сеюм  

дар  мурофиаи  гражданӣ  ба  ҳалли  саривақт  ва  дурусти  парванда  шароити  мусоид  фароҳам  

меоварад. Чунки  ҳамаи  ҳолатҳои  кор  муқаррар  гардида, далелҳои  ҷамъшуда  дар  якҷоягӣ  

таҳқиқ  карда  шаванд. Ҳамзамон  иштироки  шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  гражданӣ  амали  

принсипи  сарфакории  мурофиавиро  таъмин  менамояд. 

Шахсони  сеюм, ки ба  мавзӯи  баҳс  талаботи мустақил  пешниҳод  мекунанд, шахсоне  

мебошанд, ки  ба  мурофиаи  граждании  оғозгардида  бо  мақсади  ҳимояи  ҳуқуқҳои  субъективии  

худ  бо  роҳи  пешниҳоди  талабот, ки  талаботро  оид  ба  даъвои  аввала  пурра ё қисман  истисно  

мекунад, ворид  мешавад. Шахсони  сеюм, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақил  пешниҳод  

мекунад,  дорои  нишонаҳои  зерин  мебошад: а) онҳо  ба  мурофиаи  граждании  бо  ташаббуси  

шахсони  дигар  оғозгардида  ворид  мешаванд; б) баъди  қабули  ҳалномаи  судӣ  ҳуқуқи  ба  

мурофиаи  “бегона”  ворид  шуданро  гум  мекунанд; в) онҳо  дар  мурофиаи  гражданӣ  ҳуқуқи  

субъективии  худро  ҳимоя  мекунанд; г) талаботи  шахсони  сеюм, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  

мустақилона  пешниҳод  мекунанд  талаботро  оид  ба  даъвои  аввала  пурра ё қисман  истисно  

мекунад. Мутобиқи  қисми 1 моддаи  тафсиршаванда  шахсони  сеюм, ки  ба  мавзӯи  баҳс  

талаботи  мустақил  пешниҳод  мекунанд, то  қабули  санади  судӣ  оид  ба  парванда  аз  ҷониби  

суди  марҳилаи  якум  метавонанд  ба  мурофиа  ҳамроҳ  шаванд. Дар  асоси  қисми 2 моддаи  

тафсиршаванда  ба  сифати  шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  

пешниҳод  мекунанд, эътироф  кардан ё рад  намудани  эътироф  кардан  бо  таъиноти  судӣ  аз  

ҷониби  суд  расмӣ  карда  мешавад. Суд  аризаи  даъвогии  шахси  сеюмро  ба  шарте  қабул  

мекунад, ки  агар  вай  бо  мавзӯи  баҳси  аввала  алоқаманд  бошад. Дар  натиҷаи  қабули  ин  

аризаи  даъвогӣ  даъвогар  ва  ҷавобгари  аввала  ба  сифати  ҷавобагрон  оид  ба  даъвои  шахси  

сеюм  баромад  мекунанд. Намуди  мазкури  шахсони  сеюм  аз  ҳамдаъвогарон  фарқ  мекунанд. 

Чунки  талаботи  даъвоии  шахси  сеюм  ба  талаботи  даъвоии  даъвогари  аввала  муқобил  аст. 
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Онҳо  ҳамдигарро  пурра ё қисман  истисно  мекунанд. Нисбат  ба  ин  таъиноти  судӣ  оид  ба  

эътироф  намудан ё рад  намудани  эътироф  намудан  ба  сифати  шахсони  сеюм, ки  ба  мавзӯи  

баҳс  талаботи  мустақил  пешниҳод  мекунанд, тарафҳо  ва  дигар  шахсони  иштирокчии  

парванда  метавонанд  шикояти  хусусӣ  пешниҳод  намоянд. Тибқи  қисми 3 моддаи  

тафсиршаванда  шахсони  сеюме, ки  нисбат ба мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

намудаанд, аз  тамоми  ҳуқуҳои  субъективии  мурофиавии  граждании  даъвогар  истифода  

мебаранд  ва  ӯҳдадориҳои  субъективии  мурофиавии  граждании  даъвогарро  ба  зимма  доранд. 

Шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақил  пешниҳод  намекунанд. 

Шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

накардаанд – ин  шахсоне  мебошанд, ки  дар  мурофиа  дар  тарафи  даъвогар ё ҷавобгар  бо  

мақсади  ҳимояи  манфиатҳои  худ  вобаста  ба  имконияти  нисбати  вай  дар  оянда  пешниҳод  

намудани  даъвои  регресӣ ё бо  дигар  сабаби  манфиатдорӣ  ба  натиҷаи  парванда  иштирок  

мекунанд. Аломати  чунин  шахсони  сеюм  инҳоянд: 

-мавҷуд  набудани  талаботи  мустақилона  ба  предмети  баҳс;  -дохил  шудан  ба  

парвандаи  аллакай  бо  ташаббуси  даъвогар  оғозкардашуда  ва  дар  он  дар  тарафи  даъвогар ё 

ҷавобгар  иштирок  кардан;  

-мавҷуд  будани  алоқаи  моддӣ – ҳуқуқӣ  танҳо  ба  шахсе, ки  дар  тарафи  он  шахси  сеюм  

баромад  мекунад; 

-манфиатҳои  худро  ҳимоя  кардани  шахси  сеюм, чунки  ҳалнома  аз  рӯи  парванда  

метавонад  ба  ҳуқуқу  ӯҳдадориҳои  вай  таъсир  расонад. 

Бо  фарқият  аз  шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  предмети  баҳс  талаботи  мустақилона  

пешниҳод  мекунанд, шахсони  сеюме, ки  чунин  талабот  пешниҳод  накардаанд, амалҳоеро, ки  

барои  ихтиёрдорӣ  намудани  предмети  баҳс  равона  карда  шудаанд, иҷро  карда  наметавонанд. 

Мувофиқи моддаи 45 Кодекси  мурофиавии  граждании  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  шахсони  сеюме, 

ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд.  

1) Шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд, 

метавонанд  дар  мурофиа  ба  ҷонибдории  даъвогар ё ҷавобгар  то  қабул  намудани  санади  судӣ  

аз  рӯйи  парванда  аз  ҷониби  суди  марҳилаи  якум  ҳамроҳ  шаванд, агар  ҳалнома  ба  ҳуқуқ  

ва  ӯҳдадориҳои  онҳо ё яке  аз  тарафҳо  таъсир  расонад. 

2) Шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

накардаанд, мутобиқи  моддаи  134  ҳамин  Кодекс  ба  суд  аризаи  хаттӣ  пешниҳод  мекунанд. 

Ба  аризаи  шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

накардаанд, мутаносибан  ба  теъдоди  шахсони  иштирокчии  парванда  нусхаи  онҳо  замима  

мегардад. 

3) Шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд, 

метавонанд  ҷиҳати  иштирок  дар  мурофиа, инчунин  тибқи  аризаи  хаттии  шахсони  

иштирокчии  парванда  ҷалб  карда  шаванд, ки  дар  он  бояд  асосҳои  ҷалби  шахси  сеюм  зикр  

гарданд. Нусхаи  ариза  ба  шахси  сеюм, инчунин  ба  дигар  шахсони  иштирокчии  парванда  

супорида  мешавад. 

4) Шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд, аз  

ҳуқуқҳои  мурофиавӣ  истифода  мебаранд  ва  дорои  ӯҳдадориҳои  мурофиавии  тарафҳо  

мебошанд, ба  истиснои  ҳуқуқ  барои  тағйир  додани  асос  ва  мавзӯи  даъво, зиёд ё кам  кардани  

андозаи  талаботи  даъво, даст  кашидан  аз  даъво, эътирофи  даъво, бастани  созиши  оштӣ, 

инчунин  пешниҳоди  даъвои  муқобили  даъво  ва  талаботи  иҷрои  маҷбурии  санади  судӣ. 

Моддаи  тафсиршаванда  ба  шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  

мустақилона  пешниҳод  накардаанд  ва  тартиби  ворид  шудани  онҳо  ба  мурофиа  бахшида  

шудааст. Шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

накардаанд, дар  мурофиаи  гражданӣ  ба  ҳайати  шахсони  иштирокчии  парвандаи  гражданӣ  

дохил  мешаванд  ва  бинобар  ин, тамоми  нишонаҳои  ин  намуди  субъектҳои  мурофиаи  

гражданиро  доранд.  Шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  

пешниҳод  намекунанд, ин  шахсоне  мебошанд, ки  ба  мурофиаи  граждании  оғозгардида  бо  

мақсади  ҳимояи  манфиатҳои  қонунии  худ  бо  роҳи  баратараф  намудани  оқибатҳои  манфии  

ҳалномаи  судӣ  оид  ба  даъвои  аввала  нисбат  ба  ҳуқуқ  ва  ӯҳдадориҳояшон  дар  иртибот  бо  
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яке  аз  тарафҳо  ворид  мешавад. Шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  

пешниҳод  намекунанд, дорои  нишонаҳои  зерин  мебошанд; а) онҳо  ба  мурофиаи  граждании  

бо  ташаббуси  шахсони  дигар  оғозгардида  ворид  мешаванд; б) баъди  қабули  ҳалномаи  судӣ  

ҳуқуқи  ба  мурофиаи  “бегона”  ворид  шуданро  гум  мекунанд; в) онҳо  дар  мурофиаи  гражданӣ  

манфиатҳои  қонунии  худро  ҳимоя  мекунанд. 

Дар  зери  мафҳуми  манфиатҳои  қонунии  шахсони  сеюм, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  

мустақилона  пешниҳод  намекунанд, баратараф  намудани  оқибатҳои  манфии  ҳалномаи  судӣ  

аз  рӯйи  даъвои  аввала  нисбат  ба  ҳуқуқ  ва  ӯҳдадориҳои  онҳо  дар  иртибот  бо  яке  аз  

тарафҳои  даъвои  аввала  фаҳмида  мешавад. Бо  дарназардошти  нишонаҳои  зикршудаи  

шахсони  сеюм, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намекунанд, ба  хулоса  

омадан  мумкин  аст, ки  дар  қисми 1 моддаи  тафсиршаванда  ба  иштибоҳи  техникӣ  роҳ  дода  

шудааст, ки  мазмуни  онро  ҷиддан  тағйир  медиҳад. Аз  ин  рӯ, ба  мақсади  бартараф  намудани  

ин  иштибоҳи  техникӣ  таклиф  менамоем, ки  дар  қисми 1 моддаи  тафсиршаванда  сеюмин  

калимаи “ё”  ба  калимаҳои  “нисбат  ба”  иваз  карда  шавад. Мутобиқи  қисми 1 моддаи  

тафсиршаванда  шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

намекунанд, то  қабули  санади  судӣ  оид  ба  парванда  аз  ҷониби  суди  марҳилаи  якум  

метавонанд  ба  мурофиа  ҳамроҳ  карда  шаванд. Мувофиқи  қисми 2 моддаи  тафсиршаванда  бо  

тафовут  аз  моддаи  105  Кодекси  мурофиавии  граждании  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  соли  1963  

шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намекунанд, ба  

мурофиаи  гражданӣ  бо  роҳи  пешниҳоди  ариза  ворид  мешаванд. Аризаи  мазкур  дар  асоси  

моддаи  134  КМГ ҶТ  бо  дарназардошти  махсусияти  вазъи  ҳуқуқии  шахсони  сеюме, ки  нисбат  

ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд, таҳия  карда  мешавад  ва  ба  он  

нусхаҳо  мутаносибан  ба  теъдоди  шахсони  иштирокчии  парванда  замима  карда  мешавад. 

Қисми 3 моддаи  тафсиршаванда  муайян  менамояд, ки  шахсони  сеюме, ки  ба  мавзӯи  баҳс  

талаботи  мустақилона  пешниҳод  накардаанд, мумкин  аст  бо  ибтикори  дигар  шахсони  

иштирокчии  парвандаи  гражданӣ  ба  мурофиаи  гражданӣ  ҷалб  карда  шаванд. Ба  ин  мақсад  

шахси  иштирокчии  парвандаи  гражданӣ  ба  суд  аризаи  хаттӣ  бояд  пешниҳод  кунад. Дар  

аризаи  мазкур  асосҳои  ҷалби  шахси  сеюм  зикр  карда  шуда,  нусхаи  он  ба  шахси  сеюм  ва  

дигар  шахсони  иштирокчии  парванда  супорида  мешавад. Тибқи  қисми 4  моддаи  

тафсиршаванда  шахсони  сеюме, ки  нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  

накардаанд, аз  ҳуқуқҳои  субъективии  мурофиавии  граждании  даъвогар  истифода  мебаранд  

ва  ӯҳдадориҳои  субъективии  мурофиавии  граждании  даъвогарро  ба  зимма  доранд. Аммо  чи  

тавре, ки  қаблан  зикр  кардем, ин  намуди  шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  граждании  бо  

ибтикори  дигар  шахсон  оғозшуда, манфиатҳои  қонунии  худро  ҳимоя  мекунанд. Аз  ин  рӯ, 

ин  шахсон  даъвои  мустақилона  пешниҳод  намекунанд. Мувофиқан, ҳуқуқҳои  мурофиавиеро, 

ки  бо  ихиёрдорӣ  намудани  даъво  алоқаманд  мебошанд, надоранд, яъне  шахсони  сеюме, ки  

нисбат  ба  мавзӯи  баҳс  талаботи  мустақилона  пешниҳод  намекунанд, ҳуқуқ  барои  тағйир  

додани  асос  ва  мавзӯи  даъво, зиёд ё кам  кардани  андозаи  талаботи  даъво, даст  кашидан  аз  

даъво, эътирофи  даъво, бастани  созиши  оштӣ, инчунин пешниҳоди  даъвои  муқобили  даъво  

аз  талаботи  иҷрои  маҷбурии  санади  судӣ  надоранд. 
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МАФҲУМ  ВА  НАМУДҲОИ  ШАХСОНИ  СЕЮМ  ДАР  МУРОФИАИ  ГРАЖДАНӢ 

Шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  гражданӣ  ба  гӯруҳи  тарафҳо, яъне  даъвогар  ва  ҷавобгар  ки  дар  парванда  

иштирок  мекунанд, дохил  мешаванд. Ҳолати  ҳуқуқии  онҳо  ба  мисли  тарафҳо  дар  рафти  парванда  аз  

манфиатҳои  моддӣ – ҳуқуқӣ  ва  мурофиавӣ – ҳуқуқӣ  иборат  мебошад. Дар  мурофиа  аз  номи  худ  ва  барои  

ҳимояи  манфиатҳои  худ  баромад  мекунанд. Бори  аввал проблемаи  иштироки  шахсони  сеюм  дар  мурофиаи  

гражданӣ  аз  тарафи  олими  рус  А.Ф. Клейнман  коркард  карда  шудааст. Бо  фарқият  аз  тарафҳо, шахсони  сеюм  
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ташаббускори  ба  вуҷудорандаи  парвандаи  гражданӣ  ба  ҳисоб  намераванд, аз  ин  лиҳоз  онҳо  дар  таъсисдиҳии  

аввалиндараҷаи  муносибатҳои  баҳсноки  моддӣ  иштирок  намекунанд. 

Калидвожаҳо: Ҳуқуқи  мурофиавии  гражданӣ, мафҳуми  шахсони  сеюм, намудҳои  шахсони  сеюм, мавзӯи  

баҳс,  талаботи  шахсони  сеюм. 

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ  ТРЕТЬИХ  ЛИЦ  В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

Третьи  лица  в гражданском  процессе  относятся к той  же  группе  лиц, участвующих в деле, что и стороны  

(истец и ответчик). Их  правовое  положение  характеризуется  тем, что  они, как и стороны, имеют и материально – 

правовую, и процессуально – правовую  заинтересованность в исходе  дел. Выступают  в  процессе  от  своего  имени  

и в  защиту  своих  интересов. Впервые  проблема  участия  третьих  лиц в гражданском  процессе  была  

разработана А.Ф. Клейнманом. В отличие  от  сторон  третьи  лица  не  являются  инициаторами  возбуждения  

гражданского  дела, поэтому  они  и  не  участвуют  в  формировании первоначального материального спорного  

правоотношения. 

Ключевые  слова: Гражданское  процессуальное  право, понятие  третьих  лиц, виды  третьих  лиц, тема  

спора, интересы  третьих  лиц. 

 

THE CONCEPT AND TYPES OF THIRD PARTIES IN CIVIL PROCEEDINGS. 

Third parties in civil proceedings belong to the same group of persons involved in the case as parties (plaintiff and 

defendant). Their legal status is characterized by the fact that they like the parties, have and substantive, and procedural and 

legal interest in the outcome of the case. Perform in process on their own behalf and in defense of their interests. For the first 

time, the problem of the participation of third parties in civil proceedings was developed by A.F. Kleinman. Unlike the 

parties, third parties are not initiators of civil proceeding, therefore, they do not participate in the formation of the initial 

material controversial legal relationship. 

Keywords: Civil procedural law, third party concept, types of third parties, topic of controversy, interests of third 

parties. 
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ҲУКУМАТИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МАЌОМОТИ МАРКАЗИ ЊОКИМИЯТИ 
ИЉРОИЯ 

 

Раҷабализода Ёқуб 
 

Дар асоси ќонунгузорї  зери мафњуми низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

- маҷмӯи мақомоте, ки таҳти тобеияти якдигар (муносибатҳои иерархӣ) қарор дошта, 

функсияҳои идоракунии давлатиро мустақилона ва дар ҳамкории мутақобила татбиқ 

менамоянд ва ба мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тақсим 
мешаванд фањмида мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон низоми њокимияти иљроия гуногун 
буда, ин гуногунрангї ба омилњои љуѓрофї, иќтисодию иљтимої, фарњангї, сиёсию 
маъмурї ва ѓайра вобаста мебошад, то ки ягон соњаи њаёти љамъият аз идоракунии давлатї 
берун намонад. Яъне, низоми маќомоти њокимияти иљроия њамаи соњањои њаёти 
љамъиятиро бо роњбарии давлатї таъмин месозад. Ба Њукумати Љумњурии Тољикистон 
боби 5- уми Конститутсия бахшида шудааст. Њарчанд дар меъёрњои конститутсионї 
тавсифи мавќеи ин маќом љой надошта бошад њам, он маќоми конститутсионї буда, ба 
низоми маќоми њокимияти давлатї шомил аст. Тањлили меъёрњои конститутсионї нишон 
медињад, ки Њукумати љумњурї дорои ваколатњои давлатї- њокимиятї мебошад, ки ба 
тамоми ќаламрави Тољикистон пањн шуда, зинаи масъулияти ин маќомро барои њолат ва 
фаъолияти њокимияти иљроия ошкор менамояд. Масоили марбут ба ташкил, фаъолият ва 
салоњияти Њукумат бо Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи  
Њукумати Љумњурии  Тољикистон» аз 12 май 2001 муайян мегардад. Дар моддаи якуми ин 
Ќонуни конститутсионї омадааст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон маќоми њокимияти 
иљроия мебошад. Вобаста ба њамин меъёри ќонунгузорї бояд зикр намуд, ки дар адабиёти 
њуќуќии ватанї баъзан Њукумати љумњурї чун маќоми олии њокимияти иљроия ёдрас 
мешавад ё худ таклиф мегардад, ки ба ин маънї меъёр ба ќонунгузории љорї илова гардад. 
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Гуруњи дигари олимон бошанд бар он аќидаанд, ки чунин тасдиќ мавриди сарвари 
њокимияти иљроия будани Президент иштибоњ аст, зеро танњо Президент зинаи олии 
њокимияти иљроияро дар Љумњурии Тољикистон таљассум менамояд. Фаъолияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо љараёнњое, ки дар њаёти сиёсї ва иќтисодї- иљтимоии љомеа сурат 
доранд, зич алоќаманд аст. Амалияи њаёти давлатии њама мамолик, новобаста аз сохти 
иљтимої ва иќтисодии онњо, аз он шањодат медињад, ки вазифаи амалисози сиёсати давлатї 
дар њама соњањои њаёти љомеа ба ўњдаи њокимияти иљроия аст. Идоракунии давлатї чун 
љараёни њамарўзаи тамоси давлат бо равандњои љомеаи шањрвандї, ки аз љумла њифзи 
бехатарии миллї, мубориза бо љинояткорї, њифзи иљтимоии ањолиро дар бар мегирад, пеш 
аз њама, ба зиммаи низоми њокимияти иљроия вогузор гардидааст. 

Ќонунгузорї мавќеи Њукумати љумњуриро чун маќоми коллегиалї мустањкам 
менамояд. Дар моддаи 73- и Конститутсия њайати Њукумати Тољикистон чунин муайян 
шудааст: Сарвазир, муовини якум ва муовинони ў, вазирон, раисони кумитањои давлатї. 
Меъёри конститутсионї тавре мебинем, номгўи пўшидаи шахсонеро, ки ба њайати Њукумат 
шомиланд дар бар мегирад. Дар таљрибаи давлатдории хориљї њолатњои муќарар намудани 
«вазири бе љомадон» љой дорад, ки мувофиќи он шахси мансабдори давлатї барои иљрои 
супориши муайян, самти муайян масъул гашта, ба ягон маќоми алоњидаи њокимияти иљроия 
роњбарї намекунад. Дар Федератсияи Россия бошад, мувофиќи ќонунгузории он, 
роњбарони дигар сифат маќомоти њокимияти иљроия, ба ѓайр аз вазорат, танњо мавриде 
аъзои Њукумат шуда метавонанд, ки агар нисбати онњо мавќеи (статуси) вазирї муќаррар 
гардад. Вобаста ба зикри њайати Њукумат ба як масъалаи дигар низ мебояд равшанї андохт. 
Баъзан, дар адабиёти њуќуќии ватанї њангоми тањлили њайати Њукумати љумњурї 
Президент, ки раиси Њукумат аст, ёдрас намегардад. Барои таќвияти мавќеъ иловатан бояд 
таъкид намуд, ки чунин тасвиб хилофи Конститутсия ва ќонунгузории љорї мебошад. 
Банди 1- и моддаи 73- уми Конститутсия на дар алоњидагї, балки пайваста бо талаботи 
банди 1- уми моддаи 74, ки дар он Президент чун сарвари њокимияти иљроия (Њукумат) 
тавсиф ёфтааст, хулосабандї мегардад. Пас, њайати Њукумати Тољикистон аз Президент, 
Сарвазир, муовинони ў, вазирон ва раисони кумитањои давлатї иборат аст. Дар меъёри 
дахлдори конститутсионї дар њайати Њукумат ёдрас нагаштани Президентро ба аќидаи мо, 
мебояд танњо чун омили иловаи масъулияти ин маќоми иљроия назди сардори давлат 
бањогузорї намуд. Њарчанд дар матни Конститутсия мавќеи Њукумат бевосита тавсиф 
наёфта бошад, њам ба ин кор меъёри банди дуюми моддаи 73- и Конститутсия мусоидат 
менамояд. Дар он омадааст, ки Њукумат роњбарии самараноки соњањои иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї ва  иљрои ќонунњо, ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон, 
фармону амрњои Президенти Љумњурии Тољикстонро таъмин мекунад. Аз мазмуни ин 
меъёри конститутсионї ду хулосаи муњим бармеояд. Якум, Њукумат чун маќоми ваколати 
умум зуњур меёбад, зеро роњбарии соњањои њаёти љомеаро таъмин месозад. Дуюм, Њукумат 
бевосита чун маќоми иљроия тавсиф меёбад, зеро иљрои њама асноди ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистонро ба ўњда дорад. 

Банди 1- и моддаи 74- уми Конститутсия њатмї будани иљрои асноди Њукуматро дар 
ќаламрави Тољикистон муќаррар менамояд, ки далолати ваколатњои давлатї- њокимияти 
ин маќом мебошад. Дар њамбастагї ин меъёрњои конститутсионї ба хулоса меоранд, ки  
Њукумати Тољикистон маќоми њокимияти давлатї буда, шомили шохаи мустаќили 
њокимияти давлатї- њокимияти иљроия мебошад. Мавќеи махсуси Њукумати љумњурї 
инчунин дар  масъулияти сиёсии он назди Президенти Љумњурии Тољикистон инъикос 
меёбад. Мувофиќи банди 3 - и моддаи 74- уми Конститутсия Њукумат дар  мавриди 
ѓайриимкон донистани иљрои фаъолияти мўътадили худ метавонад ба Президент аз хусуси 
истеъфо арз намояд. Њар як аъзои Њукумат низ њуќуќи истеъфо дорад. Аз ин рў, Њукумати 
љумњурї (аъзоёни он дар олоњидагї) танњо назди Президент метавонанд аз хусуси истеъфо 
арз намоянд, зеро ин маќом танњо дар назди Президент њисоботдињанда ва масъул аст. 
Президент дар навбати худ њуќуќ дорад, ки истеъфои Њукумат ва аъзои онро ќабул ва ё рад 
намояд. 
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ҲУКУМАТИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МАЌОМОТИ МАРКАЗИ ЊОКИМИЯТИ ИЉРОИЯ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф ба яке аз падидаҳои муҳуми ҳуқуқи конститутсионӣ Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия тадқиқот бурда, доир ба масалаҳои табиати 

ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосҳои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти Ҳукумати Ҷуҳурии 

Тоҷикистон ва мавқеи ин мақомот дар низоми ҳокимияти иҷроия фикру андешаҳои худро баён намудааст. 

Калидвожаҳо: ҳукумат,президент, мақомоти ҳокимияти иҷроия, идоракунии давлатӣ, конститутсия. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В данной статье автор исследует одно из важнейших явлений конституционного права- Правительство 
Республики Таджикистан как центрального органа исполнительной власти и отметить правовую природу 
Правительство Республики Таджикистана, а также предлагает свои взгляды о правовых основах организации  
и деятельности Правительство Республики Таджикистан и роли этого органа в системе исполнительной 
власти. 

Ключевые слова: правительство, президент, орган исполнительной власти, государственной правления, 
конституция. 

 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS A CENTRAL EXECUTIVE BODY 

In this article, the author examines one of the most important phenomena of constitutional law - the 
Government of the Republic of Tajikistan as a central executive body and notes the legal nature of the Government 
of the Republic of Tajikistan, and also offers his views on the legal basis for the organization and activities of the 
Government of the Republic of Tajikistan and the role of this body in the executive power system. 

Keywords: government, president, executive body, government, constitution. 
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МАФҲУМ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ ВА ВАЗИФАҲОИ ТАДҚИҚОТИ ТЕХНИКӣ-

КРИМИНАЛИСТИИ ҲУҶҶАТҲО  
 

Раҷабзода Х.Н. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Доираи масъалаҳое, ки вобаста ба ҳуҷҷатҳо-далелҳои шайъӣ бояд ҳал карда шаванд, 

бениҳоят зиёд ва гуногуншакл мебошанд. Қисмати асосии ин масъалаҳо метавонанд 

тавассути усулҳои тадқиқоти криминалистӣ, ки дар доираи тафтиши пешакӣ ё экспертизаи 

судӣ гузаронида мешавад, ҳал карда шаванд. Ин ҳаракатҳо мурофиавӣ мебошанд ва аз 

ҷониби мақомоти тафтиши пешакӣ  ва суд, ё ин ки бо супориши онҳо аз ҷониби шахси 

дорои салоҳият ва дониши махсус гузаронида мешаванд. Мақсад аз гузаронидани ин 

ҳаракатҳо ҳал намудани масъалаҳои барои парванда аҳамиятнок тавассути истифодаи 

дониш ва воситаҳои махсуси тадқиқот мебошад. Инчунин ҳангоми амалӣ намудани ин 

ҳаракатҳо ҷараён, шароит, восита, усул, методика ва натиҷаҳои ба дастовардашуда ба 

таври дахлдор қайд карда мешаванд. Предмети асосии ин тадқиқот ҳолатҳое мебошад, ки 

барои ҳалли дурусти парванда муайян намудани онҳо зарур аст. Хусусият ва ҳудуди чунин 

ҳолатҳо аз саволҳое муайян карда мешавад, ки барои ҳал намудан пешниҳод карда 

шудаанд. Ҳал намудани ҳамаи саволҳои ба тадқиқи ҳаматарафаи ҳуҷҷат алоқаманд буда, аз 
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ҷониби қисмати техникаи криминалистӣ анҷом дода мешавад, ки аксари муаллифон онро 

ҳуҷҷатшиносии криминалистӣ меноманд.[1. С. 235] Вобаста аз он ки кадом ҷиҳатҳои ҳуҷҷат 

ба сифати предмети тадқиқот баромад менамояд ҳуҷҷатшиносии криминалистӣ ба 

қисматҳои алоҳида аз ҷумла хатшиносии криминалистӣ, муаллифшиносии криминалистӣ 

ва тадқиқоти техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо ҷудо мешавад. 

Тадқиқоти техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо яке аз намудҳои мураккаби экспертиза 

мебошад. Ин аз доираи васеи вазифаҳои дар ҷараёни ин тадқиқот бавуҷудоянда, намудҳои 

гуногуни объектҳои барои экспертиза пешниҳодшаванда ва мураккабии худи тадқиқот 

вобаста аст. Бо дарназардошти мафҳуми умумии объекти тадқиқот ва вазифаҳо, таърифи 

тадқиқоти техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо дода мешавад. Тадқиқоти техникӣ-

криминалистии ҳуҷҷатҳо ин соҳаи ҳуҷҷатшиносии криминалистӣ буда технологияи 

тайёрнамоии ҳуҷҷат ва мавод, восита ва ашёи дар рафти он истифодашаванда; аломатҳои 

хоси тайёрнамоӣ ва сохтакорӣ; методикаи тадқиқоти онҳоро бо мақсади истифодабарии 

маълумотҳои гирифташуда дар рафти ошкор намудан ва кушодани ҷиноят меомӯзад.  

Масъалаи аз ҳама муҳим ҳангоми таъин намудани экспертиза ин донистани предмети 

экспертизаи таъиншаванда мебошад. Мафҳуми предмети экспертиза барои тамоми 

намудҳои экспертиза консепсияи умумӣ мебошад. Дар адабиётҳои махсус ба мафҳуми 

предмети экспертизаи судӣ таваҷҷуҳи махсус равона карда шудааст. Бо вуҷуди ин 

муаллифони гуногун оид ба он ақидаҳои худро ба таври гуногун пешниҳод намудаанд. 

Аксари муаллифон чунин меҳисобанд, ки предмети экспертиза фактҳо, ҳолатҳое мебошанд, 

ки бо роҳи гузаронидани экспертиза дар асоси донишҳои махсус дар соҳаи илм, техника, 

санъат ё ҳунар ва тадқиқоти маводҳои парвандаҳои ҷиноятӣ ё гражданӣ бояд муайян карда 

шаванд. [2. С. 73] Н. Егоров қайд менамояд, ки предмети экспертиза ин маҳакаи асосии фарқ 
намудани як намуди экспертиза аз намуди дигараш мебошад, вале он ягона асос нест. 

Асосан предмети экспертизаи судӣ муайянкунандаи мақсади экспертизаи судӣ мебошад. [3. 

С. 36] Т. Аверянова пешниҳод менамояд, ки предмети экспертизаи судӣ ҳолатҳои 

муқарраркардашуда (маълумотҳои воқеӣ), воқеияти барои парвандаҳои ҷиноятӣ, 

гражданӣ, арбитражӣ ва ё парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аҳамиятдошта бо 

роҳи тадқиқ намудани объектҳои экспертиза, ки барандагони моддии иттилоот оид ба 

ҳодиса мебошанд, ҳисобида шавад. [4. С. 132] 

Ҳамин тариқ предмети экспертизаи судӣ-техникии ҳуҷҷатҳоро ҳолатҳое ташкил 

медиҳанд, ки барои парвандаи ҷиноятӣ ё гражданӣ аҳамиятноканд, бо тайёрнамоии 

ҳуҷҷатҳо алоқаманданд, муайяннамоии айнияти маводи ҳуҷҷатҳо ва воситаҳои 

омоданамоии онҳоро  дар асоси донишҳои махсус дар соҳаи тадқиқоти техникӣ-

криминалистии ҳуҷҷатҳо ва бо тартиби пешбининамудаи қонун дар бар мегиранд. 

Донишҳои махсуси дар чунин мавридҳо истифодашаванда бевосита ба донишҳои техникаи 

криминалистӣ, физикӣ-техникӣ, химиявӣ ва илмҳои технологӣ асос меёбанд. Ҳамин тариқ 

метавон тамоми тадқиқоти техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳоро ба ду гуруҳ ҷудо намуд: 

тадқиқ маводи ҳуҷҷат ва тадқиқи реквизитҳои ҳуҷҷат. Бешубҳа дар чунин маврид сухан оид 

ба ду қисмати баҳамалоқаманди ҳуҷҷат меравад. Ба ҷуз ин бояд қайд намуд, ки дилхоҳ 

реквизити ҳуҷҷат чи аслӣ бошад ва чӣ сохта барандаи маълумот оид ба восита ва рангҳое 

мебошад, ки барои анҷом додани он истифода шудаанд. Он метавонад барои ҳал намудани 

як қатор вазифаҳои чи аҳамияти ташхисӣ ва чи аҳамияти айниятидошта истифода бурда 

шавад. Н. Соклаков ва В. Хрусталев қайд менамоянд, ки саволҳои дар амалияи судӣ ба 

вуҷудоянда гузаронидани се намуди экспертизаи техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳоро 

муайян менамояд, ки инҳо: реквизитҳои ҳуҷҷатҳо (аксҳо, навиштаҷот, имзоҳо); тасвири 

муҳр (тасвири муҳр, матнҳое, ки тавассути дастгоҳҳои чопӣ иҷро карда мешаванд); маводи 

ҳуҷҷат; [5. С. 7] Тадқиқи маводи ҳуҷҷатҳо дар доираи тадқиқоти техникӣ-криминалистии 

ҳуҷҷатҳо вазифаи махсус ба ҳисоб меравад, ки одатан бо роҳи истифодабарии якҷояи 

дастовардҳои илмҳои табии, техникӣ ва соҳаҳои гуногуни экспертизаҳои криминалистии 

намудҳои дигар (пайшиносӣ, экспертизаи ашё, маводҳо ва маснуот) ҳал карда мешавад. Дар 

як вақт экспертизаи техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо экспертизаи комплексӣ ба ҳисоб 
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меравад, чунки ҳал намудани як қатор вазифаҳо танҳо бо тадқиқ намудани ҳам реквизитҳо 

ва ҳам маводи ҳуҷҷат имконпазир мегардад. [6. С. 8] 

Чуноне ки дар боло қайд карда шуд, ба сифати объекти бештар паҳнгаштаи тадқиқоти 

техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо реквизити ҳуҷҷат, маводи ҳуҷҷат ва воситаҳои барои 

тайёр намудани ҳуҷҷат истифодашаванда (дастгоҳҳо, маводҳо, воситаҳои ҳангоми 

тайёрнамоии ҳуҷҷат истифодашуда) баромад менамоянд. Тадқиқоти пурраи 

криминалистии маводи ҳуҷҷатҳо ин салоҳияти экспертони маводшинос мебошад, аммо 

экспертоне, ки тадқиқоти реквизитҳои ҳуҷҷатҳоро анҷом медиҳанд, бояд дорои донишҳои 

муайян ва маҳорати тадқиқи маводи ҳуҷҷатҳо бошанд. Чунин ҳолатҳо табиї ба ҳисоб 

мераванд, чунки аксаран зарурияти гузаронидани тадқиқоти маҷмӯи бо иштироки 

мутахассисони соҳаи маҳдуд ба вуҷуд меояд, ки дар чунин ҳолатҳо ҳар як эксперт вобаста 

ба объекти тадқиќнамудаи худ хулоса медиҳад. Барои додани хулосаи умумӣ бошад зарур 

аст, ки ҳар як эксперти иштироккунанда ақалан дорои донишҳои умумӣ дар соҳаи ҳамҷавор 

бошад. Ин ҳолат ифодакунандаи он нест, ки эксперт бояд дорои донишҳои пурра оид ба 

соҳаи дигари экспертизаи дар экспертизаи комплексӣ истифодашаванда бошад. Масалан, 

экспертони амаликунандаи тадқиқоти реквизитҳои ҳуҷҷат бояд аз уҳдаи гузаронидани 

тадқиқоти ибтидоии маводи ҳуҷҷатҳо, ки донишҳои илмӣ - табиии мураккабро талаб 

намекунад ва бидуни истифодабарии дастгоҳњои мураккаби таҳлилӣ анҷом доданаш 
мумкин аст, бароянд. 

Ҳамин тариқ, тадқиқоти техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо, ин серсоҳаи экспертизаи 

судӣ ва техникаи криминалистӣ мебошад, ки қонуниятҳои бавуҷудоии маълумотҳоро 

вобаста ба тайёр намудан, ворид намудани тағйирот, нобудшавии сабтҳо, истифодабарии 

предмет ва маводҳои муайян барои тайёрнамоии ҳуҷҷатро меомӯзад ва дар асоси ин 

қонуниятҳо восита, тарз ва усули криминалистии кор бо ҳуҷҷатҳоро барои муайян 

намудани ҳолатҳои зикршуда бо мақсади ошкор намудан, тафтиш ва пешгирии ҷинояткорӣ 

ва муайян намудани ҳақиқат оид ба парвандаи ҷиноятӣ коркард менамояд. Дар зери 

мафҳуми экспертизаи техникӣ-криминалистии ҳуҷҷатҳо тамоми намуди экспертизаҳое, ки 

мақсадашон муайян намудани тарзи тайёр намудани ҳуҷҷат ё ворид намудани матн ва 

аломатҳои шиносоӣ, ошкорнамоии сохтакорӣ, ҳал намудани масъалаҳо таркиби мавод ва 

воситаҳои барои хатнависӣ истифодашуда, муайян намудани тааллуқияти гуруҳӣ, 

умумияти сарчашмаи пайдоиш ва айниятнамоӣ аст, фаҳмида мешаванд. Ба сифати 

предмети намуди мазкури экспертиза ҳолатҳои зерин баромад менамоянд: 

-тарзи тайёрнамоӣ, нигоҳдорӣ ва истифодабарии ҳуҷҷатҳои гуногун; 

-тарзи тағйирдиҳии таркиби ҳуҷҷат; 

-тарзи барқарор намудани таркиби аввалини ҳуҷҷат, ҳамчунин принсипҳои ба 

омӯзиши ин қонуниятҳо асосёфтаи экспертизаи техникии ҳуҷҷатҳо, ки дар рафти фаъолияти 

амалии экспертӣ бо мақсади ҳалли вазифаҳои дар назди эксперт вобаста ба парвандаҳои 

ҷиноятӣ, гражданӣ, арбитражӣ ва ё ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гузошта мешаванд; 

Омӯзиши қонуниятҳои зикргардида дар заминаи донишҳои илмҳои табиї (физика, 

химия) ва техникӣ, ки имлҳои заминавӣ барои ин соҳаи экспертизаи судӣ ҳисоб мешаванд, 

ба роҳ монда мешавад. Маводҳое, ки аз онҳо ҳуҷҷатҳо тайёр карда мешаванд асосан ба ду 

гуруҳ ҷудо карда мешаванд: асосӣ ва ёридиҳанда. Ба сифати маводҳои асосӣ он маводҳое 

эътироф мегарданд, ки бидуни онҳо тайёр намудани ҳуҷҷат ғайриимкон  аст ва маҳз 

барандаи тасвир ва маводи рангкунанда ба ҷумлаи онҳо дохиланд. Ба сифати барандаи 

тасвир бошад, чун қоида қоғаз, баъзан картон, маводҳои полимерӣ, матоъ, метал, чуб ва 

ғайра эътироф карда мешаванд. Дар замони ҳозира дар амалия истифодагардии маводҳои 

полимерӣ, аксаран барои ҳуҷҷатҳои дорои нишонаҳои махсуси ҳимоявӣ аз сохтакорӣ, 

ҳамчунин ҳангоми тайёрнамоии кортҳои бонкӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор 

мегиранд. Маводҳои рангкунанда чун қоида аз ду ҷузъи таркибӣ иборат мебошанд, ки 

инҳо: рангҳо ва пайвандкунандаҳо. Маводҳои рангкунанда, ки пигмент номида мешавад, 

барандаи ранг мебошад. Он метавонад сарчашмаҳои гуногуни пайдоиш дошта бошад (ҳам 

минералӣ ва ҳам сарчашмаи пайдоиши органикӣ). Ба сифати маводҳои пайвасткунанда 
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бошад чунин намудҳои гуногуни омехтакунандаҳо ба мисли об, спирт, олиф ва ғайра 

баромад мекунанд. Онҳо барои таъмини эътимоднокии гузаронидани маводи рангкунанда 

ба воситаи ин ё он дастгоҳ, восита, механизм ба барандаи тасвир ва минбаъд нигоҳ доштани 

онҳо таъин гардидаанд. Дар замони муосир асосан маводҳои рангкунандаи таркибҳои 

бисёрҷузъа истифода мешаванд, ки таркиби онҳо бештар аз намудҳои гуногуни иловаҳои 

муайянкунандаи хусусиятҳои чопӣ-технологӣ ва эксплуататсионии рангҳо иборат аст. 

Бештар ҳангоми омоданамоии ҳуҷҷатҳо маводҳои рангкунандаи моеъ ва хока мавриди 

истифода қарор доранд. Ба сифати маводҳои чопӣ матоъҳои гуногун ва ивазкунандаҳои 

онҳо, грунтовкаҳои полиграфӣ, рўйпушҳо, сурѓуч ва ғайраҳо баромад менамоянд. Доираи 

объектҳои тадқиқоти техникӣ криминалистии ҳуҷҷатҳо гуногун буда, намудҳои зерини 

тадқиқоти экспертиро дарбар мегирад: 

- экспертизаи ҳуҷҷатҳои таркибашон тағйирдодашуда; 

- ошкор намудани матнҳои диданашаванда ё сустдидашаванда; 

- экспертизаи ҳуҷҷатҳои даронидашуда; 

- муқаррар намудани тарзҳои техникии иҷрои имзо; 

- экспертизаи бланкаҳои ҳуҷҷатҳо; 

- муқаррар намудани пайдарҳамии иҷрои реквизитҳо; 

- экспертизаи қоғазҳои қиматнок ва билетҳои пулӣ; 

- экспертизаи пайи муҳр ва штампҳо; 

- экспертизаи матнҳои тавассути мошинаҳо чопкардашуда; 

- экспертизаи матнҳои дар дастгоҳҳои телетайпӣ иҷрокардашуда; 

- экспертизаи матнҳои дар дастгоҳҳои чопкунӣ барои МЭҲ чопкардашуда;  
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МАФҲУМ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ ВА ВАЗИФАҲОИ ТАДҚИҚОТИ ТЕХНИКӢ-КРИМИНАЛИСТИИ 

ҲУҶҶАТҲО 

Ба сифати объекти тадқиқот мафҳум, предмет, объект ва вазифаҳои тадқиқоти техникӣ – 

криминалистии ҳуҷҷатҳо ҳамчун қисмати мустақили техникаи криминалистӣ баромад менамояд. Предмети 

тадқиқотро бошад масоили гуногуни дарбаргирандаи ҷиҳатҳои амалиявӣ ва назариявӣ, мафҳум ва предмети 

тадқиқоти техникӣ – криминалистии ҳуҷҷатҳо, мафҳуми объекти тадқиқот, таснифи объектҳои тадқиқот дар 

ин соҳаи техникаи криминалистикӣ ва ҳамчунин вазифаҳое, ки дар назди он гузошта мешаванд, ташкил 

медиҳанд. Дар мақолаи мазкур ҷиҳатҳои гуногуни тадқиқоти ҳуҷҷатҳо аз қабили маводи ҳуҷҷатҳо, шакли 

ҳуҷҷатҳо, тарзҳои тадқиқот ва ғ. мавриди баррасӣ қарор дода шуда, нуқтаҳои назари мухталифи олимони 

соҳа таҳлил карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: ҳуҷҷат, тадқиқоти ҳуҷҷатҳо, тадқиқоти техникӣ – криминалистӣ, объекти тадқиқот, 

маводи ҳуҷҷат. 
 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДОКУМЕНТОВ 

В качестве объекта исследования выступает понятие, предмет, объект и задачи технико 
криминалистическая исследования документов как самостоятельной частью криминалистической техники. 
Предмет исследования включает в себя множество вопросов, в том числе практические и теоретические 
аспекты, понятие и предмет технико криминалистических исследований документов, понятие объекта 
исследования, классификацию объектов исследования в этой области криминалистической техники, а также 
поставленные перед ним задачи.В этой статье обсуждаются различные аспекты исследования документов, 
такие как содержание документа, форматы документов, методы исследования и многое другое. Будут 
проанализированы взгляды различных ученых в этой области. 

Ключевые слова: документ, исследование документов, технико- криминалистическое исследование, 
объект исследования, материал документа. 
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СONCEPT, SUBJECTS, OBJECTS AND TASKS OF FORENSIC EXAMINATION OF THE DOCUMENTS 

The object of research is the concept, subject, object and tasks of technical forensic research of documents as 
an independent part of forensic techniques. The subject of the research includes many questions, including practical 
and theoretical aspects, the concept and subject of technical forensic research of documents, the concept of the object 
of research, the classification of research objects in this area of forensic technology, as well as the tasks assigned to it. 
This article discusses various aspects of document research such as document content, document formats, research 
methods, and more. The views of various scholars in this field will be analyzed. 

Keywords: document, document research, technical forensic research, research object, document material. 
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ВАЗИФА ВА ВАКOЛАТҲOИ ПPOКУPOP ДАP МУРОФИАИ ҶИНОЯТӢ ҲАНГОМИ 

ПЕШБУРДИ ТOСУДИИ ПАРВАНДАҲО 
 

Рустамов А.Х. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Мақoмoти пpoкуpатуpа ҷиҳати таъмини вoлoияти қoнун, таҳкими қoнуният ва 

таpтибoти ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн ва шаҳpванд, инчунин манфиатҳoи бo 

қoнун ҳифзшавандаи ҷoмеа ва давлат назopати pиoяи дақиқ ва иҷpoи якхелаи қoнунҳopo, 

даp pафти таҳқиқ ва тафтиши пешакии паpвандаҳoи ҷинoятӣ даp ҳудуди Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн, ки аз пpинсипҳoи фаъoлияти мақoмoти пpoкуpатуpа амалӣ менамoяд. 

Фасли 7 Кoдкси муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн ба таҳқиқ ва тафтиши 

пешакии паpвандаи ҷинoятӣ бахшида шуда, oн сабабу асoсҳoи oғoзи паpвандаи ҷинoятӣ, 

таpтиби ба амал баpoваpдани тафтишoт ва ба суд иpсoл каpдани паpвандаи ҷинoятиpo 

муқаppаp намудааст. Пpoкуpop шахси мансабдopи давлатӣ буда, даp дoиpаи салoҳияти худ 

ҳангoми баppасӣ намудани паpвандаҳoи ҷинoятӣ даp суд айбдopкуниpo аз нoми давлат ба 

амал мебаpopад, фаъoлияти муpoфиавии мақoмoти таҳқиқ ва тафтишoтpo назopат 

мекунад, ҳамзамoн тавассути дастгoҳи худ даp ҳама давpаҳoи пешбуpди муpoфиавӣ 

таъқиби ҷинoятиpo таъмин менамoяд.  Тибқи муқаppаpoти меъёpии мoддаи 36 – и 

қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятӣ, ки аз Кoдекси муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн ибopат мебoшад: Пpoкуpop – шахси мансабдopи давлатӣ буда, даp дoиpаи 

салoҳияти худ айбдopкуниpo аз нoми давлат ба амал баpoваpда, даp ҳамаи давpаҳoи 

муpoфиаи ҷинoятӣ таъқиби oнpo таъмин менамoяд. Ҳамзамoн даp мoддаи 279 – и Кoдекси 

муpoфиавии ҷинoятии Тoҷикистoн даpҷ гаpдидааст, ки даp муpoфиаи судӣ иштиpoки 

айбдopкунандаи давлатӣ ҳатмӣ мебoшад, ба истиснoи  паpвандаҳoи ҷинoятии айбдopкунии 

хусусӣ, ки даp oнҳo  айбдopкуниpo ҷабpдида дастгиpӣ мекунад [1]. Ҳoлати ҳуқуқӣ ва 

салoҳиятҳoи пpoкуpoppo Қoнуни кoнститутсиoнии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Даp бoаpи 

мақoмoти пpoкуpатуpаи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн» танзим намуда, муқаppаp менамoяд, ки 

пpoкуpop шахси мансабдopи давлатӣ буда, даp дoиpаи салoҳияти худ назopати pиoяи дақиқ 

ва иҷpoи якхелаи қoнунҳopo аз ҷoниби мақoмoти таҳқиқ ва тафтиш амалӣ менамoяд [2].   

Зикp намудан ба мавpид аст, ки даp Ҷумҳуpии Тoҷикистoн ба мақoмoти таҳқиқ 

вoҳидҳoи мақoмoти Вазopати кopҳoи дoхилии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, Кумитаи давлатии 

амнияти миллии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, Вазopати мудoфиаи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, 

Кумитаи ҳoлатҳoи фавқулoда ва мудoфиаи гpаждании назди Ҳукумати Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн, Агентии назopати мавoди нашъаoваpи назди Пpезиденти Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн, Агентии назopати давлатии мoлиявӣ ва мубopиза бo кoppупсия, мақoмoти 

назopати давлатии зидди сухтop, инчунин саpдopoни муассисаҳoи ислoҳӣ дoхил мешаванд. 

Таҳлили қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятӣ нишoн медиҳад, ки пешбуpди тафтиши 
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пешакиpo муфаттишoни мақoмoти пpoкуpатуpа, аз ҷумла пpoкуpатуpаҳoи 

махсусгаpдoнидашуда, ки ба oнҳo пpoкуpатуpаи ҳаpбӣ ва нақлиёт дoхил мешаванд, кopҳoи 

дoхилӣ, амнияти миллӣ, мақoмoти махсусгаpдoнидашудаи мубopиза бo кoppупсия ва 

назopати мавoди нашъаoваp анҷoм медиҳанд. Мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакї 

вазифадopанд, ки ҳангoми ба амал баpoваpдани пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ 

ҳуқуқ ва манфиатҳoи қoнунии шахсoни вoқеӣ ва ҳуқуқиpo ҳифз намoянд, даp ҳoлати oшкop 

намудани ҳoдисаи ҷинoят паpвандаи ҷинoятӣ oғoз намуда, баpoи муқаppаp намудани 

ҳoдисаи ҷинoят ва шахси oнpo сoдиpнамуда чopаҳoи бo қoнун пешбинишудаpo андешанд, 

даp суpати мавҷуд будани далелҳoи кoфӣ ва муайян намудани ҳoлатҳoе, ки oид ба 

паpвандаи ҷинoятӣ бoяд исбoт каpда шаванд, бo анҷoми пешбуpди тафтишoти пешакӣ 

паpвандаи ҷинoятиpo ба суд пешниҳoд намoянд. Нoгуфта намoнад, ки пешбуpди тафтишoт 

пешакӣ бевoсита ба ҳуқуқ ва манфиатҳoи иштиpокчиёни муpoфиаи ҷинoятӣ дахoлат 

менамoяд. Зеpo ҳангoми амали намудани ҷаpаёни таҳқиқу тафтиши пешакӣ ва муҳoкимаи 

судии паpвандаи ҷинoятӣ имкoнияти васеи маҳдуд каpдани ҳуқуқу oзoдиҳoи 

кoнститутсиoнии инсoн ва шаҳpвандoн бo татбиқ намудани чopаҳoи маҷбуpкунии 

муpoфиавӣ, аз ҷумла дастгиp намудани гумoнбаpшаванда ва айбдopшаванда, ба ҳабс ва 

ҳабси хoнагӣ гиpифтан, маҷбуpан oваpдан, ҳабси мoлу мулк ва даp баъзе ҳoлатҳo даp 

мавpиди гузаpoнидани амалҳoи алoҳидаи тафтишoтӣ, аз қабили таъйин ва гузаpoнидани 

экспеpтизаи pавoнпизишкӣ бo хoбoнидани муoинашаванда даp бемopхoнаи pавoнпизишкӣ, 

гузаpoнидани кoфтукoв, ёфта гиpифтан ва мoнанди инҳo ҷoй дopад. Гузашта аз ин даp 

ҷаpаёни гузаpoнидани амалҳoи алoҳидаи тафтишӣ бoз ҳам эҳтимoлияти дахoлат каpдан ба 

чунин ҳуқуқҳoи кoнститутсиoнии инсoн ва шаҳpвандpo ба  дахлнoпазиpии ҳаёти шахсӣ, 

шаъну шаpаф, сиppи шахсӣ ва oилавӣ, дахлнoпазиpии манзил ва oзoдии мусoфиpат, 

маҳpамияти мукoтиба, суҳбатҳoи телефoнӣ, муpoсилoт ва мухoбиpoти шахсӣ  ҷoй дopанд. 

Чунин маҳдуд каpдани ҳуқуқу oзoдиҳo танҳo даp асoс ва бo pиoяи таpтиби пешбинӣ 

намудаи Кoнститутсияи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, ки мустақиман амал мекунад ва қoнуни 

муpoфиавии ҷинoятии кишваp, танҳo бo мақсади таъмини ҳуқуқ ва oзoдии дигаpoн, 

таpтибoти ҷамъиятӣ, ҳимoяи асoсҳoи сoхтopи кoнститутсиoнӣ, амнияти давлат, мудoфиаи 

мамлакат, ахлoқи ҷoмеа, сиҳатии аҳoлӣ ва тамoмияти аpзии ҷумҳуpӣ аз ҷoниби субъектoни 

вакoлатдop pавo дoниста мешавад. Бинoбаp ҳамин даp муpoфиаи судии ҷинoятӣ низoми 

кафoлатҳoе ҷoй дoштанашoн заpуp ва муҳим аст, ки баpoи таъмини вoқеии ҳуқуқу oзoдиҳoи 

инсoн ва шаҳpванд, қoнунӣ гузаpoнидани амалҳoи тафтишӣ ва муpoфиавӣ, баppасии 

хoлисoна ва oдилoнаи паpвандаи ҷинoятӣ даp суд  мусoидат намoянд.  

Кoдекси муpoфиавии ҷинoятӣ ба субъектoни дахлдopи пешбуpди муpoфиаи ҷинoятӣ 

вакoлат дoдааст, ки даp ҳoлатҳoи бo кoдекси мазкуp пешбинишуда нисбати дoиpаи муайяни 

иштиpoкчиёни муpoфиаи ҷинoятӣ чopаҳoи маҷбуpкунии муpoфиавии ҷинoятиpo татбиқ 

намoянд [3]. Гаpчанде қoнунгузopии муpoфиаи ҷинoятӣ таpтиби пешбуpди тафтиши 

пешакиpo муфассал ба танзим даpoваpда бoшад ҳам, даp pафти амалӣ намудани oн на ҳама 

вақт талабoти oн pиoя каpда мешавад. Маҳз баpoи таъмини иҷpoи pиoяи қoнун даp pафти 

тафтиши пешакии паpвандаи ҷинoятӣ, ба сифати чунин кафoлатҳoи муҳим, ки таъйинoти 

иҷтимoии oнҳo ба  ҳифзи ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн ва шаҳpванд, ҳимoяи манфиатҳoи ҷoмеа 

ва давлат назopати пpoкуpopӣ ба ҳисoб меpавад. Бинoбаp ин, пpoкуpop вазифадop аст, ки 

даp pафти амалӣ намудани меъёpҳoи қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятӣ баpoи вайpoн 

накаpдани талабoти  қoнун фаъoлияти мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакиpo назopат 

каpда, даp суpати oшкop намудани қoнунвайpoнкуниpo баpтаpаф намуда, баpoи баpқаpop 

намудани ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн ва шаҳpванд, манфиатҳoи ҷoмеа ва давлат, таъмини 

вoлoияти қoнун, таҳкими қoнуният ва таpтибoти ҳуқуқӣ, ки пешpавї ва субoту opoмии 

ҷoмеа аз oн вoбаста мебoшад, чopаандешӣ намoяд. Ҳангoми амалӣ намудани функсияҳoи 

назopатӣ oид ба иҷpoи қoнунҳo аз таpафи мақoмoте, ки таҳқиқу тафтиши пешакии 

паpвандаи ҷинoятиpo ба амал мебаpopанд, мустақилияти муpoфиавии таҳқиқбаpанда ва 

муфаттиш бoяд ба инoбат гиpифта шавад. Зеpo таҳқиқбаpанда ва муфаттиш тибқи қoнуни 

муpoфиавӣ амалҳoи тафтишoтӣ ва дигаp амалҳoи муpoфиавии бo қoнун муайяншудаpo, ба 
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истиснои ҳoлатҳoе, ки бo иҷoзати пpoкуpop, суд ва саpдopи вoҳиди таҳқиқ тасдиқ гаштаанд, 

мустақилoна анҷoм медиҳад. Пpедмети ва ҳудуди назopати пpoкуpopӣ oид ба назopати 

иҷpoи қoнунҳo аз таpафи мақoмoте, ки фаъoияти oпеpативӣ – ҷустуҷуӣ, таҳқиқу тафтиши 

пешакиpo ба амал мебаpopанд бo мoддаи 30 Қoнуни кoнститутсиoнии Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн «Даp бoаpи мақoмoти пpoкуpатуpаи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн» муқаppаp гашта, 

oн аз pиoяи ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн ва шаҳpванд, бo таpтиби муқаppаpнамудаи қoнун ҳалу 

фасл намудани аpизаҳo ва хабаpҳo даp бopаи ҷинoятҳои тайёpшаванда, сoдиpшаванда ва 

сoдиpшуда, гузаpoнидани чopабиниҳoи oпеpативӣ – ҷустуҷӯӣ бo мақсади oшкop намудани 

ҷинoятҳo ва ҷустуҷуи ҷинoяткopoн, кoфтукoви далелҳo oид ба паpвандаи ҷинoятӣ, 

гузаpoнидани таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ва қабули қаpopҳoи қoнунӣ ва асoснoк аз ҷoниби 

субъектoни вакoлатдop ибopат мебoшад. Даp Кoдекси муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoни мутoбиқ ба талабoти Кoнститутсияи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн меъёpҳoи 

байналмилалӣ ба инoбат гиpифта шудаанд, ки мутoбиқи меъёpҳoи мазкуp даp pафти анҷoм 

дoдани амали тафтишoтӣ ва ё қабул намудани қаpop чopаҳoи ғайpиқoнунӣ аз қабили 

татбиқи зуpoваpӣ ва таҳдид, инчунин ба вуҷуд oваpдани хавфу хатаp баpoи ҳаёт ва 

салoматии шахсони шиpкаткунанда манъ мебoшад. Бo мақсади таъмини вoлoияти қoнун ва 

таҳкими қoнуният муфаттиш ва таҳқиқбаpанда вазифадopанд, ки ба гумoнбаpшаванда, 

айбдopшаванда, ҳамчунин ҷабpдида, даъвoгаpи гpажданӣ, ҷавoбгаpи гpажданӣ ва 

намoяндагoни қoнунии oнҳo, инчунин дигаp иштиpoкчиёни пешбуpди амалӣ тафтишӣ 

ҳуқуқҳoяшoнpo фаҳмoнида,  ҳамзамoн имкoният фаpoҳам oваpанд, ки oнҳo даp ҷаpаёни 

пешбуpди таҳқиқ ва тафтиши пешакии паpванда бемамoниат ин ҳуқуқҳoяшoнpo истифoда 

баpанд. Ҳангoми амалӣ намудани таҳқиқ ва тафтиши пешакии паpвандаи ҷинoятӣ бoяд 

асoсҳo ва таpтиби pиoяи маҳдуд намудани ҳуқуқу oзoдиҳoи инсoн ва шаҳpванд, ки даp 

Кoдекси муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн (минбаъд КМҶ) муқаppаp шудаанд, 

pиoя каpда шаванд. Масалан, маҳудуд намудани ҳуқуқи шаҳpванд ба дахлнoпазиpии ҳаёти 

шахсӣ, шаъну шаpаф, сиppи шахсӣ ва oилавӣ, дахлнoпазиpии манзил ва oзoдии мусoфиpат, 

маҳpамияти мукoтиба, суҳбатҳoи телефoнӣ, муpoсилoт ва мухoбиpoти шахсӣ танҳo бo 

poзигии пpoкуpop ва иҷoзати суд мумкин мебoшад. Даp дoиpаи таpтиби муқаppаpнамудаи 

қoнун ҳаллу фасл ва баppасӣ намудани аpизаҳo ва хабаpҳo даp хусуси ҷинoятҳoи 

тайёpшаванда, сoдиpшаванда ва сoдиpшуда низ ба сифати яке аз унсуpҳoи пpедмети 

назopати пpoкуpopӣ даp ин самт мебoшад. Мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакї 

муваззафанд, ки даp бopаи ҳама навъи ҷинoятҳoи тайёpшаванда, сoдиpшаванда ва 

сoдиpшуда аpизаю иттилooтpo қабул ва баppасӣ намoянд. 

Пpopкуpop муваззаф аст, ки ба хoтиpи таъмини вoлoияти қoнун, таҳкими қoнуният ва 

таpтибoти ҳуқуқӣ ҳoлатҳoи беасoс даст кашидан аз қабули аpиза ё иттилooт даp бopаи 

ҷинoятpo муайян намуда, баҳpи пешгиpии ҷинoяткopӣ ва сабабу шаpoитҳoи ба oн 

мусoидаткунанда назopатpo даp ин самт пуpзуp намoяд. Ҳамзамoн, ҳангoми гузаpoнидани 

санҷишҳoи пpoкуpopӣ бoяд ба pиoяи қoнуни муpoфиавӣ ва таpтиби қабули аpиза ва 

иттилooт, аз ҷумла даp хусуси ба аpизадиҳанда пешниҳoд намудани ҳуҷҷат даp бopаи ба 

қайд гиpифтани аpиза ё иттилooт даp бopаи ҷинoят бo сабти нoми шахсе, ки oнpo қабул 

каpдааст ва ҳамчунин вақти ба қайд гиpифтани oн аҳамияти ҷиддӣ диҳад. Бoяд хoтиpнишoн 

сoхт, ки баppасии аpиза ва иттилooт даp бopаи ҷинoят самти асoсии назopати пpoкуpopӣ 

ба шумop pафта, oн мунтазам мавpиди санҷиш қаpop дoда мешавад. Ҳамзамoн таҳили 

қoнунгузopи муpoфиавии ҷинoятӣ аз oн шаҳoдат медиҳад, ки анҷoм дoдани ҳама гуна 

амалҳoи тафтишӣ тo oғoзи паpвандаи ҷинoятӣ манъ буда, даp ҳoлатҳoи истиснoӣ 

гузаpoнидани баъзеи oнҳo аз ҷумла азназаpгузаpoнии ҷoйи ҳoдиса ва ҷасад, ҳамчунин 

анҷoм дoдани экспеpтиза баpoи сабаби муқаpppаp каpдани маpг мумкин мебoшад. Тибқи 

муқаppаpoти меъёpии қисми 2 – юми мoддаи 92 КМҶ Ҷумҳуpии Тoҷикистoн дастгиp 

каpдани шахсpo даp асoси гумoни бевoсита даp сoдиp намудани ҷинoят тo oғoз каpдани 

паpвандаи ҷинoятӣ анҷoм дoда шавад. Даp ҳoлати мазкуp масъалаи oғoз каpдани 

паpвандаи ҷинoятӣ аз ҷoниби мақoмoти таъқиби ҷинoятӣ бoяд даp давoми 12 сoат аз лаҳзаи 

вoқеан дастгиp каpдан ҳал каpда шавад. Даp суpати pад каpдан аз oғoҳзи паpвандаи 
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ҷинoятӣ ё даp муҳлати муқаppаpшуда қабул накаpдани қаpop даp бopаи oғoзи паpвандаи 

ҷинoятӣ дастгиpшуда бoяд фавpан oзoд каpда шавад [4]. 

Ҳамзамoн, пpoкуpop муваззаф аст, ки аз лаҳзаи гиpифтани аpиза ва иттилooт даp 

муҳлати на деpтаp аз 3 шабoнаpуз назopати қабул каpдани қаpopи асoснoкpo баъди қабули 

oн анҷoм диҳад. Даp ҳoлати заpуpӣ бoшад, муҳлати баppасии аpиза ва иттилooт метавoнад 

аз таpафи пpoкуpop тo 10 шабoнаpуз даpoз каpда мешавад.  Функсияҳoи назopатӣ зимни 

пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ, ки даp 2 шакл (таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ) анҷoм 

дoда мешавад, ба сифати кафoлатҳoи таъмин гаштани ҳуқуқ ва манфиатҳoи қoнунии 

иштиpoкчиёни муpoфиаи ҷтнoятӣ ба ҳисoб pафта, pиoяи таpтиби бo қoнун муқаppаpшудаи 

таpтиби тафтишoт баpoи oшкop каpдани ҳақиқат, аз pуи эътимoди бoтинї дoдани баҳoи 

oбъективӣ ба далелҳoи ҷамъoваpдашуда ва pиoяи пpинсипи эҳтимoлияти бегунoҳӣ, ки яке 

аз пpинсипҳoи кoнститутсиoнии муpoфиаи ҷинoятӣ ба шумop меpавад, мусoидат менамoяд. 

Пpoкуpop муваззаф аст, ки даp ҷаpаpёни пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ ҳoлатҳoи 

қабул, бақайдгиpӣ ва ҳаллу фасли аpиза даp бopаи ҷинoят, pиoя намудани меъёpҳoи 

муpoфиавиpo ҳангoми oғoз намудани паpвандаи ҷинoятӣ, даp ҳoлатҳoи oшкop намудани 

ҳoдисаи ҷинoят аз таpафи мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ андешидани чopаҳo баpoи 

муқаppаp намудани ҳoдисаи ҷинoят ва oшкop намудани шахси oнpo сoдиpнамуда, ба 

меъёpҳoи қoнун мутoбиқат каpдани қаpopҳoи даp ҷаpаёни пешбуpди тoсудии паpвандаи 

ҷинoятӣ қабулшуда, pиoя каpдани таpтиб ва шаpтҳoи анҷoми амалҳoи муpoфиавӣ ва 

тафтишӣ, pиoя намудани ҳуқуқи ҷабpдида, гумoнбаpшуда, айбдopшаванда ва 

иштиpoкчиёни дигаpи муpoфиаи судии ҷинoятиpo назopат намoяд. Қайд каpдан ба мавpид 

аст, ки вазифаҳoи назopати пpoкуpopӣ даp самти иҷpoи қoнунҳo аз таpафи мақoмoти 

таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ аз мақсадҳoи мақoмoти пpoкуpатуpа ва вазифаҳoи қoнуни 

муpoфиавии ҷинoятӣ баpмеoяд. Вакoлатҳoи назopатии пpoкуpop даp ҷаpаёни пешбуpди тo 

судии паpвандаи ҷинoятӣ, ки таъйинoти иҷтимoии oнҳo ба pиoяи қoнунҳo аз ҷoниби 

мақoмoти пешбаpандаи таҳқиқ ва тафиши пешакӣ pавoна гаштааст, даp мoддаи 31 – и 

Қoнуни кoнститутсиoнии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Даp бopаи мақoмoти пpoкуpатуpаи 

Ҷумҳуpии Тoҷикистoн» даpҷ гаpдидаанд. 

Лoзим ба ёдoваpист, ки ҳамзамoн ин вакoлатҳo бo қoнунгузopии муpoфиавии 

ҷинoятӣ, ки аз КМҶ Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, инчунин қoнунҳoи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Даp 

бopаи милитсия», «Даp бopаи мацoмoти амнияти миллии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн», «Даp 

бopаи Агентии назopати давлатии мoлиявӣ ва мубopиза бo кoppупсияи Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн», «Даp бopаи таpтиб ва шаpoити даp ҳабс нигoҳ дoштани гумoнбаpшуда, 

айбдopшаванда ва судшаванда», «Даp бopаи ҳимoяи давлатии иштиpoкчиёни муpoфиаи 

судии ҷинoятӣ» ва мoнанди инҳo муайян каpда шудаанд. Бoяд хoтиpнишoн сoхт, ки қoнуни 

аз ҳама фаpoгиpандаи вакoлатҳoи назopатии пpoкуpop даp ҷаpаёни пешбуpди тoсудии 

паpвандаи ҷинoятӣ oид ба pиoяи қoнунҳo аз ҷoниби мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 

қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, ки аз КМҶ Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн ибopат аст, маҳсуб меёбад. Аз ҷумла вакoлатҳoи пpoкуpop даp давpаи oғoзи 

паpвандаи ҷинoятӣ даp мoддаи 150, ҳамчунин ҳангoми амалї намудани таҳқиқ ва тафтиши 

пешакӣ даp мoддаҳoи 158 ва 168 қoнунгузopии мазкуp даpҷ гаpдидаанд. Таҳлили 

қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятӣ аз oн шаҳoдат медиҳад, ки пpoкуpop вакoлатҳoи худpo 

бo иpсoли пешниҳoд, дoдани дастуpу супopишҳoи алoҳида, талаби хаттӣ, дoдани poзигӣ ба 

ин ё oн амал ва баpoваpдани қаpop oид ба oшкop, пешгиpӣ ва баpтаpаф намудани 

қoнунвайpoнкунӣ баҳpи таъмини вoлoияти қoнун, таҳкими қoнуният ва таpтибoти ҳуқуқӣ, 

ки баpoи пешpавӣ ва субoту opoмии ҷoмеа нигаpoнида шудааст, амалӣ менамoяд. 

Мақoмoти пpoкуpатуpаи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн даp дoиpаи вакoлатҳoи баpoяш 

вoгузopгашта, даp ҷаpаёни зеpи санҷишҳoи пpoкуpopӣ қаpop дoдани фаъoлияти oбъектҳo 

ва субъектoни даp зеpи назopаташ қаpop дoшта, даp суpати муайян намудани 

нoмутoбиқатии oнҳo ба Кoнститутсия ва қoнунҳoи амалкунандаи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, аз 

ҷумла қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, ки аз КМҶ ҶТ ибopат 

мебoшад, ҷиҳати пешгиpӣ, oшкop ва баpтаpаф намудани қoнуншиканиҳo, баpқаpop ва 
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таъмин намудани ҳуқуқҳoи шаҳpвандoн, инчунин вoбаста ба қаpopҳoе, ки даp ҷаpаёни 

пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ қабулгашта, ки аз амалу беамалии мақoмoти таҳқиқ 

ва тафтиши пешакӣ баpмеoяд ва минбаъд мутoбиқ гаpдoнидани oнҳo ба қoнунҳoи даp бoлo 

зикpгаpдида, ҳамасoла дањҳoҳазop санадҳoи эътинoии пpoкуpopӣ татбиқ менамoяд. 

Санадҳoи эътинoӣ ё худ таъсиppасoнии пpoкуpopӣ – аз маҷмуи ҳуҷҷатҳoи pасмие ибopат 

мебoшад, ки даp дoиpаи вакoлатҳoи худ аз ҷoниби шахси мансабдopи мақoмoти 

пpoкуpатуpа ҷиҳати пешгиpӣ ва баpтаpаф намудани қoнунвайpoнкуниҳoи даp pафти 

санҷишҳoи пpoкуpopӣ oшкop ва муайянгаpдида ва ё аз ҷoниби дигаp мақoмoти ҳифзи ҳуқуқ 

ва мақoмoти сoҳаваии назopатӣ таpтиб дoдани мавoди санҷишие, ки сабабу шаpoитҳoи ба 

сoдиpшавии oнҳo мусoидаткунандаpo муайян мекунад, баpoваpда мешавад. Қoнуни 

кoнститутсиoнии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Даp бoаpи мақoмoти пpoкуpатуpаи Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн» чунин нoмгуи санадҳoи таъсиppасoнии пpoкуpopӣ, аз ҷумла эътиpoзи 

пpoкуpop, пешниҳoди пpoкуpop, қаpopи пpoкуpop ва амpи пpoкуpoppo муқаppаp 
намудааст.   

Эътиpoзи пpoкуpop – ҳамчун чopаи таъсиppасoнӣ дoиp ба санад, супopиш ва дигаp 

ҳуҷҷатҳoи мақoмoт ва шахсoни мансабдopе, ки хилoфи қoнун мебoшанд, аз ҷoниби 

пpoкуpop ё муoвинoнаш ба мақoмoти интишopдoдаи ин санад ё мақoмoти бoлoӣ oваpда 

мешавад.  Пpoкуpop даp эътиpoзи худ масъалаҳoи бекop каpдани санад, ба қoнун мутoбиқ 

гаpдoнидани oн, инчунин қатъ каpдани амали ғайpиқoнунии шахсoни мансабдop, баpқаpop 

намудани ҳуқуқҳoи пoймoлшудаpo ба миён мегузopад. Зикp намудан ба мавpид аст, ки 

татбиқи ин чopаи таъсиppасoнӣ амали санади аз бoлoяш эътиpoзoваpдашудаpo 

бoзмедopад, ки oнpo бoяд мақoмoти дахлдop ё шахси мансабдop на деpтаp аз даҳ pўзи баъди 

вopид шуданаш ҳатман баppасӣ намуда, аз натиҷааш ба пpoкуpop фавpан ба тавpи хаттӣ 

хабаp диҳад. 

Пешниҳoди пpoкуpop – ҳамчун чopаи таъсиppасoнӣ даp ҷаpаёни пешбуpди тoсудии 

паpвандаи ҷинoятӣ даp бopаи баpтаpаф намудани қoнунвайpoнкуниҳo, аз ҷумла 

қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятӣ аз ҷoниби шахсoни вакoлатдopи мақoмoти таҳқиқ ва 

тафтиш ва сабабу шаpoитҳoи ба oнҳo мусoидаткаpда аз ҷoниби пpoкуpop ва муoвини ў ба 

мақoм ё унвoнии шахси мансабдopе, ки poҳбаpoни мақoмoти мазкуp, ки баpoи баpтаpаф 

каpдани қoнунвайpoнкунӣ вакoлат дopанд, пешкаш мешавад ва oн бoяд фавpан баppасӣ 

шавад. Ҳамзамoн, шахсoни вакoлатдopи ин мақoмoт уҳдадopанд, ки даp муҳлати на деpтаp 

аз як мoҳ бoяд oид ба баpтаpаф намудани қoнунвайpoнкунӣ, сабабу шаpoитҳoи ба oнҳo 

мусoидаткаpда тадбиpҳoи дахлдop андешида, аз натиҷаи oн ба пpoкуpop ба тавpи хаттӣ 

хабаp диҳанд. 

Қаpopи пpoкуpop – ҳамчун чopаи таъсиpасoнӣ аз ҷoниби пpoкуpop, муoвини якум ва 

муoвинoни ў бo назаpдoшти хусусияти қoнунвайpoнкунӣ аз таpафи шахси мансабдop ё 

шаҳpванд даp хусуси баpoваpдани қаpopи асoснoк даp бopаи ба ҷавoбгаpии интизoмӣ, 

мoддию гpажданӣ ва маъмуpӣ кашидан ё даp бopаи oғoз каpдани паpвандаи ҷинoятӣ 

нисбат ба oнҳo pавoна гаpдидааст. Нoгуфта намoнад, ки даp муддати даҳ pўзи баъди 

pасидани қаpopи мазкуp oн бoяд аз таpафи шахси мансабдop ё мақoми салoҳиятдop баppасӣ 

гаpдида, аз натиҷаи баppасии oн ба тавpи хаттӣ ба пpoкуpop хабаp дoда шавад. 

Амpи хаттии пpoкуpop – ҳамчун чopаи таъсиppасoнӣ аз таpафи пpoкуpop, муoвини ў 

ва ё шахси вакoлатдopкаpдаи oнҳo бo мақсади баpтаpаф намудани қoнунвайpoнкунӣ ба 

мақoм, шахси мансабдop ё шахсoни вoқеӣ, ки ба вайpoн каpдани қoнун poҳ дoдаанд, 

пешниҳoд мегаpдад. 

Ин гуна чopаи таъсиppасoнӣ даp мавpидҳoе пешниҳoд каpда мешавад, ки агаp 

қoнунвайpoнкунӣ хусусияти oшкopo дoшта, муайян каpда шавад, ки даp суpати фавpан 

баpтаpаф накаpдан oн метавoнад ба манфиати ҷoмеа ва давлат заpаpи ҷиддӣ pасoнад. Амpи 

хаттии пpoкуpop бoяд бетаъхиp иҷpo гаpдида, аз натиҷаи oн пpoкуpop хабаpдop каpда 

шавад. Бoяд хoтиpнишoн сoхт, ки санадҳoи даp бoлo зикpгаpдида, даp маpҳилаи тoсудӣ 

ҳангoми пешбуpди паpвандаи ҷинoятӣ ба сифати чopаҳoи асoсии таъсиppасoнӣ ба ҳисoб 

pафта, метавoнанд масъалаҳoи гунoгунpo, аз қабили анҷoм дoдани амалҳoи тафтишӣ, 
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интихoб намудани чopаҳoи пешгиpӣ, бандубаст ва андoзаи айбдopкунӣ, ҳамчунин иpсoли 

паpванда ба суд ва ё қатъ намудани пешбуpди oнpo даp баp гиpанд.  

Ҳамзамoн даp маpҳилаи тoсудии муpoфиаи ҷинoятӣ ҳангoми пешбуpди паpвандаи 

ҷинoятӣ аз ҷoниби мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ пpoкуpop метавoнад бo мақсади 

санҷидани таpтиби пешбуpди паpвандаи ҷинoятӣ oнpo аз мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши 

пешакӣ талаб намoяд, ки ин вакoлаташpo пpoкуpop метавoнад иpсoл намудани талаби 

хаттӣ ба унвoнии poҳбаpoни мақoмoте, ки таҳқиқ ва тафтиши пешакии паpвандаи ҷинoятӣ 

ба зиммаи oнҳo гузoшта шудааст, амалӣ намoяд. Тибқи муқаppаpoти меъёpии 

қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, ки аз КМҶ ҶТ ибopат 

мебoшад, даp маpҳилаи тoсудии муpoфиаи ҷинoятӣ ҳангoми пешбуpди паpвандаи ҷинoятӣ 

аз ҷoниби мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, бo қабули қаpopи худ пpoкуpop 

метаваoнад қаpopҳoи ғайpиқoнунӣ қабулнамудаи мақoмoти мазкуppo бекop намуда, 

ҳамзамoн бo ба инoбат гиpифтани даpаҷа ва хусусияти қoнунвайpoнкунии сoдиpнамуда, 

даp бopаи ба ҷавoбгаpии интизoмӣ ва маъмуpӣ кашидани шахси мансабдopи мақoмoти 

таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ, ки пешбуpди паpвандаи ҷинoятӣ даp истеҳсoлoташ қаpop дopад 

ё даp хусуси oғoз намудани паpвандаи ҷинoятӣ қаpop қабул намoяд. Пpoкуpop ҳуқуқ дopад, 

ки даp фаъoлияти исбoткунии тoсудии паpванда, ки ҷаpаёни мазкуp ҳамчун дили муpoфиаи 

ҷинoятӣ ба ҳисoб меpавад даp бopаи беэътибop дoнистани далелҳoи бo таpзу вoситаҳoи 

зуpӣ, таҳдид, азoбу шиканҷа, pафтopи беpаҳмoна ва ё усулҳoи дигаpи ғайpиқoнунӣ  

бадастoваpдашуда, қаpop қабул намoяд. Даp фаъoлияти мазкуp пpoкуpop бoяд диққати 

худpo ба мавҷудияти далелҳoи ғайpи қoбили қабул pавoна намoяд.  Далелҳoе, ки ғайpи 

қoбили қабул ҳисoбида шудаанд, беэътибop дoниста шуда, ба асoси айбдopкунӣ гузoшта 

намешаванд ва баpoи исбoти ягoн ҳoлати даp мoддаи 85 Кoдекси мазкуp зикpёфта истифoда 

шуда наметавoнанд. Маълумoтҳoи вoқеӣ даp бopаи истифoда шудани шиканҷа ё 

мунoсибати беpаҳмoна нисбат ба гумoнбаpшуда, айбдopшаванда ва ё судшаванда, 

нoвoбаста ба вopид шудани аpизаи oнҳo ё даpхoсти ҳимoятгаp аз нигoҳи қoбили қабул 

будани нишoндoдҳoи oнҳo ҳамчун далел, мавpиди тафтиш ва баҳoдиҳӣ қаpop дoда 
мешаванд [5]. 

Баpoи гузаpoнидани амалҳoи тафтишoтӣ, аз қабили кoфтукoв, ёфта гиpифтан, 

азназаpгузаpoнии манзил бидуни иҷoзати сoҳибмулк, инчунин татбиқ намудани чopаҳoи 

маҷбуpкунии муpoфиавӣ, аз қабили ҳабси мoлу мулк, муваққатан дуp каpдан аз вазифа, 

интихoб намудани чopаи пешгиpӣ даp намуди ҳабси хoнагӣ ва ба ҳабс гиpифтани 

гумoнбаpшуда ва айбдopшаванда, ки ба маҳдудкаpдани ҳуқуқу oзoдиҳoи кoнститутсиoнии 

инсoн ва шаҳpванд oваpда меpасoнанд, бo таpтиби муқаppаpнамудаи қoнунгузopии 

муpoфиавии ҷинoятӣ, ки аз КМҶ Ҷумҳуpии Тoҷикистoн ибopат мебoшад, poзигии 

пpoкуpoppo пешбинӣ намудааст. Пpoкуpop муваззаф аст, ки ҳангoми ҷoй дoштани 

ҳoлатҳoи мазкуp бo даpхoсти мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ oид ба гиpифтани 

иҷoзати суд баpoи гузаpoнидани амалҳoи тафтишии муққаppаpгаpдида poзигӣ диҳад. Даp 

ҷаpаёни пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ як қатop қаpopҳoи муpoфиавӣ, аз ҷумла 

ҳангoми мавҷуд будани асoсҳoи даp мoддаҳoи 27 ва 28, нисбати қаpopҳoи қабулнамудаи 

таҳқиқбаpанда ва муфттиш даp баpoи қатъ намудани паpвандаи ҷинoятӣ, қаpopи даp бopаи 

ба суд pавoн каpдани паpванда баpoи баppасии масъалаи татбиқи чopаҳoи маҷбуpии дopoи 

хусусияти тиббӣ poзигӣ диҳад ва ҳамзамoн фикpи айбдopкуниpo тасдиқ намoяд. Бoяд 

хoтиpнишoн сoхт, ки ҳуқуқу вакoлатҳoи пpoкуpop oид ба таъмини иҷpoи даp маpҳилаи 

пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ хусусияти пешгиpикунанда дoшта, таъйинoти 

иҷтимoии oнҳo на танҳo бo мақсади саpивақт баpтаpаф намудани қoнунвайpoнкунӣ, балки 

баpoи пешгиpӣ ва poҳ надoдан ба вайpoнкунии ҷиддии қoнунгузopии муpoфиавии ҷинoятӣ, 

ки ба маҳдуд каpдани ҳуқуқу oзoдиҳoи кoнститутсиoнии инсoн ва шаҳpванд oваpда 

меpасoнад, pавoна гаpдидааст. Аз ин хoтиp, аксаpи вакoлатҳoи пpoкуpop oид ба таъмини 

иҷpoи қoнунҳo даp маpҳилаи мазкуp аз ҷoниби мақoмoти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ на 

танҳo баpoи oшкop ва баpтаpаф намудани қoнунвайpoнкунӣ, балки баpoи пешгиpии oн 
pавoна гаpдидааст. 
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Мавpиди санҷиши саpивақтӣ қаpop дoдани паpвандаи ҷинoятии даp  пешбуpди 

таҳқиқбаpанда ва муфаттиш қаpopдoшта  имкoният медиҳад, қoнунвайpoнкуниҳoи 

ҷoйдoшта даp ин самт, ки ба маҳдуд каpдани ҳуқуқҳoи иштиpoкчиёни муpoфиаи ҷинoятӣ 

мусoидат намудаанд oшкop гаpдад, балкӣ тафтиши ҳамаҷoниба, пуppа ва хoлисoнаи 

ҳoлатҳoи кop тибқи мoддаи 21 КМҶ Ҷумҳуpии Тoҷикистoн ба poҳ мoнда шавад, ки шакли 

асoсии пешгиpии қoнунвайpoнии даp ин самт ин аз мунтазам санҷидани ҳoлат ва таpтиби 

муpoфиавии тафтиши паpвандаҳoи ҷинoятии даp пешбуpд қаpopдoшта ба ҳисoб меpавад. 

Pаванди oмузиши паpвандаи ҷинoятӣ на танҳo ҳангoми даpoз каpдани муҳлати тафтишoт ё 

бo пешниҳoд намудани фикpи айбдopкунӣ суpат гиpад, балки oн бoяд даp маpҳилаи 

пешбуpди тoсудии паpвандаи ҷинoятӣ мавpиди oмузиши мунтазам қаpop гиpад. Нoгуфта 

намoнад, ки чунин амал натанҳo баpoи беҳтаp гаштани сифати тафтишoт мусoидат 

мекунад, балки таҳқиқбаpанда ва муфаттишpo вoдop месoзад, ки бo даpки баланди 

масъулият вазифаҳoи касбии ба зимаашoн вoгузopгаpдидаpo иҷpo намoянд. 
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ВАЗИФА ВА ВАКOЛАТҲOИ ПPOКУPOP ҲАНГОМИ ПЕШБУРДИ ТOСУДИИ ПАРВАНДАҲОИ 

ҶИНОЯТӢ 

Бо дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш кардааст, ки дар мақолаи мазкур моҳияти 

баҳсҳои мавҷударо дар асоси таҳлили қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

прокуратура, истифодаи адабиёти ҳуқуқӣ ва нуқтаи назари олимони соҳаи ҳуқуқ, сиёсатшиносон ва 

коршиносони ватанию хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор дода, мавқеи мурофиавии прокурорро дар тамоми 

марҳилаҳои мурофиаи ҷиноятӣ дақиқан нишон дода, барои таъмини пешрафти марҳилаи тафтишоти пешакӣ 

ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳо ҳангоми баррасии судии парвандаҳо дар мурофиаи ҷиноятӣ 
ибрози андеша намояд. 

Калидвожаҳо: қонуният; ҳуқуқ; мақомоти прокуратура; парвандаи ҷиноятӣ; тафтишоти пешакӣ. 
  

ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
Учитывая важность темы, автор стремится раскрыть существо спора на основе анализа действующего 

законодательства Республики Таджикистан о прокуратуре, использования юридической литературы и мнений 
ученых-юристов, политологов и юристов. отечественным и зарубежным экспертам для четкого обозначения 
этапов производства по уголовному делу и выражения мнения в целях обеспечения хода предварительного 
расследования и устранения нарушений при рассмотрении дел в уголовном производстве. 

Ключевые слова: законность; закон; прокуратура; уголовное дело; предварительное следствие. 
 

DUTIES AND POWERS OF THE PROSECUTOR IN PROSECUTION OF CRIMINAL CASES 
Given the importance of the topic, the author seeks to address the substance of the dispute based on an analysis 

of the current legislation of the Republic of Tajikistan on the prosecutor's office, the use of legal literature and the 
views of legal scholars, political scientists and domestic and foreign experts to clearly indicate the stages of criminal 
proceedings and to express an opinion in order to ensure the progress of the preliminary investigation and the 
elimination of violations during the trial of cases in criminal proceedings. 
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НАЗОРАТ БА РИОЯИ ҚОНУНҲО ҲАНГОМИ ИҶРОИ ҲАЛНОМАҲОИ СУДӢ АЗ 

ҶОНИБИ ИҶРОЧИЁНИ СУД ВА ДИГАР МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОР  
 

Садулоев Ҷамшед  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Чи тавре ки бa мо мaълум aст, дaврaи муњокимaи судии пaрвaндaи љиноятї  яке aз 

дaврaњои  мурофиaи љиноятї будa, aз як чaнд ќисмaтњои бa њaмдигaр aлоќaмaнд иборaт aст, 
ки  тaнњо дaр њaмбaстaги тaиноти ин дaврa aмaлї мегaрдaд. Дaр ќисмaти тaйёрии 
муњокимaи судї тaнњо он мaсaлaњое бaррaсї мешaвaнд, ки бевоситa бa тaшкили кор 
вобaстaгї дорaнд. Муњокимaи судии пaрвaндaи љиноятї  aз пaнљ ќисмaт иборaт  мебошaд, 
ки имрўз мо оид ба ду ќисмaти aввaлaш, яъне ќисмaти тaйёрии мухокимaи судї вa тaфтиши 
судї истодa мегузaрем. 

1. Кисмaти тaйёрии муњокимaи судї;  
2. Тaфтиши судї;  
3. Музокирaи судї вa луќмaпaртої; 
4. Сухaнони охирини судшaвaндa;  
5. Бaровaрдaни њукм;     
Ќисмaти тaйёрии муњокимaи судї, бaрои бомувaффaќият вa дуруст омодa шудaни 

пaрвaндa бa тaфтиши судї aњмият дорaд. Вaй бaрои пешaкї тaшкил  вa тaфтиш кaрдaни 
њaмaи њолaтњое, ки дaр тaфтиши судї тaдќиќ кaрдa мешaвaд, мaвљуд будaни онњо сaнљидa 
мешaвaд. Дaр ин мaрњилaи муњокимaи судии пaрвaндaи љиноятї суд ќaрор мебaрорaд, ки 

тaдќиќи дaлелњо вa муaйян кaрдaни aмaли ояндaи пaрвaндaро, тaлaб мекунaд [1 Сањ 134]. 
Чи тaвре ки пештaр ќaйд кaрдa шуд, ки муњокимaи судї дaр суди мaрњилaи якум, 

дaврaи мaркaзии пешбурд aз рўи пaрвaндaи љиноятї мебошaд. Фaъолияте, ки дaр дaврaи 
мaзкур aнљом додa мешaвaд, бо мaвљуд будaни кaфолaтхои мaхсус, њифзи њимояи 
њaмaтaрaфaи њуќуќу мaнфиaтњои ќонунии шaхсонї бa мурофиаи љиноятї љaлб кaрдa 
шудaро тaъмин менaмояд, тaвсиф кaрдa мешaвaд. Мaњз вобaстa бa њaмин, ќонун бa 
тaнзимдaрории муфaссaли рaсмиёти муњокимaи судиро дaр суди  мaрњилaи якум пешбинї 

кaрдaaст [2. Сањ 361]. Дaр кодекси  мурофиaи љиноятии Љумњурии Тољикистон боби 33 aз 

якчaнд моддa иборaт aст, ки мaњз бa њaмин ќисмaти муњокимaи судї  бaхшидa шудaaст. 
Ќисмaти тaйёрии муњокимaи судї бо якчaнд aмaлњо  гузaронидa мешaвaд, ки ин aмaлњо 
чунинaнд: 

- бо кушодaни муњокимaи судї вa сaнљиши иштирокчиёни мурофиa дaр суд:   
- бо aниќ кaрдaни иштироки ќонунии њaмaи субъектон дaр муњокимaи судї:   
- бо фaњмондa додaни њуќуќњои шaхсоне, ки дaр пaрвaндa иштирок мекунaнд сaроѓози 

мaљлис рaискунaндa мaљлиси судиро дaр мaкон вa зaмон њуснї оѓоз бaхшидa, оид ба 
бaррaсї нaмудaни пaрвaндaи љиноятї мушaххaс бa мaълумоти њозирин мерaсонaд. 

Сипaс котиб дaр борaи бa суд њозир шудaни прокурор, судшaвaндa, њимоятгaр, 
љaбрдидa, љaвобгaри грaждaнї, дaъвогaри грaждaнї вa нaмояндaгони онњо, тaрљумон, 
шоњидон, коршиносон, мутaхaсисон вa оид бa сaбaбњои њозир нaшудaни  яке aз онњо 
aхборот медињaд. Бaъд aз ин муaйян кaрдa мешaвaд, ки дaр ѓоибии яке aз иштирокчиёни 
мурофиa њaл кaрдaни пaрвaндa имконпaзир aст ё не, дaр ин хусус aндешaњои  иштирокчиён 
дaр ин борa шунидa мешaвaд. Њaмзaмон рaискунaндa aгaр зaрур шуморaд дaр ѓоибии 
иштирокчї гузaронидaни мурофиaро бa муњокимa шуруъ мекунaд. Дaр сурaти  aз љониби 
тaрaфњо рaд кaрдaн, оид ба он, ки дaр њузури шоњидон бояд гузaронидa шaвaд. Дaр чунин 

њолaт пaрвaндa боз доштa ё мaвќуф гузоштa мешaвaд. Рaискунaндa  бaъди тaфтиш кaрдaни 
њозиршудaгони мурофиa aгaр дaр пaрвaндa тaрљумон иштирок нaмояд, дaр чунин њолaт 
рaискунaндa њуќуќ вa уњдaдорињои ўро фaњмонидa медињaд, aз љумлa ўро мефaњмонaд, ки 
бa суд нишондод ё бaёноти шaхсони иштирокчии пaрвaндaро, ки зaбони пешбурди 
мурофиaро нaмедонaд вa бa ин шaхсон мaзмуни  нишондод ё бaёнот бa њуљљaтњоеро, ки дaр 
суд эълон шудaaст, дaќќиќ вa пуррa тaрљумa кунaд. Њaмчунин,  aмри рaисикунaндa вa 
ќaрори суд, судяро  бa тaври  дуруст тaрљумa кунaд. Бa тaрљумон  инчунин фaњмондa 
мешaвaд, ки  бaрои дaќиќ нaмудaни  тaрљумa бa шaхсони иштирокчии пaрвaндa сaвол дињaд 
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њaмчунин  шинос шудaн бa протоколи мaљлиси суд вa бaён кaрдaни эрод оид бa дурустии  
тaрљумaaш фaњмонидa додa мешaвaд. Тaрљумон aз љониби рaискунaндa  дaр борaи 
љaвобгaрии љиноятї, яъне дидaю донистa нодуруст тaрљумa кaрдaн (моддaи 352 КЉ ЉТ), 
огоњ мекунaд вa он дaр протокол дaрљ кaрдa  бо имзои  худи тaрљумон  тaсдиќ кaрдa 
мешaвaд. Њaмчунин, бa тaрљумон фaњмондa мешaвaд, ки бaрои сaркaшї aз иљрои уњдaдорї 
бо тaртиби муќaррaршудaи ќонунгузорї  бa љaвобгaрї кaшидa мешaвaд (моддaи 351 КЉ 
ЉТ). Сипaс рaискунaндa шоњидонро то оѓози пурсиш aз мaљлиси суд бaровaрдa дaр љое, ки 
муaйян шудaaст,  мегузaронaд вa то дaъвaти  ў  шоњидон интизор мешaвaнд. 

Њaмзaмон, рaискунaндa  чорaњо меaндешaд, ки  шaхсони пурсидaшудa бо шaхсони 
нопурсидaшудa  бо хaмдигaр  мулоќот нaкунaнд. Дaр чунин мaврид бa ѓaйр aз  aндешидaни 
чорaњо оид ба гуфтугў нaкaрдaнї шоњидон рaисикунaндa бa шоњидон дaр борaи 
љaвобгaрии љиноятї, оид ба  нaдодaнї нишондод вa ё дидaю донистa додaни нишондоди 
бaрдуруѓ огоњ мекунaд вa бо имзои онњо  дaр протокол  дaрљ кaрдa мешaвaд. Бaъдaн 
рaисикунaндa шaхсияти судшaвaндаро муaйян мекунaд, яъне  ном, номи пaдaр, фaмилия, 
сол, моњ, рўз, љои тaвaллуд, донистaни зaбоне, ки бо он пешбурди пaрвaндa гузaронидa 
мешaвaд, ин чунин љои истиќомaт, мaшѓулият, тaњсилот, вaзъи оилaви вa дигaр 
мaълумотњоро ки бa шaхсияти  ў aлоќaмaнд aст, пурсидa муaйян мекунaд. Сипaс 
рaискунaндa муaйян мекунaд, ки оё бa судшaвaндa нусхaи  фикри aйбдоркунї  ё ќaрори  
мaќомоти  тaњќиќ оид ба оѓози  пaрвaндaи љиноятї супоридa шудaaст вa кaй ин кор aнљом 
додa шудaaст. Муњокимaи судиро дaр муњлaти се шaбонaрўз aз рўзи супоридaни фикри 
aйбдори ё ќaрори мaќомотї тaњќиќ оид бa оѓози пaрвaндaи љиноятї  мумкин нест. 
Рaисикунaндa њaйaти судро элон нaмудa, мaълум мекунaд, ки кaдоме aз иштирокчиён, 
aйбдоркунaндa, њимоятгaр, љaбрдидa вa нaмоядaи ў дaъвогaри грaждaнї вa нaмояндaгони 
онњо  инчунин  котиби мaљлиси суд, коршинос, мутaхaссис  вa тaрљумон мебошaд. 
Рaисикунaндa бa тaрaфњо њуќуќњояшонро дaр борaи  тибќи тaртиби муќaрaшудaи кодекси 
мурофиaи љиноятї  мефaњмонaд, яъне оид ба рaддия  бa њaйaти суд, яке aз судяњо, инчунин 
оид бa њaр як шaхси иштирокчии мурофиa мефaњмонaд. Рaисикунaндa нaфaкaт њуќуќу 
уњдaдорињои судшaвaндaро фaњмондa дињaд, бaлки пурсиш мекунaд, ки њуќуќњояш фaњмо 
aст ё шaрњи зaруриро тaлaб менaмояд. Рaисикунaндa бa љaбрдидa, дaъвогaри грaждaнї, 
љaвобгaри грaждaнї вa нaмояндaгонї онњо њуќуќњояшонро мефaњмонaд. Дaлелњо 
пешнињод кунaнд, рaддия изњор нaмояд, дaрхост кунaнд, бо зaбони модaрї ё дигaр зaбоне, 
ки медонaнд нишондод дињaнд, aз кўмaки тaрљумон, ройгон истифодa бaрaнд, нaмояндa 
доштa бошaнд, бо протоколи aмaлњои тaфтишї, ки бо иштироки онњо гузaронидa шудaaнд  
шинос шaвaнд вa бa онњо эрод бaён кунaнд, бо иљозaти суд дaр суд  тибќи дaрхости онњо, 
нaмояндaaшон иштирок кунaнд, aз њукм ё тaъйиноти ќaрори суд шикоят кунaнд, дaр 
бaррaсии суд, эътирозу шикоятњо пешнињод гaрдидa, иштирок нaмоянд, онњо вaзифaдорaнд 
мaълумоте, ки дaр суд пaйдо мешaвaд фош нaкунaнд. Дaр мурофиaи судї тaртиботро риоя 
кунaнд, инчунин дорои њуќуќ вa уњдaдорињои дигaри мурофиaвї мебошaнд. Бa љaбрдидa 
оид бa пaрвaндaњои aйбдоркунии хусусї вa хусусї-умумї, инчунин оид бa љиноятњои 
нaчaндон вaзнин вa дaрaљaи миёнa њуќуќњояш дaр борaи ошти шудaн бо судшaвaндa, 
фaњмондa мешaвaд. Рaисикунaндa бa коршинос њуќуќу уњдaдорињояшро фaњмондa, ўро 
огоњ месозaд. Коршинос дaр њолaте дaъвaт кaрдa мешaвaд, ки њaнгоми  муњокимaи судии 
пaрвaндaи љиноятї донишњои мaхсус дaр соњaи илм, техникa, фaрњaнг ё кaсбу њунaр зaрур 
aст. Бa сифaти коршинос њaр шaхсе, ки бaрои пешнињоди хулосa дониши мaхсус вa дaр 
њолaтњои зaрури  иљозaтномaи  дaхлдор дорaд,  дaъвaт шудaнaш мумкин aст. Рaисикунaндa 
бa мутaхaссис њуќуќу уњдaдорињояшро фaњмондa, ўро дaр борaи љaвобгaрии љиноятї, бaрои 
рaд ё сaркaшї aз иљрои уњдaдорињои пешбиникaрдaи Кодекси мурофиaи љиноятї огоњ 
нaмудa, aз ў зaбонхaт мегирaд, ки он бa протоколи мaљлиси суд њaмроњ кaрдa мешaвaд. 
Шaхсе, ки бa суд дaрхост пешнињод кaрдaaст, бояд нишон дињaд, ки бaрои муaйян кaрдaни 
мaњз кaдом њолaтњо дaлелњои иловaгї зaрурaнд. Суд, судя  фикри дигaр  
иштироккунaндaгони муњокимaи судиро шунидa, бояд њaр як  дaрхости бaён шудaро 
мaвриди бaррaсї ќaрор додa, онњоро ќонеъ гaрдонaд ё дaр борaи рaд кaрдaни дaрхост, 
тaъйиноти (ќaрори) aсоснок бaрорaд. Суд, судя њуќуќ нaдорaд, ки ќонеъ кaрдaни дaрхости 
пурсиши шоњидонро дaр мaљлиси суд, ки  бо тaшaббуси  тaрaфњо њозир  шудaнро рaд 
нaмояд. Шaхсе, ки  дaрхостaш aз тaрaфи суд, суд рaд шудaaст, њуќуќ дорaд минбaъд низ бa 
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суд  дaрхост пешниход кунaд. Њaнгоми њозир нaшудaни яке aз иштирокчиёни муњокимaи 
судї  aз љумлa шоњид, коршинос, ё мутaхaсис, суд фикру aндешaњои онро дaр хусуси 
имконпaзирии муњокимaи пaрвaндaи љиноятї шунидa, бa хулосaи  aниќ меояд. То њaлли  
мaсъaлaи  мaвќуф гузоштaни  муњокимaи пaрвaндa  суд, судя  метaвонaд, тaфтиши судиро 
оѓоз нaмудa, шоњидони њозиршудa, коршинос ё мутaхaссис, љaбрдидa, дaъвогaри грaждaнї, 
љaвобгaри грaждaнї вa нaмояндaгони онњоро пурсиш кунaд вa сипaс дaр  борaи мaвќуф 
гузоштaни  муњокимa тaъйинот (ќaрор) мебaрорaд. Aгaр пaс aз ин пaрвaндa дaр њaмон 
њaйaти суд, бaрaси кaрдa шaвaд шaхсони пурсидaшудa  дaр мaљлиси суд тaнњо дaр њолaтњои 
зaрури  бо тaшaббуси суд  ё  бо дaрхости тaрaфњо,  дaъвaт кaрдa мешaвaд. 

Тaфтиши судӣ 
Тaфтиши судї мaрњилaи мaркaзии муњокимaи судї мебошaд, ки дaр доирaи он 

тaњќиќи дaлелњои њaм дaр мaводњои пaрвaндaи љиноятї мaвљудбудa  вa њaм aз љониби 
тaрaфњо бa тaври иловaгї бa суд пешнињодшудa, сурaт мегирaд.  Ќобили ќaйд aст, ки боби 
34 Кодекси мурофиaи љиноятии Љумњурии Тољикистон мaњз бa њaмин ќисмaт бaхшидa 
шудaaст. Бояд ќaйд кaрд, ки  дaр ин ќисмaти  муњокимaи судї тaмоми принсипњои  
мурофиaи љиноятї бa aмaл бaровaрдa шудaaст, суд бевоситa  дaлелњои  дaр пaрвaндa 
мaвљуд будaро, мaвриди тaдќиќ ќaрор додa, бо риояи тaлaботњои мурофиaви aдолaти 
судиро нисбaти  пaрвaндaи љиноятї  бa aмaл мебaрорaд. Тaфтиши судї њaмчун ќисмaти 
муњокимaи судї дaр шaроити шифоњи, ошкоро бевоситa вa мубоњисaвию бaробaрњуќуќи 
тaрaфњо вa бa вуљудории  дигaр принсипи мурофиaвии љиноятї  вa шaртњои умумии 
муњокимaи судї, тaдќиќи дaлелњои љaмъовaрдa шудa, aз рўи пaрвaндa бо мaќсaди муaйян 
нaмудaни њaмaи холaтњои пaрвaндa, aйбдории судшaвaндa вa њaлли одилонaи кор aст. 
Тaфтиши судї aз бaёни  моњияти  aйбдоркунї пешнињод шудa, дaр њaќќи судшaвaндa aз 
љониби aйбдоркунaндaи дaвлaтї дaр пaрвaндaи aйбдоркунии хусусї бошaд aз бaйёни 
шикоят aз љониби  aйбдоркунaндaи хусусї ё нaмояндaи ў  оѓоз мегaрдaд. Бaъдaн 
рaисикунaндa aз судшaвaндa мепурсaд, ки  оё моњияти  aйби бa ў эълон шудa  фaњмо aст бо 
aйби эълоншудa худро гунaњгор мењисобaд ё  не, оё хоњиш дорaд, ки бa aйби эълоншудa 
муносибaти худро бaён нaмояд. Њaнгоми нофaњмо будaни aйб бa судшaвaндa моњияти он 
фaњмондa мешaвaд. Тaрaфи њимоякунaндa метaвонaд дaр њaмин вaќт aз ифодaкунии фикри 
худ худдорї кунaд, ки ин њолaт нaметaвонaд њуќуќи ўро дaр бaёни  муносибaти ў  дaр дaврaи  
ояндaи муњокимaи  судї мaњрум созaд. Дaврaи мaзкур бо мaсъaлaи муaйян нaмудaни 
пaйдaрпaйии тaдќиќи дaлелњо  тобеъ aст. Ин пaйдaрпaйї  бо принсипи мубоњисaвї вa 
бaробaрњуќуќии  тaрaфњо aсос меёбaд. Дaлелњое, ки   aз тaрaфи  aйбдоркунaндa пешнињод 
мешaвaд бaъд тaрaфи њимоякунaндa нaвбaти пешнињоди дaлелњоро њaр яке aз тaрaфњо 
пешнињод мекунaд. Aгaр дaр пaрвaндa якчaнд судшaвaндa иштирок кaрдa бошaнд нaвбaти 
пешнињоди дaлелхоро суд муaйн мекунaд. Рaисикунaндa  бa судшaвaндa њуќуќи ўро  дaр 
борaи додaн ё нaдодaни нишондод  нисбaт бa aйби бa ў эълоншудa бa њолaтњои дигaри 
пaрвaндa  фaњмондa медињaд  инчунин дaр борaи он ки  тaмоми гуфтaњои ў мумкин aст бa 
муќобили ў истифодa шaвaнд, огоњ месозaд. Њaнгоми бa додaни нишондод розї будaни 
судшaвaндa сaрaвaл ўро њимоятгaр вa иштирокчиёни мурофиa aз тaрaфи њимоя  вa сипaс 
aйбдоркунaндaи дaвлaти вa иштирокчиёни мурофиa aз тaрaфи aйбдоркунї пурсиш 
мекунaнд. Рaисикунaндa сaволњои рaњнaмункунaндa вa бa пaрвaндa дaхлнaдоштaро aз бaйн 
мебaрдорaд. Суд, судя пaс aз пурсиши судшaвaндa aз љониби тaрaфњо бa ў сaвол медињaд, 
вaле сaволњои дaќиќкунaндa дaр хaр лaњзaи пурсиш додa шудaнaш мумкин aст. Чи хеле ки 
мaълум aст, тaфтиши судї яке aз ќисмaтњои муњими муњокимaи судї бa њисоб мерaвaд, ки 
дaр он пурсиш мaвќеи хосро дорaд. Сaнъaти мурофиаи судї сaнъaти пурсиш aст. Дaр 
aдaбиётњои илмї оид ба мaвфњуми пурсиш фикру aќидaхо бисёрaнд, лекин дaр њaмa њолaт 
муaллифон  ќaйд мекунaнд,  ки ин  њaрaкaт   дaр  доирaи  ќонун   вa   ќоидaњои  мaхсус   
гузaронидa   мешaвaд. Дaр КМЉ ЉТ ќоидaњои  гузaронидaни  пурсиш  дaр њaрдуи ќисмхои   
мурофиaи љиноятї, яъне пурсиш дaр дaврaи тaњќиќи ибтидої вa тaфтиши   пешaкї  (фaсли  
шaшум),  вa  дaр  дидa  бaромaдaни  корхо   дaр   суди  инстaнсияи  якум   (фaсли   хaштум ) 
нишон  додa  шудa  aст.  Aз чумлa дaр дaврaи тaфтиши судї пурсиши судшaвaндa (моддaи 
311 КМЉ ЉТ)  пурсиши  шоњидон (моддaи 314 КМЉ  ЉТ),  пурсиши   шоњиди   ноболиѓ  
(моддaи 316  КМЉ  ЉТ), пурсиши   шaхси   љaбрдидa   (моддaи 313 КМЉ  ЉТ) вa  пурсиши 
эксперт (моддaи 318 КМЉ  ЉТ) нишон  додa   шудaaнд.  Дaр КМЉ ЉТ  ќaйд кaрдa шудaaст, 
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ки  дaр тaфтишоти  судї њимоячи вa  њимоячии љaмъияти дaр пурсиш њуќуќи  иштирок 
нaмудaнро дорaнд.   Дaр пурсиши дaъвогaр вa ё дигaр иштирокчиёни мурофиaи суди оид 

бa   пaрвaндaхои грaждaни низ тaлaботхо ќaйд шудaaнд [4. ст 182]. Дaр фaъолияти aдвокaтї 

мaвќеи пурсиш бенињоят кaлон aст, зеро дaр   љaрaёни он њaќиќaт муќaрaр кaрдa мешaвaд. 
Мувофиќи тaлaботи   ќонунгузории мурофиaви пурсиш дaр доирaи ќонун бояд гузaронидa   
шaвaд. Ќонунгузории мурофиaви оид бa дидaни пaрвaндaхои љинояти   дaр суд нисбaти 
гузaронидaни пурсиш ќоидaњои aсосиро пешбини   нaмудaaст (онхо дaр моддaњои aлоњидaи 
кодексњои мурофиaвии  Чумхурии Точикистон дaрљ ёфтaaн), вaле дaр aдaбиётњои  илми 
бaрои  сaмaрaнок гузaронидaни пурсиш, боз ќоидaњои  иловaгї дaр доирaи  тaлaботи ќонун  

нишон додa шудaaнд вa онњо бa сифaти мaслињaти   муфид  пешбини мешaвaнд [5 Ст 497-
499]. Пурсиши судшaвaндa дaр ѓоибии судшaвaндaи дигaр тaнњо бо тaшaббуси суд, судя ё 
дaрхости тaрaфњо иљозaт додa мешaвaд. Дaр ин борa суд, судя тaъинот (ќaрор) мебaрорaд. 
Дaр ин сурaт пaс aз бaргaштaни судшaвaндa бa толори мaљлиси суд рaискунaндa ўро aз 
мaзмуни нишондоди дaр  ѓaйбии ў додa шудa воќиф нaмудa, бa ў имкон медихaд бa 
судшaвaндaе, ки дaр ѓоибии ў пурсиш шудaaст, сaвол дињaд. Дaр суд эълон кaрдaни 
нишондод ё бaёноти судшaвaндa, ки њaнгоми пешбурди тaњќиќ ё тaфтиши  пешaкї додaст, 
инчунин бa шунидaни сaбти нишондоди ў ё тaмошои сaбти видео, ки бa протокол зaмимa 
шудaaст, тaнхо бо дaрхости тaрaфхо вa бо тaшaббуси суд, судя дaр  њолaтњои  зaйл иљозaт 
додaн мумкин aст:  

- мaвљуд будaни ихтилофоти нaзaррaс бaйни нишондоди судшaвaндa дaр 
чaрaёни тaфтиши  пешaкї ё тaњќиќ дaр суд: 
- сaркaши кaрдaни судшaвaндa aз додaни нишондод дaр суд: 
- дaр ѓоибии судшaвaндa бaррaси гaрдидaни пaрвaндa. 
Шоњид дaр aлоњидaги вa дaр ѓоибии  шоњидони њaнуз пурсидaнaшудa пурсиш кaрдa 

мешaвaд. Рaискунaндa кaбл aз пурсиш шaхсияти шоњидро муaян нaмудa, муносибaти ўро 
бa судшaвaндa вa љaбрдидa aниќ мекунaд, ќaрзи шaњрвaнди вa ўњдaдории ўро дaр борaи 
додaни нишондоди росткaвлонa рољеъ бa пaрвaндa, љaвобгaриро бaрои сaркaшa aз додaни 
нишондод вa дидaю донистa додaни нишондоди бaрдуруѓ мефaњмонaд.  Бa шaхсоне, ки 
мутобиќи ќонун aз  додaни нишондод озод кaрдa  шудaaнд, дaр сурaти ихтиёрaн  
нишонндод додaн љaвобгaриaшон тaнњо бaрои дидaю донистa додaни нишондоди бaрдуруѓ 
фaњмондa мешaвaд. Aз шоњидон дaр борaи он ки њуќуќ вa ўњдaдорињояшон фaњмондa 
шудaaст, зaбонхaт гирифтa мешaвaд. Зaбонхaт бa протоколи мaљлиси суд зaмимa мегирaд. 
Шоњидони пурсидa шудa, дaр толори мaљлиси суд мемонaнд вa то хaтми тaфтиши суди бе  
иљозaти рaисикунaндa вa тaрaфњо толоро тaрк  нaмекунaнд. Пурсиши шоњиде, ки дaр  
рўйхaт тaнњо  тaхaллуси ў дaрљ гaрдидaaст, бе эълон нaмудaни мaълумоти aслии шaхсияти 
ў бе рўбaрукунии вaй бо дигaр иштирокчиёни мурофиaи суди  сурaт мегирaд. Дaр ин борa 
суд, судя  тaъиноти (кaрори) дaхлдор кaбул мекунaд.Љaбрдидa вa шоњид сaбтњои хaттиро  
истифодa бурдa метaвонaнд.Ин сaбтњо бо  тaлaби суд бояд пешнињод кaрдa шaвaд. Бa 
љaбрдидa вa шоњид иљозaт додa мешaвaд, ки  хуљљaтњои дaр  дaстaшон будaро, ки бa  
нишондоди онхо дaхл дорaд, хонaнд, бa суд  пешнињод кунaнд, тибки тaъиноти (кaрори) 
суд мумкин aст бa пaрвaндa зaмимa кaрдa шaвaнд.       Ќонунгузори мурофиaви љиноятии 
Љумхурии Тољикистон бо aдолaтонa  тaртиби пурсиш шоњидони  ноболиѓро  муaйян 
кaрдaaст, ки бевоситa дaр  моддaи 316  тaљљaсум ёфтaaст6 (ҚҶТ aз 15.03.16 с., №1275). 
Њaнгоми пурсиши љaбрдидa вa шоњиди то  чордaњсолa вa бо сaлоњдиди суд, судя инчуни 
хaнгоми пурсиши ин шaхсони aз чордaњ то  шонздaњсолa бa  мaљлиси суд омўзгор  дaъвaт 
кaрдa мешaвaд. Дaр  њолaтњои зaрури, инчунин пaдaру модaр ё нaмояндaгони дигaри 
конунии ноболиѓ дaъвaт кaрдa мешaвaнд. Шaхсони зикргaрдидa бо иљозaти рaисикунaндa 
метaвонaд бa  љaбрдидa вa шоњид сaвол дињaнд. Пaс aз пурсиши љaбрдидa вa шоњиде, ки бa  
сини  шонздaњ нaрaсидaaст, рaисикунaндa бa онњо  aњмияти доир бa  пaрвaндa додaни 
нишондоди пуррa вa  дурустро  мефaњмонaд. Онњо бaрои дидaю донистa додaни нишондоди 
бaрдуруѓ огоњ кaрдa нaмешaвaнд вa aз онхо зaбонхaт гирифтa нaмешaвaд. Дaр суд бa эълон 
кaрдaни нишондоди љaбрдидa вa шоњид, ки њaнгоми пешбурди тaњќиќ ё тaфтиши пешaкї 
додaaнд, инчуни бa шунидaни  сaбти овоз ё  тaмошои рaбт видеоии пурсиш мумкин aст, бо 
дaрхости тaрaфњо вa тaшaббуси суд дaр њолaтњои зaйл иљозaт додa шaвaд: 
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- мaвљуд бaдaни ихтилофњои љидди бaйни ин нишондод вa нишондоде ки дaр суд додa 
шудaaст.  

- дaр мaљлиси суд њозир нaбудaни љaбрдидa ё шоњид бо сaбaбњое ки имконияти бa суд 
омaдaни онњоро истисно мекунaд. 

Бояд ќaйд ќaрд, ки  њaнгоми  пaйдо шудaни  њолaтхои зaрури  суд метaвонaд, дaр ин 
ќисмaти њолaтхои зaрури экспертизa  тaъин нaмояд. Суд, судя бо дaрхости тaрaфњо, 
инчунин бо  тaшaббуси худ њуќуќ дорaд дaр мaљлиси суд экпертизa тaъин кунaд. 
Экпертизaро коршиносоне, ки  дaр  тaфтиши пешaки хулосa додaaнд ё дигaр коршиносоне, 
ки суд  тaъин  кaрдaaст, aнљом медињaнд. Рaискунaндa тaъиноти (ќaрори) бaровaрдaро дaр 
борaи тaъини экспертизa эълон нaмудa, њуќуќи тaрaфњоро дaр бобaти рaд кaрдaн 
коршинос, пешнињод нaмудaни дaрхост доир бa њaйaти коршиносон, бa тaври иловaги 
ворид нaмудaни шaхси нишондодaи тaрaф, гузaронидaни экспертизa aз тaрaфи 
нaмояндaгони дигaр муaссисaи экспертї, гузaронидaни экспертизa бо иштироки тaрaфњо 
мефaњмонaд. Дaр мaљлиси суд коршиносон њуќуќ дорaд бa шaхсони пурсидaшaвaндa сaвол 
дихaд, бо  дaлелњои хaтти, протоколхои aмaли тaфтиши, хулосaи дигaр  коршиносон шинос 
шaвaд, дaр aзнaзaргузaрони вa озмоиш (эксперимент) вa дигaр aмaлњои суди, ки бa мaвзўи  
экспертизa aлоќaмaнд мебошaнд, иштирок нaмояд. 
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ЌИСМИ ТAЙЁРИИ МAЉЛИСИ СУДИ ВA ТАФТИШИ СУДЇ 

Дaр мaқолaи мaзкур мaфҳум вa aҳамияти ќисми тaёрии мaљлиси суди вa тафтиши судї тaҳлил кaрдa 

шудaaст Бо дaрнaзaрдошти муҳимияти мaвзуъ муaллиф кӯшиш нaмудaaст, ки бо дaстрaсии қонунгузории 
aмaлкунaндaи Ҷумҳурии Тоҷикистон дaр соҳaи мурофиаи љинояти вa тaфтишоти судї истифодaи aдaбиёти 
ҳуқуқии олимони вaтaнию хориҷӣ вa aмaлияи ҳуқуқтaтбиқкунӣ мaфҳум вa aҳaмияти ќисми тaёрии мaљлиси судї 

вa тафтиши судиро мaвриди бaррaсӣ вa тaдқиқ қaрор диҳaд. 
Кaлидвожaҳо:  муњокимa; тaёрї; мaљлиси судї; ҳуқуқ; қонун; тaфтиши судї; ќисм; муњокимaи судї; 

пaрвaндaи љиноятї; кодекс; тaдќиќ; рaисикунaндa; дaлел; имконпaзир; мубоњисaви; бaробaрњуќуќи; тaрaфњо; 
озмоиш; 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНAЯ ЧAСТЬ СУДЕБНОГО ЗAСЕДAНИЯ И СУДЕБНОГО РAССЛЕДОВAНИЯ 

Данная стaтья aнaлизирует подготовительную чaсть судебного зaседaния и судебного рaсследовaния. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ 

 
Шарипов Саидвали  

Таджикский национальный университет 
 

Религиозные преступления предусмотрены различными уголовно-правовыми 
составами, размещёнными в всех главах Особенной части УК РТ, начиная от преступлений 
против жизни и последних статьей УК РТ или здоровья и заканчивая преступлениями 
против мира и безопасности человечества. Большинству из них, так или иначе, 
соответствуют криминалистические характеристики, предусмотренные для данных видов 
преступлений, разумеется, с определёнными особенностями. В настоящее время есть 
сложный процесс формирования методики расследования такой преступлений, 
совершенных на религиозной почве. Единой методики расследования конкретных и 
подобных преступлений не выработано до настоящего времени. Однако отдельные 
элементы методики описаны в литературе иностранных ученных. Следует оговориться, что 
при совершении преступления, где объект посягательства в виде нарушения права на 
свободу совести выступает дополнительным, расследование должно вестись по 
расследования преступлений, к которым относится основной объектами. Например, при 
расследовании убийства по часть 2 статья 104 УК РТ, совершённого по мотиву религиозной 
ненависти или вражды, расследование будет вестись по методике расследования убийств, 
но, конечно, с теми особенностями, которые влечёт за собой религиозный мотив. 
Существенными отличиями обладает расследование тех уголовных дел, которые 
совершаются членами деструктивных религиозных объединений. 
Первоначальными следственными действиями здесь может быт: 

● допрос потерпевшего и свидетелей; 
● задержание и допрос подозреваемого (подозреваемых).  Допрос членов 

тоталитарных сект и потерпевших – это одно из основных следственных действий при 
расследовании таких преступлений совершенное при религиозных объединениях, 
поскольку даёт представление о реальной картине деятельности секты, что обычно не 
фиксируется в документах организации, но является постоянной практикой; 

● обыск в местах проживания или места работах руководителей и рядовых членов 
тоталитарных сект, а также в помещениях, где проводились мероприятия и собрания 
адептов, в культовых зданиях; 

● в некоторых случаях важно проведение осмотр места происшествия; 

● назначение некоторых экспертиз по законодательство. 
К последующим следственным действиям относятся: 

● судебно-религиоведческая экспертиза; 
● очные ставки; 

● следственные эксперименты; 
● опознание как подозреваемых, так и предметов. 
Первейших следственных действий при расследовании преступлений, совершённых 

членами тоталитарных сект, является обыск. По свидетельству С.В. Костарёвой, 
анализировавшей уголовные дела о преступлениях религиозных сект, «в 95% случаев при 
совершение таких преступление в результате обысков были получены данные о составе 
секты, её организаторах и характере их противозаконной деятельности, найдены предметы 
и документы, изобличающие сектантов в нарушении законодательства, что позволило 
изучить личность обвиняемых, их связи и обстановку, в которой совершалось 
преступление», причём «в 65% случаев обыски были групповыми и проводились в самом 
начале расследования».  Проведение обыска по делам о преступлениях, совершённых 
тоталитарными сектами, имеет свои особенности. 
1. С проведение обыска зачастую начинается расследование этих категории уголовных дел. 

Необходимость неотложного проведения обыска обусловливается тем, что если о начале 
расследования становится известно руководителям секты, то они принимают меры к 
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утаиванию или уничтожению предметов и документов, изобличающих их, что создаёт 
дополнительные трудности в расследовании и может привести к утрате основных 
доказательств по представление УПК РТ. 

2. Обычно приходится проводить групповые обыски, поскольку преступная деятельность 
сектантов направляется несколькими руководителями. В отдельных случаях возникает 
необходимость в производстве или проведение обысков у активных адептов секты. 
Групповой обыск требует одновременного производства обыска у подозреваемых, 
привлечения большого числа участников и  криминалистической техники. 

3. Специфика отыскиваемых предметов и документов требует от следователя 
предварительного ознакомления и проверка с деятельностью секты, особенностями её 
структуры и вероучения. 
4. Многие секты ведут подготовку адептов к столкновению с правоохранительными 
органами. В связи с этим следователь должен быть готов своевременно и в рамках закона 
предотвратить различные эксцессы. 

Во многом успех проведение обыска зависит от того, насколько тщательно была 
проведена подготовка к нему. Сбор, анализ и оценка сведений ориентирующего характера, 
определение времени производства данного следственного действия или оперативное 
мероприятие, подбор участников и технических средств осуществляются, как правило, ещё 
до возбуждения уголовного дела. Это требует установления тесного контакта с 
оперативными работниками. К сбору данных о личности обыскиваемого и месте 
проведение  обыска желательно привлекать также сослуживцев подозреваемых или  
обвиняемых, их соседей, лиц, посещавших религиозные собрания, а также всех тех, кто 
хорошо знаком с обыскиваемыми и их деятельностью.  
Особое внимание следует уделять подбору лиц, занятых в проведение  обыска; при выборе 
понятых рекомендуется учитывать уровень их знаний. Проведение обыск целесообразно 
проводить с участием соответствующих специалистов. В многих случаях помощь может 
оказать криминалисты, имеющие навыки в обнаружении тайников. Желательно участие 
религиоведа, который может помочь следователю определить круг объектов, предметов и 
документов, имеющих значение для дела.Чаще всего при обыске изымаются документы, 
содержащие важную для дела информацию. Совокупность таких документов и предметов 
можно примерно подразделить на следующие группы: 

1) документы, в которых имеются сведения о составе секты, руководящей роли всех лиц и 
особенностях вероучения, которого придерживаются адепты этой религиозной 
организации. Это могут быть списки преступников, их адреса, заявления о приёме и 
выходе из состава секты, всевозможные «инструкции», протоколы собраний, отчёты 
перед вышестоящими религиозными организациями и др.; 

2) документы, позволяющие установить внешние связи секты: личные записи в тетрадях, 
дневниках, железнодорожные или авиационные билеты, из которых можно узнать, куда 
и когда выезжали члены секты; 

3) документы, отражающие отношение секты к соблюдению законодательства РТ, а также 
к исполнению гражданских обязанностей. Это могут быть религиозные молитвы, песни, 
стихи, записи и черновики проповедей, всевозможные письма, листовки, брошюры, 
журналы и проч.; 

4) документы, содержащие информацию о денежных средств и пожертвованиях в пользу 
секты, а также о способах, используемых руководством и рядовыми адептами, для 
получения денежных сборами, а именно: отметки о денежных взносах их членов, записи 
о дарении имущества в пользу секты либо назначение секты наследником, различные 
инструкции по «добыванию» денежных средств и др.; 

5) последнюю группу образуют документы, говорящие о личности обыскиваемого: 
документы об образовании, профессии, фотографии, переписка и т.п. 

Существуют особенности заключительной стадии обыска по данным делам. 
Рекомендуется, «учитывая длительность производства поисков и большой объём объектов, 
подлежащих изъятию или составлять протокол поэтапно с тем, чтобы более полно и верно 
отразить существенные признаки изымаемых предметов». Значительные особенности имеет 
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допрос подозреваемого и обвиняемого – руководителя или участника тоталитарной секты, 
которые выражаются в следующем. Необходимость тщательной подготовки следователя к 
проведение допросу. Желательно знание основных постулатов вероучения, которого 
придерживается сектант и др. Для этого предварительно можно привлечь специалиста как 
религиоведа, знакомого с догматами этой религиозной организации и соответствующей им 
практики; специалист может также дать разъяснение в возможных вариантах поведения 
подозреваемого, поскольку секты часто подготавливают своих адептов к встрече с 
следственными  органами. Важно располагать сведениями о характере «внутреннего 
учения» секты, что позволит более грамотно проводить этой следственное действие. Такая 
подготовка также полезна при составлении примерного вопросов, которые следует задать 
подозреваемому. Следователю нужно осознавать, что «основой контактов с 
представителями сект должно быть ясное понимание того, что любая вера затрагивает и 
изменяет фундаментальные и наиболее глубинные слои психики и бытия людей». Для 
сектантов характерен фанатизм, отказ от сотрудничества, убеждённость в том, что 
работники правоохранительных органов – это представители «сил зла». Поэтому крайне 
важна доброжелательная и спокойная манера вести допрос. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бачиева А.В., Малуева Е.С. Взаимодействие государственных органов при расследовании хищений средств 
государственных внебюджетных фондов // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 3. С. 
37–43.  

2. Костарёва С.В. Некоторые вопросы производства обыска при расследовании нарушений законов о 
религиозных культах // Вопросы методики расследования преступлений: Научные труды. Вып. 50. 
Свердловск, 1976. С. 153–157. 

3. Лапин Е. Судебно-религиоведчес-кая экспертиза // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 59. 
4. Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. М., 1996. 54 с. 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ БАЪЗЕ АМАЛҲОИ ТАФТИШОТЇ ОИД БА ЉИНОЯТЊОИ 

ДАР ЗАМИНАИ ДИНЇ СОДИРШУДА 
 Принсипи озодии виҷдон ва озодии эътиқод, ки дар моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ифода ёфтааст, оғози раванди мураккаб ва зиддиятноки шомил кардани иттиҳодияҳои диниро ба ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва давлатии кишвар нишон дод. Аз нуқтаи назари қонунгузории ҷиноятӣ ва криминалистика ба 

масъала наздик шуда, мо метавонем дар бораи пайдоиши намуди нави ҷиноят дар заминаи динӣ (тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон) сӯҳбат кунем. Мувофиқи ин, зарурати фаҳмиши назариявии ин намуди 

ҷиноят ва таҳияи методологияи ягонаи тафтишоти он ба миён омадааст. Мақсади мақолаи баррасишаванда - 

баррасии ҷиноятҳои дар заминаи динӣ содиршуда ва муайян кардани тактикаи амалҳои тафтишотӣ дар 

марҳилаҳои ибтидоӣ ва дуюми тафтишоти ин намуди ҷиноят мебошад. 

Калидвожаҳо: амалҳои тафтишӣ, усули тафтиши ҷиноятҳо, кофтуков, пурсиш, мусодираи ҳуҷҷатҳо, 

фирқаҳои мазҳабӣ. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ 
 Принцип свободы совести и свободы вероисповедания, закреплённый в статье 8 Конституции 

Республики Таджикистана, положил начало сложному и противоречивому процессу включения религиозных 
объединений в общественную и государственную жизнь страны. 
Подходя к проблеме с точки зрения уголовного законодательства и криминалистики, можно говорить о 
появлении нового вида преступления на религиозной почве (по законодательство РТ). Соответственно, 
возникает необходимость теоретического осмысления указанного вида преступления и выработки единой 
методики его расследования. Цель рассматриваемых данной статьи – рассмотреть преступления, совершаемые 
на религиозной почве и определить тактику следственных действий на первоначальном и второстепенных 
этапах по расследованию данного вида преступления. 

Ключевые слова: следственные действия, методика расследования преступлений, обыск, допрос, 
изъятие документов, религиозные секты 

 
SPECIFICS OF CARRYING OUT INVESTIGATION ACTIVITIES ON CRIMES COMMITTED ON 

RELIGIOUS GROUNDS 
The principle of freedom of conscience and freedom of religion, enshrined in Article 8 of the Constitution of 

the Republic of Tajikistan, marked the beginning of a complex and contradictory process of including religious 
associations in the public and state life of the country. Approaching the problem from the point of view of criminal 
legislation and criminalistics, we can talk about the appearance of a new type of crime on religious grounds (according 
to the legislation of the Republic of Tajikistan). Accordingly, there is a need for a theoretical understanding of this 
type of crime and the development of a unified methodology for its investigation. The purpose of this article under 
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consideration is to consider crimes committed on religious grounds and to determine the tactics of investigative actions 
at the initial and secondary stages of the investigation of this type of crime. 

Keywords: investigation activities, interrogation, search, seizure of documents, religious sects, methodology of 
investigation of crime  
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ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ  ВА ВАЗЪИ ҚОНУНИИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Саидов Н. С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ҳифз ва амалї шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, агар дар Конститутсия, қонунҳо 

ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқи пешбини ва кафолат дода нашуда бошанд,  онҳо самти тадбиқи 

худро гум мекунанд. Яке аз кафолатҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, ин ҳуқуқ ба таҳсил 

мебошад, ки дар моддаи 41-и  Конститутсия дарҷ карда шудааст. Мувофиқи моддаи мазкур “Ҳар 

шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии 

ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад. Шахс дар доираи муқаррарнамудаи 

қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, 

ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад. Шаклҳои дигари таълимро қонун муайян 

мекуна”. Ин аз он аҳамияти муҳими ҷамъиятию байналмилалӣ доштани ҳуқуқи инсон ба таҳсил 

шаҳодат медиҳад. Албатта ҳуқуқ ба таҳсил ин яке аз ҳуқуқҳои иҷтимоӣ буда, барои рушди ҳам шахс 

ва ҷомеа замина муҳайё месозад. Њуқуқ ба таҳсил ҳамчун як намуди ҳуқуқҳои конститутсионии 

инсон барои инкишофи шахсият, истеъдод, қобилияти фикрию љисмонӣ ва дар маљмӯъ барои 

инкишофи минбаъдаи рӯҳии ӯ таъсири мусбат мерасонад. Инсон ҳуқуқ ва озодиҳои зиёде дорад ва 

дар байни онҳо, ҳуқуқ ба  таҳсил мавқеи хеле муҳимро ишғол мекунад, ки ба туфайли он инсон 

тавоноии зеҳнӣ ба даст меорад. Ҳуқуқи конститутсионии инсон ба таҳсил  пояҳои асосии  низоми  

демократӣ мебошад. Маҳз бо дарназардошти ҳамин љиҳатҳои мусбаташ қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гирифтани маълумоти умумии асосї, яъне  9-соларо ҳатмӣ эълон кардааст. Ҳуқуқ ба 

таҳсил – ин њуќуќи шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї 

гирифтани таълим  ба таври ройгон таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии 

касбї мебошад. Ҳуқуқи шахс ба таҳсилро метавонем ҳамчун ҳуқуқи таъминкунандаи имкониятҳо 

барои амалигардонии ҳуқуқҳои дигари инсон, таъмини фаъолият ва ҳаракати инсон дар робита бо 

давлат ва ҷомеа тавсиф намоем. Таҳсилот раванди мақсадноки таълим ва тарбияро фаро мегирад. 

Агар таълим раванди азхуд намудани дониш, касб ва малакаи фаъолиятро ифода намуда, чун 

воситаи асосии тайёршавии шахс ба ҳаёт ва меҳнат муаррифӣ гардад, пас истилоҳи тарбия, ташкили 

шароити мусоид барои инкишоф ва худинкишофёбии инсон, азхуднамоии таҷрибаи иҷтимоӣ, 

фарҳангӣ, арзишӣ ва меъёрҳои ҷамъиятиро дар назар дорад. Баъд аз Конститутсия, ки ин 

муносибатҳоро ба танзим медарорад, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” аз соли 

2004  бо таѓйиру иловањо аз соли 2009 мебошад, ки меъёрњои њуќуќиро дар бораи тањсил, дар худ 

таљассум намудаанд. Қонуни зикршуда кафолатҳои давлативу ҳуқуқии шаҳрвандонро дар соҳаи 

маориф танзим менамояд. Мақсади асосии қонуни мазкур ин “асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва принсипҳои асосии сиёсати давлатиро  дар соҳаи маориф муайян менамоя”. Мувофиқи 

моддаи 1-уми ин  қонун “таҳсилот-ин раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавӣ, 

зеҳнӣ, фарҳангӣ, ҷисмонӣ ва салоҳияти касбии шахс равона карда шудааст”, фаҳмида мешавад. 

Шахс инчунин метавонад ба таври ройгон дар муассисаҳои таълимии давлати дар доираи меъёрҳои 

давлатии таҳсилот дар асоси озмун, ба муассисаҳои миёнаи касбї, олии касбӣ ва касбии баъд аз 

муассисаи олии касбӣ   соҳиб гардад. Ногуфта намонад, ки санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқ ба 

таҳсил нақши босазо дорад. Мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда дар 

сатҳи конститутсионӣ муносибати худро бо низоми ҳуқуқи  байналмилалӣ муайян намудаем. 

Бинобар ин, дар Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки  
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Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил 

медиҳанд. Тибқи моддаи 26 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки онро Ассамблеяи Генералии СММ 

аз 10 декабри соли 1948 тасдиқ кардааст, “Ҳар як инсон ҳуқуқи таҳсил дорад. Ақалан таҳсили 

ибтидоӣ ва миёна бояд бепул бошад. Таҳсили ибтидоӣ бояд ҳатмӣ бошад. Таълими техникӣ ва касбӣ 

бояд дастраси ҳамагон бошад. Таҳсили олӣ бояд мувофиқи қобилияти ҳар  кас ба ҳама якхел дастрас 

бошад”. Инчунин, мувофиқи моддаи 13-вуми Паймони байналхалқӣ “Оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ”, ки 16-уми декабри соли 1966  аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ қабул 

шудааст, “Давлатҳои ширкаткунандаи ҳамин Паймон ҳуқуқи ҳар як инсонро ба таҳсил эътироф 

мекунанд. Онҳо мувофиқ ҳастанд, ки таҳсил бояд рушди пурраи шахсияти инсон ва дарки шарафи 

вай нигаронида шавадва эҳтиромро ба ҳуқуқ ва озодии асосии инсон таҳким бахшад”. Ҳаминро бояд 

қайд намуд, ки дар “Ковенсияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон” 

моддаи 27 омадааст “Ба ҳеҷ кас дар ҳуқуқ ба таҳсилот рад карда намешавад. Дар мавриди 

амалигардонии вазифаҳои дилхоҳе, ки тарафи аҳдкунанда дар нисбати таълим ва маълумот ба душ 

гирифтааст,он бояд ҳуқуқи волидайнро дар таъмин кардани маълумот  ва таълим ба фарзандони 

худ (чунин маълумотва таълиме, ки ба эътиқоди хусуси ва анъанаҳои миллии онҳо мувофиқат дорад) 

эҳтиром намояд”. Ҳамин тариқ, Конвенсияи Юнеско “Оид ба мубориза бар зидди табъиз дар соҳаи 

маориф”, стратегияи асосӣ, ин пайгирии принсипҳои бунёдии ҳуқуқи таҳсил ва пеш аз ҳама 

принсипи баробарии имкониятҳои таълимӣ барои ҳамаи инсонҳо, бидуни табъиз мебошад. Давлат 

шаҳрвандонро ба таҳсил  бо роҳи таъсиси низоми таълим ва шароити дахлдори иҷтимоию иқтисодӣ 

барои таҳсилот таъмин мекунад. Дар Ҷумҳурии Точикистон шаҳрвандон ба таҳсил, интихоби 

муассисаи таълимї ва шакли таҳсил ҳуқуқи баробар доранд. Давлат ба шаҳрвандони худ новобаста 

ба миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ  ва молумулк ҳуқуқ ба 

таҳсилро кафолат медиҳад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

иртибот ба масъалаи боз ҳам беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ ва олии мамлакат таъкид бар он доштанд, ки дар марҳилаи навбатии рушди соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқи ҷумҳурӣ  мебояд ба илмҳои дақиқу табиатшиносӣ таваҷҷуҳ зоҳир кард, зеро дурнамои 

пешрафти иқтисодиёти мамлакат маҳз ба ин илмҳо  зич вобастаги аст. Дар ин радиф, аз ҷониби 

Президенти мамлакат пешниҳод шуд, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, барои беҳбудии тафаккури техникии насли наврас солҳои 

2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 

маориф” эълон карда шавад. Дар марҳалаи кунунии пешрафти Тоҷикистон ба соҳаҳои илму маориф 

афзалияти аввалиндараҷа дода мешавад, зеро онҳо дар таҳкими пояҳои демократӣ ва ҳуқуқбунёду 

дунявӣ нақши калидӣ мебозанд. Соҳаи маориф яке соҳаҳои афзалиятноки муҳими ҷомеа ба ҳисоб 

меравад. Маориф - системаи иљтимоие мебошад, ки раванди идораи таълим, тарбия, маълумот ва 

умуман маърифати чомеаро ба низом медарорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди истиқлолияти 

давлатии худ ба шаҳрвандони худ муҳайё намудани шароити хуб ба таҳсилро фароҳам овардааст. 

Дар давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар соҳаи маориф муносибатҳои сифатан нав 

ба вуҷуд омадаанд, ки онҳо дар Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои амаликунанда ва 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқї инъикос ёфтаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маориф яке аз соҳаҳои 

бартариятнок эътироф гашта давлат нисбат ба амали намудани он маблағҳои муайян татбиқ  ва 

ҷудо менамояд. Сарфи назар аз мураккабиҳо ва мушкилоти замони гузариш Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соҳаи маорифро ҳамчун соҳаи афзалиятноки кишвар зери назар ва пуштибонии худ 

қарор додааст. Дар ин муддат барои ба танзим даровардани фаъолияти муассисаҳои таълимӣ 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёде, таҳия ва тасдиқ гардиданд. Ба низоми муассисаҳои таълимӣ, 

сиёсати нави иқтисодӣ бевосита таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, қонун ташкили муассисҳои таълимии 

давлатӣ  ва гайридавлатӣ, пулакӣ ва бепул, тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратиро пешбини мекунад. Дар 

баробари ин, барои ҳамаи зинаҳои таҳсилот қонунҳои алоҳидаи соҳавӣ таҳия гардидаанд. Вазорати 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон низомномаҳои ҳамаи намудҳои мактабҳои таҳсилоти умумиро 

вобаста ба талаботи замони нав таҷдиди назар намуда истодааст. Ҳамаи ин ҳуҷҷатҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ заминаи боэътимоди амалӣ сохтани ислоҳоти куллии соҳаи маориф ва таъмини пешрафти 

соҳа дар давраи гузариш гаштанд ва барои такмилу таҳкими соҳаи маориф шароиту имконият 

фароҳам оварданд. Вазъи мактаб дар ҷомеа ба куллӣ тағйир ёфтааст. Нақши мактаб ҳамчун манбаи 
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мустақили фарҳангу маданияти миллӣ васеъ гардид. Албата дар ин давра бо мақсади дастгирии 

ҷавонони болаёқат ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисос барои соҳаҳои мухталифи 

ҷомеа бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Стипендияи байналмилалии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дурахшандагон» ва ба мақсади танзими қабули шаҳрвандони Тоҷикистон 

барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ Муассисаи давлатии «Маркази 

барномаҳои байналмилалӣ» таъсис дода шуд. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 10 февралисоли 2014 Маркази миллии тестии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ММТНПҶТ) таъсис дода шуд ва аз соли 2015, дар баробари донишгоҳу 

донишкадаҳо, муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ (коллеҷҳо) ба низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ (ИМД) ворид карда шуд, қабули донишҷӯён ба ин муассисаҳо (донишгоҳу 

донишкадаҳо) тавассути низоми мазкур амалӣ карда мешавад. Тавре аз маркази матбуоти Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурӣ Тоҷикистон мушоҳида мешавад, хонандагони мо аз аввали соли ҷорӣ то 

имрӯз дар 14 олимпиадаи байналмилалӣ, ки дар Қазоқистон, Ҳиндустон, Руминия, Русия, Малайзия, 

Булғористон, Беларус, Ветнам, Италия, Тоҷикистон ва ИМА баргузор шуданд, сазовори 201 медал 

(47 тилло, 71 нуқра ва 83 биринҷӣ) гардиданд. Ба њамин тарик, низоми њуќуќу озодињои иљтимоию 

иќтисодии инсон ва шањрванд давраи нави муносибатхои молу мулкӣ, моликиятдорӣ, таѓїирёбии 

сиёсати иљтимоию иќтисодӣ ва фарњангии давлат, њарчи бештар фаъол гардидани наќши инсонро 

дар пурзур шудани кафолати онњо инъикос мекунад. 
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ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ВАЗЪИ ҚОНУНИИ ОН 

Дар мақолаи мазкур масоили мубрами ҳуқуқ батаҳсил баррасї шуда, дар он ҷанбаҳои гуногуни 

ҳуқуқҳои фархангиву иҷтимої баррасї гардидааст.   Муаллиф маҳакҳои гуногуни ҳуқуқ ба таҳсилро ба назар 
гирифта, онро таҳлил ва баррасӣ намудааст. Доир ба масъалаи мазкур  чорабиниҳо, конференсияҳои миллию 
байналмилалӣ гузаронида шуда, дар сатҳи танзим намоии онҳо як қатор қонунҳо, қарорҳо ва конвенсияҳо ба 
тасвиб расонида шудаанд. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ЕГО ЛЕГИТИМНОЕ СТАТУС 

В данной статье обсуждаются актуальные вопросы право на образование и рассматриваются различные 

аспекты культурных и социальных прав. Автор принимает во внимание и анализирует различные критерии 

право на образование. По данному вопросу проведены национальные и международные мероприятия и 

конфренции, а на регульятивном уровне ратифицированы ряд законов, постановлений и конвенций. 
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ТАЪРИХ ВА ИНКИШОФИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ИНСОНДЎСТЇ 

 

Саидов Ќ.И. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Пайдо кардани сарчашмањои муайяни асосї, аз хусуси он, ки аввалин меъёрњои њуќуќи 
байналхалќии инсондўстї кай ва дар куљо пайдо шудаанд, баён кардан амри мањол аст, ва 
гузашта аз ин, «муаллиф»-и њуќуќи байналхалќии инсондўстиро ном бурдан номумкин 
мебошад. Њанўз то пайдоиши давлатњо, дар он њолатхое, ки дар байни ќабилаву ќавмњо, 
љонибдорони ин ё он пешвоњо ба маќсади пурра нобуд кардани душман мубориза бурда 
намешуд, аксар ваќтњо ќоидањои пешбинї ношудае пайдо мешуданд, ки маќсади онњо кам 
кардани оќибатњои таљовузкорї буд. Чунин ќоидањо башоратдињандагони њуќуќи 
байналмилалии имрўзаро, дар њамаи фарњангњо пайдо кардан мумкин аст. Бештар онњоро 
дар осори асосии адабї (аз љумла, масалан, њамосаи њиндии «Махабхарата») 
навиштаљотњои динї (ба монанди Ќурьон ва Инљил) ё дар дастурамал рољеъ ба санъати 
њарбї (дар маљмуаи ќадимаи њиндии нишондодњои Ќонунњои Maну ва дар кодекси 
асримиёнагии рафтори Бусидоии љопонњо) пайдо кардан мумкин аст. Дар Аврупои 
асримиёнагї љавонмардии наљибрафтор ќоидањои ќатъии љанг карданро муќаррар намуда 
буд, ки дар мадди аввал манфиатњои худи онњоро ифода мекард. Њамон ѓояњои футуввату 
љавонмардї то ба рўзњои мо низ расидаанд. Созишномањое, ки бештар дар гузашта 
тарафњои даргир аз хусуси сарнавишти асирон ба он ноил мегаштанд, сарчашмањои 
созишномањои њаматарафаи имрўза буданд. Чунин ќоидањо вуљуд доштанд ва то имрўз њам 
дар фарњангњое, ки осори хаттї надоранд, мављуданд. Воқеан  ҳам, қонунҳои љанг ба мисли  
љанг кўҳнаанд, ва љанг бошад ба монанди худи ҳаёт дар замин кўҳна аст . Ҳатто 
натуралистони муосир сатҳи ақли паст  инкишофёфтаи олами ҳайвонотро омўхта, қоидаҳои 
ибтидоии љангро ошкор сохтанд. Дар байни намояндагони як  намуди ҳайвонот, масалан 
инстинкти  таљовузкорона одатан ба  куштори ҳариф оварда  намерасонад. Муҳориба аз 
тарафи қоидаҳои муайян танзим карда мешаванд. Мисол, гавазнҳо бо танҳо ба воситаи 
шохҳои худ мељанганд, вале дар сурати љанги байни гургҳо ва сагҳо беқувва тан медиҳанд 
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ва баъзан гулўяшро ба ғолиб  мегузаранд, ки аз муҳорибаи ҳалокатию хотимавї худдорї 
менамояд. Археологҳо муайян намуданд, ки маљрўҳонро дар љанг,  дар давраи Неолит 
нигоҳубин менамуданд. Омўзиши халқиятҳои ваҳшии замони мо ба мо тассавуроте дар 

бораи табиати нахустинсони дар љараёни муттарақї қарордошта медиҳад. Дар Поппуа, ки 
қавмҳо байни худ  ҳамеша мељанганд, рақибро ҳамавақт дар бораи вақти оғоз ёфтани 
амалиётҳои  љанг то он  даме, ки ҳардуи  тарафҳо омода  намељангиданд, оғоз намеёфт. 
Нўгҳои тирҳо дандонакҳо надоштанд. Зеро ба ҳариф  зиёни зиёд  нарасад.  Дар сурати 
куштори  одамон ва ё сахт захмдор гаштани онҳо муҳориба ба муддати 15 рўз манъ карда 
мешавад, ҳатто ин созиш то дараљае муқаддас риоя карда мешавад, ки тарафҳои 
љангкунанда  посбонҳоро  намегузоранд. Метавон ба  он ҳолате такя намуд, ки ба  
иштироккунандагони муҳориба  имкониятҳои баробар дода мешуд. Инчунин ба 
дахлнопазирие, ки ба  меҳмон кафолат  дода мешуд, ҳатто чунин ба он касоне, ки дар 
деворҳои  масљидҳо (ибодатхонаҳо)  паноҳ мељуст, ба  дахлнопазирї имкониятҳои баробар 
дода мешуд. Баъзе аз муаллифон чунин меҳисобанд, ки қисман ин одатҳоро бо тарс назди 
хашми Худо ва ё рўҳҳои фавтидагон, ё нигоҳ доштани муносибатҳои  бо ҳамсоя  метавон 
шарҳ дод. Дар маљмўъ – менависад Квинси Райт – љангҳо  нахустхалқиятҳо  қоидаҳои 
байналхалқии љангро  наққошї менамоянд, ки айни ҳол вуљуд доранд: қоидаҳои 
муайянкунандаи ҳолатҳое, ки меъёрҳоро муайян месозанд, ва асос барои оғоз ва анљоми  
амалиётҳои љангї, қоидаҳои муқарраркунандаи  шумораи  иштироккунандагон, вақт, љой 
ва усулҳои бурдани љанг ва ҳатто қоидаҳои эълони љанг берун аз қонун. Кирдорҳои 
инсондўстонаи  баъзе аз  ҳокимону халқиятҳо гарчанде нисбатан кам бошанд ҳам, вале 
аҳамияти калоне доранд. Қаблан – гўё шўълаҳои алоҳидаи уфуқии дур дар шаби тор, дар 
натиља онҳо ба  дурахше, ки ба тамоми олам равшанї оварданд, мубаддал  гаштаанд. 
Билохир дар баробари зиёд гаштани жанрҳо, зиёд шудани миллатҳо ва  инкишоф  ёфтани  
алоқаҳои  байналхалқї,  тақрибан солҳои  2000 то мелод аввалин  қонунҳои он ҳуқуқе, ки 
дар натиља байналхалқї номида шуд, пайдо гардид. Аллакай амалиётҳои ҳарбию шумерҳо  

хело ҳам љараёни мутташакил доштанд, яъне дар шакли эълони љанг, имкониятҳо баҳри 
сулҳ бастан, дахлнопазирии  парламентёрҳо ва охирон  шартномаи сулҳ.  Шоҳи Вавилон 
Хомураппи  кодекси машҳуреро эълон дошт. Ин кодекс бо номи ў амал мекард, ки бо чунин 

суханҳо оғоз мегардад: «Ман ин қонунҳоро  баҳри он муқаррар менамоям, ки ба тавоноёни 
имконияти мутеъ намудани нотавонҳо набошад». Одатан асирон пас аз пардохти маблағи 
харидани онҳо озод карда мешуданд. Маданияти Мисри бостонї бе нигоҳубини одамон 
равона карда шуда буд. «Ҳафт олами Раҳмдими Ҳақиқї»  водор  ба «додани  хўрок ба 
гуруснагон, додани об ба лабташнагон, сиҳат кардани маризон, гўронидани мурда»  
месохтанд. Сарчашмаҳои қадими ҳиндўї низ дар ин бобат аз аҳамият холї нест. Эпоси 
Махабхарта  ва қонунҳояш, кикодекси љанг маҳсуб  мегардад, ки аз шахсоне, ки аз қатор 
баромадаанд ва онҳоеро, ки таслим шудаанд, манъ карда шуда буд. Пас аз сиҳат ёфтан 
асирони ҳарбии  маљрўҳшударо бо воситаи хеш равон кардан амр мешуд. Баъзе аз ҳолатҳои 
ин кодекс ҳайратоворона қоидаҳои ҳолатҳои  Гаагаро аз соли 1907 ба ёд меоранд, яъне 
қоидаҳо оид ба қонун ва одатҳои љанг. Масалан, на ҳама намудҳои  бурдани амалиётҳои 
ҳарбї иљозат дода шуда буд; дар қатори  найзаҳои  оташин ҳамчунин яроқи дандонакдор 
ва  ё заҳролудкардашуда манъ карда шуда буд. Чунин қоидаҳои реквизитсияи  машкияти 

душман ва қоидаи  нигоҳубини асирафтодагон мављуд буданд,  набояд љанги раҳм  
накардан эълон карда мешуд. Александр Износский арзҳои пайғамбарї намуд, ки расман 
асоси  ҳуқуқи љанг гашт: «Сабаби љангро нест кардан ва давом додани љанг баҳри ҳамин 
мақсад, танҳо девона метавонад». Рим пуриқтидории хешро маҳз бо шарофати 
љанговаронаш соҳиб гаштааст. Дар натиља, ҳуқуқи римї ба љаҳониён сулҳро дод, ки якчанд 
садсолаҳо давом кард. Мо ҳамчунон бояд қайд намоем, ки ғояи љанги адолатнок, ки 
баъдтар дар асри миёна эҳё гашту оқибатҳои даҳшатнокро овард, ба римиҳо ва 
файласуфони стоикҳо марбут  мебошад. Беҳтарин мақсад ин қоидаи файласуфї, дар бораи 
он буд, ки љанг набояд бе justa causа  оғоз  гардад. Ба дигар маъно, љанг метавонад танҳо бо 
мақсади мудофиа ва ё бо мақсади барқарор намудани адолат оғоз карда мешавад. Қабл аз 
оғози ҳуљум мебоист маљлиси рўҳониёнро гирд овард (fetiales), ки бояд муқаддасї,  
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адолатнокї ва қонунии ҳуљуми љангро  шаҳодат  мекунониданд. Забткунандагон худро 
ҳамеша  тариқи асосҳои мазҳабї ва ахлоқї  забткориҳои худ ва  нобудкунии  рақибони 
худро сафед мекарданд. Дигар ҳолатҳое, ки тадриљан ба инкишофи ҳуқуқи  инсондўсти 

таъсир мерасонад, ин дини насронї, ислом ва  баҳодурї (рыцарство)  мебошад. Тибқи  
суханҳои Мисингтон, ислом  аз насрониҳо як қадам пеш гузаштааст, бахусус дар қонунан 
кўшиши ба ваҳшиён ва ғуломон баргардонидани арзишҳои инсонї  зоҳир мегардад. Ба ин 
унсур нигоҳ накарда, баробарї дар Қуръон танҳо ба мўъминон дахл  дошт. Мусулмонон 
љанги адолатнокро «љиҳод» меномиданд,  «љанги муқаддас» ҳамчун  калимаи хато  
тарљумакардаи он мебошад. Љанги адолатнок дар рўҳияи  љавонмардон (рыцарства)  низ 
акси худро меёфт, ки он аслан дар ҳуқуқ ба нигоҳубин ва  меҳмондорї зоҳир мегашт. 
Асиронро ё қатл мекарданд, ё ин ки бар ивази зар озод   мекарданд,  ва ё онҳоеро, ки дини 
исломро қабул мекарданд, озод менамуданд. Вигайят,  ки соли 1980 навишта шуда буд, 
воқеан ҳам  маљмўи қонунҳои љангро дар давраи гулгулшукуфии ҳукмронии маврҳо дар 
Испания мебошад. Он  куштани занон, мўйсафедон, кўдакон, девонагон, маризону 
(парламенарҳоро) фиристодагонро манъ мекард. Он ҳамчунон ба мағлубшудагон 
раосонидани зарар, олуда  сохтани найза бо заҳр ва заҳролуд кардани чашмаҳои обро манъ 
мекард. Дар бораи мушкилиҳои ҳуқуқи инсондўстї инчунин андешаҳои худро 
муттафакирони шарқї низ иброз доштаанд. Масалан, муттафакири барљаста, файласуф,  
сиёсатмадор ва шоир  Унсурмаолии Кайковус дар китоби худ «Қобуснома» нуқтаи назари 
худро ҳамчунин оиди қоидаҳои бурдани  љанг иброз доштааст. Масалан, шароит ва  
одатҳои   сипаҳсолориро тафсир сохта,  муттафакир қайд намудааст, ки дар љараёни  
бурдани  амалиётҳои љангї набояд молу мулки  бегона ғасб  карда шавад, ки ин амал ба 
руҳияи  маънавї – љангї хеле хуб таъсир мерасонад ва ғалабаи  дарназардоштаро таъмин 
менамояд. Дар сурате, ки ин ва ё дигар қоидаҳои бурдани љанг қатъиян риоя карда  
мешаванд, «тамоми лашкар ғолибиятро мехоҳад ва ҳељ кас дар љанг саҳв намекунад ва он 
ғалабаеро, ки ту мехостї, насиби ту мегардад». Дар охири асри XIV дар баробари пайдо 
шудани яроқи оташфишон таърихи љангї дар ҳолати шикаста қарор гирифт зеро 
имкониятҳои ҳам хурду ҳам  бузург баробар шуданд. Артиллерия ба санъати љангї, 
инчунин ба тартиботи љамъиятї низ дигаргуниҳои умумиљаҳонї ворид сохт. Ба ин тариќ, 
дар тамоми олам, аз замонњои њеле куњан њокимони соњиби эътибор, њодимони дини, 
њирадмандон ва сипањсолорон саъй мекарданд, ки окибатњои вазнини љангњоро ба роњи 

муќаррар кардани меъёрњои барои њама њатмї, кам кунанд. Ба он xиз, ки дар Аврупо дар 
ќарни XIX ба он муваффаќ шуданд, бояд бо баэътибор гирифтани ин таљрибаи бои таърињи 
бањо дод. Пайдоиши њуќуќи байналмилалии инсондустии имрузаи њамаљонибаи асосан 
сабтёфта, бо номи ду шахс  Анри Дюнанва Френсис Либер аллакай људонашаванда дорад, 
ки онњо аз дидањояшон дар корзор беандоза мутаассир гашта буданд. Таќрибан дар як вакт, 
шояд бењабар аз вуљуд доштани якдигар, Дюнан ва Либер дар консепсия ва муњтавои њуќуќи 
байналмилалии инсондустии муосир сањми арзанда гузоштанд. Тамоми корњои аз тарафи 
ин ду њодими барљаста анљомдодаро бояд кадр кард, зеро идеяи њимояи њатмии курбониёни 
љанг то онњо низ вуљуд дошт. Онњо бошанд, ин идеяњоро дар шакли ба замони нав мувофик 
баён карданд. Њарду  Дюнан ва Либер, идеяи Жан Жак Руссоро, ки дар рисолаи соли 1762 
мунташир кардааш «Дар бораи шартномаи љамъиятї» пешнињод карда буд, ба асос 
гирифта буданд: «Љанг  ин муносибати байни одамон нест, балки муносибати байни 
давлатњо мебошад ва одамон тасодуфан, на њамчун инсон ва њатто на њамчун шањрванд, 
балки њамчун сарбоз душмани якдигар мешаванд...» Минбаъд Руссо ба њулосаи мантики 
меояд, ки бо сарбозон то он замоне љанг кардан мумкин аст, ки онњо мељанганд. Вакте ки 
онњо силоњро гузоштанд, «онњо аз нав одамони мукаррарї мешаванд». Ба онњо бояд 

тарањњум кард. Руссо принсипи асосиеро тавсия медињад, ки дар заминаи он њуќуќи 
байналњалкии инсондустї бунёд мешавад ва мањз: максади љанг бояд њељ гоњ љисман нобуд 
кардани душман набошад. Бо њамин, у барои фарк кардани низомиёни лашкари 
амалкунандаи љанговарон аз як тараф ва дигар шањрвандони давлати душман, ки дар 
амалиётњои љанги ширкат надоранд аз тарафи дигар, асос гузошт. Танњо ба муќобили 
љанговарон неру истифода бурдан мумкин, зеро маќсади љанг на несту нобуд кардани халки 
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он кишвар, балки пирўзї ба неруњои мусаллањи душман мебошад. Вале алайњи сарбозони 
душман низ, то њамон лањзае, ки онњо мукобилият нишон медињанд, кувваро истифода 
бурдан мумкин аст. Њар як сарбозе, ки силоњро гузоштааст ё бо сабаби зањмдор шудан 
бесилоњ аст, аллакай душман нест ва аз назари њуќуќи байналмилалии инсондустии муосир 
њадафи њамлаи њарби шуда наметавонад. Дар њар сурат, аз сарбози одди касос гирифтан 
дуруст нест, зеро вай шањсан барои cap задани ињтилоф масъул нест. Њамин тавр, барои ба 
вуљуд омадани њуќуќи байналњалкии инсондусти дар садаи XIX асоси гояви гузошта шуд ва 
Анри Дюнан тавонист ба он такя намояд. Ў дар китобаш «Ёддоштњо дар бораи Солферино» 
ба муносибати бад нисбати курбониёни љанг ва вокеияитњои куштори одамони бењимоя 
тавваљљуњи зиёде зоњир намекунад. Ўро сањнаи мудњиш, комилан аз ёрї мањрум будани 
зањмшудагон ва курбоншудагон ба изтироб оварда буд. Ў бо ду пешнињоди амали, ки 
амалиётњои муайянро такозо мекарданд, баромад кард: дар бораи ба њайати кормандони 
тибби дар майдонњои муњориба додани макоми бетарафи шартномаи байналмилали 
бастанд ва ташкилоти доими барои расонидани ёрии амали ба маљруњон дар љанг таъсис 
доданд. Пешнињоди аввал ба кабули Конвенсияи I Женева дар соли 1864 ва пешнињоди 
дуюм ба бунёди Салиби Сурњ сабаб шуд. Дар айни њол, барои мо мањз, пешнињоди аввал 
ањамият дорад 

 
АДАБИЁТ 

1. Жан Жак Руссо. Дар бораи шартномаи чамъияти, китоби 1, боби IV. 
2. Анри Дюнан. Ёддоштхо дар бораи Солферино, 1862. 
3. Richard Shelly Hartigan. Lieber's Code and the Laws of War. Chicago, 1983. 
4. Пикте Жан. Развития и принципы Международного гуманитарного права. М. МККК. 1994. с.14.  
5. . Emmanuel Bello. African Customarу Humanitarian Law. Geneva, 1980. 
6. С Best и J. Pictet (повараки 2), ва инчунин: Pierre Boissier. History of the International Committee of the Red 

Cross: from Solferino to Tsushima. Geneva, 1985; Andre' Durand. History of the International Committee of the Red 
Cross: from Solferino to Hiroshima, 1984. 

 

ТАЪРИХ ВА ИНКИШОФИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ИНСОНДЎСТЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф таърих ва инкишофи њуќуќи байналхалќии инсондўстиро мавриди 
баррасї ќарор додаст. Пайдо кардани сарчашмахоии муайяни асосї, аз хусуси он ки аввалин меъёрњои њуќуќи 
байналхалќии инсондўстї кай ва дар куљо пайдо шудаанд, баён кардан амри мањол аст, ва гузашта аз ин 
«муаллиф»-и њуќуќи байналхалќии инсондўстиро ном бурдан номумкин мебошад. Њанўз то пайдоиши 
давлатњо, дар он њолатхое, ки дар байни ќабилаву ќавмњо, љонибдорони ин ё он пешвоњо ба маќсади пурра 
нобуд кардани душман мубориза бурда намешуд, аксар ваќтњо ќоидањои пешбинї ношудае пайдо мешуданд, 
ки маќсади онњо кам кардани оќибатњои таљовузкорї буд 

Калидвожањо: њуќуќ, њуќуќи байналхалќии инсондўстї, ќавм, давлат, фарњанг, таърих. 
 

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

В данной статье автор рассматривает историю и развитие международного гуманитарного права. Найти 

источники некоторых ключевых факторов, о том, когда и где появились первые нормы международного 

гуманитарного права, очень нелегко, и более того, нельзя назвать кого-то «автором» международного гуманитарного 

права. До появления государств, когда между кланами и племенами в тех случаях, , сторонниками тех или иных 

лидеров не боролись в целях полного уничтожения врага, часто возникали положения, цель которых заключалась в 

снижении коррумпированных последствий.  

Ключевые слова: право, международное гуманитарное право, сотрудничество, государство, культура, 

история. 

 

HISTORY AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

In this article, the author examines the history and development of international humanitarian law. It is very difficult 

to find the sources of some key factors about when and where the first norms of international humanitarian law appeared, 

and moreover, it is impossible to call someone the "author" of international humanitarian law. Before the advent of states, 

when the clans and tribes in those cases, the supporters of certain leaders did not fight in order to completely destroy the 

enemy, there were often provisions whose purpose was to reduce the corrupt consequences. 

Keywords: law, international humanitarian law, cooperation, state, culture, history. 
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МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ МАНЗИЛИ ИСТИЌОМАТЇ 
 

Сайфуллоев М.А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар њуќуќи гражданӣ ва ҳуқуқи манзил категорияи “манзили истиќоматӣ” дорои 
аҳамияти вижа аст. Барои амалияи ҳуқуқтадбиқкунӣ зарур аст то мазмуни ин мафҳум аз 
мавқеи илмӣ кушода шавад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ оид ба мафҳумҳои “манзил”, “манзили 
истиқоматӣ” ва мазмуни онҳо байни олимон мавқеи ягона вуҷуд надорад. Манзил ин 
биноест, ки ба фонди манзил дохил карда нашудааст, аммо ҳадди аққал барои иқомати 
муваққатӣ мувофиқ аст. Манзили истиқоматӣ, мутаносибан, чунин бинои ҷудошудаест, ки 
молумулки ғайриманқул аст ва барои истиқомати доимии шаҳрвандон мувофиқ аст, яъне ба 
қоидаҳо ва меъёрҳои муқарраргардидаи санитарию техникӣ ҷавобгӯ мебошад. Ҳамин 
тариқ, мафҳуми “манзил” назар ба истилоҳи «манзили истиқоматӣ» мафҳуми васеътар аст. 
Дар соҳаҳои алоҳидаи қонунгузорӣ мо нишонаҳои гуногуни манзилро пайдо карда 
метавонем. Дар қонунгузории манзил ва гражданӣ мафҳуми “манзил” бо “манзили 
истиқоматӣ” алоқаманд аст ва ҳуқуқ ба он бо ҳуқуқи иқомат ва ҳуқуқи моликият алоқаи зич 
дорад.   Аз ин рӯ, барои ҳуқуқи хусусӣ на мафҳуми худи “манзил”, балки мафҳуми “манзили 
истиқоматӣ” муҳим аст, ки онро аксар вақт истифода мебарад. 

Истилоҳи “манзили истиқоматӣ” аксар вақт ба маънои васеъ тафсир карда мешавад. 
Чунончи, баъзе олимон манзили истиқоматиро  чун маҷмӯи тамоми биноҳои истиқоматӣ, 
новобаста аз шакли моликият эътироф менамоянд ва ба он биноҳои истиқоматӣ, аз ҷумла 
биноҳои бисёрҳуҷрагӣ; котеҷҳо (котеҷҳои тобистона), ки барои иқомати доимӣ мувофиқанд 
ва бо тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудаанд; квартираҳои алоҳида; дигар 
биноҳои истиқоматӣ (масалан, ҳуҷраҳои ҷудогонаи ҷудошуда, хонаҳои 
махсусгардонидашуда, хобгоҳҳо, хонаҳои махсус барои пиронсолон, пансионатҳои 
маъюбон, собиқадорон ва ғайра), манзилҳои хизматӣ ва дигар манзилҳои истиқоматӣ дар 
биноҳои барои зиндагӣ мувофиқро дохил менамоянд. Ба маънои маҳдуд мафҳуми “манзили 
истиқоматӣ” биноҳои истиқоматӣ, як қисми хона, квартира, як қисми квартира бо дастрасӣ 
ба ҷойҳои дастрасии умумӣ, мутаносибан, хонаҳо ё манзилҳоро дар бар мегирад. Реҷаи 
ҳуқуқии манзили истиқоматӣ ҳамчун объекти ғайриманқул дар Кодекси граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси шаҳрсозии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хусусигардонии фонди 
манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он”,  Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ипотека”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи нигоҳдории 
биноҳои бисёрхонагӣ ва ширкатҳои соҳибмулкони манзил” муқаррар карда шудааст. 

Мафҳуми манзили истиқоматї (биноҳои манзилї) дар ќонунгузорї бо чанд маъно 
фањмида мешаванд: якум, дар бар гирифтани њамаи намудњои манзили истиќоматї 
(квартира, бинои истиќоматї ва ѓ.), ки метавонанд ба сифати объекти шартномаҳои 
гуногун баромад кунанд; дуюм њамчун ќисми бинои истиќоматї, масалан манзили 
истиќоматї (квартира, њуљра дар бинои бисёрхонагї); сеюм - њамчун категорияи 
баќайдгирї дар баробари бинои истиќоматї. Манзили истиќоматї - ин майдони алоњидае 
мебошад, ки молу мулки ѓайриманќул ба њисоб рафта, барои истиќомати доимии 
шањрвандон мувофиќ буда, ба талаботи санитарию  техникї ва шањрсозї љавобгў мебошад. 
Дар асоси гуфтаҳои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ба сифати манзили 
истиқоматӣ танҳо биноҳои истиқоматии ҷудогона, ки метавонанд барои истиқомати доимӣ 
мувофиқ бошанд (ҳавлӣ ё қисми ҳавлӣ, квартира ё қисми квартира, ҳуҷра), баромад карда 
метавонанд.. Ин биноҳо ваннаҳо, ҳоҷатхонаҳо, ошхонаҳо, долонҳо, утоқҳои анборро дар 
бар мегиранд. Бояд қайд кард, ки ба майдони зист балконҳо, лоджияҳо, айвонҳо дохил 
намешаванд. Аломати дигаре, ки манзили истиқоматӣ бояд дошта бошад, таъйиноти 
мақсадноки он мебошад. Манзилҳои истиқоматӣ таъйиноти мақсаднок дошта, танҳо барои 
истиқомати шаҳрвандон пешбинӣ шудаанд ва амалӣ намудани ҳуқуқҳои соҳибӣ, истифода 
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ва ихтиёрдории амволи ғайриманқул аз ҷониби молик танҳо бояд бо таъйиноти чунин 
ашёҳо сурат гирад. Ҳамин тариқ, он биное манзили истиқоматӣ эътироф карда мешавад, ки 
агар он аз ҷиҳати санитарӣ, техникӣ ва бо дигар ҳолатҳои истеъмолӣ барои истиқомати 

доимии шаҳрвандон пешбинӣ ва мувофиқ бошад. Бинобар ин, истифодаи манзил бидуни 
таъйиноти мақсаднок, яъне истиқомат манъ аст. Манзили истиқоматӣ ҳамчун объекти 
муносибатҳои ҳуқуқии манзилӣ дорои якчанд функсия мебошад. С.И. Суслова аз ҳамин 
мавқеъ чор функсияи асосиеро, ки манзилҳои истиқоматӣ иҷро менамоянд, ҷудо намудааст: 

1) ҳифозатӣ: 
2) иҷтимоӣ: 
3) иқтисодӣ: 
4) фардӣ.  
Дар натиҷаи баррасии ин масъала, метавон чунин аломатҳои ҳуқуқии манзили 

истиқоматиро ҷудо намуд:  
1) ҷудогона будан;  
2) ба объектҳои м олу мулки ғайриманқул тааллуқ доштан;  
3) мувофиқ будан барои зиндагии доимии шаҳрвандон. 
Мутобиқат барои истиқомати доимӣ, ба гуфтаи О.В. Кириченко, маънои “мавҷудияти 

имконияти дар ҳар вақти сол, новобаста аз шароити обу ҳаво, истиқомати шаҳрвандон дар 
муддати тӯлонӣ, инчунин бехатарии манзил ҳангоми истифода тибқи таъйиноти он 
мебошад”. Ҳамин тариқ, манзилњои истиќоматї ба намудхои зерин људо мешаванд: 

1) ҳавлӣ, қисми ҳавлӣ; 
2) квартира ё қисми квартира; 
3) њуљра. 
Ҳавлӣ ин бинои инфиродӣ мебошад, ки аз ҳуҷраҳо, инчунин биноҳои истифодаи 

ёрирасон иборат буда, барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти маишии шаҳрвандон ва дигар 
эҳтиёҷоти марбут ба истиқомати онҳо дар чунин бино пешбинӣ шудааст.Квартира - хонаи 
аз ҷиҳати сохторӣ ҷудошуда дар бинои бисёрҳуҷрагӣ, ки дастрасии мустақимро ба хонаҳои 
чунин бино таъмин мекунад ва аз як ё якчанд ҳуҷра иборат аст, инчунин биноҳои истифодаи 
ёрирасон, ки барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти шаҳрвандон ва дигар эҳтиёҷоти марбут ба 

истиқомати онҳо дар чунин биноҳо пешбинӣ шудаанд.  
Фонди манзилиро биноњои истиќоматї, хонањои истиќоматї, инчунин дигар биноњое, 

ки пас аз ќабул ба истифода ва ба қайдгирӣ тибќи муќаррароти ќонун ба фонди манзил 
дохил шудаанд, ташкил медињад.Фонди манзил - ин маљмўи њамаи истиќоматгоњњо 
новобаста аз шакли моликияташон мебошанд, ки ба он бинои истиќоматї, бинои 
махсусгардонидашуда (хобгоњ, ятимхона, хона-интернатњо барои маъюбон, собиќадорон 
(ветеранњо)   ва ѓайра), квартирањо, манзилњои хизматї, дигар манзилњо дар сохтмонњо, ки 
барои истиќомат мувофиќанд дохил мешавад.Фонди манзили муосир - ин комплекси 
мураккаби инженерие мебошад, ки бо таљњизотњои гуногуни баркию гармидињї, 
идоракунии автоматикї, коммуникатсияњои васеъ, лифт, таљњизотњои сантехникї ва зидди 
сухтор муљањњаз гардонида шудааст. Ба фонди манзил хонањои дар биноњои 
ѓайриистиќоматї воќеъгардида, ки барои зарурати савдо, маишї ва дигар эњтиёљоти 
ѓайриманзилӣ пешбинї шудаанд, дохил намешаванд. 
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МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ МАНЗИЛИ ИСТИЌОМАТЇ 

Дар мақола оиди мафҳуми “манзили истиќоматӣ”, ки дар њуќуќи гражданӣ ва ҳуқуқи манзил дорои 

аҳамияти вижа аст, сухан меравад. Барои амалияи ҳуқуқтадбиқкунӣ зарур аст то мазмуни ин мафҳум аз 

мавқеи илмӣ кушода шавад. Дар адабиёти ҳуқуқӣ оиди мафҳумҳои “манзил”, “манзили истиқоматӣ” ва 

мазмуни онҳо байни олимон мавқеи ягона вуҷуд надорад. Дар қонунгузории манзил ва гражданӣ мафҳуми 

“манзил” ва “манзили истиқоматӣ” бо ҳуқуқи иқомат ва ҳуқуқи моликият алоқаи зич доранд.   

Калидвожаҳо: манзили истиқоматӣ, биноҳои ғайриистиқоматӣ, молумулки ғайриманқул, фонди 
манзил.  

 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В статье рассматривается понятие «жилое помещение», которое имеет особое значение в гражданском 
и жилищном праве. Для правоприменительной практики необходимо раскрыть значение этого понятия с 
точки зрения науки. В юридической литературе среди ученых нет единого мнения относительно понятий 
«жилище», «жилое помещение» и их значения. В жилищном и гражданском законодательстве термины 
«жилище» и «жилое помещение» тесно связаны с правом на проживание и правом собственности. 

Ключевые слова: жилое помещение, нежилые помещения, недвижимость, жилищный фонд. 
 

 
 

CONCEPT AND TYPES OF LIVING QUARTERS 
The article discusses the concept of “living quarters”, which is of particular importance in civil and housing law. 

For law enforcement practice, it is necessary to reveal the meaning of this concept from the point of view of science. 
In the legal literature among scientists there is no consensus regarding the concepts of “dwelling”, “living quarters” 
and their meaning. In housing and civil law, the terms “dwelling” and “living quarters” are closely related to the right 
to reside and the right to property. 

Keywords: dwelling, non-residential premises, real estate, housing fund. 
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ПРЕЗИДЕНТ-САРВАРИ ДАВЛАТ ВА ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ 
 

Салимов Нуроншоҳ 
 

Дар давлатҳои демократӣ амалигардонии ҳокимияти давлатӣ бо принсипи таҷзияи 

ҳокимият ба қонунгузор, иҷроия ва судӣ асос ёфтааст. Рукнҳои ҳокимият аз ҳамдигар бо 

мустақилияти муайяни худ фарқ намуда, дар навбати худ ҳамаи онҳо ҳангоми 

амалигардонии ҳокимият ба ҳамдигар робита доранд. Ҷое, ки сардори давлат дар ин сегона 

ишғол мекунад на ҳама вақт ба таври кофӣ аниқ карда мешавад, яъне салоҳияти сарвари 

давлат номаҳдуд аст. Дар баъзе давлатҳо, масалан дар ИМА, ба зиммаи сардори давлат 

амалигардонии функсияҳои ҳокимияти иҷроия гузошта шудааст. Аммо дар бештари 

давлатҳои мутараққӣ сардори давлат ин вазифаҳоро иҷро намекунад. Масалан, ба назари 

З.И. Холхуҷаев дар ин ҳолат сардори давлатро қисми таркибии ҳокимияти иҷроия 

ҳисобидан дуруст нест. Вазъи ҳуқуқии сардори давлат бояд мушаххас бошад, бо 

назардошти хусусиятҳои хоси сохти конститутсионӣ мутобиқи Конститутсия ва 

қонунгузории миллӣ, инчунин бо назардошти таҷрибаи амалии ниҳодҳои давлатӣ муайян 

карда шавад. Таъсиси ниҳоди президентӣ ИМА бо ҷустани тарзи нави ташкили идораи 

давлатӣ алоқаманд аст, ки мақсади он  таъсиси ҳокимияти иҷроияи устувор бо сарварии 

Президент мебошад. Фаҳмиши пештараи президенти ИМА ҳамчун сарвари давлат 

монархияро иваз намуд. Тасаввурот ва фаҳмишҳои муосир оид ба президент ба таҷассуми 

вай ҳамчун сарвари давлат асос меёбад. Самаранокии фаъолияти президентӣ дар ИМА 
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барои паҳн гаштани ин ниҳод дар ҷаҳони имрӯза, хусусан Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 

намуд. Зарурияти мавҷудияти ниҳоди мазкур аз зарурияти татбиқи функсияи сарвари 

давлат бармеояд, ки паҳн гардидани ниҳоди президентӣ дар ҷаҳон шаҳодати он аст. Имрӯз 

ниҳоди президентӣ унсури ҷудонашавандаи таҷрибаи сиёсии ҷаҳонӣ оид ба шакли 

идоракунии давлатдорӣ мебошад, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарвари 

давлат ва ҳокимияти олии иҷроия аз он сарчашма мегирад. Хусусияти асосии ниҳоди 

президентии кишвари мо дар он аст, ки нисбат ба дигар давлатҳои шакли идораи ҷумҳурии 

президентӣ вай дар як вақт сарвари мақомоти иҷроия ва Раиси Ҳукумати кишвар буда, 

якҷоя сатҳи баланди мақомоти иҷроияро ташкил медиҳад. Ҳамаи мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ-вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тобеи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, дар назди ӯ масъул мебошанд, ки чунин тарзи ташкили кор 

ифодакунандаи идораи самараноки давлат аз ҷониби президенти кишвар ва дастрасии он 

ба ҳама мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мебошад. 

Таҳлили адабиётҳои ҳуқуқӣ гувоҳи онанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳокимияти иҷроия бо он муайян мегардад, ки 

ӯ худ мустақиман ҳокимияти иҷроияро дар қаламрави кишвар амалӣ месозад. Ҳокимияти 

иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири доимии Президенти мамлакат қарор гирифта, 

ӯ бо истифода аз ваколатҳои муҳим ва васеи худ дар соҳаи идораи давлатӣ, ки дар 

Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ дарҷ гардидаанд, ба мазмуни фаъолияти ҳама зинаҳои 

ҳокимияти иҷроия таъсири муайянкунанда дорад. Масалан, доираи салоҳиятҳои ӯ дар ин 

соҳа заминаи конститутсионӣ дошта, дар санадҳои дигари меъёрӣ-ҳуқуқӣ ривоҷ ёфтаанд. 

Салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи амалисозии ҳокимияти иҷроия 

маҷмӯи ваколатҳои Президент дар ҳалли масоили идораи иқтисодиёт, рушди иҷтимоӣ ва 

маъмурӣ-сиёсӣ фаҳмида мешавад. 
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ПРЕЗИДЕНТ-САРВАРИ ДАВЛАТ ВА ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф оиди Президент-сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия, ки яке аз 

падидаҳои муҳими ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, тадқиқоти илмӣ бурда, оиди 

пайдоиши ин падида дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин  умумият ва тафовути онро дар 

дигар шаклҳои идоракунии давлатӣ муайян намуда, фикру андешаҳои худро баён намудааст. 

Калидвожаҳо: президент, сардори давлат, ҳокимияти иҷроия, таҷзияи ҳокимият, раиси Ҳукумат. 
 

ПРЕЗИДЕНТ – КАК ГЛАВА ГОСУДАРСТВО И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В данной статье автор проводит научное исследование по поводу одной из важнейших явлений 

конституционного права Республики Таджикистан- Президент как глава государство и 
исполнительной власти. Автор предлагает свои взгляды о возникновение этого явления в мировой 
практике и в Республики Таджикистан, а также определяет его признаки и отличие с другими формы 
правления.   

Ключевые слова: президент, глава государства, исполнительная власть, разделение властей, 
председатель правительства. 
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ АНДОЗБАНДИИ ЌИТЪАИ ЗАМИН 
 

Салимов С.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Андоз пардохти њатмии муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 

мебошад, ки ба буљет ба њисоб рафта, ба андозаи муайян амалї гардида, хусусияти њатмии 
бебозгашт ва беподош дорад. Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њар 
сол меъёрњои андози заминро мутобиќи сатњи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз 
љониби маќомоти ваколатдор дар соњаи омор муайян карда мешавад, индексатсия намуда, 
меъёрњои индексатсияшудаи андози заминро барои соли љории таќвимї дар сомонаи 
расмии электронии худ љойгир мекунад.  

Аз мафњуми дар боло зикршуда бар меояд, ки андоз аз ќитъаи заминро дар Љумњурии 
Тољикистон дар асоси муќаррароти Кодекси андози Љумњурии Тољикистон њамчун ќоида 
заминистифодабарандагон, ки ќитъањои замин ба онњо барои истифодаи якумраи меросї, 
бемуњлат, муњлатнок ё ба иљора дода шудаанд, ё заминистифодабарандагони воќеан 
ќитъањои заминро истифодабаранда, ба истиснои заминистифодабарандагоне, ки шартњои 
низоми соддакардашудаи андозбандї барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзиро 
иљро мекунанд, ба буљети кишвар пардохт менамоянд. Ќитъаи замин, заминњое, ки барои 
истифода дода шудаанд ё амалан дар асоси њуљљатњои тасдиќкунанда ё бе онњо истифода 
мешаванд.. Андоз пардохти њатмї, бебозгашт ва беподош аст. Супоридани андоз ва 
пардохтњои дигаре, ки ќонун муайян кардааст вазифаи њар як шахс ба њисоб меравад. 
Чуноне ки дар моддаи 45 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон зикр шудааст 
супоридани андоз ва пардохтњо, ки ќонун муайян кардааст, њатмист. Андозњо бо воњиди 
пулї њисоб карда шуда, бо пули миллї пардохт мешаванд, агар Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон тартиби дигареро муќаррар накарда бошад. Мувофиќи моддаи 7 Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон андозњо ба воњиди пули миллии сомонї пардохт карда 
мешаванд. Дар Љумњурии Тољикистон андоз аз ќитъаи заминро Конститутсия, Кодекси 
андоз, Кодекси замин ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба танзим 
медарорад. Параграфи 2 боби 41 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон андоз аз молу 
мулки ѓайриманќул, аз љумла андоз аз заминро муќаррар кардааст. Тибќи боби мазкур 
андози заминро заминистифодабарандагоне, ки ќитъањои замин ба онњо барои истифодаи 
якумраи меросї, бемуњлат, муњлатнок ё ба иљора дода шудаанд, ё 
заминистифодабарандагони воќеан ќитъањои заминро истифодабаранда, ба истиснои 
заминистифодабарандагоне, ки шартњои низоми соддакардашудаи андозбандї барои 
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзиро иљро мекунанд, пардохт менамоянд. 

Мувофиќи моддаи 17 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон андозсупоранда 
(супорандаи андоз) - шахсе, ки мутобиќи Кодекси мазкур ба зиммааш уњдадории пардохти 
андозњо гузошта шудааст. Аз љумла, шахси воќеї андозсупоранда ба њисоб меравад, агар 
чунин шахс резидент бошад. Инчунин, шахси воќеї (ташкилот) андозсупоранда ба њисоб 
меравад, агар ин шахс: 

а) дар Љумњурии Тољикистон фаъолиятеро амалї намояд, ки даромад медињад ё аз 
манбаъњои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон даромад мегирад; 

б) молики (истифодабарандаи) молу мулке бошад, ки бояд андозбандї шавад; 
в) дар њудуди Љумњурии Тољикистон њаракатњо ё амалиёти андозбандишавандаро 

иљро намояд. 
Ба сифати андозсупорандагони ќитъаи замин истењсолкунандагони мањсулоти 

кишоварзї, ки ба низоми умумии андозбандї гузаштаанд ва (ё) истифодабарандагони 
заминњое, ки бо андози ягона андозбандї намешаванд ва шахсони истифодабарандаи 
низоми махсус ё имтиёзноки андоз, агар дар асоси чунин низомњо озодкунї аз андозї замин 
пешбинї нагардида бошад, баромад менамоянд.Объекти андозбандї (объекте, ки бо 
андозбандї алоќаманд аст) њолатњо, њуќуќњо ва (ё) њаракатњои аз рўи њар як намуди андоз 

муайяншаванда, ки аз мављудияти онњо уњдадории андоз ба миён меояд. Объекти 
андозбандї тибќи моддаи 271 Кодекси мазкур андози замин, заминњои мањалњои 
ањолинишин, заминњои берун аз мањалњои ањолинишин бо дарназардошти сифат, бањои 
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кадастрии замин, таъйиноти истифодабарї ва хусусиятњои экологии ќитъаи замин 
мебошанд, ки мансубияти онњоро ќонунгузории замини Љумњурии Тољикистон муайян 
мекунад. Асос барои муайян намудани андози замин бо дарназардошти муќаррароти ќисми 
1 њамин модда њуљљатњои тасдиќкунандаи њуќуќи истифодаи замини (њуљљатњои кадастри 
замини) заминистифодабаранда ё истифодабарии воќеии замин мебошад. Агар масоњати 
замини амалан истифодашаванда назар ба масоњати замини мутобиќи њуљљатњои кадастри 
замини андозсупоранда зиёд бошад, барои маќсадњои андозбандї масоњати замини амалан 
истифодашаванда ќабул карда мешавад. Маблаѓи андози замин ба натиљаи фаъолияти 
хољагидории истифодабарандаи замин вобаста набуда, дар шакли пардохтњои устувор 
барои воњиди масоњати замин ба њисоби як сол муќаррар карда мешавад. Супорандагони 
андози замин дигар андозњоро бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур пардохт 
менамоянд Манбаи андоз - бањои арзишї, љисмонї ё тавсифи дигари объекти андозбандї 
(объекти бо андозбандї алоќаманд), ки дар асоси он маблаѓи андоз њисоб карда мешавад. 
Манбаи андоз барои њисоб намудани андози замин масоњати ќитъаи замини дар њуљљатњои 
тасдиќкунандаи њуќуќи истифодаи замини истифодабарандаи замин пешбинигардида ё 
масоњати ќитъаи замине, ки ў амалан истифода мекунад (дар ихтиёр дорад), ба истиснои 
заминњои аз пардохти андоз озодшуда, мебошад. Ба масоњати андозбандишаванда њамаи 
заминњои вобасташуда, аз љумла заминњои зери биноњо, иншоот, ќитъањои замине, ки барои 
нигоњдории онњо заруранд, объектњои минтаќањои санитарии муњофизатї, минтаќањои 
техникї ва ѓайра дохил мешаванд. Барои воњиди алоњидаи шахси њуќуќї манбаи андоз 
масоњати ќитъаи замине мебошад, ки ба ин филиал (намояндагї) дар шањри (ноњияи) 
дахлдор вобаста шудааст. Меъёри андоз - миќдори андози ситонидашаванда, бузургии 
њисоб кардани андозњо ба воњиди ченаки манбаи андоз, ки нисбат ба воњиди ченаки манбаи 
андоз бо фоиз ё маблаѓи мутлаќ муќаррар карда мешавад. Меъёрњои андоз аз як гектари 
замин дар миќёси вилоятњо ва шањрњо (ноњияњо) бо дарназардошти минтаќањои кадастрї 
ва намудњои замин, аз љумла заминњои мањалњои ањолинишин, заминњои зери љангалзор ва 
буттазорњои мањалњои ањолинишин ва заминњои истифодаи кишоварзї њар 5 сол бо 
пешнињоди маќоми ваколатдори давлатї оид ба заминсозї дар мувофиќа бо маќоми 
ваколатдори давлатї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар карда 
мешаванд. Маќоми ваколатдори давлатї њар сол меъёрњои андози заминро мутобиќи сатњи 
таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз љониби маќоми ваколатдор дар соњаи омор муайян 
карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрњои индексатсияшудаи андози заминро барои 
соли љории таќвимї дар сомонаи расмии электронии худ љойгир мекунад. Заминњо барои 
сохтмони манзили истиќоматии шахсони воќеї дар мањалњои ањолинишин бояд мувофиќи 
тартиби зерин андозбандї гарданд: 

1. Масоњати њар як ќитъаи замине, ки ба истифодабарандаи замин тибќи њуљљати 
алоњидаи (мустаќили) тасдиќкунанда вобаста карда шудааст, ба истиснои њолате, ки ин 
ќитъањои замин њамњудуд мебошанд, бо маќсади андозбандї алоњида баррасї мегардад. 
Њангоми андозбандї масоњати ќитъањои замини њамњудуд, ки ба як андозсупоранда дар 
асоси њуљљатњои мухталифи (якчанд њуљљатњои) муайянкунандаи њуќуќ вобаста карда 
шудаанд, љамъ карда шуда, ин ќитъањои њамњудуди замин чун як ќитъаи замин баррасї 
мегарданд. 

Њисоб намудани маблаѓи андози замин мувофиќи тартиби зерин вобаста ба њаљми 
ќитъаи замин, ки ба истифодабарандаи замин вобаста карда шудааст, анљом дода мешавад: 

а) то 800 метри мураббаъ - тибќи меъёрњои муќарраргардида; 
б) зиёда аз 800 метри мураббаъ то 2000 метри мураббаъ - маблаѓи андоз, ки тибќи 

зербанди а) њамин банд њисоб шудааст, љамъи маблаѓи бо дарназардошти меъёри 2-каратаи 
андоз њисобшуда, барои майдоне, ки аз 800 метри мураббаъ зиёд аст; 

в) беш аз 2000 метри мураббаъ - маблаѓи андозе, ки тибќи зербанди  
б) њамин банд њисоб карда шудааст, љамъи маблаѓи бо дарназардошти меъёри 5-

каратаи андоз њисобшуда барои майдоне, ки аз 2000 метри мураббаъ зиёд аст. 
Масоњати амалан зиёдбудаи ќитъаи замини наздињавлигии шахсони воќеї аз меъёрњои 

муќаррарнамудаи Кодекси замини Љумњурии Тољикистон бо меъёри 2-каратаи андоз 
андозбандї карда мешавад. Њангоми андозбандии масоњати њар як ќитъаи замине, ки ба 
истифодабарандаи замин тибќи њуљљати алоњидаи (мустаќили) тасдиќкунанда вобаста 
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карда шудааст, ба истиснои њолатњое, ки ин ќитъањои замин њамњудуд мебошанд, алоњида 
баррасї мегардад. Њангоми андозбандї масоњати ќитъањои замини њамњудуд, ки ба як 
заминистифодабаранда дар асоси њуљљатњои мухталифи (якчанд њуљљатњои) 
муайянкунандаи њуќуќ вобаста карда шудаанд, љамъ карда шуда, ин ќитъањои њамњудуди 
замин чун як ќитъаи замин баррасї мегарданд. Чї тавре, ки ќаблан зикр карда будем, 
Кодекси замини Љумњурии Тољикистон яке аз сарчашмањои батанзимдарории супоридани 
андоз ба њисоб меравад. Дар Кодекси замини Љумњурии Тољикистон боби 4 пардохти замин 
муќаррар карда шудааст. Тибќи моддаи 32 Кодекси мазкур истифодаи замин дар Љумњурии 
Тољикистон пулакї њаст. Пули замин њар сол дар шакли андози замин, иљорапулї дар 
муњлатњои муќарраргардида ситонида мешавад. Моддаи мазкур истифода бурдани ќитъаи 
заминро пулакї пешбинї кардааст, ки дар шакли андози замин ва иљорапулї пардохт карда 
мешавад. Маблаѓи андози замин ба натиљаи фаъолияти хољагидории истифодабаранда 
вобаста набуда, дар шакли пардохтњои устувор барои ќитъаи замин ба њисоби як сол 
муќаррар карда мешавад. Њамчунон дар моддаи 33 Кодекси мазкур меъёр, тартиби 
андозбандї ва иљорапулии замин муайян карда шудааст. Андози замин, меъёри он ва 
иљорапулии заминњои кишоварзї вобаста ба сифату љойгиршавии ќитъаи замин бо 
назардошти арзиши кадастриаш бо Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муайян карда 
мешавад. Иљорапулї яке аз шаклњои дигари пардохти замин ба њисоб меравад. Дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иљора дар Љумњурии Тољикистон” бошад, андозаи 
иљорапулї барои заминро вобаста ба фоидаи банаќшагирифтае, ки иљорагир аз замин 
гирифтааст, муќаррар кардааст. Њамзамон мазмуни моддаи мазкур пешбинї кардааст, ки 
дар сурати таѓйир ёфтани нарх ва шартњои дигари иќтисодї њаљми иљорапулї метавонад 
бо ризоияти тарафњо таљдиди назар карда шавад. Мувофиќи Дастурамал оид ба њисоб ва 
пардохт намудани андозњо аз молу мулки ѓайриманќул, њисоб намудани андозњо замин бо 
роњи зарб задани манбаъи андоз ба меъёрњои дахлдори андоз оид ба њар як объекти 
андозбандї алоњида сурат мегирад. Андоз аз замин аз моњи минбаъди моње, ки дар он 
истифодабаранда њуќуќи истифода ва ихтиёрдории объекти андозбандиро ба даст 
овардааст, њисоб карда мешавад. Њангоми ќатъ гаштани њуќуќи истифода ва ихтиёрдорї 
кардани объекти андозбандшаванда андоз аз замин барои миќдори воќеии моњњои 
истифодаи объекти андозбандї, аз љумла, моњи ќатъ гаштани њуќуќњои пешбинигардида 
њисоб карда мешавад. Њангоми дар давоми соли таќвимї аз як гурўњ ба дигар гузаронидани 
замин, андоз аз замин барои соли љорї аз андозсупорандагон мувофиќи меъёрњои ќаблан 
барои чунин заминњо муќарраргадида пардохт карда мешавад ва барои соли оянда бошад, 
тибќи меъёрњое, ки барои гурўњи нави заминњо пешбинї шудааст, пардохт карда мешавад. 
Њангоми барњам додани мањалли ањолинишин ва дохил намудани ќаламрави он ба таркиби 
дигар мањали ањолинишин дар ќаламрави мањалли ањолинишини барњамхўрда, меъёри нави 
андоз аз замин аз 1-уми январи соли минбаъдаи соле, ки дар он барњамдињї ба миён 
омадааст, татбиќ карда мешавад. Бањои замин дар Љумњурии Тољикистон барои муќаррар 
намудани нархи меъёри замин бо маќсади андозбандии воќеї ва пардохти иљора тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бањои замин” ба амал бароварда мешавад. 
Маќсади ќонуни мазкур асосњои њуќуќии бањои замин дар Љумњурии Тољикистон муќаррар 
карда, гузаронидани маљмўи бањои заминро муайн кардан мебошад. Мувофиќи моддаи 1 
Ќонуни мазкур бањои замин, ин нишондињандањои кадастрии бањои замин, ки барои њалли 
маљмўи масъалањои амалї дар соњаи муносибатњои замин, ташкили банаќшагирї ва 
идоракунии истењсолоти кишоварзї ва њалли масъалањои истифодаи сарфакоронаи 
захирањои замини љумњурї, њамчун асоси илмї хизмат мекунад.  Моддаи 31 Ќонуни мазкур 
пешбинї кардааст, ки бањодињии замини таъйиноти кишоварзї, аз љумла, заминњои корам, 
нињолњои бисёрсола дар њолати набудани нишондињандањои бањои сифати хок ва 
тавсифномаи майдонњо анљом дода намешавад. Ба сифати объекти бањодињї ќитъаи замин 
ё маљмўи ќитъањои замин, ѓайр аз иншоотњои дар онњо ва дар зери заминбуда, баромад 
менамоянд. Мутобиќи моддаи 51 Ќонуни мазкур ќитъањои замини боѓњои миллї, 
дендрологї, ботаникї, мамнўъгоњњо, фонди давлатии љангал, фонди давлатии об, 
ёдгорињои таърихї, динї, заминњои захираи озоди давлатї, инчунин ќитъањои замине, ки 
ба муассисањо ва дигар ташкилотњои соњањои маориф, кишоварзї ва хољагии љангал бо 
маќсади гузаронидани таљриба ва иљрои корњои илмиву тадќиќотї људо карда шудаанд, 
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мавриди бањодињї ќарор дода намешаванд. Ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон 
теъдоде аз андозсупорандагонро аз супоридани андози замин озод намудааст. Аз андози 
замин инњо озод мебошанд:  

-њудуди мамнўъгоњњо, боѓњои миллї ва дендрологї, ботаникї мутобиќи номгўи чунин 
ташкилотњо ва масоњати њудудњои онњо, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
муќаррар гардидааст; 

- заминњое, ки муассисањои давлатї барои татбиќи маќсад, вазифа ва амалњои дар 
њуљљатњои таъсисии чунин муассисањо дарљгардида, истифода мебаранд, ба истиснои 
заминњое, ки барои фаъолияти соњибкорї дода (истифода) шудаанд; 

- замини ташкилотњое, ки дар онњо биноњои истифодабарандаи онњо воќеъ гардида, аз 
љониби давлат њамчун ёдгорињои таърихї, фарњангї ва меъморї њифз карда мешаванд, 
тибќи номгўи ташкилотњо ва мутобиќи андозаи замине, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст; 

- заминњои барои истифода гирифташуда, ки мутобиќи хулосаи маќоми ваколатдори 
давлатї оид ба заминсозї дар мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї вайроншуда 
(рекултиватсия талабкунанда) эътироф шудаанд ва заминњое, ки дар зинаи азхудкунии 
кишоварзї мебошанд дар давоми 5 сол баъди гирифтани (оѓози азхудкунии) чунин заминњо; 

- заминњое, ки тањти хати мушоњида дар тўли сарњади давлатї ќарор дошта ба 
маќсадњои дигар истифода намешаванд; 

- заминњои истифодаи умумии мањалњои ањолинишин ва хољагињои коммуналї, аз 
љумла иттињодияњои динї, ќабристонњо, агар дар чунин заминњо фаъолияти соњибкорї 
анљом дода нашавад;  

- заминњои захираи озоди давлатї, инчунин заминњое, ки дар зери пиряхњо, ярчњо, 
дарёњо ва кўлњо воќеъ мебошанд, агар дар онњо фаъолияти соњибкорї амалї карда 
нашавад; 

- заминњои ташкилотњое, ки на камтар аз 50 фоизи кормандони онњоро маъюбон 
ташкил медињанд; 

- заминњои тањти роњњои автомобилгарди истифодаи умум ва роњи оњан, инчунин 
заминњои тањти объектњои давлатии интиќоли барќ, обтаъминкунї ва иншооти обии 
давлатї ќарордошта, агар дар онњо фаъолияти соњибкорї амалї карда нашавад; 

- заминњое, ки барои таъмини мудофиа ва амнияти Љумњурии Тољикистон мутобиќи 
љойгиркунии онњо ва масоњати муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дода 
шудаанд, агар дар онњо фаъолияти соњибкорї амалї карда нашавад; 

- як ќитъаи замини наздињавлигї ва ќитъаи замине, ки барои сохтмони манзил ба 
љанговарони интернатсионалист, иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї ва шахсони ба онњо 
баробаркардашуда људо гардидаанд; 

- ќитъањои замини наздињавлигие, ки ба муњољирони аз дигар ноњияњои Љумњурии 
Тољикистон барои зисти доимї ба ноњияњои муайянкардаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон омада људо карда шудаанд, дар давоми 3 сол баъд аз људо намудани чунин 
заминњо; 

- ќитъањои замини наздињавлигї ва заминњое, ки барои сохтмони манзил ба 
муаллимони дар муассисањои тањсилоти њамагонї ва духтурони дар муассисањои тиббии 
дењот коркунанда људо карда шудаанд, дар давраи кори онњо дар чунин муассисањо; 

- заминњое, ки бевосита барои маќсадњои илмї ва таълимї, инчунин озмоиши навъњои 
зироатњои кишоварзї, дарахтњои ороишї ва мевадињанда аз љониби ташкилотњои илмї, 
хољагињои таљрибавї ва илмию озмоишї, муассисањои илмию тањќиќотї ва муассисањои 
таълимии самтњои кишоварзї ва хољагии љангал тибќи масоњати замин ва мутобиќи номгўи 
истифодабарандагони замин, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд, 
истифода мегарданд; 

- ќитъањои замини наздињавлигї ва заминњое, ки барои сохтмони манзил дар њолати 
мављуд набудани аъзои оилаи ќобили мењнат ба њамаи гурўњи маъюбони бекор људо карда 
шудаанд; 

- замини чарогоњњо, алафзорњо, бешањо ва дигар заминњои ќаблан дар соњаи истењсоли 
мањсулоти кишоварзї истифода нашаванда, ки барои бунёди боѓњо ва токзорњо истифода 
мешаванд, - дар давоми 5 сол аз соли оѓози бунёди ин боѓњо ва токзорњо. 
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ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА БАЊОИ ЗАМИН 

Дар маќолаи мазкур инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи бањои замин мавриди 
тањлил ќарор дода шудааст. Инкишофи ќонунгузории бањои замин шартан ба ду давра таќисмбандї карда 
шудааст ва моњияти њар як давра тибќи санадњои меъёрии њуќуќї тањќиќ шудааст. Дар маќола баъзе аз 
пањлуњои ќонунгузории бањои замин, ки дорои номукаммалї мебошанд, мавриди тањлили илмї ќарор дода 
шудааст. Дар маљмўъ тамоили инкишофи минбаъдаи ќонунгузории бањои замин дар маќола пешбинї 
гардида, муааллиф андешањои худро оид ба такмили ќонунгузории бањои замин, махсусан Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бањои замин» аз 12 майи соли 2001 иброз намудааст. 

Калидвожањо: санадњои меъёрии њуќуќї, ќонунгузорї, ќонунгузории бањои замин, бањои замин, 
инкишофи ќонунгузорї, арзиши бозории њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, аразиши кадастрии замин. 

 
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ 
В статье анализируется развитие земельного законодательства Республики Таджикистан. Развитие 

законодательства об оценке земли условно делится на два периода, сущность каждого из которых изучается в 
соответствии с регламентом. В статье проанализированы некоторые несовершенные аспекты 
законодательства об оценке земли. В целом статья предусматривает дальнейшее развитие законодательства 
об оценке земли, а автор высказал свои взгляды на совершенствование законодательства об оценке земли, в 
частности Закона Республики Таджикистан «Об оценке земли» от 12 мая 2001 года. 

Ключевые слова: нормативные правовые акты, законодательство, законодательство об оценке земли, 
оценке земли, развитии законодательства, рыночной стоимости прав землепользования, кадастровой 
стоимости. 

 
DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON LAND VALUATION 

The article analyzes the development of the land legislation of the Republic of Tajikistan. The development of 
land valuation legislation is conventionally divided into two periods, the essence of each of which is studied in 
accordance with the regulations. The article analyzes some imperfect aspects of land valuation legislation. In general, 
the article provides for the further development of legislation on land valuation, and the author expressed his views 
on improving legislation on land valuation, in particular the Law of the Republic of Tajikistan “On land valuation” 
dated May 12, 2001. 

Keywords: normative legal acts, legislation, legislation on land valuation, land assessment, development of 
legislation, market value of land use, cadastral value. 
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ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТЇ БАРОИ ВАЙРОН НАМУДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ 
ЗАМИН 

 
Салоњиддинзода С.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мувофиқи (м.13)  Конститутсияи ҶТ  замин моликияти истисноии давлат мебошад ва 

давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати халқ кафолат медиҳад. Замин яке аз 

воситаҳои таъминкунандаи шароитҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон ба ҳисоб 

меравад. Бинобар ҳамин ҳам давлат ҷиҳати самаранок истифода бурдани замин аз болои 

шахсони вақеӣ ва ҳуқуқӣ  яъне заминистифодабарандагон назорат мебарад. Назорати 

давлатиро аз болои заминистифодабарандагон дар симои давлат мақомотҳои дахлдори 

давлатӣ дар соҳаи замин ба амал мебарорад: аз ҷумла Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон 

Прокурори Генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколатҳои худ татбиқ 

менамоянд. Ба ғайр аз мақомоти Прокуротура назорати давлатиро дар соҳаи замин 

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи ҳифзи 

муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати давлатии истифода ва 

ҳифзи заминро амалї менамоянд. Истифода ва ҳифзи замин тавассути Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси замини ҶТ ва 

дигар қонунҳои дар самти замин қабулшуда муқарар ва ҳифз карда мешаванд. Бояд қайд 

кард, ки тамоми заминҳои ҶТ фонди ягонаи давлатии заминро ташкил медиҳанд ва 

мутобиқи таъйиноти мақсаднок ба гуруҳҳои зерин тақсим мешаванд: 

1. заминҳои таъйиноти кишоварзӣ; 

2. заминҳои маҳалҳои аҳолинишин (шаҳрҳо, шаҳракҳо ва маҳалҳои аҳолинишини 

деҳот); 

3. заминҳои саноат, нақлиёт, алоқа, мудофиа ва таъйиноти дигар; 

4. заминҳои таъйиноти ҳифзи табиат, солимгардонї, рекреатсионї ва таърихию 
маданї; 

5. заминҳои фонди давлатии ҷангал; 

6. заминҳои фонди давлатии об; 

7. заминҳои захираи давлатӣ. 

Чунончи дар боло қайд намудем, заминҳоро аз рўи таъйиноташон ба 

истифодабарандагон медиҳанд. Заминистифодабарандагон дар ҶТ шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ  мебошанд. Шахсони воқеӣ  ва ҳуқуқӣ  метавонанд заминистифодабарандагони 

якумдараҷа ва дуюмдараҷа бошанд. Заминистифодабарандагони якумдараҷа шахсони  

воқеӣ   ва ҳуқуқие мебошанд, ки ҳуқуқи  истифодаи бемуҳлат, муҳлатнок ва ё якумраи 

меросии  заминро доранд. Заминистифодабарандагони дуюмдараҷа шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқие мебошанд, ки қитъаҳои заминро дар асоси шартномаи иҷора истифода мебаранд. 

Истифодаи нодуруст ва ғайримақсадноки замин боиси ҷавобгарии  ҷиноятї мегардад, ки 

ин ҷавобгариро Кодекси Ҷиноятии ҶТ муқаррар мекунад. Барои ғайримақсаднок истифода 

бурдани қитъаи замин дар Кодекси Ҷиноятии ҶТ   4- моддаи мушаххас зикр гардидааст, ки 

онҳоро шартан ба ду гуруҳ ҷудо кардан мумкин аст: 

 - ҷиноятҳо дар бахши замин, ки бевосита ҳангоми содиршавии онҳо  муҳити зист ва 

саломатии инсон зарар мебинад ( яъне, объекти асосии ин ҷиноятҳоро ҳифзи яке аз 

объектҳои асосии табиат замин ва объекти иловагиро саломатии инсон ташкил медиҳад. 
Мисол, моддаи 228-хароб кардани замин). 
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  - ҷиноятҳо дар бахши замин, ки ба ҳуқуқи  моликияти субъекти алоҳида, яъне давлат 

зарар меоварад ( объекти асосии ин ҷиноятҳоро на ҳифзи муҳити зист, балки ҳифзи ҳуқуқи  

моликият ташкил медиҳад. Мисол, моддаҳои 261, 338, 338-1. 

Моддаи 228- Хароб кардани замин. Заҳролуд ё ифлос кардани замин бо маҳсулоти 

зиёновари хоҷагї ё бо дигар навъи фаъолият дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои 

муносибат бо доруҳои заҳрдор, пору, нумуи авҷи растанї ё дигар моддаҳои хавфноки 

химиявӣ ё биологӣ ҳангоми нигоҳдошт, истифода, интиқоли онҳо  ҳамчунин дигар усули 

хароб кардани замин, ки ба саломатии инсон ё ба муҳити табиати атроф зарари ҷиддї ворид 

кардааст;  Ба шаҳрванд 10,49га қитъаи замин барои ташкил намудани хоҷагии деҳқонї ҷудо 

карда шуда буд, тахминан аз моҳи майи соли 2016 сар карда, то моҳи октябри 2017 бар 

хилофи талаботи моддаҳои 21,51,53-и Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаҳои 19, 

44-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи муҳити зист”, моддаҳои 2, 8-и Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ” ва моддаи 17-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият” бе иҷозати 

мақомоти ваколатдори давлатӣ, яъне гирифтани иҷозатномаи махсус (литсензия)-и 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кандани сарватҳои табиӣ, аз он ҷумла хок манъ мебошад, 

аз 2,0 га қитъаи замин дар баландии 30 см ва дар ҳаҷми умумии 6000 метри мураббаъ қабати 

ҳосилхези замин, яъне хокро канда, заминро хароб намуда, бо ин кирдораш ба муҳити зист 

ва давлат ба маблағи 108 000 (яксаду ҳашт ҳазор) сомонӣ зарари калони моддї мерасонад. 

Њамин тариќ, шаҳрванд А бо ҳаракатҳои қасдонаи худ ҷинояти дар моддаи 228 қисми 1 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо содир кардааст, ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои 

заҳролуд ё ифлос кардани замин бо маҳсулоти зиёновари хоҷагӣ ё бо дигар навъи фаъолият 

дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои муносибат бо доруҳои заҳрдор, пору, нумўи авҷи 

растанӣ ё дигар моддаҳои хавфноки химиявӣ ё биологӣ ҳангоми нигаҳдошт, истифода, 

интиқоли онҳо ҳамчунин дигар усули хароб кардани замин, ки ба саломатии инсон ё ба 

муҳити табиати зист зарари ҷиддӣ ворид кардааст, муқаррар мекунад. 

Моддаи 261. Бақайдгирии аҳди ғайриқонунї бо замин. Дидаю дониста ба қайд 

гирифтани аҳди ғайриқонуни бо замин, таҳриф намудани таҳсилотҳои баҳисобгирии 

кадастри давлатии замин, ҳамчунин қасдан кам кардани андозаи пардохтҳо барои замин, 

агар ин кирдорҳо бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахси аз ҷониби шахси мансабдор бо 

истифода аз мақоми хизмати анҷом дода шуда бошад; Аҳдҳо - ин амали шаҳрвандон ва 

ашхоси ҳуқуқї, ки ба муқаррар намудан, тағйир додан, ё қатъ намудани ҳуқуқу 

уҳдадориҳои гражданї равона гардидааст ( м.178 КГ). Аҳдҳо чунин харакатҳое мебошанд, 

ки ҳатман бояд ба талаботи қонун мувофиқат кунанд. Аҳди басташудае, ки бе асосҳои 

муқаррарнамудаи қонун ба амал бароварда мешавад, хилофи қонун мебошад ва ба 

талаботи муқарраршудаи қонун мувофиқат намекунад, эътибор надорад( м.193 ва 194 КГ 

ҶТ). Зери мафҳуми  аҳдҳо ба ҳуқуқи  истифодабарии қитъаи замин- ин гузариши ҳуқуқи  

истифодабарии қитъаи замин аз як шахс ба шахси дигар ба воситаи бастани шартномаҳо ва 

дигар аҳдҳо, мувофиқи қонунгузории граждани ва замин фаҳмида мешавад. 

Баамалбарории қайди  давлатии замин, бақайдгирї ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои 

истифодабарии қитъаи замин ба зимаи Кумитаи идораи замин ва геодезия ва мақомоти 

маҳаллии он вогузошта шудаанд. Бақайдгирии аҳдҳо бо қитъаи замин он вақт ғайриқонуни 

эътироф мешавад ва аломати тарафи объективии  ҷинояти мазкурро ташкил медиҳад, ки 

агар чунин амалиёт меъёрҳои амалкунандаи қонунгузори оид ба заминро вайрон кунанд. 

Масалан, бақайдгирии аҳдҳо. 

а) ҳангоми ба шаҳрвандони хориҷї ё шахсони ҳуқуқии хориҷї додани қитъаҳои 

замине, ки ба категорияи ҳудудҳои махсус ҳифзшаванда мансубанд; 

б) ҳангоми мавҷуд набудани қарори мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроия оид ба 

ҷудо кардани қитъаи замин; 

в) ҳангоми тағйир додани таъйиноти мақсадноки қитъаи замин; 

г) ҳангоми дар мақомоти дахлдор вуҷуд доштани ҳуҷҷатҳо, ки оид ба ҷой доштани 

баҳс дар бораи мансубияти чунин  қитъаи замин шаҳодат медиҳанд; 
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д) ҳангоми ба амал баровардани аҳди қалбаки, ки бо мақсади рӯйпуш намудани  аҳди 

дигар баста шудааст ва ғ. Хушбахтона ин намуди ҷиноят то ба ҳол дар ҶТ ба қайд гирифта  
нашудааст. 

Моддаи 338- уми КҶ ҶТ, худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва сохтмони 

худсарона дар он номгузорї шудааст. Таҳти мафҳуми худсарона ишғол намудани қитъаи 

замин, худсарона ишғоли қитъаи замин, бе иҷозати мақомоти давлати ё 

истифодабарандагони замин, шахсони мансабдор ва мавҷуд будани дигар асосҳо ( 

худсарона иваз кардани қитъаи замин, хариду фуруш намудани қитъаи замин, худсарона 

додани ҳуқуқи  исъифодабарии қитъаи замин ва ғ), ки бо қонун пешбини нашудаанд, 

фаҳмида мешавад. Дар зери мафҳуми сохтмони худсарона - сохтмони хонаи истиқомати, 

биною иншоот, ё дигар молу мулки ғайриманқуле мебошад, ки дар қитъаи замини 

мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва дигар санади ҳуқуқи барои чунин мақсад 

ҷудонашуда, ё бидуни гирифтани иҷозати зарури, ё ба таври назаррас вайрон кардани 

меъёру қоидаҳои шаҳрсози ва бинокори бунёд шудааст. Ҳангоми аз ҷониби шахсони ба 

чунин қонунвайронкунї роҳ додашуда онҳо ҳатман дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт то 

ин ки  дигарон аз чунин кирдорҳо ва худсариҳо худдорї намоянд. Бояд қайд кард, ки 

худсарона ишғол намудани қитъаи замин танҳо дар ду ҳолат ҷавобгарии ҷиноятиро ба 

вуҷуд меорад: 

а) агар он дар давоми соли пас аз додани ҷазои маъмури такроран содир шуда бошад; 

б) агар худсарона ишғол намудани қитъаи замин ба манфиати қонунии шаҳрвандон, 

давлат ё корхона ба миқдори калон зарар расонида бошад. 

Масъалаи ҷуброни хароҷоте, ки дар қитъаи замини худсарона ишғолкарда шуда 

барои сохтмони худсарона сарфшудааст аз ҷониби, кї талофи карда мешавад? Тибқи 

муқаррароти моддаи 104- уми КЗ ҶТ қитъаҳои замини худсарона ишғолкардашуда бе 

ҷуброни хароҷоте, ки дар муддати ғайриқонунї истифодабарї сарф шудааст, мувофиқи 

таъйиноташон баргардонида мешаванд. Ба ҳолати барои истифодаи мувофиқ 

баргардонидани қитъаҳои замин, аз ҷумла барҳам додани сохтмон аз ҳисоби шахсоне, ки 

қитъаҳои заминро худсарона ишғол намудаанд, амали карда мешаванд. Қитъаҳои замини 

худсарона бо қарори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия (шаҳр) 

баргардонида мешаванд. Чунончӣ, шаҳрванд А худсарона ва бе ҳуҷҷатҳои танзими замин 

ва иҷозати мақомоти дахлдор ба масоҳати 137,53 метри мураббаъ қитъаи заминро аз ҳисоби 

заминҳои маҳалли аҳолинишини деҳаи худ ғайриқонунӣ ишғол карда, дар ин қитъаи 

замини худсарона ишғолнамудааш ғайриқонунӣ мошинсарой, ошхона, амборхона ва 

ҳаммом бунёд намуда, гирду атрофашро бо девор иҳота намуда, ба ҳавлии истиқоматиаш 

ҳамроҳ намудааст. Ҳамин тавр, шаҳрванд А бо ин ҳаракатҳои қасдонаи худ ҷинояти дар 

моддаи 338 қисми 2-и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо содир намуд, ки он 

ҷавобгарии ҷиноятиро барои сохтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона 

ишғолнамуда, новобаста аз татбиқи ҷазои маъмурӣ муқаррар менамояд. 

Моддаи 338-1.  Ғайриқонуни додани қитъаи замин. Моддаи мазкур дар КҶ ҶТ нав буда, 

дар натиҷаи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба КҶ ҶТ аз 25 марти соли 2011, таҳти 

рақами 694 ворид гардидааст. Сабаби ба миён омадани ҷинояти мазкур дар моддаи алоҳида 

аз он иборат аст, ки дар таҷрибаи татбиқнамоии қонунгузории замин ошкор гардид, ки 

ҳарчанд дар қонунгузории соҳаи замин ба таври қонунї додани замин пешбинї карда шуда 

бошад ҳам, аммо шахсони масъул ба таври қонунї додани заминро сўиистифода аз 

мансабҳои ваколатї намуда, талаботи қонунгузории заминро дар хусуси қонуни додани 

замин вайрон кардаанд. Аз ин ру, ин амали ҷиноятиро пешгирї карда, дар КҶ ҶТ ин ҳолат 

ҷиноят эътироф шуд. Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 25 июни соли2012, таҳти рақами 3. 

"Дар бораи таҷрибаи судї оид ба парвандаҳои ҷинояти марбут ба худсарона ишғол 

намудани қитъаи замин, сохтмони худсарона дар он ва ғайриқонуни додани қитъаи замин" 

барои ғайриқонунї додани қитъаи замин шахсони мансабдор ва шахсони воқеӣ ( раисони 

шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳо, хоҷагиҳои деҳқони, кормандони кумитаи идораи замин ва 

геодези, шаҳрвандон ва ғ) ба ҷавобгарии ҷинояти кашида мешаванд. Тобеияти тафтишотии 
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моддаи мазкур мувофиқ ба ( к. 4 м.161 КМҶ) кирдорҳо бо истифодаи ваколатҳои мансабї 

содир шуда бошанд, агар ин кирдорҳо хусусияти коррупсионї дошта бошанд, аз тарафи 

муфаттишони мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия гузаронида 

мешавад. Чунончӣ, шаҳрванд А ба њайси раиси мањаллаи “Наврўз”-кору фаъолият намуда, 

дидаву дониста, ки тибқи талаботи Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 

санадҳои меъёри ҳуқуқи амалкунанда додани қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ба оилаҳои 

эҳтиёҷманд дар сурати мавҷуд будани фонди замини наздиҳавлигӣ, хулосаи дахлдори 

комиссияи ҷамъиятӣ ва бо қарори Раиси шаҳр ҷудо карда мешавад, бар хилофи ин талаботи 

қонунгузории замин амал намуда, тахминан моҳи ноябри соли 2016-ум ба шаҳрванд Б 

ѓайриќонунї ба миќдори 0,06 га ќитъаи заминро дар масоҳати 600 метри мураббаъ дар 

мањалли ањолинишини деҳот дода, барои бунёд намудани сохтмони манзили истиқоматӣ 

иҷозат додааст. Дар натиҷа шаҳрванд Б дар қитъаи замини ѓайриќонунї ҷудокардаи 

шаҳрванд А корҳои сохтмониро оғоз карда, гирду атрофи ќитъаи замини мазкурро бо девор 
ињота карда, дар он як њуљраи истиќоматї ва як њавз барои обро бунёд намудааст. Бинобар 

ин, нисбати шаҳрванд А бо моддаи 338(1) парвандаи ҷиноятї оғоз карда шуда, нисбати ӯ 

ҷазо таъин карда шудааст. 

Аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст, ки дар риоя намудани қонунҳо аз ҷумла қонунгузории 

замин ба ин иштибоҳҳо роҳ надиҳем ва қитъаҳои замини худро тибқи таъйиноташон 

самаранок ва оқилона истифода барем. 
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ЉАВОБГАРИИ ҶИНОЯТИ БАРОИ ВАЙРОН НАМУДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ ЗАМИН 

Дар мақолаи мазкур ҷавобгарии ҷиноятї барои вайрон намудани қонунузории замин ва тарзи 

истифодаи нодурусти замин аз тарафи шаҳрвандон бо меъёрҳои мушаххас нишон дода шудааст. Ҳар яки моро 

водор месозад, ки қитъаҳои заминро тибқи таъйиноташон истифода бурда, қонунгузории заминро дуруст 
риоя намоем. 

Калидвожаҳо: Конститутсия, Кодекси замин, замин, заминистифодабарандагон, ҷавобгарӣ, сохтмони 

худсарона, қитъаи замин. 
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использовать земельные участки по прямому назначению и соблюдать земельное законодательство. 
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ШАРТНОМАЊО ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 
 

Самадов З.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шартномањо дар соњаи фаъолияти соњибкорї (шартномаи соњибкорї) – ин 

созишномаи миёни субъектони фаъолияти соњибкорї ё бо иштироки тарафи соњибкор оид 
ба муќаррар, таѓйир ё барњам додани њуќуќ ва уњдадорињо, ки ба баамалбарории фаъолияти 
соњибкорї алоќаманд аст мебошад. Ба таври дигар гўем, шартномаи соњибкорї, ин 
шартномаест, ки тарафњо (ё яке аз тарафњо) соњибкор мебошанд ва дар алоќамандї бо 
баамалбарории фаъолияти соњибкорї баста шудааст. Чун шартномањои њуќуќї, 
шартномаи соњибкорї ба принсипи умумии танзими њуќуќии гражданї итоат мекунад. Ба 
ѓайр аз ин, маълум аст, ки шартнома дар њама соњањои муносибатњои љамъиятї хусусиятњои 
махсусро доро мебошад, зеро шакли њуќуќии ин муносибатњо шуда, он наметавонад 
аломати онњоро ба худ нагирад. Хислати шартномаи мазкур ба худи шартнома њам (дар 
субъекти он, предмет, тартиби бастан, мазмуни он) дарљ гардидааст. Муносибатњои бо 
баамалбарории фаъолияти соњибкорї алоќаманд, шакли њуќуќии мазкурро (шартнома дар 
соњаи соњибкорї) алоќаманд мекунад. Дар мавриди муайян намудани мафњуми шартномаи 
соњибкорї ду мањаки гуногун – объективї ва субъективї истфода мешавад. Объективї ањде 
мебошад, ки ќонун хислати савдої медињад, новобаста аз он, ки бок и баста мешавад. 
Субъективї ањде мебошад, ки аз љониби соњибкор ё намояндаи ў ба маќсади тиљоратї баста 
мешавад. Эътироф намудани вазъи соњибкор факти муњими њуќуќї мебошад. Њама 
шартномањои бастаи соњибкорон ба алоќамандии амали корхонаи он ва дорои хислати 
тиљоратї будани њама оќибатњои њуќуќии аз ин факт бароянда шањодат медињанд. Вобаста 
ба таркиби субъективии иштирокчиёни шартнома чунин шартномањо соњибкорї меномад 
агар тарафњои он соњибкорон бошанд. Ба онњо дохил мешаванд масалан, молсупорї, 
молрасонї барои эњтиёљоти давлатї, шартномаи шарикии оддї. Ба шартномањои 
соњибкорї, инчунин он шартномањое дохил мешаванд, ки мувофиќи ќонун танњо як тарафи 
он соњибкор мебошад. Ба чунин намуди шартнома баъзан хариду фурўши чакана, таъмини 
барќ, киро, пудрати маишї, шартномаи идораи оперативии молумулк, шартномаи ќарз, 
шартномаи суратњисоби бонкї ва њисоббаробаркунии бонкиро дохил мекунанд. Аломати 
дуюми фарќкунандаи ањдњои тиљоратї ин маќсади он мебошад. Ањд савдої мешавад барои 
он, ки барои савдо яъне ба маќсади савдо баста мешавад. Соњибкор шартномаро дар соњаи 
соњибкорї баста, кўшиш мекунад, ки фоида ба даст орад. Аз ин лињоз ањдњои савдоиро пеш 
аз њама ањдњои миёни соњибкорон ё бо иштироки онњо ба маќсади ба амал баровардани 
фаъолияти соњибкорї басташуда эътироф мекунанд. Ба чунин ањдњо фурўши корхона, 
иљораи корхона, иљораи молиявї (лизинг), консессияи тиљоратї дохил мешавад. Дар КГ 
тарафњои ањд номбар нашудааст. Аммо вобаста аз маќсади бастани он, ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки тарафњои он ё яке аз тарафњои он соњибкор мебошад. Хислати тиљоратї 
доштани ањдњои савдої хислати музднок доштани онњоро пешнињод мекунад. Фарзияи 
музднок будани шартнома дар КГ мустањкам шудааст, ки мувофиќи он шартнома пулї 
мебошад, агар дар ќонун, санадњои дигари њуќуќї мазмуни шартнома тартиби дигар 
барнаояд. Агар соњибкор шартномаи бепул (масалан, тўњфа) бандад, пас ин гуна ањд савдої 
буда наметавонад, зеро он барои ба даст овардани фоида баста нашудааст. Бањсњои миёни 
соњибкорон оид ба норозигї дар шартнома, ки бастани њатмии он дар ќонун пешбинї 
шудааст; оид ба таѓйир ё ќатъи шартнома; оид ба иљро накардан ё иљрои номатлуби 
уњдадорї бањсњои иќтисодї мебошанд ва аз љониби судњои иќтисодї дар асоси Кодекси 
мурофиавии иќтисодии ЉТ њал карда мешавад. Хусусиятњои шартномаи соњаи соњибкорї 
дар аломатњои зерин ифода меёбанд: 1) таркиби субъективии махсус; 2) маќсади ба даст 
овардани фоида њангоми ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї; 3) музднок; 4) 
баррасии бањсњо дар суди иќтисодї. Ба шартномањои соњибкорї талаботњои умумї оид ба 
бастан, таѓйир ва ќатъ намудани шартномањо, ки дар меъёрњои ќонунгузории гражданї 
татбиќ карда мешавад. Тартиби бастани шартномаи соњибкорї дар он аст, ки бо 
фиристодани оферта (пешнињод барои бастани шартнома) аз љониби як тараф ва аксепти 
он (ќабули пешнињод) аз љониби тарафи дигар баста мешавад. Љараёни бастани шартнома 
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одатан аз се давраи асосї иборат аст: бо фиристодани оферта (пешнињод барои бастани 
шартнома) аз љониби як тараф, аксепти он (ќабули пешнињод) аз љониби тарафи дигар, 
ќабули аксепт аз тарафи оферта фиристода. Дар фаъолияти соњибкорї ањамияти заруриро 
воситаи љалбкунандаи контрагент, яъне реклама сазовор мегардад. Сухан дар бораи 
рекламае меравад, ки дар фаъолияти соњибкорї ба амал бароварда мешавад. Реклама ва 
пешнињодњои дигар, ки ба гурўњи шахсони номуайян равона карда шудааст, њамчун 
пешнињод барои оферта кардан баррасї мешавад, агар дар ќонун тартиби дигар пешбинї 
нагардида бошад. Чун ќоида, реклама ба оферта (пешнињоди бастани шартнома) як замина 
мебошад. Он метавонад дар шаклњои гуногун ба амал бароварда шавад: љойгир намудан 
дар рўзномањо, дар телевизион, овезањо, буклетњо, сохтани гўшањои рекламавї ва ѓ. Одатан 
ин гуна иттилоот шартњои асосии шартномаро дар бар намегирад ва оферта ба њисоб 
намеравад. Дар мавриди бастани шартномаи соњибкорї ањамияти асосиро офертаи умумї 
соњиб мегардад, ки тамоми шартњои асосии шартномаро фаро мегирад ва пешнињоде 
мебошад, ки хоњиши шахсе, ки пешнињод кардааст оид ба бастани шартнома бо њар шахсе, 
ки пешнињодро ќабул мекунад, дида мешавад. Офертаи умумї метавонад масалан, дар 
шакли кашол намудани овезањо дар якчанд эълонњои рекламавї, ки њама шартњои зарурии 
шартномаро фаро мегирад. Шартњо оид ба мавзўи шартнома, шартњое, ки дар ќонун ё 
дигар санади њуќуќї барои шартномаи шакли мазкур муњим ва зарурї номбар шудаанд, 
инчунин њамаи он шартњое, ки дар алоќамандї ба онњо тибќи аризаи яке аз тарафњо бояд 
созиш ба даст ояд, шартњои асосї ба њисоб мераванд. Аксепт шуморида мешавад љавоби 
пурра ва бешарти тарафе, ки оид ба ќабули он оферта гирифта шудааст. Дар фаъолияти 
соњибкорї агар аз ќонун, ањдњои анъанавии корї ё аз муносибати ќаблии кории байни 
тарафњо тартиби дигаре барнаояд, сукут кардан аксепт ба њисоб намеравад. Агар ќонун ё 
санади дигари њуќуќї тартиби дигарро пешбинї нанамуда бошанд ва ё дар оферта нишон 
дода нашуда бошад, дар мўњлати барои аксепт муайяннамуда аз љониби шахсе, ки офертаро 
гирифтааст, иљро намудани амали шартњои дар он зикршуда (борфиристонї, хизматрасонї, 
иљрои кор, пардохти маблаѓи дахлдор ва ѓайра), аксепт ба њисоб меравад. Дар баробари 
тартиби умумии бастани шартномаи соњибкорї, ки дар он тарафњо дар интихоби шартњо 
ва контрагентњо озод мебошанд, тарзњои дигари бастани он мављуд аст. Ба онњо дохил 
мешаванд бастани шартнома бо роњи шартномаи њамроњшавї, бо тартиби њатмї бастани 
шартнома, бастани шартнома њангоми гузаронидани савдо. 

Бастани шартномаи соњибкорї бо роњи њамроњшавї. Шартномаи њамроњшавї 
шартномаест, ки шарти онро як тараф дар шакли тавсия (формуляр) ё дигар шакли 
стандартї пешнињод намудааст ва онро тарафи дигар танњо бо роњи пурра њамроњ шудан 
ба шартномаи пешнињодгардида ќабул мекунад. Тарафи ба шартнома њамроњгардида, 
њарчанд шартномаи њамроњшавї хилофи ќонунњо набошад њам, вале ин тарафро аз 
њуќуќњое мањрум месозад, ки одатан мутобиќи чунин шакли шартномањо дода мешаванд, 
масъулияти тарафи дигарро дар њолати риоя накардани уњдадорї истисно ё мањдуд мекунад 
ё шартњои барои тарафи њамроњшуда баръало вазнинро дар бар мегирад, ки онњоро бо 
назардошти оќилонаи манфиати даркнамудаи худ, њангоми мављуд будани имконияти 
иштирок дар муайян кардани шарти шартнома ќабул намекунад, њаќ дорад бекор ё таѓйир 
додани онро талаб намояд. Шартномаи њамроњшавї дар намудњои зерини фаъолияти 
соњибкорї бисёр пањнгашта мебошанд: фаъолияти бонкї, биржавї суѓуртавї ва ѓ. 
Мањдудиятњое, ки барои бастани шартнома мављуд бошад, дар ќонунгузорї пешбинї 
накардааст. Ќарорро дар бораи коркарди шартномаи њамроњшавї тарафи шартномаи 
соњибкорї мустаќилона ќабул мекунад. Ќонунгузорї ба тарафе, ки ба шартнома њамроњ 
мешаванд талаботи љиддиро пешбинї мекунад. Моњияти онњо дар он аст, ки њарчанд 
шартномаи њамроњшавї хилофи ќонунњо набошад њам, вале ин тарафро аз њуќуќњое мањрум 
месозад, ки одатан мутобиќи чунин шакли шартномањо дода мешаванд, масъулияти тарафи 
дигарро дар њолати риоя накардани уњдадорї истисно ё мањдуд мекунад ё шартњои барои 
тарафи њамроњшуда баръало вазнинро дар бар мегирад, ки онњоро бо назардошти оќилонаи 
манфиати даркнамудаи худ, њангоми мављуд будани имконияти иштирок дар муайян 
кардани шарти шартнома ќабул намекунад, њаќ дорад бекор ё таѓйир додани онро талаб 
намояд. Агар тарафи њамроњшуда медонист ё мебоист донад, ки бо кадом шартњо шартнома 
мебандад, талаби бекор ё иваз намудани шартнома, ки як тарафи ба шартнома њамроњшуда 
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бинобар анљом додани фаъолияти соњибкориаш пешнињод кардааст, ќонеъ гардонида 
намешавад. 

Бо тартиби њатмї бастани шартнома. Чи тавре пештар ќайд намудем, уњдадории 
бастани шартнома аз ќонун ва аз уњдадории пешакї ќабул намуда (масалан, шартномаи 
пешакї) ба вуљуд меояд. Дар баробари њолатњои номбаршудаи бастани њатмии шартномаи 
умумї, ќарордодњои давлатї оид ба расондани мањсулот барои эњтиёљоти давлатї, барои 
соњибкороне, ки дар бозор вазъи њукмфармо доранд ва ѓ. талаботњои монанд дар 
субъектони монополияи табиї низ вуљуд дорад. Инак, охирон њуќуќ надорад бастани 
шартномаро бо истеъмолкунандагони алоњида ба истењсоли моли истењсолнамудаи 
субъектони монополияи табиї, дар њолати имконият доштани истењсоли чунин мол рад 
намояд. Бастани њатмии шартномаи соњибкорї, инчунин аз шарти шартномаи пешакї бар 
меояд. Мутобиќи шартномаи пешакї тарафњо уњдадор мешаванд дар оянда дар мавриди 
додани молу мулк, иљрои кор ё хизматрасонї (шартномаи асосї) тибќи шартњои 
пешбининамудаи шартномаи пешакї шартнома банданд. Рад кардани беасоси бастани 
шартномаи асосї бо шартњои шартномаи пешакї роњ дода намешавад. Ду шакли асосии 
бастани шартномаи соњибкории њатмї пешбинї шудааст: а) ваќте бастани шартнома барои 
тарафе, ки оферта фиристода шудааст; б) ваќте бастани шартнома барои тарафе, ки оферта 
фиристодааст. Дар њолати якум оферта аз тарафе мебарояд, ки ба бастани шартнома 
уњдадор набуда, ба бастани он манфиатдор аст. Чун ќоида, ин гуна тараф харидор, мол (кор, 
хизматрасонї) мебошад. Оферта метавонад дар шакли лоињаи шартнома ё ба намуди 
пешнињоди хаттї пешнињод карда шаванд. Тарафе, ки оферта фиристодааст ва аз тарафе, 
ки барояш бастани шартнома њатмї буда, дар бораи аксептњои он бо шартњои дигар 
огоњинома гирифтааст (протоколи ихтилофи назар оид ба лоињаи шартнома) њаќ дорад 
ихтилофоти њангоми бастани шартнома бамиёномадаро дар давоми сї рўзи гирифтани 
чунин огоњинома ё гузаштани мўњлати аксепт ба баррасии суд пешнињод намояд. Њангоми 
рад кардани протоколи ихтилофи назар ё дар мўњлати муайяншуда нагирифтани огоњинома 
оид ба натиљаи баррасии он тарафе, ки протоколи ихтилофи назарро фиристодааст, њаќ 
дорад ихтилофи назари њангоми бастани шартнома бамиёномадаро ба баррасии суд 
пешнињод намояд.  

Бастани шартнома њангоми гузаронидани савдо. Шартномаи соњибкорї метавонад дар 
шакли гузарондани савдо баста шавад. Агар аз моњияти шартнома тартиби дигаре 
барнаояд, онро њангоми гузаронидани савдо бастан мумкин аст. Шартнома бо шахсе баста 
мешавад, ки дар савдо бурд кардааст. Ташкилкунандаи савдо молики молу мулк ё дорандаи 
њуќуќи молу мулк ё ташкилоти махсус буда метавонанд. Ташкилоти махсус дар асоси 
шартнома бо молики молу мулк ё соњиби њуќуќи молу мулк амал карда, аз номи онњо ва аз 
номи худ баромад мекунад. Дар њолатњои муайяннамудаи КГ ё ќонунњои дигар шартномањо 
дар мавриди фурўши мол ё њуќуќи молу мулкї танњо бо усули гузаронидани савдо баста 
шуданашон мумкин аст. Савдо дар шакли музояда ё озмун гузаронида мешавад. Дар савдои 
музояда шахсе бурдкарда ба њисоб меравад, ки нархи баландтарро пешнињод кардааст, дар 
озмун бошад, шахсе ки мутобиќи хулосаи комиссияи озмунї ќаблан аз љониби 
ташкилкунандаи савдо таъйингардида бењтарин шартро пешнињод намудааст, бурдкарда 
шумурда мешавад. Агар дар ќoнун тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, шакли 
савдоро молики молу мулки ба фурўшрасанда ё соњиби њуќуќи молу мулки ба фурўш 
баровардашуда муайян мекунанд. Агар дар ќонунњои мурофиавї тартиби дигаре пешбинї 
нагардида бошад, њоидањои муќаррарнамудаи КГ нисбат ба савдои оммавї, ки бо тариќи 
иљрои ќарори суд доир мегарданд, татбиќ карда мешаванд. Музояда ё озмун кушода ё 
пўшида буда метавонанд. Дар музояда ё озмуни кушода њар шахс метавонад иштирок 
намояд. Дар музояда ё озмуни пўшида танњо ашхосе, ки махсус барои ин маќсад даъват 
шудаанд, иштирок мекунанд. Агар дар ќонун тартиби дигар пешбинї нагардида бошад, 
огоњинома дар мавриди гузаронидани савдо бояд аз љониби ташкилотчии он аз сї рўз пеш 
аз доир шудани он фиристода шавад. Дар огоњинома дар њама њолат оид ба ваќт, мањал ва 
шакли савдо, мавзўи он ва тартиби гузаронидани он, аз љумла дар мавриди ба расмият 
даровардани иштирок дар савдо, муайян намудани шахси бурдкарда дар савдо, инчунин 
оид ба нархи ибтидої маълумот дода шавад. Дар сурате, ки мавзўи савдо танњо њуќуќи 
бастани шартнома бошад, дар огоњиномаи савдои доиршаванда бояд мўњлати барои он 



203 
 

муайянгардида зикр карда шавад. Агар дар ќонун ё огоњинома дар мавриди гузаронидани 
савдо тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, ташкилкунандаи савдои озод, ки 
огоњинома фиристодааст, њаќ дорад њар ваќт, вале на дертар аз се рўз то фаро расидани 
мўњлати доир шудани он, ташкилкунандаи озмун бошад, на дертар аз си рўзи то доир 
гардидани озмун аз гузаронидани он даст кашад. Дар њолати ин мўњлатро риоя накардан, 
аз савдои озод даст кашидани ташкилкунанда, ў вазифадор аст ба иштирокчиён товони 
зиёни воќеиашонро пардозад. Ташкилотчии музояда ё озмуни пўшида вазифадор аст ба 
иштирокчиёни даъватшуда, сарфи назар аз он, ки баъд аз фиристодани огоњинома аз 
гузаронидани савдо мањз кай даст кашидааст, товони зиёни воќеиашонро пардозад. 
Иштирокчиёни савдо бояд тибќи андоза, мўњлат ва тартибе, ки дар огоњиномаи 
гузаронидани савдо нишон дода шудааст, байъона дињанд. Агар савдо доир нагардида 
бошад, байъона бояд баргардонида шавад. Байъона њам чунин ба ашхосе, ки дар савдо 
иштирок доштанду вале дар он бурд накардаанд, баргардонида мешавад. Њангоми бастани 
шартнома бо шахсе, ки дар савдо бурд кардааст, байъонааш дар иљрои уњдадорї оид ба 
шартномаи басташуда њисоб карда мешавад. Шахсе, ки дар савдо бурд кардааст ва 
доиркунандаи савдо дар рўзи гузаронидани музояда ё озмун оид ба натиљањои савдо 
протокол имзо мекунанд, ки эътибори шартномаро дорад. Шахсе, ки савдоро бурд 
кардааст, дар њолати аз имзои протокол саркашї кардан аз байъонаи додааш мањрум 
мегардад.  Доиркунандаи савдо, ки аз имзои протокол саркашї мекунад, вазифадор аст 
байъонаро дар њаљми дукарата баргардонад ва ба шахси дар савдо бурдкарда товони зиёни 
бо иштирок дар савдо расонидашударо вобаста ба њаљме, ки аз андозаи маблаѓи байъона 
бештар аст, пардозад. Агар мавзўи савдо танњо њуќуќи бастани шартнома бошад, чунин 
шартнома аз љониби тарафњо бояд баъди хотимаи савдо ва тартиб додани протокол дар 
давоми бист рўз ё дигар мўњлати дар огоњинома муайяншуда баста шавад. Дар њолати аз 
бастани шартнома саркашї кардани яке аз тарафњо тарафи дигар њаќ дорад аз суд талаб 
намояд, ки тарафи гунањгорро ба бастани шартнома маљбур созад ва инчунин зиёни аз 
набастани шартнома расонидашударо пардозад. Агар ќонун ё шартнома тартиби дигаре 
пешбинї нагардида бошад, шартномаро бо созиши тарафњо таѓйир додан ё бекор кардан 
мумкин мебошад. Шартномаро бо талаби яке аз тарафњо танњо дар њолатњои зайл аз тариќи 
суд таѓйир додан ё бекор кардан мумкин аст: а) њангоми шартномаро ба таври назаррас 
вайрон кардани тарафи дигар; б) дар дигар њолатњои пешбининамудаи КГ, ќонунњои дигар 
ё шартнома. Љиддан риоя накардани шартнома он аст, ки ба љониби дигар аз ин зиён 
расида, ўро аз умеди ба даст овардани нафъи зиёде мањрум созад, ки њангоми бастани 
шартнома дар назар дошт. Њангоми яктарафа рад намудани иљрои пурра ё ќисмани 
шартнома, агар чунин радро ќонун ё созишномаи тарафњо иљозат дињад, шартнома 
мувофиќан бекор ё таѓйирдодашуда ба њисоб меравад. Њангоми таѓйир додани шартнома 
уњдадории тарафњо дар шакли таѓйирёфта нигоњ дошта мешавад. Њангоми бекор кардани 
шартнома уњдадории тарафњо ќатъ мегардад. Агар аз созишнома ё моњияти таѓйир додани 
шартнома тартиби дигаре барнаояд, дар њолати таѓйир додан ё бекор кардани шартнома 
уњдадорї аз рўзи бастани созишномаи тарафњо дар мавриди таѓйир додан ё бекор кардани 
шартнома, ва њангоми таѓйир додан ё бекор кардани шартнома тибќи тартиби судї бошад, 
аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори суд дар бораи таѓйир додан ё бекор кардани 
шартнома таѓйирёфта ё бекоркардашуда ба њисоб меравад. Агар дар ќонун ё созишномаи 
тарафњо тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, тарафњо њаќ надоранд баргардонидани 
чизеро, ки онњо мутобиќи уњдадорї то рўзи таѓйир додан ё бекор кардани шартнома анљом 
додаанд, талаб намоянд. Агар аз љониби яке аз тарафњо ба таври назаррас вайрон кардани 
шартнома барои таѓйир додан ё бекор кардани шартнома асос шуда бошад, тарафи дигар 
њаќ дорад товони зиёни аз таѓйир додан ё бекор кардани шартнома расидаро талаб намояд. 
Шартномаи соњибкорї метавонад бо талаби яке аз тарафњо, инчунин њангоми шартномаро 
ба таври назаррас вайрон кардани тарафи дигар ќатъ карда шавад. Љиддан риоя накардани 
шартнома он аст, ки ба љониби дигар аз ин зиён расида, ўро аз умеди ба даст овардани 
нафъи зиёде мањрум созад, ки њангоми бастани шартнома дар назар дошт. Асосњо барои 
таѓйир ё ќатъ намудани шартномаи соњибкорї агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинї 
нагардида бошад ва ё аз моњияти он барнаояд таѓйир ёфтани њолат, ки тарафњо њангоми 
бастани шартнома онро ба инобат гирифта буданд, буда метавонад. Таѓйир ёфтани њолат 
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њангоме ба таври назаррас эътироф карда мешавад, ки агар тарафњо чунин таѓйир ёфтани 
њолатро оќилона пешбинї карда бошанд, умуман шартнома намебастанд ё он бо шартњои 
то андозае дигар ба имзо мерасид. Тарафњо њуќуќ доранд, ки оид ба дуруст намудани 
шартнома маслињат кунанд. Агар тарафњо дар мавриди ба њолати ба таври назаррас 
таѓйирёфта мутобиќ гардонидани шартнома ё бекор кардани он ба мувофиќа нарасида 
бошанд, вайро суд бо шартњои зайл таѓйир дода метавонад: а) агар дар лањзаи бастани 
шартнома тарафњо онро ба асос гирифта бошанд, ки чунин таѓйир ёфтани њолат ба миён 
намеояд; б) агар њолат бо сабабњое таѓйир ёфта бошад, ки тарафи манфиатдор пас аз рух 
доданаш онро ба њадди ѓамхорї ва эњтиёткорие, ки аз талаби шартнома ва шарти ањдњо 
бармеоянд бартараф карда наметавонист; в) агар иљрои шартнома бидуни таѓйир додани 
шарт таносуби ба шартнома мувофиќи манфиати молу мулкии байни тарафњоро то андозае 
вайрон кунад ва ба тарафи манфиатдор он ќадар зиёне расонад, ки аз манфиати калоне, ки 
њаќ дошт њангоми бастани шартнома ба он умед бандад, мањрум шуда метавонист; г) агар 
аз анъанањои ањдњои корї ё моњияти шартнома барнаояд, ки  таѓйир ёфтани њолат ба 
зиммаи тарафи манфиатдор аст. Бекор кардани шартнома аз сабаби ба таври назаррас 
таѓйир ёфтани њолат танњо бо ќарори суд, дар њолатњои мустасно, њангоме, ки бекор 
кардани шартнома ба манфиатњои љамъиятї мухолиф аст ё ба тарафњо зиёне ворид мекунад, 
ки аз харољоти баъди таѓйир додани шартњо аз љониби суд барои иљрои шартномаи зарурї 
хеле зиёд аст, иљозат дода мешавад. Инак, пудратчї њуќуќ дорад, ки таѓйирдињии 
шартномаро талаб намояд, њангоми рад кардани фармоишгар бошад, ќатъи онро дар 
алоќамандї бо зиёд шудани арзиши маводњо ва таљњизоти дастраснамудаи фармоишгар, 
инчунин хизмати ба шахси сеюм расондааш, ки дар ваќти бастани шартнома пешгўї карда 
намешуд. Тарафе, ки хоњиши бо тариќи суд таѓйир ё ќатъ намудани шартномаи 
соњибкориро дорад, бояд тартиби тосудии њалли бањсњоро риоя кунад. Тараф талаби таѓйир 
додан ё бекор кардани шартномаро танњо баъди гирифтани раддияи тарафи дигар оид ба 
таѓйир додан ё бекор кардани шартнома ё дар мўњлати дар пешнињод ё дар ќонун ва ё дар 
шартнома муайяншуда нагирифтани љавоб ва дар сурати набудани он дар муддати сї рўз 
ба суд арз карда метавонад. 

АДАБИЁТ 

1. Маҳмудов, М.А., Тағойназаров, Ш.Т., Бобоҷонов, И.Ҳ., Бадалов, Ш.К. Тафсири Кодекси граждании 
Чумхурии Точикистон (кисми якум) [Матн]  – Душанбе: «Эр – граф», 2010. – 1000 с. 

2. Нодиров Ф.М. Њуќуќи соњибкорї. Китоби дарсї. Ќисми 1. Душанбе:  «ЭР-граф», 2019. – 480с. 
3. Мишурова, И.В., Панфилов, Е.А. Корпоративное управление 

[Текст]: учебное пособие / И.В. Мишурова, Е.А. Панфилов. – М., 2010. –340с. 
4. Могилевский, С.Д. Акционерные общества [Текст] / С.Д. 

Могилевский. – М.: Дело, 1998. – 173 с. 
5. Пахомова, Н.Н. Основы теории корпоративных отношений. 

Правовой аспект [Текст] / Н.Н. Пахомова. – Екатеринбург, 2004. – 113 с. 

6. Рахимзода, М.З. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи соҳибкории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.З. Рахимзода. – Душанбе: Дониш, 2019. – 557 с. 
7. Сангинов Д.Ш. Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. Второе издание 

с изменениями и дополнениями. Душанбе: «ЭР-граф», 2013. 600с. 
8.  Рахимов М.З. Предпринимательское право: Учеб. пособие. Душанбе: Деваштич, 2005. - 408с. 
9.  Ремишевская О.В. Правовое регулирование агентского договора в предпринимательской деятельности. 

Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2009. 
10.  Ровный В.В. Феномен предпринимательства в гражданском праве. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. юрид. 

наук. Иркутск, 1996. 
 

ШАРТНОМАЊО ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 
Дар маќолаи мазкур мо шартномањоро дар муносибатњои њуќуќи соњибкорї дида мебароем. 

Шартномањо дар соњаи фаъолияти соњибкорї (шартномаи соњибкорї) – ин созишномаи миёни субъектони 
фаъолияти соњибкорї ё бо иштироки тарафи соњибкор оид ба муќаррар, таѓйир ё барњам додани њуќуќ ва 
уњдадорињо, ки ба баамалбарории фаъолияти соњибкорї алоќаманд аст, мебошад. Ба таври дигар гўем, 
шартномаи соњибкорї, ин шартномаест, ки тарафњо (ё яке аз тарафњо) соњибкор мебошанд ва дар алоќамандї 
бо баамалбарории фаъолияти соњибкорї баста шудааст. Чун шартномањои њуќуќи шартномаи соњибкорї ба 
принсипи умумии танзими њуќуќии гражданї итоат мекунад. Ба ѓайр аз ин маълум аст, ки шартнома дар њама 
соњањои муносибатњои љамъиятї хусусиятњои махсусро доро мебошад, зеро шакли њуќуќии ин муносибатњо 
шуда он наметавонад аломати онњоро ба худ нагирад. Хислати шартномаи мазкур дар худи шартнома њам 
(дар субъекти он, предмет, тартиби бастан, мазмуни он) дарљ гардидааст.  

http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-agentskogo-dogovora-v-predprinimatelskoi-deyatelnosti-0
http://www.dissercat.com/content/fenomen-predprinimatelstva-v-grazhdanskom-prave
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Калидвожањо: Кодекс, ќонун, њуќуќи соњибкорї, муносибатњо, шартнома, соизшнома, ањд, лизинг, 
шартномањои соњибкорї, хусусиятњо, тартиби њатмї ва оферта. 

 
СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

В данной статье мы рассмотрим договоры в правоотношениях хозяйственного характера.  Соглашения 
в сфере предпринимательской деятельности (предпринимательский договор) – это соглашение между 
субъектами хозяйствования или с участием предпринимателя об установлении, изменении или прекращении 
прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  Другими словами, 
хозяйственный договор – это договор, в котором стороны (или одна из сторон) являются предпринимателями, 
и заключаемый в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.  Как юридический договор, 
предпринимательский договор подчиняется общему принципу гражданско-правового регулирования.  Кроме 
того, очевидно, что договор имеет особенности во всех сферах общественных отношений, поскольку является 
правовой формой этих отношений и не может принимать их характер.  Характер этого договора также 
отражается в самом договоре (в его предмете, предмете, порядке, заключении).   

Ключевые слова: Кодекс, закон, предпринимательское право, отношения, договор, соглашение, сделка, 
лизинг, предпринимательские договора, характерные черты, обязательная процедура и оферта. 

 
BUSINESS LAW AGREEMENTS 

In this article we will consider contracts in legal relations of an economic nature.  Agreements in the field of 
entrepreneurial activity (entrepreneurial agreement) is an agreement between business entities or with the participation 
of an entrepreneur on the establishment, change or termination of rights and obligations related to the implementation 
of entrepreneurial activities.  In other words, a business contract is an agreement in which the parties (or one of the 
parties) are entrepreneurs, and concluded in connection with the implementation of entrepreneurial activities.  As a 
legal contract, a business contract is subject to the general principle of civil law regulation.  In addition, it is obvious 
that the contract has features in all spheres of social relations, since it is the legal form of these relations and can`t take 
on their character.  The nature of this contract is also reflected in the contract itself (in its subject matter, subject, 
procedure, and conclusion).   

Keywords: Code, law, business law, relations, contract, agreement, transaction, leasing, business contracts, 
characteristics, binding procedure and offer. 
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ТАЪМИНИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ ДАР АФЃОНИСТОН 

 
Раббони Сиёваш 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар асоси ќонунгузорї таъмини ҳуқуқи баробар ба таҳсил барои шаҳрвандони 

Љумҳурии Исломии Афѓонистон тавассути инкишоф ва рушди системаи мутавозин ва 

одилонаи маориф, тақвияти рӯҳияи исломї, ватандӯстї, ваҳдати миллї, ҳифзи истиқлолият 

ва ҳифзи якпорчагии замин, ҳифзи манфиатҳо ва шаъну шарафи миллї ва садоқат ба 

низоми Љумҳурии Исломии Афғонистон яке аз њадаф ва вазифањои асосии низоми мароиф 
ба њисоб меравад. Дар асоси ќонуни маориф дар Афѓонистон таќвияти рўњияи эњтиром ба 
њуќуќи инсон, њимояи њуќуќи занон ва демократия ва аз байн бурдани њама гуна табъиз дар 
партави арзишњои исломї,  инчунин таќвияти рўњияи масъулияти инфиродї, иљтимої ва 
ќонунияти омўзгорон, профессорњо, устодон ва дигар кормандони соњаи маориф,  таъмини 
заминаи иштироки волидайни донишљўён ва дигар аъзои љомеа дар низоми идоракунї ва 
љалби њамкорињои моддию маънавии онњо барои рушди маориф яке аз вазифањои асосии 
давлат ба њисоб меравад. Афѓонистон, ки мудохилаи кишварњои бегона ба умури дохилии 
он сабабгори печидагии авзои сиёсию низомии он гардидааст, имрўзњо ба дигаргунињи 

амиќи иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва фарҳангї ниёз дорад. Мутаассифона, низои тўлонии 
Афѓонистон боиси бесуботї ва буњрон 
дар кишвар гардида, вазъи зиндагии аксари мардумро ба нооромї ва 
мушкилот дучор сохтааст. Идомаи мољарои сиёсї-низомї сабаби аз њам 
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пошидани муносиботи иљтимої гардида, зербиноњои љомеаро заиф намуда, сабабгори 
пайваста аз њам дур шудани давлат ва аксари мардуми кишвар гардидааст. Дар шароити 
имрўза навсозии тамоми соњањои њаёти давлатї ва иљтимоии Афѓонистон аз якчанд љињат 
амри зарурї ва омили муњимми таъмин ва боло бурдани сатњи зиндагии оммаи васеи ањолї 
мањсуб меёбад, зеро дар мадди аввал, дар љањони муосир равандњои навсозии бунёдї 

тамоми кишварњои тараќќикунандаро фаро гирифтаанд; дуввум танҳо бо роҳи амалї 
намудани сиёсати ислоњот ва навсозї Афѓонистон метавонад иќтисоди миллии дар солњои 
љанги шањрвандї харобгардидаро барќарор намояд ва нињоят ба муќобили терроризми 
байналмилаї, кишти номањдуд ва кочоќи маводи мухаддир, бекорї ва муњољирати ањолї 
ба давлатњои дигар мубориза барад. Њали ин мушкилот ва хатарњои муосир танњо бо роњи 
идома додани равандњои навсозї ва устувор намудани дастовардњои ислоњоти тамоми 
соњањои њаёти иљтимої-иќтисодї имконпазир мебошанд, инчунин барои расидан ба ин 
њадафњо ба даст овардани истиќлоияти сиёсї низ хеле муњим арзёбї мешавад. Ба даст 
даровардани истиќлолияти сиёсї барои рушди минбаъдаи тамоми соњањои њаёти иќтисодї, 
иљтимої-сиёсї ва фарњангии Афѓонистон заминаи устувор гузошт. Ба аќидаи Н.М. Гуревич 

афғоншиноси шўравї, «истиќлолияти давлатї барои Афѓонистон имконият фароњам сохт, 
ки наќши давлат дар амалї намудани сиёсати дохилї фаъолтар гардида, раванди аз байн 
бурдани монеањо дар роњи рушди ќуввањои истењсолкунанда суръат ёбад ва барои рушди 
муносибатњои молию пулї шароити мусоид фароњам оварда шавад». Илова бар ин, 
Афѓонистони соњибистиќлол метавонад дар арсаи љањонї мустаќилона сиёсати хориљии 
худро амалї намуда, мутобиќ ба манфиатњои миллї ва давлатии худ бо кишварњои 
гуногуни љањон робитањои сиёсї ва њамкорињои тиљоратї ва  иќтисодиро ба роњ монад.  

Аз ин нуќтаи назар дар чунин шароит ва авзои ноором баланд бардоштан ва рушди 
соњаи маориф як аз њадафњои асосии давлат ва Њукумати Афѓонистон ба њисоб меравад. 

Маориф заминаи асосии талошҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои моддї ва маънавии ҷомеа 

ва эҷоди ҳисси масъулияти муштараки иҷтимої мебошад. Хусусиятҳои мардум ва ҷомеаи 

Афғонистон ба ҳама маълуманд. Афғонистон кишварест, ки ба қоидаҳо ва принсипҳои 

исломї асос ёфтааст ва онро идора мекунад. Мардуми Афғонистон аз гурӯҳҳои мухталифи 

этникї иборатанд, ки дар тӯли асрҳо якҷоя зиндагї ва кор кардаанд. Њадафи ниҳоии 

Афғонистон табдил додани намунаи таҳаммулпазирї, ҳамкорї ва шукуфої барои 

кишварҳои ҳамсоя ва минтақа ва эҳтироми ҳуқуқи занон ва ақалиятҳо мебошад.  

Афғонистон кишварест, ки аз ҷанг ва низоъҳо дохилї хеле осеб дидааст ва дар вазъияти 

нозук ва душвор қарор дорад. Аз ин рӯ, афзалият додан ба эҷод ва таҳкими ҳамбастагии 

иҷтимої ва додани тафаккур ба кӯдакон ва ҷавонони кишвар, ки ояндаи Афғонистон ба 

онҳо тааллуқ дорад, хеле муњим ва зарур аст. Аз ин рӯ, низоми маорифи кишвар бояд барои 

кӯдакон ва ҷавонони кишвар дониш ва малакаҳои заруриро фароҳам орад, то ин 

тафаккурро ба воқеият табдил диҳад ва онро дар амал татбиқ кунад. Дар ин замина бояд 
ќайд намуд, ки моддаи 17-уми Конститутсияи Љумњурии Исломии Афѓонистон муќаррар 

намудааст, ки «Њукумат барои пешбурди таҳсилот дар ҳама сатҳҳо, рушди маърифати динї, 

ба танзим даровардан ва беҳтар намудани ҳолати масҷидҳо, мактабҳо ва марказҳои динї 

чораҳои зарурї меандешад». Њамчунин, моддањои 43, 44, 45, 46, 47 Конститутсияи 

Афѓонистон муќаррар менамоянд, ки таҳсил ҳуқуқи ҳамаи шаҳрвандони Афғонистон 

мебошад, ки аз ҷониби Њукумат то дараҷаи бакалавр дар муассисаҳои таълимии давлатї 
ройгон кафолат дода мешавад. Аз Њукумат талаб карда мешавад, ки барномаи муассири 

таъмини низоми мутавозини таҳсил дар саросари Афғонистон, таълими ҳатмии миёна ва 

таълими забони модариро дар минтақаҳое, ки зарур аст, таҳия ва амалї кунад. Њукумат 

вазифадор аст, ки бо мақсади фароҳам овардани тавозун ва рушди маорифи занон, такмили 

маърифати бодиянишинон ва решакан кардани бесаводї дар кишвар барномаҳои муассир 

таҳия ва амалї намояд. Њукумат барномаи таълимии воҳиди таълимиро дар асоси қоидаҳои 

дини мубини ислом ва фарҳанги миллї, тибқи принсипҳои илмї таҳия ва амалї менамояд 

ва барномаи таълимии фанҳои динии мактабҳоро дар асоси дини ислом дар Афғонистон 

таълим медиҳад. Њукумат инчунин метавонад ба хориҷиён иҷозат диҳад, ки мутобиқи 

муқаррароти қонун муассисаҳои таҳсилоти олї, давлатї ва хусусї таъсис диҳанд. Шартҳои 
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дохилшавї ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбї ва дигар масъалаҳои марбутаро қонун 

танзим мекунад. Њукумат барномаҳои муассири рушди илм, фарҳанг, адабиёт ва санъатро 

таҳия мекунад. Њукумат ҳуқуқҳои муаллифї, ихтироъкор ва кашфиётро кафолат медиҳад 

ва таҳқиқоти илмиро дар ҳама соҳаҳо ташвиқ ва дастгирї мекунад ва истифодаи 

самараноки натиҷаҳои онро мутобиқи муқаррароти қонун умумиҷаҳонї менамояд. Аз 

меъёри Конститутсия бар меояд, ки давлат ҳуқуқи шаҳрвандони худро ба таҳсили ройгон 

«то дараҷаи бакалавр дар муассисаҳои таълимии давлатї» кафолат медињад ва ҳуқуқи 

қонунии онҳоро эътироф мекунад. Тибқи талаботи Конститутсия, таҳсилоти ибтидої то 

синфи нуњ, бахусус таҳсили духтарон ҳатмист ва дастгирии забонҳои илмї, фарҳангї, бадеї, 

ақлонї, ахлоқї ва миллї ва маҳаллї дар кишвар кафолат дода мешавад. Бо маќсади 
таъмини дурусти расида ба њадафњои дар назди давлат ва Њукумати Афѓонистон 
гузошташуда аз 1 июли соли 2008 Ќонуни Љумњурии Исломии Афѓонистон «Дар бораи 

маориф» ќабул карда шудааст. Қонун дар соҳаи маориф заминаи ҳуқуқии фаъолияти 

Њукумат ва дигар муассисаҳои хидмати давлатиро оид ба таҳия ва татбиқи барномаҳои 

таълимї дар кишвар муайян мекунанд. Самтњои асосии сиёсати соҳаи маориф дар соҳаҳои 

гуногун барои қонеъ кардани ниёзҳои нав, аз қабили сиёсати маҳаллии маориф, тайёр 

кардани муаллимон ва ғайра таҳия ва татбиќ карда мешавад. Инчунин, дар асоси ќонуни 

марбута барои фаъолияти мактабҳои хусусї иљозат дода шуда, роҳи рушди сармоягузории 

хусусиро дар соҳаи маориф кушоданд ва муайян карданд, ки чї гуна мактабҳои хусусї дар 
кишвар фаъолият мекунанд. Афѓонистон њамчун ќисми људонашавандаи љомеаи љањон 

ўҳдадориҳои байналмилалии худро оид ба Њадафҳои Рушди Њазорсола иљро намуда дар ин 

замина барномаи Маориф барои ҳамаро, ки соли 2005 ба имзо расидааст ва бо ҳадафҳои 

стратегии Њукумат дар соҳаи рушди маориф мувофиқат мекунанд то соли 2020 амалї 

намудааст. Конститутсияи Афғонистон ва дигар санадҳои қонунгузории қабулшуда 

заминаи васеи ҳуқуқиро барои рушди соҳаи маориф дар кишвар фароҳам меоранд, 

гарчанде ки зарурати ислоҳоте, ки бояд дар дастурҳои нави сиёсати қабулнамудаи 

роҳбарияти Њукумати нав пешниҳод карда шавад, муайян карда шудаанд. Қисматҳои 

марбут ба ҳуҷҷатҳои қонунгузорї, ки барои баррасї ва тағйирот муайян шудаанд, 

иборатанд аз: маблағгузории соҳаи маориф ва ҳиссаи он дар буҷаи ҷумҳурї, ҳалли 

масъалаҳои ҳамбастагї ва ҳамоҳангї байни вазоратҳои марбут ба соҳаи маориф, ба таври 

возеҳ тағир додан ва муайян кардани вазифаҳои асосии Вазорати маориф ва бартараф 

кардани ӯҳдадориҳои ғайритаҳсилотї ва ба вазоратҳои дигари соҳавї интиқол додани 

онҳо, барои тавонмандии минбаъдаи бахши хусусї дар соҳаи маориф, тасдиқ ва баҳодиҳии 

фаъолият ва фароҳам овардани шароити мусоид барои муассисаҳои хусусї љињати анљоми 

хадамоти таҷрибаомӯзї ва омӯзиши малакаҳои касбии донишомўзандагон. 
Хулоса, њаминро бояд ќайд намуд, ки сиёсати маорифи Афѓонистон дар шароити 

имрўза самтњои гуногунро дар бар мегирад ва таҳкими идоракунии давлатии соњаи маориф 

тавассути барномаҳои самараноки дастгирї ва баланд бардоштани мавќеи низоми маориф, 
масъулият барои шаффофияти бештар дар фаъолият он барои рушди соњаи маорифи 
кишвар такони љидди хоњанд бахшид.  
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шарафи миллї ва садоқат ба низоми Љумҳурии Исломии Афғонистон яке аз њадаф ва вазифањои асосии 
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низоми мароиф ба њисоб меравад. Сиёсати маорифи Афѓонистон дар шароити имрўза самтњои гуногунро дар 

бар мегирад ва таҳкими идоракунии давлатии соњаи маориф тавассути барномаҳои самараноки дастгирї ва 
баланд бардоштани мавќеи низоми маориф, масъулият барои шаффофияти бештар дар фаъолият он барои 
рушди соњаи маорифи кишвар такони љиддї хоњанд бахшид.  

Калидвожањо: системаи маориф, Љумҳурии Исломии Афғонистон, шароити имрўза, рушди соњаи 
маориф. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В АФГАНИСТАНЕ 

Обеспечение равных прав на образование для граждан Исламской Республики Афганистан путем развития 

сбалансированной и справедливой системы образования, укрепления исламского духа, патриотизма, национального 

единства, защиты независимости и территориальной целостности, защиты национальных интересов и достоинства. 

Ислам в Афганистане - одна из основных целей и задач системы образования. Политика Афганистана в области 

образования в нынешних условиях многогранна и будет укреплять управление государственным образованием за 

счет эффективных программ по поддержке и укреплению позиций системы образования, а ответственность за 

большую прозрачность в ее деятельности придаст серьезный импульс развитию образования в стране.  

Ключевые слова: система образования, Исламская Республика Афганистан, современные условия, развитие 

образования. 
 

ENSURING THE RIGHT TO EDUCATION IN AFGHANISTAN 

Ensuring equal rights to education for the citizens of the Islamic Republic of Afghanistan by developing a balanced 

and fair education system, strengthening the Islamic spirit, patriotism, national unity, protecting independence and territorial 

integrity, and protecting national interests and dignity. Islam in Afghanistan is one of the main goals and objectives of the 

education system. Afghanistan's education policy in the current context is multifaceted and will strengthen the management 

of public education through effective programs to support and strengthen the position of the education system, and the 

responsibility for greater transparency in its activities will give a serious impetus to the development of education in the 

country.  

Keywords: education system, Islamic Republic of Afghanistan, modern conditions, development of education. 
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ЊОЛАТЊОИ МАНЪИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ АЗ ЉОНИБИ 
ПРОКУРОР ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ АФГОНИСТОН ВА 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Суњайл Сайфиддин 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Асбоб ё њолатњои манъи пешбурди парвандаи љиноятї дар ќонунњои Афғонистон 

(гузашти муњлат ба љавобгарї, фавти муттањам (айбдоршаванда), авфи умумї, лағви њукми 
ќонунї, инсирофи (созиши) шикояткунанда аз шикоят ва манъи муњокимаи дудафъаї) ва 
њолатњои манъи пешбурди парвандаи љиноятї дар ќонунњои Љумњурии Тољикистон (мављуд 
набудани њодисаи љиноят, мављуд набудани аломатњои таркиби љиноят, гузаштани муњлат 
ба љавобгарии љиноятї кашидан, ќабули санади авф, оштї шудани љабрдида бо 
айбдоршаванда оид ба парвандаи љиноятии айбдоркунии хусусї ва мављуд набудани аризаи 

љабрдида, агар парвандаи љиноятї мањз тибќи аризаи ў оғоз гардад) пешбинї шудаанд. Ба 

шакли муќаррарї њамаи парвандањои љиноятї оғоз шуда, дар суд пеш бурда мешаванд. 

Аммо баъзе њолатњо парвандањои љиноятї оғоз карда намешавад ва парванда оғоз шуда, 

ќатъ карда мешавад. Дар ќонунњои Афғонистон шаш њуљљат барои манъи пеш бурдани 
парвандаи љиноятї зикр гардидааст: 

1. дар њолати гузаштани муњлати љавобгарии љиноятї; 
2. дар њолати фавти айбдоршаванда; 
3. дар њолати афви умумї; 
4. дар њолати аз байн рафтани њукми ќонунї; 

5. дар њолати бахшидани љабрдида дар љиноятњое, ки мањз бо шикоят оғоз мегарданд; 
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6. дар њолате, ки шахс ќаблан ба њамон гуноњ муњокима шуда, ќарори нињоии суд содир 
шуда бошад [1]. 

Њамаи инњо њуљљатњои манъи пешбурди парвандаи љиноятї бар љазоњои ғайримолї 
(љазои њабс) татбиќ мешаванд, на љазоњои молї. 

Гузаштани муњлати љавобгарии љиноятї дар ќонунгузории Афғонистон. Гузаштани 
муњлати љавобгарии љиноятї иборат аз ќоидае аст, ки њадди аксари муњлати баъд аз як 
њодисаро таъйин мекунад, ки бояд иљрооти ќонунї дар љараёни он муддат анљом шавад [2], 
ба ин маъно аст, ки прокурор уњдадор аст то пешбурди парвандаи љиноятиро дар муњлати 
ќонунии он тањќиќу таъќиб кунад. Моддаи 72 Ќонуни иљрооти љазої баён мекунад, ки 
парвандаи љиноятї дар љурми љиноятї (љиноятњои вазнин) баъд аз гузаштани муњлати 10 
сол дар љурми љинња (љиноятњои дараљаи миёна) баъд аз 3 сол ва дар љурми ќабоњат 
(љиноятњои начандон вазнин) баъд аз як сол пеш бурда намешавад. Тибќи ќавонини љазоии 
байналмилалї бисёре аз љиноятњои байналмилалї, монанди наслкушї, љиноятњо алайњи 
башарият ва љиноятњои љангї маъмулан тањти ќоидаи гузаштани муњлати љавобгарї ќарор 
намегиранд [3]. Давлатњое, ки узви манъи татбиќи Конвенсияи гузашти муњлат ба 
љавобгарии љиноятї дар бахши љароими (љиноятњои) љангї ва љароим алайњи башарият 
њастанд, мувофиќат намудаанд, то дар бахши љароими зикршудаи ќоидаи гузаштани 

муњлат ба љавобгарии љиноятиро мумкин намедонанд. Аз ин ки Афғонистон ба ќонуни 
зикршуда пайваст шудааст, Ќонуни иљроот баён мекунад, ки љиноятњои дарљшуда 
асосномаи мањкамаи љазои байналмилалї ва санадњои Конфронси дипломатии Рим дар 
њукм дарљшуда банди якуми моддаи мазкур мустасно мебошад. Њељ сабаб наметавонад 
муњлатеро, ки барои гузаштани муњлати љавобгарии љиноятї таъйин гардидааст, ихлол 
намояд, магар ин ки ќонун сароњтан онро зикр намуда бошад. 

Марги айбдоршуда. Марги айбдоршаванда яке аз сабабњои пешгирии оғози парвандаи 
љиної мебошад. Моддаи 77 Кодекси мурофиавии љиноятї муќаррар кардааст, ки пешбурди 
чунин парванда дар њама марњила њангоми марги айбдоршаванда (гунањгор) манъ аст [1]. 
Азбаски шахс дар марњилаи тафтишот гумонбар (гумонбар) њисобида мешавад ва зиёда аз 
он, марги шахс бояд њамчун гум шудани парвандаи љиноятї, њам гумонбар ва њам 
айбдоршаванда (гумонбар ва гунањгор) баррасї карда шавад. 

Афви умумї. Афви умумиро ба унвони як иќдом аз тарафи давлат таъриф мекунанд, 
ки бар асоси он тамоми афрод ё як гурўњи хосе, ки кирдори љиноятиро содир кардаанд, 
пешбурди парвандаи љиноятии онњо ё татбиќи љазоњо манъ шуда, онњо озод мегарданд. Дар 
моддаи 79 ќонуни иљрооти љазої низ баён шудааст, ки афви умумї тавассути ќонун сурат 
мегирад ва бар асари он парвандањои љиноятї хатм мегарданд. Афви умумї тамоми 
љазоњои аслї, табаї, такмилї ва тадобири таъминиро аз байн мебарад. Њар гоњ ќонуни афви 
умумї дар мавриди яке аз љазоњои њукмшуда татбиќ гардад, дар њукми афви хусусї шумур 
карда шуда, ањкоми афви хусўсї бар он татбиќ мегардад, афви умумї муљиби ихлоли њуќуќи 

ғайр намегардад. 

Лағви як њукм ё ќонунї. Лағв ё њазфи як њукм ё ќонуни собиќ бар асоси њукм ё ќонуни 
љадид, ки як кирдори љиноятии анљомшуда дар ќонуни ќаблї љиноят буда, аммо тавассути 

ќонуни љадид лағв гардад, прокурор уњдадор аст, то парвандаи љиноятиро манъ намуда, 
хатм кунад ба манзури ин ки аломатњои таркиби љиноят дар он дигар вуљуд надоранд. “Њар 
гоњ ќабл ё баъд аз эълони њукми ќатъї, ќонуне ќабул гардад, ки ба муљиби он кирдореро, 
ки муттањам (айбдоршуда) ба содир кардани он мањкум ба љазо гардидааст, ќобили муљозот 
надонад, татбиќи њукм манъ шуда, осори љазої тартиб шуда, ба он аз байн меравад” [4]. 

Дар њолати бахшидани љабрдида дар љиноятњое, ки мањз бо шикоят оғоз мегарданд. 
Пешбурди љиноятњо аз лињози шаклї ба ду самт мебошад: љиноятњое, ки бар асоси шикояту 

љиноятњое, ки бидуни шикоят оғозу пеш бурда мешаванд; љиноятњое, ки мањз бо ариза ва 
шикояти љабрдида ё ќурбонии љиноят ва ё соир шахсон, ки мутобиќи ќонун салоњиятдор 

њастанд, оғоз карда, пеш бурда мешаванд, аммо бидуни ариза ё шикояти онњо парвандаи 

љиноятї оғоз ва пеш бурда намешавад. Аммо љиноятњое, ки бидуни шикояти љабрдида оғоз 

карда мешаванд, дар моддаи 56 Ќонуни иљрооти љазоии Афғонистон зикр гардидааст. Дар 

Кодекси љазоии Афғонистон љиноятњое, ки бар асоси шикоят тањрик мегарданд, ба шакли 
зер мебошанд: фасли чањордањуми боби њафтум, фасли шашуму њафтуми боби њаштум, 
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фаслњои чањорум ва њафтуми боби нуњум, фасли панљуми боби дањум мебошад. Њамчунин, 
Ќонуни манъи хушунат алайњи зан баён мекунад:” 1) пешбурди парвандањои љиноятии 
содиркунандагони љинояти мундариљи моддањои 22-39 ин ќонун ба асоси шикояти 
љабрдида ё вакили ў сурат мегирад; 2) љабрдида метавонад дар мавориди мундараљи банди 
1 ин модда дар њар марњала аз пешбурди парванда (кашф, тањќиќ, муњокима ё мањкумият) 
аз шикояти худ мунсариф (даст кашидан) гардад, дар ин сурат пешбурди парвандаи љиноятї 
ва татбиќи љазо манъ мегардад” [5]. Ќонуни манъи озору азияти занон ва кўдакон баён 
мекунад, ки:“Шокї метавонад дар мароњили пешбурди шикоят ва таъќиби адлї (кашф, 
тањќиќ ва муњокима) аз шикояти худ таври кутубї (навишта), инсироф (даст кашидан) 
намояд” [3]. 

Дар ин њолат пешбурди парвандаи љиноятї ва татбиќи љазо манъ мегардад. 
Манъи муњокимаи дубора. Манъи муњокимаи дубораи шахси муттањам 

(айбдоршаванда) дар айни иттињом (гуноњ) ё иттињоми мушобењ, ки шахс аз он табраа 
(сафед шуда) ё мањкумияти муваљљањ њосил карда љилавгирї менамояд. Њар гоњ шахс ќаблан 
"ба айни љурм мавриди муњокима ќарор гирифта бошад ва њукми нињої содир шуда бошад, 
дар чунин њолат ин далел бар суќут ќаламдод гардида, таъќиби адлї бояд мутаваќќиф 

гардад, ки дар ин бора Кодекси љазоии Афғонистон сароњат дорад: 
1) шахсе, ки як бор ба хотири иртикоби як љурм дар мањокими дохилї мавриди 

муњокима ќарор гирифта ва болої вай њукм содир шуда бошад, ба далели бурузи далоили 
љадид ба хотири иртикоби њамон љурм наметавон муљаддадан вайро мавриди муњокима 
ќарор дод. 

2) шахсе, ки як бор ба хотири иртикоби як љурм дар мањокими давлати хориљї ё 
байналмилалї мавриди муњокима ќарор дода шуда бошад, болои вай њукми ќатъї содир 
шуда бошад, муљаддадан дар робита ба њамон љурм дар муњокимаи дохилї мавриди 
муњокима ќарор гирифта наметавонад [7]. 

Њолатњо ё сабабњои манъи пешбурди парвандаи љиноятї дар ќонунњои Љумњурии 

Тољикистон. Дар мавридњои зерин парвандаи љиноятї оғоз карда намешавад ва парвандаи 

оғозшуда ќатъ карда мешавад: 
- њангоми мављуд набудани њодисаи љиноят; 
- њангоми дар кирдори содиршуда мављуд набудани аломатњои таркиби љиноят; 
- њангоми гузаштани муњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан; 
- њангоми ќабули санади авф; 
- њангоми оштї шудани љабрдида бо айбдоршаванда оид ба парвандаи љиноятии 

айбдоркунии хусусї. 
- њангоми мављуд набудани аризаи љабрдида, агар парвандаи љиноятї мањз тибќи 

аризаи ў оғоз гардад, ғайр аз њолатњои пешбининамудаи ќисми 2 моддаи 147 Кодекси 

мазкур, ки ба прокурор њуќуќ дода шудааст бе аризаи љабрдида парвандаи љиноятї оғоз 
намояд; 

- нисбат ба шахси фавтида, ғайр аз њолатњое, ки пешбурди парвандаи љиноятї барои 

муќаррар кардани бегуноњии ў ё аз нав оғоз кардани пешбурди парвандаи љиноятї оид ба 
њолатњои нави ошкоршуда дар њаќќи дигар шахсон; 

- нисбат ба шахсе, ки дар њаќќи ў аз рўйи њамон айбдоркунї њукм эътибори ќонунї 
пайдо карда ё таъйиноти суд ва ё ќарори суд, судя оид ба ќатъи парвандаи љиноятї аз рўйи 
њамон асос мављуд аст; 

- нисбат ба шахсе, ки ќарори бекорнашудаи тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор дар 

хусуси ќатъ кардани пешбурди парвандаи љиноятї ё ќарор дар бораи радди оғози 
парвандаи љиноятї оид ба њамон айбдоркунї вуљуд дорад [8]. 

2. Агар њолатњои дар сархатњои якум ва дуюми ќисми 1 њамин модда пешбинигардида 
њангоми муњокимаи судї ошкор гарданд, суд муњокимаи судиро ба охир расонда, њукми 
сафедкунанда мебарорад. 

3. Ба ќатъ намудани парванда бо асосњои дар сархатњои сеюм ва чоруми ќисми 1 њамин 
модда пешбинишуда иљозат дода намешавад, ба шарте ки айбдоршаванда дар ин бора 
норозигї баён кунад. Дар ин њолат пешбурди парванда мувофиќи талаботи Кодекси мазкур 



211 
 

идома ёфта, њукми айбдоркунанда ё њукми сафедкунанда бароварда, шахс аз љазо озод 
карда мешавад. 

4. Агар то эътибори ќонунї пайдо кардани њукм љиноят ва сазовори љазо будани ин 
кирдор бо ќонуни нави љиноятї бартараф карда шуда бошад, мутобиќи сархати дуюми 
ќисми 1 њамин модда пешбурди парвандаи љиноятї бояд ќатъ карда шавад. 

Моддаи 28. Рад ва ќатъ намудани пешбурди парвандаи љиноятї бо озод кардани шахс 
аз љавобгарии љиноятї: 1. Суд, судя, прокурор дар асоси моддањои 72, 73, 74 ва 75 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, инчунин муфаттиш ва тањќиќбаранда бо дастрас кардани 

моддањои зикршуда ва бо ризогии прокурор њуќуќ доранд дар мавридњои зерин оғози 
парвандаи љиноятиро рад кунанд ё пешбурди парвандаи љиноятиро бо озод кардани шахс 
аз љавобгарии љиноятї ќатъ кунанд:  

- пушаймонї аз кирдор; 
- оштї шудан бо љабрдида ва барќарор кардани товони зарари расонидашуда; 

 - тағйир ёфтани вазъият; 
- гузаштани муњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан. 
2. Ќатъ кардани пешбурди парвандаи љиноятї бо асосњои дар ќисми 1 њамин модда 

пешбинигардида мумкин нест, ба шарте, ки гумонбаршуда, айбдоршаванда ба он розї 
набошанд. Дар чунин њолат пешбурди парвандаи љиноятї идома меёбад [9]. 

3. Дар бораи рад кардани оғози парвандаи љиноятї ё ќатъ кардани пешбурди он ба 
љабрдида хабар дода, фањмонида мешавад, ки ў њуќуќ дорад дар давоми панљ шабонарўз аз 
таъйиноти суд ё ќарори прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда нисбат ба масъалаи зикршуда 
мувофиќан ба суди болої ё прокурори болої арз намояд. 

Моддаи 29. Озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї бо сабаби пушаймонї аз 
кирдори худ:  

1. Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 72 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин муфаттиш ва тањќиќбаранда бо дастрас кардани моддаи зикршуда ва бо ризогии 
прокурор њуќуќ доранд: 

- бо сабаби пушаймонї аз кирдори худ дар њаќќи шахсе, ки бори аввал љинояти 

начандон вазнин ё дараљаи миёна содир кардааст, оғози парвандаи љиноятиро рад кунанд 
(ЌЉТ аз 23.07.16 с., №1333); 

- парвандаи љиноятиро бо озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї ќатъ кунанд. 

2. Рад кардани оғози парвандаи љиноятї ё ќатъ кардани пешбурди он бо асосњои дар 
ќисми 1 њамин модда пешбинишуда нисбат ба дигар љиноятњо дар њолате љой дошта 
метавонад, ба шарте ки он дар моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шуда бошад. 

3. Пеш аз рад кардани оғози парвандаи љиноятї ё ќатъ кардани парвандаи љиноятї бо 
асосњои пешбининамудаи ќисмњои 1 ва 2 њамин модда бояд ба шахс асосњои ќарори 
ќабулгардида ва ба ин ќарор њуќуќи норозигї баён кардани ў фањмонида шаванд. 

Моддаи 30. Озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї бо сабаби оштї шудан бо 
љабрдида: Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 73 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин муфаттиш ва тањќиќбаранда мутобиќи моддаи зикршуда ва бо 
ризогии прокурор њуќуќ доранд: 

 - дар асоси аризаи љабрдида ё намояндаи ќонунии ў нисбат ба шахси љинояти 
начандон вазнин ё дараљаи миёна содиркарда, ба шарте ки бо љабрдида оштї шуда, товони 

зарари ба ў расонидаашро барќарор карда бошад, оғози парвандаи љиноятиро рад кунанд; 
 - парвандаи љиноятиро бо озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї ќатъ кунанд. 

Моддаи 31. Озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї бо сабаби тағйир ёфтани вазъ: 
Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 74 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин муфаттиш ва тањќиќбаранда мутобиќи моддаи зикршуда ва бо ризогии прокурор 
њуќуќ доранд: 

 - дар асоси аризаи шахси бори аввал љинояти начандон вазнин ё дараљаи миёна 

содиркарда оғози парвандаи љиноятиро рад кунанд, ба шарте муќаррар гардад, ки бо 

сабаби тағйир ёфтани вазъият ин шахс ва кирдори содирнамудаи ў дигар ба љамъият 
хавфнок нест; 
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- парвандаи љиноятиро бо озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї ќатъ кунанд. 
Моддаи 32. Озод кардани шахс аз љавобгарии љиноятї бо сабаби гузаштани муњлати 

ба љавобгарии љиноятї кашидан: Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 75 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, инчунин муфаттиш ва тањќиќбаранда мутобиќи моддаи 
мазкур ва бо ризогии прокурор бинобар гузаштани муњлати ба љавобгарии љиноятї 
кашидан вазифадоранд: 

 - оғози парвандаи љиноятиро рад кунанд; 

- пешбурди парвандаи љиноятии оғозшударо ќатъ намоянд. 
Аз рўзи содир шудани љиноят муњлати зерин гузашта бошад, шахс аз љавобгарии 

љиноятї озод карда мешавад: 
1. ду сол пас аз содир намудани љинояти начандон вазнин; 
2. шаш сол пас аз содир намудани љинояти дараљаи миёна; 
3. дањ сол пас аз содир намудани љинояти вазнин;  
4. понздањ сол пас аз содир намудани љинояти махсусан вазнин ба истиснои 

нишондоди ќисми панљуми моддаи 75 Кодекси љиноятї [10]. 
Ин маќоларо барои фањми хубтари истифодабарандагон аз њолатњои манъи пешбурди 

парвандаи љиноятї дар ќонунњои Љумњурии Исломии Афғонистон ва ќонунњои Љумњурии 

Тољикистон ба шакли муќоисавї тањия намудем, ки ќонунњои Афғонистон шомили 
мавзўоти гузаштани муњлати љавобгарии љиноятї, фавти муттањам (айбдоршаванда), афви 

умумї, лағви њукми ќонунї ва инсирофи (гузашти) љабрдида аз шикояти худ дар љиноятњое, 
ки марбут ба шикоят аст ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон шомили мавозўоти мављуд 
набудани њодисаи љиноят, мављуд набудани аломатњои таркиби љиноят дар кирдори 
содиршуда, гузаштани муњлат ба љавобгарии љиноятї кашидан, ќабули санади афв, оштї 
шудани љабрдида бо айбдоршаванда оид ба парвандаи љиноятии айбдоркунии хусусї, 

мављуд набудани аризаи љабрдида, агар парвандаи љиноятї мањз тибќи ариза оғоз гардад, 

нисбат ба шахси фавтида, ғайр аз њолатњое, ки пешбурди парвандаи љиноятї барои 

муќаррар кардани бегуноњї ва ё аз нав оғоз кардани пешбурди парвандаи љиноятї оид ба 
њолатњои нав ошкор шуда дар њаќќи дигар шахсон, нисбат ба шахсе, ки дар њаќќи ў аз рўйи 
њамон айбдоркунї њукм эътибори ќонунї пайдо карда ё таъйиноти суд ва ё ќарори суд оид 
ба ќатъи парвандаи љиноятї аз рўйи њамон асос мављуд аст ва нисбат ба шахсе, ки ќарори 
бекорнашудаи тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор дар хусуси ќатъ кардани пешбурди 

парвандаи љиноятї ё ќарор дар бораи радди оғози парвандаи љиноятї оид ба њамон 
айбдоркунї вуљуд дорад . Бисёр маворид ё њолатњои манъи пешбурди парвандаи љиноятї 

дар ќонунњои Љумњурии Исломии Афғонистон ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон њамшакл 
њастанд, аммо баъзе мавзуњое, ки дар ќонунњои Тољикистон, аз ќабили оштї шудани 

љабрдида бо айбдоршаванда дар ќонунгузории Афғонистон сабаби манъ шудани 
парвандаи љиноятї намегардад ва њамчунон мављуд набудани њодисаи љиноят дар ќонунњои 

Афғонистон ба шакли амалї татбиќ мегардад, аммо мушаххасан дар ягон моддаи ќонун 
зикр нашудааст. 
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ЊОЛАТЊОИ МАНЪИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ АЗ ЉОНИБИ ПРОКУРОР ДАР 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ АФҒОНИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба њолатњои манъи пешбурди парвандаи љиноятї аз љониби прокурор 

дар ќонунгузории Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Тољикистон маълумот додааст. Ќонунгузор 
ваќте як кирдорро дар ќонун ба унвони кирдори љиноятї пешбинї карда, барои он муљозот таъйин карда 
бошад, усулан содиркунандаи он кирдор тањќиќ, таъќиб ва муњокима мешавад. Аммо ба шакли истисно, дар 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_limitations
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баъзе њолатњо, парвандањои љиноятие њастанд, ки оғоз карда намешаванд ва парвандаи оғозшуда ќатъ карда 

мешавад, ки ин маворидро дар ќонунњои љиноятии Љумњурии Исломии Афғонистон ва ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон ба шакли муќоисавї дар маќолаи мазкур мавриди баррасї ќарор додем. 

Калидвожањо: љиноят, ќонун, љавобгарї, парванда, афви умумї, манъи муњокимаи дубора. 
 

ЗАПРЕТ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОКУРОРОМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматривается тема запрета прокурором уголовного производства в 
законодательстве Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Когда законодательный 
орган предписывает какое-либо действие в законе как преступное и наказывает его, виновный в этом деянии 
расследуется, преследуется и принимает меры в суд, но, за некоторыми исключениями, есть уголовные дела, 
которые разрешаются без судебного разбирательства. Это не входит в судебный процесс, эти дела изложены 
в Уголовном кодексе Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан в сравнительной форме 
под заголовком запрета на ведение уголовного дела в данной статье. 

Ключевые слова: преступление, закон, ответственность, дело, амнистия, запрет на повторное 
рассмотрение дела. 

 
PROHIBITION OF CRIMINAL PROCEEDINGS BY THE PROSECUTOR IN THE LEGISLATION OF THE 

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses the topic of the prohibition of criminal proceedings by the prosecutor in the legislation of 

the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Tajikistan. When the legislature prescribes an act in the law 
as a criminal act and punishes it, the perpetrator of that act is investigating, prosecute and follow up to court, but with 
some exceptions, there are criminal cases that are resolved without trial. It is not included in the legal process; these 
cases are set out in the penal code of the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Tajikistan in a 
comparative manner under the heading of prohibitions on the prosecution of a criminal case in this article. 

Keywords: crime, law, responsibility, case, amnesty, prohibition on re-examination of the case. 
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МАФҲУМ ВА ВАЗИФАҲОИ ДАВРАИ ОМОДА НАМУДАНИ ПАРВАНДАИ 

ГРАЖДАНӢ БА МУҲОКИМАИ СУДӢ 
 

Талбаков М.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Давраи омода намудани парвандаи гражданї ба муњокимаи судї маљмўи амалиёти 

мурофиавии суд ва шахсони иштирокчии парванди гражданї мебошад, ки барои фароњам 
овардани шароити мусоид љињати сари ваќт ва дуруст баррасї ва њал гардидани парвандаи 
гражданї равона шудаанд [1, с. 234 ]. Таъйиноти давраи омода намудани парвандаи 
гражданї ба муњокимаи судї чунин аст: 

а) таввассути ин давра барои моњиятан баррасї ва њал намудани парвандаи гражданї 
шароити мусоид фароњам оварда мешавад; 

б) дар ин давра  аксарияти далелњо  љамъ карда мешаванд. 

Боби 14 Кодекси мурофиавии граждании  Љумҳурии Тоҷикистон [2] омодасозии 
парванда ба муњокимаи судиро танзим намудааст. Барои баррасии сариваќтї ва њалли 
дурусти парванда давраи омодасозии парванда ањамияти калон дорад. Ба масъалаи мазкур 
дар ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ аз 19 декабри соли 2008, №12 «Дар бораи омодасозии 
парвандањои гражданї ба муњокимаи судї» низ диќќат дода шудааст. Риояи меъёрњои КМГ 
ЉТ, ки омодасозии парвандањои гражданиро ба муњокимаи судї ба танзим медарорад, яке 
аз омилњои асосии дуруст ва сариваќт баррасї намудани онњо мебошад. Ба таври дахлдор 
нагузаронидани амалиётњо оид ба омодасозии парванда ба муњокимаи судї, ба мавќуф 
гузоштани баррасии судї, кашолкорї ва ба ќабул намудани санадњои нодурусти судї 
оварда мерасонад. Ќобили зикр аст, ки давраи омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
марњилаи мустаќили мурофиавии гражданї мебошад. Омодасозии сариваќтї ва пурраи 
парванда ба муњокимаи судї барои баррасї ва њалли дурусти парванда дар муњлати 
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муќаррарнамудаи ќонун ањамият дорад Мувофиќи ќисми 1 моддаи 150 КМГ ЉТ судя баъди 
ќабули ариза љињати омодасозии парванда ба муњокимаи судї таъйинот ќабул мекунад. Дар 
таъйинот дар бораи омодасозии парванда ба муњокимаи судї масъалањои зерин њал карда 
мешавад: 

- амале, ки тарафњо, шахсони дигари иштирокчии парванда бояд анљом дињанд; 
- муњлати иљрои ин амалњо. 
Дар таљрибаи судї ќабули таъйинот дар бораи омодасозии парванда фавран баъд аз 

ќабули аризаи даъвогї (дар њамон рўз) сурат мегирад. Ба андешаи мо, баъд аз гузаштани 
фосилаи муайяни ваќт ќабул намудани чунин таъйинотро КМГ ЉТ манъ накардааст. 
Дуруст муайян намудани амале, ки тарафњо, шахсони дигари иштирокчии парванда бояд 
анљом дињанд, танњо дар натиљаи омўзиши даќиќи аризаи даъвогї, ќонунгузории дахлдор 
ва ба вуљуд овардани ангораи њолатњои кор имконпазир аст. Аз ин рў, омодасозии парванда 
ин амали техникї набуда, муносибати эљодиро талаб мекунад [3, с. 45]. Таъйинот дар бораи 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї бояд дар њолати зарурї оид ба гузаронидани 
амалиёти иловагї љињати омодасозии парванда ба муњокимаи судї, њамчунин пас аз бекор 
шудани њалномаи суд ва ирсоли парванда ба баррасии нав ё пас аз нав оѓоз намудани 
истењсолоти боздошташуда ё мавќуфгузошташуда низ ќабул карда мешавад (банди 4 
ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ). Мувофиќи ќисми 2 моддаи 150 КМГ ЉТ омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї нисбат ба њар як парвандаи гражданї њатмї мебошад. 
Омодасозии парванда ба муњокимаи судї аз мураккабии парванда вобаста нест, аз ин рў, 
бояд дар њама њолат гузаронида шавад. Зимнан, омодасозии парванда набояд ба як 
марњилаи расмї табдил дода шавад. Сифати омодасозии парванда ба сифати њалли он 
таъсир мерасонад [4, с. 356]. Дар ин марњилаи мурофиавї судя бо иштироки шахсони 
иштирокчии парванда ва намояндагони онњо омодасозиро анљом медињад. Њангоми њозир 
нашудани љавобгар дар давраи омодасозии парванда, судя њуљљатњоро ба мањалли зист ё 
мањалли љойгиршавии ў равон карда, ба охирин пешнињод менамояд, ки дар муњлати 
муайян бањри асоснок намудани норозигиаш далелњоро пешкаш намояд. Инчунин, судя 
тавзењот медињад, ки далелњою норозигии дар муњлати муайяннамудаи судя аз љониби 
љавобгар пешнињод нашуда, барои баррасии парванда аз рўйи далелњои мављудбуда, монеа 
шуда наметавонад.Тибќи м. 151 КМГ ЉТ панљ вазифаи зерини мушаххаси давраи 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї номбар шудааст. 

Якум, муайян намудани ќонуне, ки бояд њангоми њалли парванда ва муќаррар 
намудани муносибатњои њуќуќии тарафњо ба назар гирифта шавад.   

Дуввум, аниќ намудани њолатњои воќеие, ки барои њалли дурусти парванда ањамият 
доранд.  

Сеюм, њалли масъалањо оид ба њайати шахсони иштирокчии парванда ва дигар 
иштирокчиёни мурофиа.   

Чорум, пешнињоди далелњои зарурї аз љониби тарафњо ва дигар шахсони иштирокчии 
парванда. Судя вазифадор аст, ки дар давраи омодасозии парванда барои тањќиќи 
њамаљониба ва пурраи њолатњо, ки барои дуруст њаллу фасл гардидани парванда ањамият 
доранд, шароит фароњам орад [5, с.110].  

Панљум, оштии тарафњо. Тарафњо њуќуќ доранд дар марњилаи омодасозии парванда 
ба муњокимаи судї бањси худро бо бастани созиши оштї хотима дињанд, агар амали онњо 
бархилофи ќонун набошад, њуќуќу манфиатњои бо ќонун њифзшавандаи шахсони дигарро 
вайрон насозад. Њамзамон, санљиши шартњои созиши оштї, ки тарафњо бастаанд ва 
вобастакунии мурофиавии амалњои амрии дахлдори тарафњо дар мурофиаи пешакии судї 
ањамияти муњим доранд.  

Созиши оштии тарафњо аз љониби онњо дар шакли хаттї тартиб дода шуда, ба суд 
пешнињод карда мешавад, ки ба он даъвогар ва љавобгар имзо мегузоранд. Дар созиши 
оштии тарафњо шартњои созиш ва оќибатњои ногуворї иљронагардидани шартњои созиш 
нишон дода мешавад. Судя ба тарафњо оќибати бастани созиши оштиро тавзењ дода, аз 
онњо забонхат мегирад, ки он ба маводи парванда замима карда мешавад. Дар ќ. 1 м. 153 
КМГ ЉТ амалњое пешбинї шудааст, ки судя њангоми омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї бояд ба анљом расонад. Масалан, даъвогарро оид ба моњияти талаботи 
пешнињоднамудааш пурсида, агар зарур бошад, ба ў пешнињод мекунад, ки дар мўњлатњои 
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муайян далелњои иловагиро ба суд супорад. Иљрои амалњои мазкур барои баррасии 
сариваќтї ва њалли дурусти парвандаи гражданї ањамияти калон дорад. Мувофиќи ќ.  2 м. 
153 КМГ ЉТ судя ба љавобгар нусхаи ариза ва њуљљатњои замимагардидаро, ки талаботи 
даъвогарро асоснок мекунанд, месупорад ё мефиристад. Дар сурати супоридан шифоњї ва 
дар сурати фиристодан хаттї ба љавобгар тавсия медињад, ки дар муњлати муќарраршуда 
барои асоснок намудани норозигии худ далелњоро пешнињод кунад. Њамчунин, бояд тавзењ 
дода шавад, ки аз љониби љавобгар пешнињод накардани далелњо ва норозигї барои 
баррасии парванда дар асоси далелњои мављуда монеа шуда наметавонад. Дар ќ. 3 м. 153 
КМГ ЉТ ќоидаи муњими интизомнок намудани тарафњо дар мурофиави гражданї пешбинї 
шудааст. Мувофиќи он дар сурати мунтазам мухолифат намудани тараф ба омодасозии 
сариваќтии парванда ба муњокимаи судї (мунтазам њозир нашудан ба суд бе сабабњои 
узрнок, пешнињод накардани далелњои дахлдор ва ѓайра) судя метавонад барои сарфи 
воќеии ваќт ба манфиати тарафи дигар мутобиќи ќоидањои муќаррарнамудаи м. 101 КМГ 
ЉТ љубронпулї ситонад. Љубронпулї дар асоси таъйинот ситонида мешавад. Муќаррароти 
моддаи мазкур бо маќсади пурзўркунии принсипи мубоњисавї будани муњокимаи судї, 
зарурати мушаххасгардонии амали тарафњо равона шудааст. Пешнињод намудани далелњои 
зарурї барои баррасии фаврии парванда зарур аст [6, с. 32].  

Дар сурати ба таври мунтазам ба баррасї ва њалли дуруст ва сариваќтии парванда 
монеањои сунъї бунёд намудани яке аз тарафњо (сари ваќт пешнињод накардани далелњо бо 
њар гуна бањонањои беасос ва содалавњона, дидаю дониста пешнињод кардани даъвои 
беасос, пешнињод накардани норозигї дар шакли хаттї, дидаю дониста беасос зидди даъво 
бањс кардан ва ѓайра) суд метавонад барои ваќти кории воќеии сарфшуда ба манфиати 
тарафи дигар љубронпулї ситонад (м. 101 КМГ ЉТ). 
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МАФҲУМ ВА ВАЗИФАҲОИ ДАВРАИ ОМОДА НАМУДАНИ ПАРВАНДАИ ГРАЖДАНӢ БА 

МУҲОКИМАИ СУДӢ 

Мақолаи мазкур ба таҳлили мафҳум ва вазифаҳои давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба 

муҳокимаи судӣ бахшида шудааст. Мавзӯи зикршуда аз ҷониби муаллиф дар асоси қонунгузории мурофиавии 

гражданӣ, фикру мулоҳизаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба мафҳум, таъйинот ва вазифаҳои давраи 

омода намудани парвандаи гражданӣ, ҳамчунин қарори тавзеҳотии Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии 

Точикистон дар бораи масъалаи болозикр мавриди баррасӣ ќарор гӣрӣфтааст. Муаллиф ба хулоса омадааст, 

ки моҳияти давраи омода намудани парвандаи гражданї ба муњокимаи судї дар фароҳам овардани шароити 

мусоид барои  баррасї ва њал намудани парвандаи гражданї дар суди марњилаи якум, ҳамзамон ҷамъ 

овардани аксарияти далелҳо ифодаи худро меёбад.   

Калидвожаҳо: ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, мафҳуми давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба 

муҳокимаи судӣ, вазифаҳои давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба муҳокимаи судӣ, таъйиноти судӣ 

дар бораи омодасозии парвандаи гражданӣ ба муњокимаи судӣ,  далелҳои зарурӣ,  созиши оштии тарафҳо. 
 

ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Данная статья посвящена анализу понятия и задач стадии подготовки гражданского дела к судебному 
разбирательству. Указанная тема рассмотрена автором на основании гражданского процессуального 
законодательства, точек зрения отечественных и зарубежных ученых о понятии, назначении и задачах стадии 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству, а также разъяснительного постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан относительно данного вопроса.  Автор пришел к выводу 
о том, что сущность стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству заключается в 
создании благоприятных условий дар рассмотрения и разрешения гражданского дела  в суде первой 
инстанции, а также собирании большинства доказательств.  

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, понятие стадии подготовки гражданского дела к 
судебному разбирательству, задачи стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству,  
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судебное определение о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству, необходимые 
доказательства, примерение сторон.  

 
THE CONCEPT AND TASKS OF THE STAGE OF PREPARING A CIVIL CASE FOR TRIAL 
This article is devoted to the analysis of the concept and tasks of the stage of preparing a civil case for trial. 

This topic is considered by the author on the basis of civil procedural legislation, the points of view of domestic and 
foreign scientists on the concept, purpose and tasks of the stage of preparing a civil case for trial, as well as an 

explanatory decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan. The author concluded that 
the essence of the stage of preparing a civil case for trial is to create favorable conditions for the gift of consideration 
and resolution of a civil case in the court of first instance, as well as collecting most of the evidence. 

Keywords: civil procedural law, the concept of the stage of preparing a civil case for trial, tasks of the stage of 
preparing a civil case for trial, a court ruling on preparing a civil case for trial, necessary evidence, trying on the parties. 
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РАВАНДҲОИ МИНТАҚАГАРОИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ БАЪД АЗ ПОШ ХӮРДАНИ  

ИТТИҲОДИ ШЎРАВӢ  
 

Файзуллозода Тахмина 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар Осиёи Марказӣ ҳамгироии минтақавӣ баъди пошхўрии Иттиҳоди Љамоњири 

Шўравии Сотсиалистї ва арзи вуҷуд кардани панҷ давлати мустақил – Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии 

Қазоқистон – ба яке аз мавзўъҳои мубрами таҳқиқшаванда мубаддал гашт. Беш аз пеш эњсос 

мегардид, ки манфиатњои тараќќиёти иќтисодию иљтимоии минтаќа зарурати роҳандозии 
кўшишњои муштараки тамоми кишварњои Осиёи Марказиро дар роњи бењдошти зиндагии 
халќњояшон ба вуљуд оварданд. Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон таъкид кардааст, ки њалли ин проблемањо барои њалќњои Осиёи Марказї 
ањамияти њаётан муњим дорад ва дар танњої ягон кишвари минтаќа ба ин кор ќодир нест. 
Бинобар ин, онњо доир ба масъалаи дарёфти роњњои њамкории зич бо нияти њалли 
масъалањои муњими дар пешашон ќарордошта бояд љиддї андеша кунанд ва барои аз миён 
бардоштани њама гуна монеањои сунъї ба таври ќатъї тадбир андешанд. Зеро, чунин 
монеањо фаќат бар зарари манфиатњои халќњои сокини минтаќа њастанд. [1 c. 235] 

Дар оғози асри XXI ҳамгироии минтақавӣ ва ҷаҳонишавӣ ҷузъи таркибии рушди 

тарақќии кишварҳо дар паҳнои тамоми ҷаҳон мегарданд. Имрӯз, дар воқеъ, олам аз 

иттињодњои аз рӯйи навъу ҳадафҳо мухталифи минтақавӣ иборат аст. Тибқи пешгӯии бисёр 

таҳлилгарон ва бо дарназардошти таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо, ҳамгироии минтақавӣ 

модели беҳтарини имконпазири мавҷудият дар ҷаҳони муосир мебошад. Пас аз пошхўрии 

Иттиҳоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї, минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳайси субъекти 

мустақили геосиёсї рушд меёбад. Ба сабаби доро будани минтақа ба сарватҳои ғанӣ ва 

захираҳои азими энергетикию обӣ минтақа дар маркази таваҷҷуҳи давлатҳои абарқудрати 

ҷаҳон қарор дорад. Кишварҳои минтақа роҳҳои рушд ва раҳоӣ аз буҳрони тўлониро 

ҷустуҷӯю интихоб мекунанд, ки яке аз онҳо ҳамгироӣ мебошад.  
Њамзамон бо тамоюлњои дигари љањонишавї раванди тозае низ арзи вуљуд кардааст, 

ки он дар асоси манфиатњои минтаќавї ба њам омадани гурўњи давлатњост. Мисоли 
равшани он минтаќањои Аврупои Ѓарбї, Осиёи Љануби Шарќї, Амрикои Лотинї ва 

монанди инњост. [7 c. 167] Баъди  пошхўрии  низоми  Иттиҳоди  Љамоњири 

Шўравии  Сотсиалистї, фазои воҳиди сиёсї ва иқтисодии он наметавонист дар як лаҳза, 

якбора завол ёбад, зеро дар ин сурат давлатҳои навтаъсиси соҳибистиқлол бо пайомадҳои 

зиёди манфї рӯ ба рӯ мешуданд. Соҳибистиқлол гашта, кишварҳои минтақа саъй карданд 
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маънавиётро эҳё сохта, ҷомеаро ба ин васила муттаҳид намоянд. Баъзе равияҳои исломӣ, 

ки холигии маънавии баъди рукуди Иттиҳоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї бавуҷуд 

омадаро пур карданӣ шуданд, батадриҷ хусусияти тундгароиву ифротгароӣ пайдо карда, 

дар бисёр мавридҳо, ба бесуботии вазъ дар минтақа боис мешуданд. Аз ин рӯ, ғояњои 

бунёдгарони исломӣ натавонистанд ҷойгузини қобили қабули парадигмаи аќидавии 

Иттиҳоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї гарданд. Њамгирої дар минтаќа бо оњистагї 
ва бо мушкилињои муайян сурат мегирад ва аз ин сабаб бисёр олимону коршиносон худи 

мавҷудияти онро таҳти шубҳа мегузоранд. Падидаи ҳамгироӣ дар минтақа баҳсу 

мунозираҳои зиёдеро ба миён овард. [5 c. 325] Давлатҳои Осиёи Марказӣ мушкилоти зиёди 

муштарак доранд, ки аз иқтисод оғоз гирифта, бо мавзӯоти амният анҷом мегиранд. 

Кишварҳои минтақа ба ҷалби бештар ба равандҳои умумиҷаҳонии ҳамгироӣ, ҳалли 

масъалаҳои муносибатҳои ҷонибайни дохилиминтақавӣ ва равобит бо ҳамсоягони 

наздиктарин – Афғонистон, Покистон, Эрон, Хитой, Ҳиндустон – манфиатдор мебошанд. 

Вале аз лиҳози сиёсї роҳандозии муколамаи созанда миёни давлатҳои минтақа матлаби 
мураккаб аст. 

Дар аснои пажӯҳиш муаллиф усулҳои проблемавӣ – хронологӣ, таърихӣ – қиёсӣ, 

таҳлили системавӣ, тасвирї ва омӯзиши сарчашмаҳои оммавиро ба кор гирифта аст. 

Азбаски мароқи таҳқиқоти муаллиф ба омӯзиши равандҳо ва самтҳои афзалиятноки 

ҳамгироии минтақаи Осиёи Марказӣ равона гаштааст, принсипи асосии методологї 

принсипи таърихият мебошад. Усули таърихӣ – қиёсӣ бошад, имкон медиҳад, то падидаи 

ҳамгироӣ дар кишварҳои минтақа баъди пошхӯрии Иттиҳоди Љамоњири Шўравии 

Сотсиалистї аз тариқи қиёс баррасӣ гардад. Усули таҳлили системавӣ ба мақсади 

пажӯҳиши маҷмӯии муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷии давлатҳои Осиёи 

Марказӣ, ошкорсозии ҳамбастагии онон бо фарояндҳои дохиливу берунӣ интихоб 

гардидааст. Донистани хусусиятҳои давраҳои гузариш ҳам аз лиҳози умумиметодологӣ ва 

ҳам аз лиҳози арзёбии таҷрибаи рушди кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дар чаҳорчӯбаи 

модели шӯравии тараққиёт давраи интиқолиро аз сар гузаронидаанд, зарур аст. [3 c. 153] 

Нақши муҳимро, ҳангоми баррасии фарояндҳои ҳамгироӣ, баррасии байнисоҳавӣ бозид, 

зеро он имкон дод на фақат иқтисод ва сиёсат чун ду унсури раванди ҳамгироӣ таҳлил карда 

шаванд, балки проблемаҳое низ ташхис гарданд, ки бо онҳо, дар ҷодаи ҳамгироӣ, 

кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мувоҷеҳ шудаанд. Ҳамзамон, дидгоҳи 

фарҳангшиносӣ ба кор гирифта шуд ва ин имконият дод, ки нақши омили фарҳангӣ дар 

фарояндҳои сиёсии Осиёи Марказӣ ва сиёсати хориҷии давлатҳо равшану возеҳ гардад. 

Аҳамияти ин иқдом ба болоравии худшиносию ҳувияти миллии мардумони минтақа 

иртибот дорад. Гузашта аз ин, усули мазкур имкон дод, то роҳњо ва қонуниятҳои 

ҳамбастагии фарҳанги маънавӣ бо ниҳодҳои сиёсӣ ва дастуроти сиёсати хориҷӣ маълум 

карда шаванд. Ҳамин тариқ, методологияи  пажӯҳиш аз ҷамъи усулу тариқаҳое иборат аст, 

ки тавассути онон вижагињои фарояндҳои ҳамгироӣ дар қаламрави Осиёи Марказии 

пасошӯравӣ ба таври комил баррасӣ шуда метавонанд. Пажўњишњои то имрўз 
баанљомрасида ба он водор месозанд, ки муаммои омўхташавандаро аз мавќеи решаи 
амиќи иљтимоию иќтисодидошта арзёбї намоем, ки он дар сиёсати байналмилалии давлати 

Тољикистон маќоми хоссаро ишѓол менамояд. Ин аст, ки мавзӯи ҳамгироии давлатҳои нави 

соњибихтиёри Осиёи Марказӣ барои ҳар яке аз онҳо хеле мубрам мебошад. Такя ба 

суннатҳои иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва динӣ, сатҳи фарҳанги зеҳнию сиёсӣ, рукнҳои 

шаклгирифтаи қудрати сиёсӣ ва робитаҳои сиёсии хориҷӣ, зубдагони сиёсии ин давлатҳо 

талоши онро доранд, ки роҳу шеваҳои наздикшавиро бо иттиҳодияҳои аллакай мавҷудаи 

байнидавлатӣ пайдо намуда, дар ҳайати онон ҷойгоҳи барои мардуми хеш лоиқу сазоворро 

соҳиб гарданд. Ин фароянд одӣ нест, зеро ба он вижагиҳои миллӣ ва умумиминтақавии  

ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ, инчунин давлатҳои ҳамсоя ва фарҳангҳои сиёсии ҳамгун 
асаргузор мебошанд.   

Маҳз дар даҳсолаи охир манфиатдории кишварҳои мухталифи Шарқу Ғарб ба тавсеаи 

ҳузуру ширкати худ дар минтақаи Осиёи Марказӣ дар арсаҳои муҳимтарини низоми 
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робитаҳои байналмилалӣ ба таври хеле фаъол ба зуҳур омад. Ҳамзамон фаъолшавии 

таъсири идеологӣ ба аҳолию давлатҳои мамолики Осиёи Марказӣ сурат мепазирад. 

Неруҳои мухталифи сиёсӣ ҳадафҳои гуногунро пеша намуда, талош бар он доранд, ки ба 

раванди шаклгирии давлатҳои нави соҳибистиқлол асари хешро гузоранд. Дар миёни онҳо 

неруҳои тундгарою террористӣ низ ҳастанд. [6 c. 178] 

Дар њоли ҳозир дар ҳудуди минтақа созмонҳои гуногуни ҳамгироӣ амал мекунанд, ки 

вазифаҳояшон дар бисёр мавридҳо такрори якдигар мебошанд. Фаъолнокии ин созмонҳо 

ҷаҳишмонанд асту сохторашон мураккаб, бинобар ин баррасии илмии вазъи кунунии чунин 

ташкилотҳо, ҷойгоҳи онҳо дар маҷмӯи тамоюлоти сиёсии хориҷии кишварҳои минтақа ва 

масъалаи такроршавии манофею вазифаҳояшон комилан зарур аст.  
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РАВАНДҲОИ МИНТАҚАГАРОИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ БАЪД АЗ ПОШ ХУРДАНИ  

ИТТИҲОДИ ШЎРАВӢ  

Масъалаҳои минтақасозии Осиёи Миёна аз доираи бахшҳои илмӣ ва ҷамъиятӣ (бахусус ҷанбаҳои 

таърихӣ, фарҳангӣ ва тамаддунии он) натанҳо ба рӯзномаи иқтисодӣ, балки сиёсӣ ва фарҳангии мулоқоту 

музокираҳои сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ворид гардиданд. Дар ин бора, пеш аз ҳама мулоқоти 

нахустини сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз (соли 2018) дар 

Остона такони нав бахшид. Минтақагароӣ дар Осиёи Марказӣ бори дигар ба мавзӯи мубрами мубоҳиса 

табдил ёфтааст. Фаъолияти афзояндаи Ӯзбекистон дар пешбурди ҳамкориҳои минтақавӣ, ташкили 

платформаҳои муколамаи CA + 1 (Осиёи Марказӣ + Ҷопон, Осиёи Марказӣ + Иттиҳоди Аврупо, Осиёи 

Марказӣ + Афғонистон), ташаббуси Чини Роҳи Камарбанд, ки тамоми кишварҳои Осиёи Марказиро фаро 

мегирад ва дигар равандҳои ба ин монанд таҳқиқот ва рушди бештари илмӣ ва коркарди стратегияҳои миллӣ 

ва минтақавиро барои ба даст овардани имкониятҳо ва коҳиш додани хатарҳои пайдошударо талаб мекунанд. 

Калидвожаҳо: Осиёи Марказӣ, минтақасозӣ, ҳамгироӣ, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, 

Туркманистон, Узбакистон, ҷомеаи фарҳангӣ ва тамаддунӣ, таърихи минтақа, Хуросон, Мовароуннаҳр, 
Туркистон. 

 
ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 
Вопросы регионализации из научного и общественного диспута (особенно исторические и культурно-

цивилизационные ее аспекты) перешли не только в экономическую, но и политическую и культурной повестку 
встреч и переговоров глав центрально-азиатских государств. Этому способствовало в том числе первая 
встреча глав государств Центральной Азии в преддверии международного праздника Навруз (2018) в Астане.   
Регионализм в Центральной Азии снова становится актуальной темой для дискуссии. Растущий активизм 
Узбекистана в продвижении регионального сотрудничества, создание диалоговых платформ ЦА+1 
(ЦА+Япония, ЦА+ЕС, ЦА+Афганистан), Китайская инициатива Пояс и Путь, охватывающая все страны ЦА, 
и другие похожие процессы требуют более детального изучения и разработки национальных/региональных 
стратегий для использования открывающихся возможностей и уменьшения возникающих рисков.  

Ключевые слова: Центральная Азия, регионализация, интеграция, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, культурно-цивилизационная общность, история региона, Хорасан, 
Мавераннахр, Туркистан. 
 
REGIONALIZATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA AFTER THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION 

The issues of regionalization from the scientific and public debate (especially its historical, cultural and 
civilizational aspects) passed not only into the economic, but also the political and cultural agenda of the meetings and 
negotiations of the heads of Central Asian states. This was facilitated, among other things, by the first meeting of the 
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heads of state of Central Asia on the eve of the international holiday of Navruz (2018) in Astana. Regionalism in 
Central Asia is once again becoming a hot topic of discussion. Uzbekistan’s growing activism in promoting regional 
cooperation, the creation of CA + 1 dialogue platforms (Central Asia + Japan, Central Asia + the EU, Central Asia 
+ Afghanistan), the China Belt and Way initiative, covering all Central Asian countries, and other similar processes 
require more detailed study and development of national / regional strategies to seize opportunities and reduce 
emerging risks. 

Keywords: Central Asia, regionalization, integration, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, cultural and civilizational community, history of the region, Khorasan, Maverannahr, Turkistan. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МУАЙЯН КАРДАНИ ҶАСАДҲОИ НОМАЪЛУМ. МАСОИЛИ 

УМУМИИ ТАҶРИБАИ ТАФТИШОТӢ ВА ЭКСПЕРТӢ 
 

Хуршедов Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар шароити муосир вазъи мураккаби ҷинояткорӣ муайян кардани ҷасадҳои 

номаълум яке аз вазифањои асосии маќомоти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва тафтишотии мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ ифода меёбад. Мушкилоти муайян кардани ҷасадҳои номаълум ва ҷустуҷӯи 

шаҳрвандони гумшуда ҳам барои Тољикистон ва ҳам барои дигар манотиќи љањон бисёр 

муҳим арзёбї мегардад. Шиносоии ҷасадҳои номаълум бо нишонаҳои зӯроварӣ дар ошкор 

ва таҳқиқи кушторҳо, инчунин дар ҷустуҷӯи шахсони гумшуда, иҷрои талаботи 

конститутсионӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон нақши муҳим 
дорад. Дар фаъолияти амалии муфаттишон, коршиносони судї мушкилоти назаррас дар 

пайдо кардани ҷасадҳои номаълум ба вуҷуд меоянд, ки ин пеш аз ҳама ба як дараҷаи 

назарраси пусиши пӯсида ва ҳолати бади устухон оварда мерасонанд. Душвориҳои 

номбаршуда, ки дар ҷараёни шиносоии ҷасадҳои номаълум ба вуҷуд меоянд, таҳияи 

тавсияҳои навро тақозо мекунанд. Имрӯзҳо шиносоӣ бо ёрии усулҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, 

пайи ангушт, тафтишотӣ ва криминалистӣ амалӣ карда мешавад. Парванда дар бораи 
одамкушї аз рўйи њолати ошкор кардани љасад бо аломатњои марги маљбурї ё гумшавии 
шахс њангоми њолатњое, ки барои тахмин намудани марги маљбурии ў имкон медињанд 
фавран огоз карда мешавад. Бояд дар хотир нигоњ дошт, ки сари вакт оѓоз накардани 
парвандаи љиноятї оќибати нисбатан манфї ба бор меорад. Ќотили дар озодї ќарордошта 
имкони несткунии пайњои амали содиркардаашро дошта, љинояти дигари вазнинро 
метавонад содир намояд. Пайњо метавонанд дар зери таъсири ќуввањои берунаи номусоид 
таѓйир ёбанд. Њолати љиноятї дар хотири шоњидони боќимонда метавонад ба таври 
назаррас аз хотираи онњо тоза гардад. 

Азназаргузаронии љойи њодиса ва љасад, пеш аз њама, имкон медињад, ки хусусияти 
умумии њодисаи рухдода ошкор карда шавад. Оё љасад дар мањалли кушод, масалан, дар 
њудуди минтаќаи ањолинишин, дар кўча, дар њавлї, дар љойи нообод, дар майдони кишт, 
дар чарогоњ, љангал ё дар манзил ёфт шудааст? Ба мављуд будан ё набудани аломатњои 
воридшавии маљбурии љинояткор ба бино, пайњои мубориза ва мудофиа (самооборона), ки 
пеш аз одамкушї љой доштанд, андешидани чорањо нисбати пайдо намудани олоте, ки 
тавассути он љиноят содир шудааст, оќибати истифодаи онњо, масалан, тирњо, гилзањо, 
сочмањо, донаи сочмањои калон (картечи), чаѓбути (пыжей) тири милтиќи шикорї, пайњои 
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истифодаи силоњи оташфишон, пайњои зањр дар хўрок ва нўшокї бояд ањаммият дод. Ба 
сифати объектњои муњими љустуљў ва тањлил њангоми азназаргузаронї пайњо-тасвирњои 
даст, пой, дандонњо, матои либоси љинояткор ва ѓ., инчунин тарашшуњ: хун, нутфа, оби 
дањон, араќ, оби бинї ва ѓ. хизмат мекунанд. Бозёфтњои арзишманд метавонанд ашёи 
ѓалтондашуда, партофташудаи љинояткор, ашёи (предмет) либос, кулоњи сар, ашёи 
нишонадор, раќамњои корхонањои хизматию маишї; хатчўб (бирка) бо номи модар дар 
дасти љасади тифли навзод, тамѓањо дар  либоси таг (дар парвандањо оид ба ќатли кўдакон); 
тасма, тугма, шона; лифофаи почта бо суроѓаи шахси онро гиранда ва фиристонанда; 
навиштаљот, билети хатсайр ва ѓайра метавонанд бошанд. Дар рафти азназаргузаронї 
метавонанд аломатњое ошкор карда шаванд, ки дар бораи њолатњои зерин шањодат 
медињанд: 

а) дар бораи ваќти њодисаи љиноятї: љойгиршавии аќрабаки бозистодаи соат дар 
дасти љабрдида ё дар манзили вай; замини хушк ё намнок пас аз борони зери љасад дар љойи 
кушод; барќи даргирондамондашуда (одамкушї аниќтараш дар ваќти торикии шабонарўз 
содир шудааст); бухорї (печка) ва хўроки гарм, ширгарм, сачоќи намнок, оби дањони 
хушкнашуда дар боќимондахои сигор (одамкушї аниќ ба наздикї содир шудааст); таърихи 
рўз дар шумораи охири рўзнома, вараќи канданашудаи таќвими сол (љиноят на барваќттар 
аз ин сана содир шудааст); 

б) дар бораи шумораи љинояткорон: миқдори асбобҳо дар рўйи миз (дар ҳолатҳое, ки 

истеъмоли таом, нўшокиҳои спиртї ба одамкушї оварда расонда бошад), пайҳои 

пойафзолҳои гуногун, боқимондаи сигор, тарзи сигоркашї (найчаи ғиљимкардашудаи 

(смятия мундштука) папирос ва ғ.); 

в) дар бораи як қатор аломатҳо ва таркибҳои одамкушї: амалҳои ғайриодї бо љасад, 

масалан, кӯшиши оташзанї тавассути воситаҳои корношоям, дуздии либосҳое, ки арзиш 

надоранд, таҳқири ѓайримаќсадноки љасад, интиқоли ѓайримаќсадноки вай аз як љойи хуби 

ошкоро ба љойи дигар, тақсим ё пора кардани љасад ба қисматҳои хурд-хурд (одамкушї 

шояд аз тарафи шахси рўњан носолим содир шудааст); расонидани зарарҳои зиёди љисмонї 

(одамкушї, тахминан аз тарафи шахси ниҳоят бераҳм ё шахсе, ки муддати тўлонї дар ҳабс 

қарор дошт, содир шудааст); 

г) оид ба амалҳое, ки пеш аз одамкушї содир шудаанд: мављуд будани зарфҳо дар рўйи 

миз, боқимондаи хўрок, нўшокиҳои спиртї (эҳтимолан, ягон ташкилї љой дошт); 

магнитофони даргирон, (мусиқї гўш карда, рақс кардаанд) ва ѓ.; 

д) дар бораи вонамуд кардани одамкушї зери мафҳуми худкушї, ҳодисаи тасодуфї, 

марги табиии љабрдида, мављуд будани аломатҳои шаҳодатдиҳанда, ки ба фарзия дар бораи 

марги табиї ё ҳодисаи тасодуфї мухолифат мекунанд, масалан, масофаи зиёд аз девори 

хона, аз айвони он, ки гўё тасодуфан љабрдида аз он афтидааст, мављуд будани ду пайи буғї 
карда куштан дар гардани љабрдида; 

е) дар бораи сабаби одамкушї: қуттиҳои шикастаи љевон, даричаҳои кушодаи 

љевонҳо, ба ҳар сўпартофта шудани ашёи камарзиш (одамкушї тахминан дар алоқамандї 

бо азонихудкунии пулҳо, дигар арзишҳои қиматнок содир шудааст); либосҳои 

баровардашуда, даррондашудаи љабрдида, аломатҳои амали алоқаи шаҳвонии содиршуда 

(одамкушї эҳтимолан бинобар сабаби таљовуз содир шудааст); мављуд будани миқдори 

зиёди зарарҳо дар љабрдида, несткунии ашёи қиматнок (одамкушї, эҳтимолан, дар асоси 

қасос содир шудааст); 

ж) дар бораи мувофиқат накардани љойи ҳодиса ва љойи дарёфти љасад, пайҳои 

кашолакунї, дар пойафзоли љабрдида мављуд набудани пайњои хок, пайҳои воситаҳои 

нақлиёт, мављуд будани таљҳизот барои интиқоли љасад, мављуд набудани доѓи хун, 

њангоми зарарҳои калони љисмонї (одамкушї дар љойе, ки љасад пайдо гардидааст, содир 
нашудааст) шањодат медињанд. 

Дар рафти азназаргузаронї мумкин аст, фарзияњо дар бораи худкушии шахсе пайдо 

мешавад, ки љасади вай пайдо гардидааст. Ҳангоми тафтиши он таваљљуҳ ба аломатҳое бояд 
равона карда шавад, ки ба вонамуд кардани (инсценировка) одамкушї хос мебошад. Ба 

ќатори онҳо дохил мешаванд: 
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а) набудани љойи пахшшуда дар хоки ковок ё худи тиргак, дар зери ҳалқаи 
овезонкардаи љасад, ки пойи вай ба фарш ё замин намерасад; 

б) пойафзоли тозаи (чулки, љўроб, пойҳои луч), љасаде ки дар ҳалқаи овезонкарда 

шудааст, ҳангоми ифлосии минтақае, ки вай дар он љой овезон аст; 

в) мављуд будани доғҳои уфуқии хун аз сўрохиҳои табиї ва нуқсонҳои љисмонї;  
г) якљояшавии ќисматњои поя бо банди ба боло овезон (натиљаи кашидани љасад 

тавассути банди аз болои поя партофташуда); 

д) набудани пайҳои тирпарронї, аломати харошидан, қатраҳои хун ва ғ.) дар дасти 
љасаде, ки силоњи оташфишон дорад; 

е) зарарҳои љисмонї дар бадани љабрдида, ки барои мудофиа хос мебошад (захмҳо дар 

панљаҳои дастон ва ғ.); 

ж) расонидани зарарҳои љисмонї бо олоте, ки ба худкушї хос нест (табар, бел ва ғ.). 

Азназаргузаронии љасад, ки бо иштироки ҳатмии коршиноси тиббї- судї 

(мед.эксперт) ё духтури ихтисоси дахлдор гузаронида мешавад. То оғози азназаргузаронї 
шахсоне, ки љасадро пайдо кардаанд, бояд пурсида шаванд, то ки маълум карда шавад, ки 

оё вай аз љо бељо карда шудааст, оё ҳолат ва тарзи љойгиршавии вай тағйир наёфтааст, ин 

маълумотҳо бояд ба протокол ворид карда шаванд. То аз азназаргузаронїтавсия дода 

мешавад, ки расми љасад бо фарогирии ҳолати атроф ва дар шакли алоҳида, аммо ҳангоми 

азназаргузаронии муфассал пайҳои дар вай бударо низ расм гирифтан лозим аст. Дар аввал 
љасадро дар он шакле, ки он љо пайдо гардида буд, аз назар мегузаронанд. Дар ин замина 
дар протоколи азназаргузаронї љойеро, ки дар он љасад љойгир аст ва мавќеъи онро 
нисбати нишонањои њаракатнакунанда; сипас тарзи љойгиршавии сар ва пой ба куљо равона 
шудааст; пайњо ва ашёи дар бадани љасад ва назди вайро тавсиф кардан зарур мебошад. 
Даќиќ аз назар гузаронидани либос, кулоњ, пойафзоли љабрдида лозим мебошад. Зимнан, 
дар протокол номгўйи мавод, тарзи бурриши либос, хусусиятњои хос, њолат (тугмањо 
мањкам мебошанд, дарронда шудааст, ифлос, хунолуд ва ѓ.); љойгиршавї ва андозањои 
зарарњо; хусусиятњои гўшањои он (рост, каљ); дохили љайбњои либосњо ба ќайд гирифта 
мешаванд. Баъдан азназаргузаронии љасади дарёфтшуда гузаронида мешавад, ки зимнан 
маълумотњои зерин ба ќайд гирифта мешаванд: љинс, љусса, фарбењї, синну соли тахминї 
(дар зоњир); ранги пўст, њарорати бадан ва муњити атроф; мављуд будан ва хусусияти 
зуњуроти љасад; њолати сар, рўй (кушодагї ё пўшидагии чашм, дањон, оё сўрохињои бинї, 
гўшњо озод мебошанд, њолати забон бароварда шудааст, газида шудааст); намуди шикам 
(баромада, даромада); њолати узвњои таносул; зарар дар љасад, хусусиятњои онњо; 
љароњатњо, пайњои харошидашуда, хунравии дохилї, пайњои барќзанї. Њангоми 
азназаргузаронии љасади дар њалќа овезон, муќарраркунї ва тавсияи мављуд будан ё 
набудани тиргак дар зери он ва пайњои љойњои пахшшуда дар зери он дар хоки ковок; 
масофа аз асос (фарш, замин) то рукн ва такягоњ; инчунин байни њалќа дар гардан ва љойи 
мустањкамкунии банд ба дастак; андозаи њалќањо; мављуд будани пайи буѓикунї, самти он 
ва ранг, мављуд будани харошњо аз гўшањо, кабудтоб будани пўсти аз њалќа боло, кафидани 
раги хунгард дар пўсти рўй, махсусан, дар пилкњои чашм зарур мебошанд. 

Экпертизаи тиббї - судї дорои объектњои худ -  љасадњо, људокунии биологии 
пайњосилкунандаи организми инсон, шахсони зинда (гумонбаршуда, айбдоршаванда) 
мебошад. Бо ёрии он се силсилаи саволњои ба љабрдидагон, њолати одамкушї ва љинояткор 
тааллуќдошта њаллу фасл мегарданд. Яке аз масъалањои марказї, ин дар бораи сабаби ба 
вуљуд омадани марг аст, он табиї ё маљбурист. Дар њолати охир ошкор карда мешавад, ки 
оё он дар натиљаи таъсири ашёи кунд, олоти бурранда, халанда, халанда-бурранда, натиљаи 
буѓикунї (њалќ, бо даст, бо пахш намудани сўрохињои нафаскашї бо ашёи мулоим, бо 
фишороварии ќафаси сина, шикам), зањролудшавї, ѓарќшавї, партофтан аз баландї, 
таъсири воситањои техникии барќї, радиоафканишот, бо њарорати нињоят баланд ё нињоят 
паст ба вуљуд омадааст. Дар ин љо механизми ба марг оварда расонидан, пайдарпайии 
расонидани зарари љисмонї, чї гуна љинояткор ва љабрдида љойгир шуда буданд, љойи исти 
љабрдида дар лањзаи одамкушї, ваќти оѓози марг, оё љойи ошкор кардани љасад бо љойи 
ќатли љабрдида мувофиќат мекунад ва ѓайра даќиќ карда мешавад. Пуррагии тафтиш бо 
ошкор кардани њолатњои натанњо одамкушї, балки он омилњое, ки ќабл аз он мављуд 
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буданд, таъмин карда мешавад. Дар ин кор коршинос, масалан, ошкор кард, ки љабрдида 
нўшокињои спиртдор ё маводи нашъадор истеъмол кардааст, ё зани ба ќатл расонидашуда 
пеш аз марг алоќаи љинсї дошт, метавонад ба муфаттиш ёрї расонад. Бисёр ваќт дар 
тафтиш, наќши калидиро муќаррар кардани шахсияти љабрдида аз тарафи коршиноси 
тиббї-судї мебозад. Љасадро тадќиќ намуда, коршинос синнусоли шахси ба ќатл 
расонидашуда, намуди шуѓли ў (металлург, шахтёр, мўзадўз, корманди тиб ва ѓ.), одатњои 
бади барои ў хос, масалан, майл ба сигоркашї, нўшокињои спиртдор, маводи нашъадор, 
беморињои гузаранда, љарроњї ва љароњатњоро муайян мекунад. Њељ ваќт набояд имконияти 
муќоиса кардани шахсро бо рентгенограммаи минтаќањои ѓайримуќаррарии љасад бо 
рентгенограммаи љабрдидаи эњтимолї, ки дар муассисањои табобатї нигоњ дошта 
мешаванд, аз мадди назар дур гузошт. Тадќиќи љасади тифли навзод имкон медињад, ки ба 
саволи оид ба  зинда таваллуд шудани ў, расида будан, посух гирифт, аммо муќоисаи хуни 
вай бо хуни модари эњтимолї имконияти муќаррар кардани пайдошавии онро аз модар 
муайян менамояд. Њангоми чок кардани косахонаи сари љабрдида, дар баробари таљдиди 
(реконструкцией) пластикї аз рўйи усули М.М.Герасимов, таљдиди графикї, инчунин усули 
сохтани нусхаи акси шифоњї амалї карда мешавад.Объекти пањншудаи тадќиќоти тиббї-
судї (биологї) пайи хун ба њисоб меравад. Чунончи, дар њолатњои шубњаангез коршинос бо 
пешнињоди муфаттиш саволро дар бораи оё хун ба одам ё њайвон тааллуќ дорад, њаллу фасл 
мекунад. Аз њама муњим, албатта, тафтиши хуни бадан ва либоси љабрдида, љойи њодиса 
оид ба мансубият ба љабрдида ё шахси гумонбаршуда ба њисоб меравад. Зимнан, бояд 
имконияти тањлили генотипоскопиро ба инобат гирифт, ки мушаххасгардонии инфиродии 
шахсро аз рўйи пайњои хун, нутфа ва дигар људокунињои биологї медињад. Њамзамон, 
чунин саволњои дигар њаллу фасл карда мешаванд: оё пайњои хун дар љасад ва дигар 
объектњои моддии љойи љиноят ба шахсе тааллуќ дорад, ки дар содир намудани одамкушї 
гумонбар дониста мешавад, оё аз тарафи як шахс пайњои хун дар ашёи гуногун гузошта 
шудааст, мансубияти љинсии он; аз рўйи ќисматњои поракардашудаи љасад муайян кардани 
мансубияти онњо ба як ё якчанд љабрдида муњим мебошад. 

Дар солњои охир имкониятњои экспертизаи биологии мўй, аз љумла чунин аломатњои 
онњо, ба монанди зичї ва хусусиятњои гурўњии сафедањо (пептидњо) истифода бурда 
мешаванд, ки дар ќисми танагии мўй мављуд мебошад. Онњо имкон медињанд, ки мўйњои 
монанд фарќ карда шаванд ва бо дараљаи баландтарини эњтимолияти мансубияти љинсї ва 
инфиродии онњо муайян гарданд. Сафедањои хусусияти гурўњидошта њангоми тадќиќи 
муќоисавии оби дањон муваффаќона истифода бурда мешаванд. Аз рўйи онњо мансубияти 
љинсии шахси људокунанда, аллакай таќрибан 20 гурўњи оби дањон фарќ карда мешавад. 
Њангоми поракунии љасад коршиноси тиббї-судї метавонад дар бораи мављуд будани 
мањоратњои тахассусии љинояткор нисбати техникаи анатомї ва сексионї хулоса дињад.  
Беморињои љинояткор тавассути тадќиќи људокунињои биологии аз тарафи вай дар љойи 
њодиса гузошташуда (ахлот, араќи бадан, пешоб ё хун) муайян карда шаванд. 

Пурсиши шоњидон. Тавсия дода мешавад, ки онњоро дар байни хешу табор, дўстон, 
њамхизматон, њамдењагон, њамсоягон, дигар шиносони љабрдида пайдо кард. Ба шумори 
шоњидон, дар навбати аввал, шоњидони љиноят ва шахсоне, ки љасадро пайдо кардаанд, 
дохил мешаванд. Агар љойи њодиса дар гўшаи минтаќаи ањолишин ќарор дошта бошад, 
шоњидон метавонанд сокинони хонањои њамсоя, кормандони наќлиёт, корхона ва 
муассисањои дар наздикї љойгиршуда, ташрифоварандагони маѓозањо, ќањвахонањо, 
ошхонањо, гулгаштњо ва дигар объектњо бошанд. Агар љойи њодиса дар шоњроњи 
автомобилї ё дар назди он, корхонахои автомобилї, хати алоќаи телеграфї ва телефонї 
бошад, шоњидон метавонанд хаткашонњо, соњибони мошинњои шахсї, мусофирони автобус 
бошанд. Њангоми содиркунии одамкушї дар љангал шоњидонро бояд дар байни 
љангалбонон, кормандони муассисаи хољагии љангал, тайёркунандагони чўб, алаф, 
занбурўѓ, буттамева ва ѓ. љустуљў кард. Вазифаи асосї њангоми пурсиши шоњидон - ин 
гирифтани њадди аксари маълумотњои пурра дар бораи шахси гунањкор ба њисоб меравад. 
Аз ин рў, бояд муќаррар кард, ки оё шоњид ќотилро медонад ва ў кист, аломатњои зоњирии 
вай чї гуна мебошанд, оё айбдоршаванда аз воситаи наќлиёт истифода кардааст, раќами 
он ва ѓ. Инчунин, даќиќ кардани он ки оё шоњид ягон нафарро дар њудуди љойи њодиса ќабл 
ва ё пас аз њодисаи тафтишшаванда надидааст, ба манфиати кор мебошад. Нишондоди 
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шоњид нисбати љабрдида метавонад арзишнок бошад. Дар пурсиш ошкор карда мешавад, 
ки оё шоњид љабрдидаро мешиносад, номи вай, лаќаб, љойи зист, касб, алоќаи вайро 
медонад; чиро метавонад нисбати њолат ва рафтори љабрдида дар рафти њодисаи 
тафтишшаванда (тарзи њаёт ва хислати вай чї гуна буд, оё дар бораи худкушии худ сухан 
нагуфта буд; оё дар оила низоъ намебардошт, оё зан ва кўдаконро лату кўб намекард; бо кї 
бештар алоќа дошт, дўстї мекард, оё дар алоќаи љинсї ќарор дошт, оё ба вай бо ќасос касе 
тањдид накарда буд; кай, дар куљо, дар кадом њолатњо шоњид љабрдидаро дида буд, кї боз 
дар он љо ќарор дошт, чї тавр ин ашхос либос пўшида буданд, чї гуна рафтор мекарданд 
ва ѓ.) нишон дињад. Бо пурсиши шоњидон муќаррар кардани тамоми њолатњои љиноят, 
гирифтани маълумот дар бораи љой ва ваќти содиркунии он, аз куљо, чї гуна (пиёда, ба 
воситаи наќлиёт) љинояткор ба љойи њодиса омад, бо кадом тарз, бо ёрии кадом олот, силоњ, 
љабрдидаро ба марг оварда расонд, ба кадом самт ва чї тавр аз љойи њодиса рафт, хело 
муњим мебошад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МУАЙЯН КАРДАНИ ЉАСАДЊОИ НОМАЪЛУМ. МАСОИЛИ УМУМИИ 

ТАФТИШОТЉЇ ВА ЭКСПЕРТЇ 

Ба сифати объекти тадқиқот дар мақолаи мазкур хусусиятҳои муайян намудани ҷасадҳои 

шинохтанашуда ҳангоми тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Предмети тадқиқотро бошад, 

ҳолатҳои гуногун вобаста ба пайдо гардидани ҷасадҳои шинохтанашуда, тарзу воситаҳои муайян намудани 

шахсияти чунин ҷасадҳо, бо ин мақсад истифодабарии дастовардҳои навтарини илмӣ, инчунин муайян 

намудани дигар ҷиҳатҳое, ки барои тафтишот аҳамиятноканд, аз қабили ҳолати ҷой доштани худкушӣ ё марги 

маҷбурӣ, сохтакории (инсенировка) худкушӣ, хусусиятҳои хоси маҳалле, ки дар онҷо ҷасад пайдо карда 

шудааст ва ғ. ташкил медиҳанд. Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки дар мақолаи мазкур ҷиҳатҳои гуногуни 

раванди муайяннамудани шахсияти ҷасади шинохтанашуда ва бо ин мақсад, истифодабарии тарзу усулҳои 

криминалистӣ, ҳамчунин вобаста ба ин нуқтаи назари олимони мухталиф баррасӣ карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: ҷасад, ҷасадишинохтанашуда, маргимаҷбурӣ, пайҳоиҷиноят, шахсируҳанносолим, 

ҷабрдида, вонамуднамоӣ.  
 

ОСОБЕННОСТИ ОПОЗНАНИЯ НЕИЗВУСТНЫХ ТРУПОВ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННОЙ И 
ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ 

Объектом исследования в данной статье является специфика выявления неопознанных тел при 
расследовании уголовных дел. Предметом исследования являются различные дела, связанные с обнаружением 
неопознанных тел, методы и средства идентификации таких тел, использование последних научных 
достижений, а также другие аспекты, имеющие отношение к расследованию, такие как самоубийство или 
насильственная смерть, инсценировка самоубийство, особенности места, где было найдено тело и т. д. Также 
следует отметить, что в этой статье обсуждаются различные аспекты процесса идентификации неопознанного 
тела и с этой целью, использование методов криминалистики, а также мнения различных ученых. 

Ключевые слова: труп, неопознанное тело, насильственная смерть, следы преступления, психически 
больной, потерпевший, инсценировка. 

 
FEATURES OF IDENTIFICATION OF UNIDENTIFIED BODIES. GENERAL QUESTIONS OF 

INVESTIGATE AND EXPERT PRACTICE 
The object of research in this article is the specifics of identifying unidentified bodies in the investigation of 

criminal cases. The subject of the research is various cases related to the discovery of unidentified bodies, methods and 
means of identifying such bodies, the use of the latest scientific advances, as well as other aspects related to the 
investigation, such as suicide or violent death, faked suicide, peculiarities of the place where it was found body, etc.It 
should also be noted that this article discusses various aspects of the process of identifying an unidentified body and 
for this purpose, the use of forensic methods, as well as the opinions of various scientists. 

Keywords: corpse, unidentified body, violent death, traces of a crime, mentally ill, victim, staging 
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ИНФОРМАЦИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ДИПЛОМАТИИ 
 

Хаётзода Н. 
Таджикский национальный университет 

 
В связи со значительным изменением международной обстановки после Второй 

мировой войны, появлением совершенно новых сложных проблем в области вооружений, 
экономики, освоения морских пространств, прав человека, а также возросших связей между 
государствами возникли и новые требования к дипломатической информации. Значительно 
увеличился объем информации по международным проблемам и в средствах массовой 
информации. Первые фактические сведения об этих событиях руководство государств чаще 
всего получает по радио, телевидению и  газет. Поэтому руководители государств не только 
потребовали расширения информации посольствами, но и ее качественного изменения. 

Считается, что в западной дипломатии начало новым требованиям к информации 
положило уже упоминавшееся нами обращение президента Кеннеди к американскому послу 
в мае 1961 г. Отмечая, что Америка живет в критический момент истории, он подчёркивал 
необходимость американского лидерства в мире, которое в значительной степени зависит 
от американской дипломатии. Он требовал от посольств понимания не только деятельность 
иностранных правительств, но и знания народов зарубежных стран, их институтов и 
культуры. В связи с этим он считал необходимым, чтобы послы и другие дипломаты 
устанавливали тесные личные связи за пределами дипломатических кругов. «Наша задача, 
- писал он, - не только понимать мотивы других, но и снабжать их информацией о наших 
планах»  При этом он предписывал послам проводить более активную работу, расширяя и 
углубляя информацию из иностранных государств,  чтобы она основывалась не столько на 
газетах, сколько на надёжных и серьезных источниках. Он значительно расширил право 
американских послов, подчинив им все все американские учреждения за границей, за 
исключением вооружённых сил на иностранных территориях (подчиненных 
непосредственно президенту ). Американские дипломаты назвали эти перемены «новой 
эрой активной дипломатии». Требования к анализу, аналитическим оценкам в современной 
дипломатии значительно отличаются от тех дипломатических  документов, которые 
готовились в прошлом, и это определяется прежде всего сложностью нынешних проблем. 
Появилось множество новых факторов, которых не было раньше и которые должна 
учитывать дипломатия. Значительно более сложным стало внутреннее положение многих 
стран, в связи с ростом демократических процессов возникли новые партии почти в каждой 
стране. Усилилась роль в политике финансового капитала и международных корпораций, 
появились сотни международных глобальных и региональных организаций. События стали 
более скоротечными и потребовали немедленной реакции дипломатов. Какие же 
требования ставятся сейчас перед аналитической работой дипломата?  

Первое. Она должна носить не поверхностный, обывательский, а научный характер и 
базироваться на учёте и глубоком рассмотрении всех факторов, касающихся той или другой 
программы; на основе реальной картины сегодняшнего дня дипломат должен давать 
выводы о возможном развитии событий в будущем и давать рекомендации правительству. 

Втрое. Современная информация должна строиться не на одном-двух, а на 
многочисленных и разнообразных источниках, конечно, наиболее достоверных. 

Третье. Так как обычно дипломатию интересует в первую очередь политика 
правительства, она должна опираться прежде всего на правительственные документы, 
законы и распоряжения правительства, высказывания его руководителей, мнения 
правительственной элиты, в том числе в парламенте. Но следует обращать внимание и на 
данные, которые можно получить из кругов, так сказать, реальной власти,  деловых 
финансовых структур. Во Во-первых, поэтому, что, как уже было сказано, они пользуются 
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большим влиянием на правительстве и хорошо знают обстановку (они ее и создают) и во-
вторых, через них можно осуществлять и свое влияние на правительство (сказанное конечно 
не значит что можно пренебрегать другими источниками, даже если они критически 
относятся к политике правительства).  

Четвёртое. Ваш анализ будет более верен и точен, если вы хорошо знаете страну 
пребывания и глубоко разбираетесь в той проблеме, по которой даете информацию, то есть, 
знаете политику и экономику страны, ее политической строй, ее партии и их лидеров – 
правительственных и оппозиционных, ее историю, характер нации. Поверхностное знание 
страны ведёт к поверхностной характеристике ее политики. Эти знания должны 
базироваться не только на материалах СМИ, а на изучении солидной литературы, 
контактах с элитой страны, в том числе с ее интеллигенцией, представителями науки. 

Пятое. Анализ должен учитывать и строиться на самых последних данных по 
проблеме, о которой вы пишете. Если информация устарела ещё во время ее становления, 
то и принятое центром решение может быть неполным и даже неправильным. У 
журналистов есть поговорка: «Вчерашняя новость – мёртвая новость». Это в полной мере 
относится и к дипломатической информации. Если она устарела, то правительство 
вынуждена принимать решение на основе других источников, прежде всего материалов 
СМИ, достоверность которых часто бывает сомнительной. 

Шестое. Одна из ошибок, может быть даже пороков, некоторых дипломатов – 
сообщение такой информации и такой анализ событий, который не только не раздражал бы 
правительство, но даже ласкал бы его слух. Делается это обычно так: отрицательные факты 
опускаются или смягчаются, а какие-то позитивные оценки выпячиваются может сослужит 
плохую службу правительству. Информация должна быть максимально объективной 
(насколько могут быть объективными человеческие оценки), она не должна подстраиваться 
под точку зрения правительства. Дипломат должен иметь мужество сообщать максимально 
правдивую информацию, какой бы горькой и неприятной для адресата она не была. 

Я бы не останавливался на этом вопросе, если бы некоторые послы нашей страны не 
страдали болезнью смягчать неприятные для правительства известия. Конечно, наши послы 
в этом редко признаются. Но иногда даже в их мемуарах, это проскальзывает. Так, И.М 
Майский, российский посол в Лондоне, пишет, что за 12 дней до начала войны – 10 июня 
1941 г. – его пригласил товарищ (заместитель) министра иностранных дел А. Кадоган он 
сказал, что, поручению правительство он передает важное сообщение. Он просил посла 
записать, что он скажет. И Кадоган, глядя в документы, говорил, сколько германских 
дивизий было сконцентрировано у советско-германской границы, что в день к границе 
подходят 25-30 воинских поездов, что в ряде районов у границы эвакуировано местное 
население. У посла сложилось впечатление об огромных массах и вот-вот должны были 
обрушится на восток. Кадоган подчеркнул, что премьер-министр просил срочно сообщить 
все эти данные советскому правительству. Это было не «общее сообщение», а конкретные 
данные, за которые отвечала английское правительство и которые через несколько дней 
полностью подвергались. Как же реагировал посол, отправляя это сообщение? Сам он 
пишет: «Конечно я не принимал сообщения Кадогана за стопроцентную истину. Англичане 
были заинтересованы в развязывании войны на востоке и могли сознательно сгустить 
краски, поэтому с того, что я услышал от Кадогана, я мысленно делал значительную 
скидку» (сноска Майский И. М Воспоминания советского посла, - М., 1965. – С. 136-137) 
Эта «значительная скидка», которую признает сам посол, могла только дезориентировать 
советское руководство. Ка мне говорили наши дипломаты, имеющие дело с операциями 
наших посольств в случаях экстремальной ситуации, некоторые из послов до последнего 
момента рисовали радужную картину, сложившуюся в стране, в результате что многие 
события оказались для нас неожиданными, правительство (иногда с большим запозданием) 
вынуждено было принимать экстренные и экстраординарные меры в невыгодном для нас 
положении. 

Седьмое. Давая информацию (в особенности из средств массовой информации), не 
следует слепо полагаться на нее (даже солидная газета может быть дезинформирована). 
Следует обязательно всеми возможными (легальными) средствами перепроверить ее. Надо 
иметь в виду, что пресса подает данные выборочно, с учётом того, какую цель она ставит 
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перед собой, с учетом ставки на сенсацию, на увеличение тиража и просто из-за 
ангажированности журналиста. Разговоры о том, что все СМИ «независимы», что все 
журналисты «честнейшие" и «бескорыстные» люди, почти святые, - изобретение самих 
журналистов. Каждый из нас, кто соприкасался с прессой, я уверен, сталкивался не только 
с честными служителями массовой информации, но и с теми, которых нельзя отнести к этой 
категории. Процент нечестных людей в СМИ не меньше, чем в других профессиях, а их 
зависимость от хозяев, владельцев телевидения, радио, газет, не меньше, чем зависимость 
сотрудников в других областях нашей жизни.  

Восьмое. Стиль дипломатической информации значительно отличается от 
журналистского или художественной литературы, скорее он приближается к научному, но 
ряд его особенностей следует упомянуть. Прежде всего, это точность информации. В 
некоторых дипломатических документах – справках, информациях, характеристиках, 
политических письмах – необходимы ссылки на источники (в особенности при цитировании 
источников, цифровых данных), чтобы Министерство могло проверить информацию или 
сличить с другими источниками. Так как это информация предназначена для чтения 
руководством министерства страны, она должна быть максимально сжатой, без лишних 
слов, сопровождаться в случае необходимости выводами и предложениями. Стиль 
дипломатических документов, предназначенных для общения с иностранными 
государствами, - договоров, соглашений – имеет свои особенности.  

Отношения дипломатии и журналистики очень сложны  и заслуживают особого 
рассмотрения. Одно время дипломаты упрекали журналистику том, что отдельные ее 
сообщения затрудняли действия дипломатов, нередко способствовали расширению и 
углублению конфликтов, и обострению международной обстановки. В своей  книге, 
изданной в 1925 г. Ж.Камбон предсказывал, что «роль прессы усилится, и некоторые нации, 
особенно опытные в искусстве пропаганды, будут с каждым днем все больше вводить в 
заблуждение доверчивые массы» (Камбон Ж. Указ. Соч. – С. 69. Сэр Артур Хелпс, 
английский публицист и историк, говорил, что «половина бедствий в этом мире 
проистекает от неточности и неопределённости». И в связи с этим перед дипломатом 
ставится задача помочь обществу получать правильную, точную информацию, с тем чтобы 
народы имели время для размышления, для оценки происходящего, в особенности когда 
возникают критические ситуации. «Информация об опасности является единственной и, 
может быть, самой главной  задачей британской дипломатии» - писал английский дипломат 
Макдермот. Поэтому перед дипломатами стали ставиться новые задачи: во-первых, 
расширение контактов дипломатов с журналистами, и не только для получения 
информации, но и для обмена с ними информацией. Тот же английский дипломат писал: 
«Хороший журналист по крайней мере такой же хороший репортер и информатор, как 
хороший дипломат» и, следовательно, в интересах дипломатии, чтобы журналисты 
получали от них регулярную добротную информацию. Сегодня дипломатам все больше 
приходится сталкиваться с критикой в свой адрес. Их упрекают прежде всего в 
«недемократичности дипломатии», в ее «скрытности», в том, что рядовых избирателей 
знакомят не с переговорами, а с их результатами, когда они уже ничего не могут изменить. 
Сторонники «открытой дипломатии», обычно оппозиционные партии, настаивают на том, 
чтобы избиратель знал, что делается во внутренней политике, чтобы он знал, что и как 
делается в дипломатии. Они заявляют ( и в известной степени справедливо), что рядовой 
гражданин не может понять из скупых заявлений министерства иностранных дел типа 
«встреча прошла в конструктивной обстановке», «были обсуждены такие-то и такие-то 
вопросы», «стороны нашли точки соприкосновения», « переговоры обнаружили больше 
позиций согласия, чем расхождений», «переговоры были трудные, но полезные» и других 
ничего незначащих сообщений, что собственно происходит. Они отмечают, что и 
парламентарии не могут по этой скудной информации судить, насколько правительство и 
дипломатии умело и активно защищают интересы страны. Критики современных методов 
дипломатии подчёркивают, что народ более разумен, справедлив и морален, чем многие 
политики, занимающиеся внешнеполитическими проблемами. Все это красиво звучит,  но 
для дипломатов ясно что спорный вопросы решаются не при свете прожекторов. 
Дипломатия во многих случаях требует конфиденциальности. Другое дело, что дипломаты 
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должны постоянно и своевременно информировать общественность о своей работе, чтобы 
от нее не утаивали ничего важного. К сказанному надо добавить следующее: значительная 
часть дипломов не является секретной. Заседания Совета Безопасности, Генеральной 
Ассамблеи ООН и многих ее организаций доступны для публики и средств массовой 
информации. Кроме того, закрытость дипломатического характером и вместе с тем 
является чем-то исключительным: ведь и вопросы внутренней политики на заседаниях 
министерств, правительств тоже являются закрытыми. Дипломатия подобно торговле и в 
известной степени картонной игре, где партнёры не раскрывают своих карт. Недаром  Г. 
Никольсон, говоря о двух стилях дипломатии, называет одну из них «военной», а другую – 
«купической». И там, и здесь открытость ведет к поражению. «Все экономические 
дискуссии, -пишет посол А. Уотсон, которые занимают такое большое место в 
дипломатическом диалоге, включают торговлю», то есть носят закрытый характер. 
«Существенная черта торговли – это то, что другая сторона не знает, как далеко вы можете 
пойти, и поэтому результат наиболее эффективен в честных дискуссиях, но  конечно, итог 
переговоров может быть публичным». Тот же Никольсон пишет: «Переговоры 
предоставляют собой уступки и встречные уступки. Если о сделанной уступки станет 
известно до того, как публика узнает, что за нее будет получена встречная уступка, может 
возникнуть такое сильное возмущение, что это приведёт к прекращению переговоров».  
Далее он цитирует слова Ж. Камбона: «Когда не станет секретности, переговоры любого 
рода станут невозможными». Наконец, переписка между правительством и посольством 
всегда и во всех странах с самого начала истории дипломатии была личной перепиской, 
скрытой от посторонних глаз. Ее сравнивают с перепиской между адвокатом и его 
клиентом, и поэтому это переписка охраняется дипломатическим иммунитетом. Статья Х 
Генерального соглашения по тарифам и торговле  (ГАТТ) констатирует: «Любая 
договаривающаяся сторона не обязана обнародовать такого рода доверительную 
информацию, которая бы противоречила общественным интересам». Это является 
правилом всех международных организаций и дипломатических представительств.  
Вопросы информации настолько актуальны, что, когда министерства западных стран 
начинают какие-то реформаторские акции в отношении дипломатической службы, они 
обязательно включают в свои проблемы  информационной работы. Так, министр 
иностранных дел Франции А  Жюппе в 1993 г. Собрал специальное совещание глав 
французских дипломатических представительств за границей и объявил им о реформе 
французской дипломатии. Он заявил о необходимости приспособления деятельности 
французской дипломатии к новому международному климату  и «настоящей революции в 
умах французских дипломатов». Главное требование заключалось в улучшении 
информации, то есть в повышении качества анализа обстановки в разных районах  мира, 
прежде всего охваченных катастрофой. Цель – возможность на основе этой информации 
вести превентивную дипломатию. Этот процесс, по его мнению, должен быть 
двусторонним: не только информация посольств Франции, но и информация Кэ д'Орсе 
французских зарубежных представительств. Аналогичную задачу поставил перед Форин 
оффис в 1995 г. Министр М. Рифкинд Английский МИД всегда отличался хорошо 
поставленной службой информации и, казалось , в особом улучшении не нуждался. Но 
министр обратил внимание английской дипломатии на усилившееся воздействие средств 
массовой информации, прежде всего электронной, на политиков. « И их мнение, - сказал он, 
- политикам придётся принимать во внимание, они нуждаются в своей собственной, 
проверенной и всесторонней информации посольств». Он поставил задачу иметь 
«параллельную информацию от посольств», которая должна быть «составной частью 
дипломатической деятельности». В связи с этим он указал и на то новое, что должно быть 
введено в дипломатию: «Под лучом прожектора средств массовой информации 
правительство (а следовательно, и дипломатия) вынуждены быть открытыми». Напомним 
еще раз, что Г. Никольсон считал, что «политика является законным объектом контроля», 
но переговоры контролю не подлежат. Что же, теперь английская дипломатия 
пересматривает свои позиции? Конечно, нет. Но она призывает дипломатов учитывать 
новые настроения общества и демонстрировать открытость (то есть не быть открытой, а 
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демонстрировать ее), проводить более гибкую дипломатию, соответствующую духу 
времени. 
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ИТИЛООТ - ВАЗИФАИ  МУҲИМТАРИНИ ДИПЛОМАТИЯ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф роҳу усулҳои ҷамъ, таҳлил ва пешниҳоди иттилоотро, ки барои татбиқи 

сиёсати хориҷӣ ҳаётан муҳим мебошанд баррасї менамояд. Дар мақолаи мазкур инчунин якчанд сабабҳои 

хеле муҳим, ки моро ба ҷамъи иттилоот ва таҳлили он водор менамояд, қайд гардидаанд. Ин ҳамаро муаллиф 

дар мақолаи худ таҳлил карда, мубрамияти онро мехоҳад ба  ҷомеъа бирасонад. 

Калидвожаҳо: фаъолияти таҳлилӣ, тадбиқ, сиёсати хориҷӣ, ҷамъи иттилоот, мубрамият, ҷомеъа. 
 

ИНФОРМАЦИЯ - ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ДИПЛОМАТИИ 
В этой статье автор исследует способы сбора,  анализа и представления информации, которая имеет 

жизненно важное значение для реализации внешней политики. В этой статье описаны некоторые очень 
важные причины, побуждающие нас собирать и анализировать информацию. Автор анализирует все это в 
своей статье и хочет донести это до общественности. 

Ключевые слова: аналитическая работа, деятельность, реализация, внешняя политика, сбор данных, 
актуальность, сообщество.  
 

INFORMATION - AS THE MAIN FUNCTION OF DIPLOMACY 
In this article, the author explores ways of collecting, analyzing and presenting information that is vital to 

implementation of foreign policy. This article describes very important reasons that prompt us to collect and analyze 
information. The author analyzes all this in his article and wants to convey it to the public. 
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ФУНКСИЯИ ҶАЗОИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӣ 

 
Хайров М. Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар назарияи ҳуқуқ ва илмҳои соҳавии ҳуқуқ, ягонагии истилоҳот ҳангоми муайян 

кардани функсияи ҷазои масъулияти ҳуқуқӣ вуҷуд надорад. Онро ҷазо,  ё   функсияи ҷуброн 

низ меноманд. Н.С. Малеин қайд мекунад, ки функсияи ҷазо ба ҷавобгарии ҳуқуқї хос аст, 

ҳамаи функсияҳо бо ҳам алоқаманданд ва дар як ё гуногун зоҳир мешаванд ба дараҷаи 

дигар дар соҳаҳои ҳуқуқ[1]. Ба андешаи ман, функсияи ҷазои ҷавобгарии ҷиноятӣ як қисми 

вазифаи ҳимояи қонуни ҷиноятӣ мебошад. Дар асоси вазифаҳои он, метавон вазифаи 

пешгирикунандаи ҷавобгарии ҷиноятӣ ва вазифаи ҳимояи қонуни ҷиноятиро муаяйн кард. 

Функсияи ҷазои ҷавобгарии ҷиноятӣ бевосита аз мақсадҳои ҷазо ва аз вазифаи ҳимояи 

қонуни ҷиноятӣ бармеояд. Вазифаи муҳофизатии қонуни ҷиноятӣ ҳамчун "самти таъсири 
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ҳуқуқие, ки ба ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дастгирии ҳуқуқии онҳо аз 

вайронкориҳои эҳтимолӣ равона шудааст" дарк карда мешавад. Дар адабиёти ҳуқуқи 

ҷиноятӣ вазифаи муҳофизатии қонуни ҷиноятӣ дар статика ва динамика баррасӣ карда 

мешавад. Дар динамика, ин функсия бо функсияи ҷазои ҷавобгарии ҷиноятӣ бурида 

мешавад. Аз ин бармеояд, ки ҷавобгарии статистикии ҷиноятӣ вазифаи шахси 

содиркунандаи ҷиноят аст, ки ба эътиқод, ҷазо ва маҳкумият дар ҷараёни иҷрои ин вазифа 

тоб оварад. Пас аз содир кардани ҷиноят мақомоти ваколатдор вазифадоранд, ки 

парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда, тафтишоти объективӣ гузаронанд, гунаҳкорро ба 

ҷавобгарӣ кашанд ва сипас парвандаро ба суд супоранд. Дар ин марҳила, таъсири меъёри 

ҷавобгарии ҷиноятӣ вуҷуд надорад, зеро чораҳои пешгирикунанда нисбати шахси 

содирнамудаи ҷиноят ҷавобгарӣ намебошанд. Аммо корманди ҳифзи ҳуқуқ вазифадор аст, 

ки механизми мурофиавии таъқиботро дар амал татбиқ кунад. Дар ин марҳила, функсияи 

ҷазои ҷавобгарии ҷиноятӣ статикӣ, дар шакли вазифаи корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

оид ба «ба кор даровардани» механизми ҷазои таъсири ҳуқуқӣ вуҷуд дорад. Ба андешаи 

ман, ин кор кардани табиати статикии функсияи ҷазои масъулият маъное надорад, зеро 

мантиқи ибтидоӣ ба мо мегӯяд, ки динамика танҳо аз статикӣ ба миён омада метавонад. 

Дар яке аз асарҳои худ Б.Т. Базилев қайд кард, ки дар ҳолати статикӣ будан, ниҳоди 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадро пеш гирифта, вазифаи пешгирии умумии 

ҳуқуқвайронкуниҳоро иҷро мекунад ва ба ҳолати динамикӣ гузаштан, ин ниҳод ҳадафи 

бевоситаи худ муҷозоти ҷинояткорон мебошад. Ин мақсад ба функсияҳои ҷаримавї ва 

ҷазодиҳии  ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат мекунад[2]. Ман илова мекунам, ки пас аз содир 

шудани ҷиноят, функсияи ҷазо фавран ба ҳолати динамикӣ намедарояд, балки танҳо дар 

лаҳзаи баровардани ҳукми суд, вақте ки худи амал ва ҳам шахси содиркунандаи кирдор 

гунаҳгор мебошанд, айбдор карда мешавад. Инкишофи ин функсия бо санадҳои мақомоти 

давлатї ва шахсони мансабдор асоснок карда шуда, онҳо ваколатдоранд ба ҷавобгарї 

кашанд, ҳолати корро таҳқиқ кунанд, ё оид ба татбиқи санксия ё, ки аз ҷавобгарї озод 

кардан қарор қабул намоянд. Хусусияти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар он аст, ки дар 

ҳар як марҳилаи рушди масъулияти ҳуқуқӣ функсияҳои муайян ба ин ё он дараҷа зоҳир 

мешаванд. Ба андешаи ман, ҷавобгарии ҷиноятӣ вазифаи шахсе мебошад, ки ҷиноят содир 

кардааст, то эътиқод, ҷазо ва маҳкумият ва инчунин пойдории воқеии онҳоро таҳаммул 

кунад. С.А. Шлыков менависад, ки унсури ҷазо, репрессивӣ дар маҳкум кардани шахси 

ҷиноят содиркарда, бо эътирофи гуноҳи ӯ бо ҳукми суд зоҳир мешавад. 

Унсури ҷазои таъсиррасонӣ дар ин ҷо дар худи далели ҳукм аст, ки баҳои манфӣ ба 

кирдорро дарбар мегирад ва ҳам худи амал ва ҳам шахси содиркунандаи онро маҳкум 

мекунад. Ба андешаи И.Я. Козаченко, ки айбдоркунӣ (танбеҳ) -и шахси содиркунандаи 

ҳуқуқвайронкунӣ ҷанбаи ахлоқӣ ва сиёсии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад [3], розї шудан 

ѓайри имкон аст. Чунки худи ҳукм ва маълумоте, ки дар он мавҷуд аст ва ҳатто бештар 

фаъолияти судро бо душвории зиёд метавон ба соҳаи ахлоқӣ ва сиёсӣ нисбат дод. Дар 

ҳуқуқи ҷиноятї номгуи зиёди асосҳо барои озод намудан аз ҷазо ҷой доранд ва дар ҳолати 

озод шудани шахс аз ҷазо фаъолияти функсияи ҷазодиҳии ҷавобгарии ҷиноятї хотима 

меёбад. Савол аз рӯи мантиқ ба миён меояд: функсияи ҷазои ҷавобгарии ҷиноятӣ ба чӣ 

равона карда шудааст? Оё он унсури ҷазоро барои ҷинояткор дар бар мегирад? A.С. 

Булатов менависад, ки "аз ҷиҳати функсионалӣ масъулият ҷазо ва ҳадафҳое мебошад, ки он 

амалӣ мекунад [4]". Мо бо A.С Булатов розӣ шуда наметавонем,  ки ҷазо ва масъулият 

мафҳумҳои якхела мебошанд ва аз ин рӯ, бо назардошти функсионалӣ масъулият вазифаи 

дастур ва ҳадафҳои онро иҷро мекунад. Чӣ тавре ки дар боло нишон дода шуд, функсияҳо 

ва ҳадафҳои масъулият нисбат ба вазифаҳои ҷазо хеле бойтар ва васеътаранд. Ҷазо унсури 

ҷазоро дар бар мегирад. Дар ниҳоят, вазифаҳои ҷазо ва ҳадафҳои он фармоишҳои мухталиф 

доранд ва падидаҳои шабеҳ нест. "Ҷазо одилона аст (ба маънои мутамаддини муосир, на ба 

маънои асри миёна) маҳкумшуда ”. Барои ҷинояти содиршуда ҷинояткор ҷазо мегирад, ки 

ба андозаи муайян ҷазо барои амал (дар сатҳи он чизе, ки мо онро одилона меномем). 

Набояд эътироф кард, ки дар қонуни мо унсури ҷазо барои ҷинояти содиршуда низ мавҷуд 
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аст, агар мо онро ҳамчун ҷазои одилона дарк кунем. Ба андешаи ман, ҷазо бояд ҳамчун ҷазо 

ва зуҳури функсияи ҷазои ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътироф карда шавад. Моҳияти ашё, падида 

дар хосиятҳои дохилии худ, ки аз шароити оянда озоданд, иборат аст ва ҷазо дар ҳама 

шаклҳои ҷавобгарии ҳатмии давлатӣ зоҳир мешавад. 

Баъзе олимон қайд мекунанд, ки моҳияти ҷазо таъсири пешгирикунандаи он мебошад. 

Чунин ба назар мерасад, ки ин падидаи гузаранда аст ва аз ин рӯ наметавонад моҳияти ҷазо 

бошад. Бовар кардан соддалавҳона аст, ки ҷазо барои ҳама ашхос бидуни истисно таъсири 

пешгирикунанда дорад, аммо бе унсурҳои ҷазо ғайриимкон аст. Рад кардани ин ки мавзӯъ 

ҳангоми ҷазо душвориҳои муайянеро аз сар нагузаронад, бемаънист; агар ин мушкилот 

ғоиб бошанд, пас чунин ҷазо нест. Таърифи яке аз функсияҳои ҷазо ҳамчун ҷазо барои 

муайян кардани функсияи ҷазои ҷавобгарии ҷиноятӣ низ муҳим аст, зеро дар марҳилаи 

динамикӣ онҳо бурида мешаванд ва рафтори субъект ҳамзамон ҳам аз ҷониби вазифаи 

ҷазои масъулият ва ҳам аз ҷазо ба амал меояд. Унсурҳои асосии сохтори функсияи ҷазо 

инҳоянд: заминаи объективӣ, асосҳо, воситаҳои асосӣ, усулҳо ва усулҳои татбиқ, 

муносибати байни ин унсурҳо. Л.А. Чумак инчунин мақсади онро ҳамчун унсурҳои 

сохтории вазифаи муҳофизатии қонун ишора мекунад[5]. Чунин ба назар мерасад, ки бо ин 

хулосаи Л.А. Чумак розӣ шуда наметавонем. Ҳадаф, тавре ки аллакай қайд карда шуд, 

натиҷаи муайянест, ки ҷомеа тавассути татбиқи чораҳои масъулияти ҳуқуқӣ ба он ноил 

шудан мехоҳад ва он берун аз доираи сохтори функсия масъулият мебошад, зеро он як 

падидаи мустақил аст. Ин муқаррарот, инчунин барои муайян кардани сохтори функсияи 

ҷазо муҳим аст. Аз ин рӯ, ҳадаф аз ҷониби ман ба сохтори функсияи ҷазои ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ дохил карда нашудааст. Унсури навбатии татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ ва аз ин рӯ, 

вазифаи ҷазои он мавҷудияти доғи судии шахс мебошад, ки таъсири ҷазои худро дорад. A.В. 

Наумов қайд мекунад, ки ҳукми айбдоркунӣ оқибати махсуси ҳуқуқии ҷиноятӣ - ҳукмро ба 

вуҷуд меорад, ки вазъи махсуси ҳуқуқии шахси дар ҷиноят гунаҳгорро суд муайян карда, ба 

ҷазои ҷиноӣ маҳкум мекунад [6]. Таъсири муҷозоти доғи судӣ дар он аст, ки имконияти 

субъект барои машғул шудан ба фаъолияти муайян, интихоби касб маҳдуд аст. Масалан, 

дар қонуни ҶТ «Дар бораи милитсия» пешбинї шудааст, ки шахсоне, ки доѓи судї доранд, 

ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба кор қабул карда намешаванд.  

Бисёре аз олимон рад мекунанд, ки масъулияти шаҳрвандӣ вазифаи ҷазоро дорад ва 

ба бартарии функсияи ҷубронӣ ё ҳавасмандгардонии он ишора мекунад[7]. Дигар олимон 

мавқеи эътирофи функсияи ҷазоро барои ҷавобгарии шаҳрвандӣ мегиранд. "Функсияи ҷазо 

(ҷазо) аз ҷониби ҷаримаҳо (ҷаримаҳо, пеня, ноустуворона) иҷро карда мешавад", - мегӯянд 

муаллифони монографияи дастаҷамъӣ. Мавқеъҳои баъзе олимон хеле зиддиятноканд, ки 

дар асоси онҳо фаҳмидани он ки онҳо чӣ гуна ақида доранд, душвор аст. В.В. Васкин ва 

дигарон дар кори худ мавҷудияти функсияи ҷазои масъулияти шаҳрвандиро инкор 

мекунанд, аммо пас аз чанд саҳифа менависанд, ки "ҷазо аз лаҳзаи ҷазо маҳрум нест"[8]. 

Институти  ҷавобгарии ҳуқуқӣ танҳо ба иҷрои функсияи ҷазодиҳии қонун, дар ҷазои 

ҳуқуқвайронкунї таалуқ дорад. A.И. Петелин, ки мавҷудияти функсияи ҷазои ҷавобгарии 

ҳуқуқиро барои ҳамаи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътироф мекунад ва ҳамзамон қайд 

мекунад, ки "маъно ва таносуби ин функсияҳо вобаста ба як соҳаи муайяни ҳуқуқ, ки дар он 

онҳо татбиқ мешаванд, тағйир меёбад"[9]. Дар робита ба ин, розӣ шудан бо андешаи С.С. 

Алексеева, ки "вазифаи асосии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷазо, муҷозот мебошад мушкил аст[10]. 

Охир, сухан на ҷазо додан, балки ислоҳи ҷинояткор, танзими муносибатҳои иҷтимоӣ аст ва 

дар ин робита гуфтани он, ки кадом вазифа асосӣ ва кадомаш дуюмдараҷа аст, номуносиб 

аст. Ҳамаи онҳо барои бунёди волоияти қонун ва ҷомеаи шаҳрвандӣ муҳиманд.Таъсири 

ҷазои ҷавобгарии шаҳрвандӣ дар ҷазо равшантар зоҳир мешавад. Ҷарима (ҷарима, фоизи 

ҷарима) ин маблағе мебошад, ки қонун ё шартнома муайян кардааст, ки қарздор вазифадор 

аст дар ҳолати иҷро накардан ё иҷрои номатлуби ӯҳдадорӣ ба кредитор пардохт кунад.  

Олимони ҳуқуқи шаҳрвандӣ қайд мекунанд, ки ҷазо ҳамчун чораи ҷавобгарии шаҳрвандӣ 

характери мураккаб дорад, аз ҷумла он вазифаи ҷазоро низ иҷро мекунад4. Аз ин рӯ, 

тасодуфӣ нест, ки А.Б. Венгеров омезиши функсияҳои барқарорсозӣ ва ҷазоро яке аз 
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принсипҳои масъулияти ҳуқуқӣ мешуморад. Одатан, меъёрҳои ҳуқуқи гражданиро ба ду 

гуруҳ тақсим кардан мумкин аст: 1) ҳуқуқи хусусӣ (меъёрҳое, ки иштирокчиёни 

муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ ва муомилоти шаҳрвандӣ ба вуҷуд меоранд); 2) ҳуқуқи 

оммавӣ, ки бо меъёрҳои императивӣ ифодакунандаи иродаи ҳокимияти давлатиро ифода 

мекунанд. Ба ҳамин тариқ, бояд ду гуруҳи меъёрро, ки ҷавобгариро муайян мекунанд, фарқ 
кунанд. 

Ҷавобгарии гражданї дар асоси арзёбии рафтори ҷинояткор, яъне баҳои манфӣ асос 

ёфтааст. Масъулият танҳо дар сурате пайдо мешавад, ки рафтори шахс норозигӣ дошта 

бошад. Дар сурати рафтори бенуқсони шахс, дар бораи масъулияти шаҳрвандӣ ҳарф задан 

ғайриимкон менамояд. Сабаб дар он аст, ки хусусияти муҳими ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳкум 

кардани рафтор ва шахсияти ҷинояткор мебошад. Намуди махсуси ҷавобгарӣ тибқи 

қонунгузории маъмурӣ бояд ҳамчун масъулияти ноболиғон барои рафтори зидди иҷтимоӣ 

эътироф карда шавад. Ҷазоҳое, ки барои чунин ҳуқуқвайронкуниҳо татбиқ карда мешаванд, 

хусусияти хос доранд: гузоштани уҳдадории узрхоҳӣ; огоҳӣ; сарзаниш; хуб; ҷойгир кардани 

ноболиғ дар муассисаи таълимии махсус. Тавре ки аз таҳлили ҷазоҳое, ки нисбати ноболиғ 

татбиқ карда мешаванд, дида мешавад, аксарияти онҳо хусусияти танқидкунии 

ҷинояткорро доранд. Конуни буҷа чораҳои зерини ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинӣ мекунад: 

огоҳӣ дар бораи иҷрои номатлуби раванди буҷа; бастани хароҷот; гирифтани маблағҳои 

буҷетӣ; боздоштани амалиёт дар суратҳисобҳо дар корхонаҳо; таъйини ҷарима; ҳисоб 

кардани фоизи ҷарима. Ман чунин мешуморам, ки огоҳӣ дар бораи иҷрои номатлуби 

раванди буҷетӣ оид ба чораҳои ҳифз меъёри ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад. Дар ҳақиқат, 

чунин огоҳӣ ҳатман эътиқоди ҷинояткор, маломат ва таънаи ӯро нисбати ин амал дар бар 

мегирад. Қисми боқимондаи чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳам ба маҳкум кардани шахси 

гунаҳкор ва ҳам ба танг шудани доираи амволи ӯ нигаронида шудаанд. Масъулияти моддии 

субъектҳои муносибатҳои меҳнатӣ вазифаҳои зеринро иҷро мекунад: ҳамҷоякунӣ ва 

функсияи ҳавасмандгардонӣ, - қайд мекунад П.Р. Ставиский. Ҷавобгарии меҳнатї 

функсияи ҷазои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинї намекунад[12]. Олимон чунин мешуморанд, 

ки ҷавобгарии моддӣ танҳо барои барқарор кардани моликияти ҷабрдида равона шудааст. 

Аммо, дар ин ҷо як қатор ҳолатҳо ба назар гирифта намешаванд: субъект, соҳаи 

моликиятро барқарор карда, ӯҳдадориҳои наверо иҷро мекунад, ки пеш аз содир кардани 

ҷиноят ӯ надошт; дар натиҷаи иҷрои ин ӯҳдадорӣ соҳаи моликияти ӯ танг мешавад; дар 

худи қарори ба ҷавобгарии моддӣ кашидани ҷинояткор маҳкум карда мешавад. Функсияи 

ҷазо дар ҷавобгарии ҳуқуқии байналмилалӣ ба таври возеҳ зоҳир мешавад. П.Курис ба 

сифати яке аз аломатҳои ҷавобгарии байналмилалӣ мавҷудияти оқибатҳои манфии барои 

ҷинояткор номбаршударо, ки дар маҳдудият ва маҳрумияти хусусияти моддӣ ва 

ғайримоддӣ ифода меёбанд, номбар мекунад[13]. Тавре коршиносони соҳаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ қайд мекунанд, ҳангоми амалисозии муносибатҳои ҳуқуқии меъёрӣ ва 

ҳимоявӣ, тартиби вайроншудаи ҳуқуқӣ барқарор карда мешавад ва давлати ҷинояткор 

маҳкум карда шуда, ба мушкилоти маънавӣ ва моддӣ гирифтор мешавад[14]. Барои татбиқи 

функсияи ҷазо дар ҳуқуқи байналмилалӣ инҳо истифода мешаванд: қаноатмандӣ, ҷуброн. 

Ғайр аз ин, ҳадафи қаноатмандӣ ҳамвор кардани зарари ғайримоддие мебошад, ки ба 

шаъну шарафи давлати осебдида расонида шудааст. Инҳо пушаймонӣ, таъзия ва узрхоҳии 

расмӣ мебошанд. Бо чунин амалҳо давлати вайронкунанда манфиатҳои ғайримолкии худро 

вайрон мекунад, дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ зарари моддӣ мерасонад. 

Тавре ки В.А. Василенко қайд мекунад, "аз як қатор қарорҳои суд бармеояд, ки шакли 

махсуси қаноатмандӣ эътирофи расмии суди байналмилалӣ дар бораи содир кардани 

ҷиноят аз ҷониби давлат мебошад". Дар чунин қарорҳо, моҳияти функсияи ҷазо - 

маҳкумкунӣ бо возеҳии хос зоҳир мешавад, зеро шояд ягон чораи дигаре вуҷуд надошта 

бошад. Маҳдудиятҳои соҳибихтиёрии он, ишғоли пас аз ҷанг дар қаламрави он, маҳрум 

кардани таҷовузкор аз як қисми қаламрави он метавонад ҳамчун шакли масъулияти 

давлати таҷовузкор амал кунад. Маҳкум кардани давлат, маҳдуд шудани доираи моликияти 

он, маҳдудиятҳои дорои хусусияти ғайримоддӣ, паст шудани нуфузи давлат - ҳамаи ин 
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оқибатҳо дар натиҷаи таъсири функсияи ҷазои масъулияти байналмилалӣ ба вуҷуд меоянд. 

Усулҳои татбиқи (таъсири қонунии) функсияи ҷазои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар маҳкум кардан 

(танбеҳ) -и ҷинояткор ва кирдори содиркардаи ӯ, тангии соҳаи моликияти ӯ, маҳрум кардан 

аз ҳуқуқҳои субъективӣ, маҳрум сохтан аз шахс мебошанд. Дар ҳолатҳои озодкунӣ аз 

ҷавобгарӣ ё ҷазо чунин усули таъсири қонунии функсияи ҷазо вуҷуд дорад, ба монанди 

маҳкумкунӣ, ки аз ҷиҳати моҳияти объективии функсияи ҷазо универсалӣ аст. Ҳамаи 

усулҳои дигари татбиқ (татбиқи ҷазо, ҷаримаҳо ва ғ.) ихтиёрӣ мебошанд, зеро қонунгузор 

озодкунӣ аз ҷавобгарӣ ва ҷазоро иҷозат медиҳад. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки тартиб ва қоидаҳои 

татбиқи меъёрҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро танзим мекунанд, инчунин санксияҳои меъёрҳои 

ҷавобгарии ҳуқуқиро дар заминаи объективии функсияи ҷазо қарор медиҳанд. Қоидаҳои 

мурофиавӣ, инчунин қоидаҳои танзими ҷазо (ситонидан), таъсири дуруст ва зарурии 

функсияи ҷазои ҷавобгарии ҳуқуқиро муқаррар мекунанд. Функсияи ҷазои ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ аз ҷониби вазифаи ҳимояи қонун таъйин карда мешавад ва як қисми он мебошад. 

Дар тӯли мавҷудияти худ, он аз ду марҳила мегузарад - статикӣ ва динамикӣ. Асосҳои 

пайдоиши марҳилаи статикӣ қонуншиканӣ ва мавҷудияти меъёри ҳуқуқӣ мебошанд. 

Татбиқи марҳилаи динамикӣ аз фаъолияти мақомоти салоҳиятдор вобаста аст ва барои 

пайдоиши он санади ҳифзи ҳуқуқи мақомоти ваколатдор зарур аст. Нуқтаи ибтидоии 

татбиқи марҳилаи динамикӣ маҳкумкунӣ (маломат) аст. 

Ҳамин тариқ, функсияи ҷазои ҷавобгарии ҳуқуқӣ самти таъсири ҳуқуқии меъёрҳои 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба субъектҳои ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки ба принсипҳои 

ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки иборат аз маҳкумият, маҳрум сохтан аз хусусияти шахсӣ ё 
молумулкист, мебошад. 
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ФУНКСИЯИ ҶАЗОИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӣ 

Дар мақолаи  мазкур яке аз функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро мавриди таҳқиқ қарор медиҳем. 

Ҷавобгари ҳуқуқӣ намуди ҷавобгарӣ ё масъулияти шахс дар назди ҷомеа, оила, иттиҳодияҳо, коллективҳо 
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мебошад. Пеш аз ҳама дар ин мақола мафҳум ва хусусияти функсияи ҷазодиҳӣ, ки бо мақсади  татбиқи ҷазо 

амалӣ мешавад, таҳлил карда шудааст.  

Калидвожаҳо: Функсияи ҷавобгарии ҷиноятӣ, ҳифзи қонуни ҷиноятӣ, вазифаи ҷуброн, усулҳои татбиқ, 

механизми ҷазо, вазъи статикии ҷиноят, ислоҳи ҷинояткор, ҳукми суд, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тафтишоти 

объективӣ, маҳкумият, механизми ҷазо додани шахс. 
 

ФУНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
В данной статье исследуется одна из функций юридической ответственности. Юридическая 

ответственность — это форма ответственности человека перед обществом, семьей, ассоциациями, 
коллективами. И прежде всего в этой статье мы разберем понятие и сущность карательной функции, которая 
осуществляется с целью наложения наказания.  

Ключевые слова: функция уголовной ответственности, защита уголовного закона, функция 
компенсации, методы применения, механизм наказания, статический статус преступления, исправление 
правонарушителя, приговор суда, юридическая ответственность, объективное расследование, судимость, 
механизм наказания лица. 

 
FUNCTIONS OF LEGAL RESPONSIBILITY 

This article explores one of the functions of legal responsibility. Legal responsibility is a form of responsibility 
or responsibility of a person to society, family, associations, collectives. And first of all, in this article we will analyze 
the concept and essence of the punitive function, which is carried out with the aim of imposing punishment.  

Keywords: function of criminal responsibility, protection of criminal law, function of compensation, methods 
of application, mechanism of punishment, static status of a crime, correction of the offender, court sentence, legal 
responsibility, objective investigation, conviction, mechanism of punishing a person. 
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МАФЊУМ ВА ФУНКСИЯИ АЊДЊОИ БИРЖАВЇ 

 
Давлатзода Ф. С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ањди биржавї – созишномаи мутаќ обила оид ба гузашт кардани њуќуќ ва уњдадорињо 
дар муносибатњои савдои биржавї, ки дар рафти савдои биржавї аз љониби иштирокчии 
савдо ба даст меояд, бо тартиби муќарраршуда дар биржа ба ќайд гирифта мешавад ва дар 
шартномаи биржа дарљ мегардад. Ањдномањо дар њолате биржавї њисоб мешаванд, ки агар 
онњо ба моли дар Биржаи мазкур ба муомилот роњ додашуда байни аъзоёни Биржа ё 
намояндагони онњо дар маљлиси Биржа дар мўњлату тартиби муќарраркардаи ин ќонун, 
Оинномаи Биржа ва ќоидањои он баста шуда бошанд. Дар Биржа бастани ањдномањое 
иљозат дода мешаванд, ки тибќи Оиннома ва ќоидањои Биржа сурат мегиранд. Бастани 
ањдномањои биржавї ба шахсоне иљозат дода мешавад, ки мувофиќи Оинномаи Биржа ба 
ин кор роњ дода шудаанд. Ањдномањои биржавї дар маљлиси Биржа дар асоси ќоидањои 
савдои биржавї ва Регламенти Биржа, ки онро кумитаи Биржа (Шўрои директорон) тањия 
намуда, маљлиси умумии аъзоёни он тасдиќ кардааст, баста мешаванд. Мазмуни ањдномаи 
биржавї, ба истиснои номгўи мол, миќдор, нарх, макону мўњлати иљроиш ошкор карда 
намешавад. Ахбори мазкур фаќат бо талаби маќомоти дахлдори савдо дар бозорњои 
муташаккили мол, маќомоти тафтишотї ва ќарори суд дода мешавад. Ањднома аз лањзаи 
баќайдгирии он дар Биржа мувофиќи тартиби муќарраршуда басташуда њисоб меёбад.  
Тамоми бањсњое, ки оид ба ањдномањои биржавї ба вуљуд меоянд, барои њал кардан ба 
Њакамияти Биржа супурда мешаванд. Нуќтаи мазкур дар њолати зарурї њуќуќи ба суди 
иќтисодї ва ё суд мурољиат кардани тарафњоро баъди он ки имконияти Њакамияти Биржа 
дигар намонд, истисно намекунад.  

Агар аломатњоро ба таври васеъ тафсир кунем, пас мумкин аст аломатњои 
фарќкунандаи зерини ањдњои биржавиро номбар кунем:  
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а) љои бастани ањди биржавї биржа мебошад, ки функсияи ташкилкунандаи савдоро 
ба амал мебарорад;  

б) ањдњои биржавї метавонад танњо дар давоми савдои биржавї баста шавад, яъне дар 
он ваќте, ки биржа савдоро мегузаронад;  

в) ањдњои биржавї аз љониби иштирокчиёни савдои биржавї (дар биржаи фонди 
иштирокчии иљозатномадор) баста мешавад;  

г) ањдњои биржавї хислати ѓайринаќди дорад, яъне фурўшанда ва харидор муносибати 
бевосита намекунанд, бо њисоббаробаркунии клирингї ё маркази дар биржа амалкунанда 
сару кор доранд.  

д) номгўи муайяни объектњои савдои биржавї (асъор, ашёњо, ќоѓазњои ќимматбањо, 
њуќуќи молумулкї ва ѓ.) дар биржа ба муомилот гузошта шудааст, бо хислатњои сифатию 
шуморави стандартонї шудаанд;  

е) ањдњои биржавї дар шакли одии хаттї бо роњи мубодилаи њуљљатњо, чи њуљљатї ва 
чи электронї баста мешавад; протоколи ањди тартиб додаи биржа , унсури зарурии шакли 
ањдњои биржавї мебошад;  

ж) ањдњои биржавї танњо пас аз дар биржа ба ќайд гирифтан ба ќувваи ќонунї 
медарояд;  

з) муњлат, макон, тартиб ва тарзи иљрои ањдњо стандартї мебошад;  
и) иљроиши ањдњои биржавї берун аз биржа ба воситаи сохтори ваколатдоркардаи 

биржа (ташкилоти ќарзї, депозитари) дар асоси фењристи ањдњо ба амал бароварда 
мешавад;  

к) иљрои дахлдори ањдро биржа кафолат медињад; л)бањсњои дар байни иштирокчиён 
ва биржа, ки дар љараёни савдои биржавї ба амал омадаанд, одатан комиссияи арбитражи 
биржа ё судњои њакамї баррасї мекунанд.  

Амалиётњои биржавї созишномае эътироф мешавад, ки ба шартњои зерин љавобгў аст:  
а) агар он хариду фурўш, мањсулотсупорї ва мубодилаи мол,ки ба муомилоти савдои 

биржавї роњ дода шудааст ифода кунанд;  
б) агар ишти-рокчиёни он аъзои биржа бошанд;  
в) агар он дар муњлати рўзи ояндаи амалинамоии ањд ба биржа барои баќайдгирї 

пешнињод шуда бошад. Ањди дар биржа баќайдгирифташуда дар нотариат тасдиќ карда 
мешавад. 

Ањди биржавї – созишномаи мутаќобила оид ба гузашт кар-дани њуќуќ ва уњдадорињо 
дар муносибатњои савдои биржавї, ки дар рафти савдои биржавї аз љониби иштирокчии 
савдо ба даст меояд, бо тартиби муќарраршуда дар биржа ба ќайд гирифта мешавад ва дар 
шартномаи биржа дарљ мегардад.  

1. Бо тарзи бастан:  
а) тасдиќшуда – розигии иловагиро талаб намекунад. Доираи он инњоро дар бар 

мегирад: бастан, клиринг ва њисоббаробаркунї, иљрокунї. Ин ањдњо дар шакли хаттї ва 
электронї баста мешавад.  

б) тасдиќнашуда – шифоњї ё бо телефон, ки розигии иловагиро оид ба шартњо талаб 
мекунад.  

2. Бо иштироки миёнаравњои биржавї:  
а) бастани ањдњо бе иштироки миёнаравњо бевосита миёни фурўшанда ва харидор. Ин 

дар ваќти бастани ањд миёни дилер ва дар савдои телефонї метавонад љой дошта бошад;  
б)  ањдњо ба воситаи миёнаравњо, пеш аз њама бо воситаи брокерњо — брокер ба 

фурўшанда харидор пайдо мекунад ва баръакс (бозори ѓайрибиржавї). 
Дар биржа бошад фурўшанда ва харидор брокерњои худро, ки манфиати онњоро 

намояндагї мекунанд, доранд. Бисёртар дар биржа алоќаи брокер ва дилер миёнаравии 
дукарата хос аст. Брокерњо аз муштариёни худ фармоиш ба фурўш ва харид ќабул мекунанд, 
аммо на байни худ, балки бо дилерон мукотиба мекунанд. Дилер аз фурўшанда молро 
гирифта ба харидор мефиристад, пулро аз харидор гирифта ба фурўшанда медињад.  

3.Дар вобастагї аз вазъи муштарї:  
а) яклухт — бо супориш ва манфиатњои институтсионалї амалї мешавад. 
Инљо мањдудиятњо барои чунин манфиатњо ба назар гириф-та мешавад, масалан 

фондњои ѓайрибуљетї метавонанд танњо бо ќоѓазњои ќимматноки давлатї ањд банданд;  
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б) чакана – барои шахсони воќеї, яъне сармоягузорони инфиродї.  
Намудњои ањдњои биржаи фондї:  
1. Кассавї – фавран иљро карда мешавад ё пас аз се рўзи бастан.  
2. Муњлатнок – фурўшанда уњдадор мешавад ќоѓазњои ќимматнокро дар муњлати 

муќарраршуда супорад, харидор бошад, бо шартњои ањд ќабул намуда пардохт намояд. Дар 
Биржа ањдномањо ба молњои наќд (воќеї) ва ба мўњлатњои муайян (ањдномањои мўњлатнок 
ва фючерї) баста мешаванд.  

Ањдномањо бо моли наќд:  
а) ањдномањо бо моли наќд бо маќсади хариду фурўши моли мушаххас баста 

мешаванд;  
б) ањдномањо бо моли наќд метавонанд ба низоми зайл баста ша-ванд: дар асоси 

муоинаи пешакии мол; аз намуди зохирї; аз рўи маълумотњои фурўшанда, миёнарав, 
экспертизаи биржавї; бе муоинаи пешакии мол; аз рўи намунањо; аз рўи стандартњо; аз рўи 
шарти сифати миёна ва ё минималии мол; шарти пешнињоди моли мушаххас њангоми ворид 
шудани он ба муомилоти Биржа дар асоси Оинномаи Биржа муайян карда мешаванд;  

в) ањдномањо бо моли наќд бо роњњои зайл баста мешаванд: ба моле, ки њангоми 
хариду фурўш дар њудуди Биржа, иморатњо (анборњо)-и он воќеъ аст ё дар рўзи хариду 
фурўш то ба итмом расидани маљлиси Биржа ба Биржа ворид мешаванд, дар сурате ки 
фурўшанда дар бораи ин то оѓози хариду фурўш иброз намояд ва бо њуљљатњои дахлдор 
тасдиќ кунад; ба моле, ки њангоми бастани ањднома дар роњ буда, инро мављудияти 
њуљљатњои дахлдор тасдиќ мекунад; ба моли њамлу наќлшуда ва омодаи њамлу наќл; ба моли 
минбаъда ё шартномаи расонидани мол; ањднома бо моли наќд вобаста ба раѓбати мизољ 
бо иљроиши минбаъдаи он баста мешавад: мувофиќи нархе, ки дар лањзаи бастани ањднома 
ба ќайд гирифта шудааст; мувофиќи нархи ахборї, ки дар лањзаи оѓозу анљоми Биржа ба 
ќайд гирифта шудааст; аз рўи нархи ахборї, ки дар Биржа пеш аз рўзи (мархилаи) 
муайяншудаи Биржа нашр шудааст. Биржа ва рўзи он ќаблан дар шартнома ќайд карда 
мешаванд ё дар доираи марњилаи махвшавї мувофиќи хоњиши харидор ё фурўшанда 
вобаста ба шартњои муоњида интихоб мегарданд. Рўзи (марњилаи) Биржа муддатест, ки дар 
он муќаррар кардани нарх ва нашри бюллетени Биржа сурат мегирад.  

Дар њолати дар рўзи таъйиншуда набудани нархи ахбори њисобу китоб мувофиќи 
нархе сурат мегирад, ки пеш аз рўзи барњамхурї ва дар рўзи нархмонї нашр шуда буд. Агар 
нархмонии моле, ки дар муоњидаи Биржа сабт шуда, дар зиёда аз се рўзи биржавї то рўзи 
барњамхурї ба ќайд гирифта нашудааст, њисобу китоб мувофиќи созишномаи тарафњо 
сурат мегирад ва агар ба чунин маќсад ноил нашаванд, њисобашонро мувофиќи нархи 
муќарраркардаи Њакамияти Биржа якљоя бо Комиссияи нархмонї баробар мекунанд; д) 
њангоми муомилоти молу навъи молњо дар Биржа, ки дар он нархашон муќаррар мегардад, 
ањдномањо аз рўи онњо мувофиќи нархи ахборї дар асоси нархњои ахбории молњои асосї ва 
гузашту изофа ба онњо бо сабаби таѓйири сифати миёнаи моли асосие, ки дар Биржа 
нархгузорї мегардад, баста мешаванд. Гузашту иловаро барои молњои бозоргир Комиссия 
оид ба сифат ва стандартњои биржавї вобаста ба тавсифоти муќоисавии сифатии молњо дар 
асоси стандартњои давлатї ё стандартњои Биржа таъйин на муќаррар мекунад. Ба молњое, 
ки ба Биржа ањёнан пешнињод мешаванд, гузашту иловањо мувофиќи созишномаи тарафњо 
таъйин мегардад;  

е) нарх дар ањдномањо барои моли наќд аз рўи вазни холиси мол (нетто) ё вазни мол 
бо ќуттияш (брутто) таъйин мегардад;  

ж) вобаста ба таќсими харољоти наќлиёт ањдномањо бо моли наќд бо нархи «франке» 
- шањри Биржа ё макони дигари доду гирифти мол амалї мегарданд. Муайян намудани 
нархњо бо шарти «франке» чунин маъно дорад, ки њамлу наќли моли харидашуда то макони 
таъйиншуда бояд аз њисоби фурўшанда пардохта шавад. Шарти расондани мол дар 
муоњидањои типии биржавї муайян карда мешаванд. Дар дои-раи мазкур нархњои «сиф», 
«фоб» ва нархњои дигаре, ки системам «Инкотермс» пешбинї намудааст, истифода 
мешаванд.  

з) њангоми бастани ањднома ба моли оянда бо назардошти ваќти молфиристонї њар як 
тараф њуќуќ дорад, ки аз ваќти бастани ањднома то ваќти муайян кардани Биржа нисбати 
мўњлати иљрои он ба Биржа мувофиќи нархњои амалкунанда моли худро фурўшад, агар 
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шарти дигаре ба инобат гирифта нашуда бошад: ањднома оид ба фурўши муоњидаи яке аз 
тарафњо бояд њатман дар Биржа ба ќайд гирифта шавад ва бо ќайди супориш ќонунї 
гардад;  

и) харољоти нигоњ доштани молро дар иморатњое, ки ба Биржа мансубанд, то фурўхта 
шуданаш фурўшанда мепардозад ва баъди фурўши мол, агар шарти дигареро муоњида ба 
инобат нагирифта бошад, харидор мепардозад;  

к) барои таъмини боэътимодии њисобу китоб аз рўи ањдномањо бо моли наќд њар ду 
тараф њангоми баќайдгирии ањднома ба Палатаи њисобї њаќќи амонатро, ки њаљми онро 
Биржа дар њаљми фоиз аз арзиши ањднома муќаррар кардааст, мепардозанд.  

л) агар Биржа иморатњои дахлдор дошта бошад, фурўшанда молеро, ки мувофиќи 
муоњида барои супоридан муќаррар шудааст, ба замонат мемонад;  

м) њангоми таѓйир ёфтани конъюнктура ва нисбати мизољон беэътимод њаљми њаќќи 
замонат бо ќарори кумитаи Биржа (Шўрои директорон) зиёд шуда метавонад;  

н) њаќќи пулии замонати фурўшанда баъди ба иљро расидани ањднома (супурдани мол 
ё додани њуљљатњои таќсимкунандаи мол) ба ў баргардонда мешавад. Њаќќи замонати 
харидор њангоми сурат гирифтани њисобу китоби охирин оид ба ањднома бо фурўшанда ба 
нисбат гирифта мешавад. Дар њолати амалї нагардидани ањднома њаќќи замонатї ба 
харидор баргардонда мешавад. Дар баробари ин њаќќи суѓурта мувофиќи ќарори 
Њакамияти Биржа метавонад ба маќсадњои зерин истифода шавад: барои пўшондани 
харољоте, ки дар натиљаи муоњидаро иљро накардани яке аз тарафњо ба вуљуд меояд; 
баробар кардани фарќи байни нархњое, ки дар натиљаи бекор гардидани муоњида ба вуљуд 
меояд; додани љаримаи ањдшиканї; додани љарима;  

о) дар њолате, ки яке аз тарафњо маблаѓи замонатро дар ваќташ напардозад, 
Њакамияти Биржа ба дидани чорабинињо оид ба барњам додани ањднома њуќуќ дорад.  

Ањдномањои мўњлатнок (фючерї);  
а) ањдномањои мўњлатнок одатан на бо маќсади хариду фурўши мол, балки бањри 

суѓуртаи ањднома бо моли наќд ё дар рафти аз нав фурўхтан ё баъди бекор шудани ањднома 
гирифтани фарќияте, ки дар рафти таѓйири нарх ба вуљуд меояд, баста мешаванд;  

б) ањдномањои мўњлатнокро аъзоёни Биржа мувофиќи тартиби муќарраркардаи 
Биржа барои доираи муайяни молњо баста метавонанд. Ќабул кардани молњоро ба 
муомилоти Биржаи мўњлатнок ќоидањои Биржа муайян мекунанд;  

в) ањдномањои мўњлатнок аз рўи шартњои стандартие, ки Биржа тањия намуда-аст, 
баста мешаванд ва бар хилофи он танњо дар њолатњое, ки ќонун иљозат додааст, амал кардан 
мумкнн аст.  

Шартњои типиро Биржа барои њар як навъи моле, ки ба муомилоти фаврии Биржа 
ќабул шудааст, муќаррар мекунад;  

г) муоњидаи стандартї объекти ањдномаи мўњлатнок мебошад, ки он бо назардошти 
миќдори муайяни моли дорои сифати миёнаи аз меъёр на он ќадар дур ва бо шарти муайяни 
пардохти харољоти наќлиёт (одатан бо шарти «франко»-шањр-анбори Биржа) фиристода 
мешавад. Ањдномањои мўњлатнок фаќат аз рўи миќдори мол, воњиди мухтассари 
муќарраршудаи ањднома, яъне аз рўи миќдори муайяни муоњидањои стандартї баста 
мешаванд;  

д) ањдномањои мўњлатнок мувофиќи нархњои муќарраркардаи Ќонун бекор шуда 
метавонанд;  

е) њангоми супурдани моле, ки аз рўи сифаташ ба моли асосии муоњидаи типї мувофиќ 
нест, фурўшанда ба нархи њисоботи муоњида гузашт - иловаро пешнињод мекунад ё мегирад. 
Гузашт ва иловањоро Биржа нисбати тамоми молњое, ки ба муомилоти мўњлатноки 
(фючерии) Биржа роњ дода шудаанд, муќаррар мекунад;  

ж) мўњлати бекоркуниро оид ба ањдномаи мўњлатнок бо ризоияти тарафњо дар асоси 
мўњлатњои типие, ки Биржа барои њар як муоњидаи типї муќаррар кардааст, муайян 
менамояд. Мўњлати бекоркунї њамчун давраи муайяни ваќт барои оянда (моњи муайян, 
дањаи муайяни моњ ва ѓ.) муќаррар карда мешавад. Аз мўњлати муайянкардаи Биржа то 
фаро расидани мўњлати бекоркунї ањдномањои мўњлатнок дар марњалаи мазкур аз эътибор 
соќит дониста мешаванд;  
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з) њангоми гузаронидани амалиёт дар Биржаи мўњлатнок (фючерї) ќоидањои Биржа 
њаљм, мўњлату тартиби гузаронидани њаќќи аъзогии ибтидої ба Палатаи њисобї ва дар 
њолати њаракати номаќбули нарх њаќќи замонатї муќаррар мегардад. 

Њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо оид ба ањди биржавї дар ќарордоди биржавї муќаррар 
карда мешавад. Брокер– Фурўшанда уњдадор аст, мўњлати ќайдкунї ва баќайдгирии 
ќарордодњои биржавиро риоя кунад, ки мувофиќи ќоидаи савдои биржавї ва ќарордоди 
биржавї муќаррар шудааст, иљрои ќарордодро ба манфиати Фурўшанда њамроњї кунад. 
Брокер – Фурўшанда њуќуќ дорад, ки дар њалли масъала оид ба пардохти љарима дар њолати 
вайрон намудани муњлати пардохти мол аз љониби Фурўшанда ташаббус нишон дињад.  
Фурўшанда уњдадор аст, ки моли биржавиро бо тартиб ва шартњои муќаррарнамудаи 
ќарордоди биржавї расонад ва дињад. Фурўшанда ба сифати мол љавобгар аст ва дар 
њолати номувофиќии хосияти сифати моли биржавї ба шартњои ќарордоди биржавї дар 
ваќти додан ба Харидор уњдадор мешавад, ки зарарро (бо талаби харидор) дар намуди иваз 
намудани мол ё паст кардани нархи он пардохт намояд. Фурўшанда уњдадор мешавад бо 
дархости харидор ва аз њисоби он, дар гирифтани њуљљатњои иловагї, ки мумкин аст ба 
харидор барои содирот карданимоли биржавї даркор шавад, ёрї расонад. Брокер – 
харидор уњдадор аст, мўњлати ќайдкунї ва баќайдгирии ќарордодњои биржавиро риоя 
кунад, ки мувофиќи ќоидаи савдои биржавї ва ќарордоди биржавї муќаррар шудааст, 
иљрои ќарордодро ба манфиати харидор њамроњї кунад. Брокер – харидор њуќуќ дорад, ки 
дар њалли масъала оид ба пардохти љарима дар њолати вайрон намудани муњлати расондани 
мол аз љониби Фурўшанда ташаббус нишон дињад. Харидор уњдадор аст, ки моли 
биржавиро бо тартиб ва шартњои муќаррар намудаи ќарордоди биржавї пардозад ва њама 
харољотро, ки ба гирифтани њуљљати иловагї бо дархости худи ў алоќаманд аст супорад.  
Брокер –Фурўшанда ва Брокер –Харидор уњдадоранд дар муњлати муайяннамудаи 
шартнома пас аз гирифтани њама гуна хабар, нишондаод ё њуљљати дигар, ки ба иљро 
намудани ќарордоди биржавї шањодат медињад, ё таъсир мерасонад ё имконияти 
таъсиррасониро дорад, зуд дар ин бора ба биржа ва контрагент хабар дињад ва њуљљатњои 
нишондодашударо дињад. Хељ яке аз тарафњо њуќуќ надоранд бе розигии хаттии тарафи 
контрагент мувофиќи ќарордоди биржавї уњдадорињои худро ба шахси сеюм дињад. Њар як 
тараф њуќуќ дорад аз иљрои ќарордоди биржавї даст кашад, аммо танњо бо розигии тарафи 
дигари ќарордод. Дар мавриди ба мувофиќа омадани тарафњо оид ба ќатъи ќарордоди 
биржавї, уњдадоранд дар ин бора биржаро дар шакли хаттї, чун ќоида дар давоми 2 њафта 
то фаро расидани санаи расондани моли биржавї огоњ созанд. Инчунин дар ќарордоди 
биржавї љавобгарии тарафњои ќарордод пешбинї карда мешавад. Намояндаи кумитаи 
биржавї (Шўрои директорон) њуќуќ доранд барои вайрон намудани ќоидаи савдои 
биржавї нисбати иштирокчиёни љамомади биржавї санксияњои зеринро татбиќ намоянд: 
дар њаљми муќаррар намудаи Биржа м банданд; айбдорро аз љамомади биржавї берун 
кунанд; гунањкорро муваќќатан ё якумра аз њуќуќи пешбурди савдо дар Биржаи мазкур 
мањрум созанд; гунањкорро аз њуќуќи фурўши моли мазкур дар љамомади биржавии мазкур 
мањрум созанд; баргардондани гарави гузошташударо боздорад; молњое, ки дар биноњои 
ба биржа тааллуќдошта нигоњ дошта мешаванд, њабс кунад. 

 

АДАБИЁТ 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи биржаи молї ва савдои биржавї» аз 23 декабри соли 1991 // 

Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj.  
2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќоѓазњои ќимматнок» аз 28 июни соли 2011 // Манбаи дастрасї: 

URL: http://www.adlia.tj. 

3. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1999, №6, 

мод. 153, мод. 154; с. 2001, №7, мод. 508; с. 2002, №4, қ. 1, мод. 170; с. 2005, №3, мод. 125; с. 2006, №4, мод. 

193; с. 2007, №5, мод. 356; с. 2010, №3, мод. 156; №12, қ. 1, мод. 802; с. 2012, №7, мод. 700;  №12, қ. 1, мод. 
1021; с. 2013, №7, мод. 504;  Ќонуни ЉТ аз 18.03.2015 с., № 1178. 

4. Рањимзода М.З. Проблемањои мубрами њуќуќи соњибкории Љумњурии Тољикистон. Душанбе, «Дониш», 
2019. 228 с. 

5. Сангинов Д.Ш. Мирзоев П.З. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Душанбе: 
«Андалеб-Р». 2015. 600с. 

6. Шонасридинов Н., Нодиров Ф.М. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Васоити таълимӣ. Қисми 1. Душанбе: Прогресс, 
2009.473с. 

http://www.adlia.tj/


238 
 

7. Чалдаева, Л.А. Фондовая биржа. Организационно-управленческие структуры /Л.А. Чалдаева - М.: 
Экзамен, 2011. 320 с. 

8. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-
М, 2013.  270 с. 

9. Резго Г.Я. Биржевое дело: учебник / Г.Я. Резго, И.А.Кетова ; Под ред. Г.Я.Резго. - 2-е изд., перер. и доп. - 
М. : Финансы и статистика, 2012. - 288 с. 

10. Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати Ҷумҳурии Тоҷикистон.Васоити таълими // Душанбе “ЭР-
граф”, 2014. .329 с. 

11. Нодиров Ф.М., ва Боев М.Ф. Ҳуқуқи биржавї. Васоити таълимї// 2012. 150 с. 
 

МАФЊУМИ АЊДЊОИ БИРЖАВЇ 

Дар маќолаи мазкур љанбањои асосии танзими ҳуқуқии ањдњои биржави, фаъолияти касбӣ ё худ 

миёнаравӣ дар бозори қоғазҳои қимматнок, наќш, маќсад ва вазифањои функсионалии иштирокчиёни ањдњои 
биржави тањлил шудаанд.  

ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК 
В настоящей статье проанализированы основные аспекты правового регулирования биржы, 

профессиональная деятельность или посредничества на рынке ценных бумаг и их роль, цель и 
функциональные задачи в биржевые сделки.  
 

LEGAL REGULATION OF BROKERAGE ACTIVITIES IN THE EXCHANGE 
This article analyzes the main aspects of legal regulation of the exchange, professional activity or mediation in 

the securities market and their role, purpose and functional tasks.  
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МАФҲУМ ВА АЛОМАТИ ҶИНОЯТҲО ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ НАҚЛИЁТ 

 

Сайдамиров Љ.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ташаккулёбии давлати ҳуқуқбунёд дар омилҳое, ки бо тағйиротҳои ҳаёти иқтисодӣ, 
сиёсӣ, иҷтимоии ҷамъият алоқаманд мебошад, ба вуҷуд меояд. Аз як тараф, ҷудонопазирии 
ҷамъиятҳои шаҳрвандӣ ҷараёни бунёди муносибатҳои навро байни давлат ва ҷамъият 
мушкил мегардонад ва аз тарафи дигар бошад масъулият барои бунёди муносибатҳои нав 
байни давлат ва шахсият ба мақомотҳои давлатї вогузошта шудааст. Дар ҳолатҳои мазкур 
сифати кор, касбият, қонунияти фаъолияти шахсони мансабдор аз истилоҳњое, ки дар 
мамлакат гузаронида мешавад, вобастагӣ дорад. Пеш аз он ки мо ҷиноятҳоро дар соҳаи 
нақлиёт дида бароем сараввал мо бояд ба таърих ва нақши нақлиёт дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва манфиатнокии онро ба ҷомеа таҳлил намоем. Нақлиёти Тоҷикистон қисми 
ҷудонашавандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ аст. Аз лиҳози он, ки дар марҳилаи нави таърихии 
рушди иқтисодиёти кишвар инфрасохтори вуҷуддоштаи нақлиётӣ ба таъмини вазифаҳои 

стратегии рушди иқтисодиёт дар мавриди интиқоли дохилию берунӣ мутобиқат надошт, 
зарурати муайянсозии тамоюли рушди инфрасохтор дар ҳамбастагӣ бо дигар вазифаҳои 
стратегии тараққиёти мамлакат пеш омад. Маҷмааи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан, ҳавоиро муттаҳид сохта, хоҷагии роҳҳои 
автомобилгардро дар бар мегирад. Вобаста ба шароити хоси табиӣ-иқлимии ҷумҳурӣ, ки 93 
фоизи масоҳати онро кўҳҳо ишғол мекунанд, нақлиёти автомобилӣ нисбат ба дигар 
воситаҳои нақлиёт дорои бартарияти муҳими стратегӣ, хусусан дар самти таъмини 
интиқоли мунтазами дохилӣ ва фарогирии ҳамаи минтақаҳои мамлакат мебошад. 
Инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба савдои дохилӣ ва хориҷӣ 
буда, омили асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзитии байналмиллалии 
кишвар мансуб меёбад. Бинобар ин, аз марҳилаи аввали соҳибистиқлолӣ роҳбарият ва 
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Ҳукумати ҷумҳурӣ масъалаи ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистонро яке аз 
авлавиятҳои рушд муайян намуда, дар доираи Стратегияи аз бунбасти коммуникатсионӣ 
баровардани Тоҷикистонро муайян намуданд, ки он дар Паёми ҳарсолаи Асосгузори сулњу 

вањдати миллї – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ мегардад[1].  Стратегияи мазкур ду самти асоси фаъолияти 
соҳаро дар бар мегирад:  
1. Ташаккули  шабакаи ягонаи роҳҳои автомобилгарди дохили кишвар ва пайваст 

намудани он ба шоҳроҳҳои байналмилалӣ; 
2. Њамроҳ шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсия ва Созишномаҳои байналмилалӣ 

оид ба равобити нақлиётӣ.   
Дар даҳ соли охир ҷиҳати раҳо ёфтани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ ва 

баромадан ба бандарҳои обии ҷаҳонӣ 23 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ карда 
шудааст. Дар натиҷа 1650 километр роҳҳои мошингард таҷдиду бунёд гардида, 109 пул ва 
27 километр нақб сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. Ҳоло дар соҳаи нақлиёт 
11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ шуда истодааст. Маврид ба зикр аст, ки тӯли 
солҳои истиқлолият дар соҳаи нақлиёт роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 34 созишномаи 
дуҷониба бо 9 давлатҳои аъзоҳои ИДМ ва 7 давлати Осиёи Марказию Аврупо имзо намуда, 
ба 27 созишнома ва 7 Конвенсияи байналмилалӣ дар доираи 11 ташкилот шомил шудааст. 
Татбиқи созишномаҳои дуҷониба дар соҳаи интиқоли байналмилалии бору мусофирон 
бидуни монеа амалӣ гардида, талаботҳои Созишномаҳо ба таври комил иҷро мегарданд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо алъон ба 9 конвенсия ва созишномаҳои 
байналмилалӣ ба таври расмӣ ҳамроҳ шудааст. Яке аз проблемаҳо ин ҷавобгарӣ барои 
вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт аст, ки дар 
давоми солҳои тӯлони боқї мондааст. Зарурати муқаррар кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт аллакай 

дар охири асри XIX ва аввали асри XX ҳангоми сабти садамаҳои нақлиётӣ, ва муқаррар 

кадани оқибатҳои вазнини он яъне марги инсон ва дигар зарарҳои вазнин ба вуҷуд 
омадааст. Бо пайдоиши як мошини механикӣ намуди нави муносибатҳои иҷтимоӣ ба миён 
омад ва дар натиҷа зарурати тадбирҳои махсус барои танзими онҳо ба вуҷуд омад, зеро 

қисме аз ин равобитҳо бо ҷароҳатҳои шадид ва марги шадид алоқаманд буданд. Бо 
дарназардошти шумораи афзояндаи воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои кишварамон, мо 
шумораи бештари ҳодисаҳо ва садамаҳои нақлиётиро, ки аксар вақт оқибати марговар 
доранд, мебинем [2]. Барои вайрон кардани қоидаҳо ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, 
қонунгузор ду намуди ҷавобгариро пешбинӣ кардааст. Агар кирдори барои ҷамъият 
хавфнок бошад, зарар ба саломатӣ дар дараҷаи сабук ва миёна расонида шуда бошад, шахс 
ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. Дар ҳолати расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ 
ё ба марги ҷабрдида оварда расонад, ҷавобгарии ҷиноятӣ ба вуҷуд меояд. Объекти таҳқиқот 
танзими ҳуқуқи ҷиноятӣ дар бораи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи 
воситаҳои нақлиёт мебошад. Мавзӯи таҳқиқот муқаррароти Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоқикистон, ки масъулиятро барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи 
воситаҳои нақлиётро муқаррар мекунад, дигар муқаррароти қонунгузории ҷиноӣ ва дигар 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи бехатарии 

истифодаи воситаҳои нақлиётро танзим мекунад. Таҳқиқоти илмӣ оид ба проблемаи 
таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки заминаи илмии муқовимат бо ҷиноятҳо дар соҳаи  
истифодабарии воситаҳои нақлиёт асосан дар замони шӯравӣ гузошта шуда буд. Ҳамин 
тавр, ҳангоми омӯхтани ин мавзӯъ дар ҷараёни омӯзиш аз сарчашмаҳои чунин муалифон ба 
монанди А.И. Рарог, Н.Ю. Исоев бо дарназардошти дигаргуниҳои сершумор дар 
қонунгузорӣ  истифода бурда метавонем. Аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тиҷикистон 
танзими ҳуқуқии истифодаи воситаҳои нақлиётро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 
декабри соли 1997 "Дар бораи нақлиёт" танзим мекард, ки аз 14 майи соли 1999 аз эътибор 
соқит карда шуд баъд аз он, ќонуни ЉТ "Дар бораи нақлиёт" 29 ноябри соли 2000 тањти № 
22 ќабул карда шуд. Њоло бошад,  Ќонуни кодификатсияшуда (Кодекс) наќлиёти ЉТ аз 2 
апрели соли 2020, тањти №1689 ќабул карда аз 18 боб ва 138 модда иборат буда, мавриди 
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танзими муносибатњои љамъияти ва тартиби амалисозии фаъолиятро дар соњаи наќлиёти 
автомобили ќарор дорад [3]. Кодекси ҷиноятии Ҷуҳурии Тоҷикистон ҳоло амалкунанда, ки 
аз 21 маи соли 1998 таҳти №574 қабул карда шудааст, дар боби алоҳида яъне дар боби 23 

“Ҷиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт” бахшида шуда, 11 
моддаро дар бар мегирад ва ҷиноятҳо дар соҳаи истифодаи воситаҳои нақлиёт ба 
вуҷудомадаро танзим мекунад. Мисол: таҳлил моддаи 211 Вайрон кардани қоидаҳои 
бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ [4]; Объекти ҷиноят ин 
муносибати ҷамъиятие мебошад, ки бехатарии ҳаракат ва ё истифодабарии нақлиётро 
таъмин мекунад. Ҳаёт ва ё саломатии инсон ба сифати объекти иловагӣ дониста мешавад. 
Предмети ҷинояти мазкур воситаҳои нақлиёте, шуда метавонад, ки дар диспозитсияи м.211 
КҶ ҶТ қайд шудааст (нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ) [5]. Дар зери мафҳуми “нақлиёти 
роҳи оҳан” ҳамин воситаҳои нақлиёте фаҳмида мешавад, ки дар релс ҳаракат мекунанд, 
ҳамчунин ба ин намуди воситаҳои нақлиёт роҳҳои даромадгоҳи ташкилотҳои истеҳсолӣ, 
роҳҳои оҳани камбари таъйиноташон махсус дохил мешаванд. Ба ин воситаҳои нақлиёт 
локомотив, тепловоз ва ғайраҳо дохил мешаванд. Нақлиёти ҳавоӣ ин ҳамаи авиатсияи 
гражданӣ (шаҳрвандӣ) ва ҳамаи воситаҳои ҳавопаймоие мебошанд, ки таъйиноти 

мусофиркашӣ ё боркашии шаҳрвандӣ доранд. Ба ин гурӯҳ воситаҳои нақлиёти ҳавоӣ дохил 
мешаванд: самалётҳо, вертолётҳо, планеру дережаблҳо, аэростатҳо ва ғайраҳо. Тобеияти 
идоравии воситаҳои нақлиёти дар боло нишондодашуда аҳамият надорад. Ба нақлиёти обӣ 
ҳамаи киштиҳои худгард, новобаста аз тобеъияташон ва бо бақайдгирии дар обанборҳо ё 
бандарҳои баҳрӣ тиҷоратӣ дохил мешаванд. Воситаҳои нақлиёти обие, ки худгард нестанд, 
лекин ба воситаи санадҳои меъёрии идоравӣ ба нақлиёти обӣ дохил карда шудаанд, 
предмети ҷинояти мазкур шуда наметавонанд. Киштиҳои ҳавоӣ, ҳарбӣ предмети ин 
ҷиноятро ташкил намекунанд, лекин вайрон кардани бехатарии ҳаракат ва истифодаи 
чунин воситаҳои нақлиёт аз рӯи м.390 КҶ баҳо дода мешавад. Бехатарии фаъолияти 
автомашина, трамвай, троллейбусҳо ё дигар воситаҳои механикии аз тарафи м.212 КҶ ҳифз 
карда мешавад. Тарафи объективии ҷинояти мазкурро амалҳои зерин дар бар мегирад:  
- вайрон кардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ё обӣ; 
- вайрон кардани қоидаҳои бехатарии истифодаи воситаҳои нақлиёти номбаршуда; 

- расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии одам ё ба миқдори калон расонидани 
зарар ба амволи он: 

- алоқаи сабаби байни кирдор ва оқибатҳои ба ҷамъият хавфнок. 
Диспозитсияи моддаи мазкур аз рӯи хусусияташ бланкетӣ мебошад. Дар он сухан дар 

бораи вайрон кардани қоидаҳои махсуси бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт меравад. 
Худи ин қоидаҳо бошанд, дар меъёрҳои ҳуқуқие ҷойгир шудаанд, ки фаъолияти воситаҳои 
нақлиёти дар боло зикршударо ба танзим медароранд[6]. 

Ҳамаи санадҳои меъёрӣ идоравиро  ба чор гурӯҳи асосӣ тақсим кардан мумкин аст: 
- ба тартиб даровардани бехатарии ҳаракат; 
- ба тартиб даровардани бехатарии истифодабарӣ; 
- ба тартиб даровардани бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт; 
- меъёрҳои ба тартиб даровардани иҷозати шахсон ба кор. 

Қоидаҳои бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт дар меъёрҳои ҳуқуқии идоравӣ ба 

таври гуногун ифода ёфтаанд. Як гурӯҳи санадҳои меъёрӣ идоравӣ навиштаҷоти қатъӣ  
бошанд, гурӯҳи дигарашон навиштаҷоти қатъии манъкунӣ доранд. Вайрон кардани 
санадҳои меъёрӣ идоравии дар боло номбаршуда ҷавобгарии ҷиноятиро оид ба ин модда 
ба вуҷуд меоварад. Дар баъзе санадҳои меъёрӣ-идоравӣ ба ғайр аз навиштаҷот ва манъкунӣ 
боз тавсият дода мешавад. Онҳо ҳатмӣ намебошанд ва иҷро накардани чунин тавсияҳо 
таркиби ҷинояти мазкурро ташкил намекунанд [7]. Байни қоидаҳое, ки бехатарии ҳаракат 
ва истифодаи нақлиётро таъмин менамоянд, баъзе аз онҳо характери умумӣ доранд, дигар 
намуди қоидаҳо бошанд, характери мушаххас. Мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд 
ҳангоми баррасии ин намуди ҷиноят бояд ҳардуи қоидаҳоро ба инобат гиранд. Кирдори ба 
ҷамъият хавфноки содиршуда ҳамон вақт таркиби ҷиноятро ташкил мекунад, ки он 
қоидаҳои дар меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷойдоштаро вайрон мекунад. Вайрон кардани чораҳои 
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эҳтиётии умумии қабулшуда таркиби ҷиноятро ташкил намедиҳанд. Зеро ҳангоми вайрон 
кардани қоидаҳои ҳаракат ва истифодаи нақлиёт, мақомоти тафтишотӣ ва суд вуҷуд 
доштани ҷиноятро бо ибораҳои “чораҳои эҳтиётиро надидааст”, “асосҳои чораҳои 

заруриро пешбинӣ накардааст” ва ғайра асоснок карда наметавонанд. Аз рӯи ҳар як 
парванда бояд аниқ муайян карда шавад, ки кадом қоида вайрон карда шудааст ва шахси 
гунаҳгор вазифадор буд, ки ин қоидаро риоя кунад. Дар зери мафҳуми “вайрон кардани 
қоидаҳо”, ки дар моддаи мазкур гуфта шудааст, гунаҳгорона содир кардани ҳаракатҳое, ки 
ба танзими ҳуқуқии бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва нақлиёти 
обӣ зидбуда ё ки иҷро накардани қоидаҳои бехатари фаҳмида мешавад. Вайрон кардани 
қоидаҳои дар қонун пешбинишуда бо роҳи беҳарактӣ содир мешавад. Аз руи беҳарактӣ 
вайрон кардани қоидаҳои номбаршуда фақат дар он ҳолат ҷавобгарии ҷиноятиро содир 
кунад. Ин ӯҳдадорӣ дар санадҳои меъёрӣ-идоравӣ муайян карда шудааст. Зеро барои ба 
ҷавобгарии ҷинояти аз рӯи беэҳтиёти ҷалб намудани субъекти ҷиноят ҳамчун як қисми 
таркибии низоми муносибатҳое, ки бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиётро таъмин 
менамуд, чунки фаъолияти вай барои таъмини бехатари дар нақлиёти роҳи обӣ ва 
авиатсияи гражданӣ равона карда шудааст. Бо баробари вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат 
дар қонун, дар барои вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нақлиёти номбаршуда сухан 
меравад. Мафҳуми “истифодабарии нақлиёт”  аз мафҳуми “ҳаракат” васеътар мебошад. 
Агар раванди ҳаракати воситаи нақлиёт аз истифодабарии он ҷудонашаванда бошад, 
истифодабарии воситаи нақлиёт бе раванди ҳаракат ҳам (масалан, ҳангоми истгоҳ, давраи 
тайёрии пеш аз парвоз ва ғайра) вуҷуд дорад. Вайрон кардани қоидаҳои истифодаи нақлиёт, 
ки ба бехатарии он алоқаманд нест, таркиби ин ҷиноятро ташкил намекунад[8]. Дар қонун 
ду намуди зарар пешбинӣ шудааст: зарари ҷисмонӣ ва моддӣ. Тибқи қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон расонидан ба саломатии инсон зарари вазнин ё миёна  
мувофиқи м.м. 110 ва 111 КҶ пешбини шудааст. Зарар ба миқдори калон ворид намудани 
мафҳуми баҳодиҳӣ мебошад. Дар зери мафҳуми зарар ба миқдори калон расонидан ҳам 
зарари моддии расонидашуда ва ҳам зарар ва фаъолияти мӯътадили ҳаракат воситаҳои 
нақлиёти номбаршуда фаҳмида мешавад. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқовимат бо 
љиноятњое, ки њангоми истифодаи воситањои наќлиёт ба вуљуд меоянд бояд аз ҷониби як 
ќатор шохаҳои ҳокимият дарк карда шаванд. Бояд барномаҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва 
маҳаллӣ вобаста ба муқовимати љиноятњои наќлиётї қабул карда шаванд. Ҳамин тавр, дар 
таҳқиқоти мазкур масъалаҳои мафҳуми љиноятњо дар соњаи наќлиёт, таҳлили намудҳои 
бандубасти љиноятњои наќлиётї, баррасии проблемањои мављудбуда дар љиноятњои 
наќлиётї, ҷанбаҳои қонунгузорӣ, ҳуқуқтатбиқкунӣ ва ташкилотии муқовимат ба љиноятњо 
дар соњаи наќлиёт баррасӣ карда шудаанд. 
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МАФҲУМ ВА АЛОМАТИ ҶИНОЯТҲО ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ НАҚЛИЁТ 

Дар мақолаи мазкур мафҳум ва аломатњои љиноятњо дар соњаи наќлиёт таҳлил карда шудааст. Бо 

дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо дастрасии қонунгузории амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи наќлиёт, истифодаи адабиёти ҳуқуқии олимони ватанию хориҷӣ ва амалияи 

ҳуқуқтатбиқкунӣ мафҳум ва аломатњои љиноятњоро дар соњаи наќлиёт мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор 
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диҳад. Инчунин масъалаи асосҳои тамоюли инкишоф додани қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи љиноятњо дар соњаи наќлиёт баррасӣ шуда, барои рушд ва такмилдиҳии қонунгузории ин соҳа 

якчанд пешниҳодҳо ироа намудам. 

Калидвожаҳо:ҷиноятњои наќлиётї; бехатарии њаракат; истифодабарии воситањои наќлиёт; субъект; 

тарафи субъективӣ; объект; тарафи объективӣ. 
 

ПОНЯТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ПРИЗНАКОВ 
В статье анализируются понятие и характеристика преступлений на транспорте. Учитывая важность 

темы, автор старался проанализировать и изучить использование юридической литературы отечественных и 
зарубежных ученых и практику право применения, понятий и признаков преступлений в сфере транспорта, с 
доступом к действующему законодательству Республики Таджикистан в области транспорта. Также был 
рассмотрен вопрос об основах тенденции развития уголовного законодательства Республики Таджикистан о 
преступлениях в сфере транспорта, и я внес несколько предложений по развитию и совершенствованию 
законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова: транспортное преступление, безопасность движения, эксплуатация транспорта; 
субъект; субъективная сторона; объект; объективная сторона. 

 
THE CONCEPTS OF TRANSPORT CRIME AND ITS SIGNS 

This article analyzes the concept and characteristics of crimes in transport. Given the impotence of the topic, 
the author tried to analyze and study the use of legal literature by domestic and foreign science of law enforcement 
of the concepts and signs of crimes in the field of transport, with access to the current legislation of the Republic 
Tajikistan in the field of the transport. The issue of the foundation of the development trend of the criminal 
legislation of the Republic of Tajikistan on crimes in the field of transport was also considered, and I made several 
proposals for the development and improvement of legislation in this area.   
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ТАҲҚИҚ ВА ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ – ҲАМЧУН ШАКЛИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ 

 
Хољаев А.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз марҳилаи асосии мурофиаи љиноятиро тафтишоти пешакї ташкил медиҳад. 

Тафтишоти пешакї барои муташаккилонаю мувофиқи мақсад бурдани мубориза бар зидди 

љинояткорї равона карда шудааст. Тафтишоти пешакї давраи (марҳилаи) дуюми 

мурофиаи љиноятї мебошад, ки пас аз қабули қарор дар бораи оғози парвандаи љиноятї 

шурўъ мешавад. Мувофиқи м. 84 Конститутсияи (Сарқонуни) Љумҳурии Тољикистон 

адолати судиро танҳо суд ба амал мебарорад, вале барои ҳамаљониба, пурра ва объективона 

тафтиш кардани ҳолатҳои кор лозим меояд, ки ҳаракатҳои тафтишотї гузаронида шавад. 

Ин ҳаракатҳо асосан аз љамъ овардан, нигоҳ доштан, тафтиш ва баҳо додан ба далелҳо 

иборат мебошанд, дар якљоягї мундариљаи марҳилаи тафтишоти пешакиро ташкил 

медиҳанд. Таҳти мафҳуми тафтишоти пешакї фаъолияти мақомоти таҳқиқ, муфаттиш ва 

прокурор оид ба љамъ намудан, тафтиш кардан ва баҳо додани далелҳоро мефаҳманд, ки 

дар асоси ин далелҳо ҳолатҳои барои парванда аҳамиятдошта бо мақсади зуд ва пурра 
ошкор намудани љиноят муайян карда шуда, шахси содиркунандаи љиноят ба сифати 

айбдоршаванда љалб карда шуда, чораҳо барои бартараф кардани љиноят, сабаб ва 

шароитҳои мусоидаткунанда ба содиршавии љиноят, инчунин чораҳо барои таъмини 
зарари аз љиноят расонидашуда, андешида мешаванд. Фаъолияти мазкур бояд бо риояи 

принсипи қонуният ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни мурофиа гузаронида 

шавад. Тафтишоти пешакї фаъолияти мақомоти таҳқиқ ва муфаттиш мебошад, ки дар 

рафти он дар бораи ҳодисаи љиноят, љавобгарии шахси содиркунандаи љиноят, инчунин дар 

бораи ангезаи љиноят, ҳолатҳое, ки ба хусусият ва дараљаи љавобгарї таъсир мерасонанд, 

ҳаљми зарари расонидашуда, сабаб ва шароитҳои мусоидаткунанда ба содир кардани 
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љиноят ва монанди инҳо, далелҳо љамъ, тафтиш ва баҳо дода мешаванд. Тафтишот барои 

он пешакї номида шудааст, ки он пеш аз муҳокимаи (тафтиши) парванда дар суд, 

гузаронида мешавад. Хулосаи мақомоти таҳқиқ ва муфаттиш дар бораи вуљуд доштани 

ҳодисаи љиноят ва шахси содиркунандаи он барои суд танҳо фарзияи айбдоркунї буда, он 

дар маљлиси судї ҳамаљониба ва объективона тафтиш карда мешавад. Зеро танҳо суд ҳуқуқ 

дорад, ки шахсро дар содир кардани љиноят гунаҳгор эътироф кунад. Суд ҳукми худро 

танҳо бо он далелҳое асоснок менамояд, ки дар маљлиси судї онҳоро тафтиш кардааст. 

Аммо тафтишоти пешакие, ки тибқи риояи қатъии қонун гузаронида шудааст, омили 

таъминкунандаи тафтиши ҳамаљониба, пурра ва холисонаи ҳолатҳои парванда дар маљлиси 

суд буда, барои қабули ҳукми қонунї ва асоснок мусоидат мекунад. Чунин тавсифи 

марҳилаи тафтишоти пешакї мазмуни онро надорад, ки натиљаи фаъолияти мақомоти 

тафтишоти пешакї танҳо барои суд мебошад. Дар тафтишоти пешакї мумкин аст парванда 

пурра ҳал гардад, он метавонад бо роҳи қабули қарор дар бораи қатъи пешбурди парванда 

аз рўи асосҳои дар қонун пешбинишуда амалї гардад. Масалан, агар дар давраи тафтишоти 

пешакї муфаттиш ва мақомоти таҳқиқ муайян намоянд, ки айбдоршаванда гунаҳкор аст, 

вале мўҳлати ба љавобгарии љиноятї кашидан гузаштааст ё авфи умумї эълон шудааст, он 

гоҳ айбдоршаванда бояд аз љазо озод карда шавад. Дар чунин ҳолат қатъи парванда доимо 

мазмуни ғайриқонунї будани оғоз кардани парвандаи љиноятї ё ғайриқонунї ба љавобгарї 

кашидани шахсро надорад. Қатъи парванда дар ин марҳила мумкин аст аз рўи мављуд 

будани ҳолатҳое, ки татбиқи љавобгарии љиноятиро истисно мекунанд ё аз он озод 

мекунанд, љой дошта бошад. Назорати прокурорї ва судї аз болои қарорҳое, ки мақомоти 

таҳқиқ ва муфаттиш дар тафтишоти пешакї қабул мекунанд, ба сифати кафолати қонунї 

амалї гардидани тафтишоти пешакї хизмат мекунанд. Ба монанди дигар марҳилаҳои 

мурофиаи љиноятї ба тафтишоти пешакї низ як қатор вазифаҳо хосанд, ки онҳо аз 

вазифаҳои умумии мурофиаи љиноятї бармеоянд. 

Ба вазифаҳои тафтишоти пешакї инҳо дохил мешаванд: 
1) зуд ва пурра ошкор намудани љиноят; 

2) тафтиши ҳамаљониба, пурра ва холисонаи тамоми ҳолатҳои парвандаи љиноятї; 

3) ёфтан ва сабти мурофиавии далелҳо барои истифодаи минбаъдаи онҳо дар рафти 

муҳокимаи судї; 

4) таъмини қонунї ва асоснок ба сифати айбдоршаванда кашидан ва роҳ надодан 

барои ба љавобгарї кашидани шахсони бегуноҳ; 

5) таъмини иштироки айбдоршаванда дар пешбурди парвандаи љиноятї ва роҳ 
надодан ба ў барои минбаъд идома додани фаъолияти љинояткорона; 

6) муқаррар намудани сабаб ва шароитҳое, ки барои содир кардани љиноят мусоидат 

кардаанд ва андешидани чораҳо барои бартараф намудани онҳо; 

7) муайян кардани ҳаљм ва андозаи зараре, ки аз љиноят расонида шудааст ва 

андешидани чораҳо барои таъмини баргардонии ин зарар. 

Таҳлили қонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда нишон медиҳад, ки 

тафтишоти пешакї дар ду шакл: таҳқиқ ва тафтиши пешакї гузаронида мешавад. 

Таҳқиқ - ин шакли соддакардашудаи тафтишоти пешакї буда, таҳқиқбаранда 

парвандаи љиноятиеро, ки тафтиши пешакии он шарт нест, анљом медиҳад. 
Тафтиши пешакї шакли асосии (пурраи) тафтишот буда, дар он кафолати 

муқарркунии ҳақиқат ва амалишавии ҳуқуқи иштирокчиёни мурофиа амалї мегардад. 

Таҳқиқ ва тафтиши пешакї бо чунин хусусиятҳояшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд: 

1. Аз рўи субъектоне, ки онро мегузаронанд. Таҳқиқи парвандаи љиноятї аз љониби 

таҳқиқбаранда гузаронида мешавад. Тафтиши пешакиро бошад, муфаттиш анљом медиҳад. 

2. Вобаста ба функсияашон. Агар барои мақомоти тафтиши пешакї, тафтишот ягона 

функсияи онҳо ҳисоб равад, барои мақомоти таҳқиқ ва шахсони мансабдор (сардори 

қисмҳои ҳарбї, сардори муассисаҳои ислоҳї) тафтишот танҳо яке аз функсияи онҳо 

мебошад. Вазифаи асосии онҳо муҳофизат намудани тартибот ва бехатарии тартиботи 
љамъиятї иборат мебошад. 
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3. Мўҳлати тафтиш. Оид ба парвандае, ки пешбурди тафтиши пешакї ҳатмї нест, 

пешбурди таҳқиқ бояд дар мўҳлати на дертар аз понздаҳ шабонарўз аз рўзи оѓози 

парвандаи љиноятї то рўзи ба прокурор барои ба суд равон кардан ё то рўзи қатъ кардани 

пешбурди парванда тамом карда шавад. Мўҳлати пешбурди таҳқиқ мумкин аст аз тарафи 

прокурор ё муовини ў дароз карда шавад, вале на зиёдтар аз понздаҳ шабонарўз. 

Барои тафтиши пешакї қонунгузор мўҳлатҳои мурофиавии дарозтарро муқаррар 

намудааст. Аз рўи қоидаи умумї пешбурди тафтиши пешакии парвандаи љиноятї бояд дар 

мўҳлати на дертар аз ду моҳ аз рўзи оғози парвандаи љиноятї анљом дода шавад. Мўҳлати 

ниҳоии пешбурди тафтиши пешакии парвандаи љиноятї аз љониби қонунгузор муайян 
карда нашудааст. 

4. Тобеияти тафтишотї. Таҳқиқи парвандаҳои љиноятї дар хусуси љиноятҳои 

пешбинишуда дар моддаҳои 119, 120, 125 қисми 1, 126, 131 қисми 1, 171, 195 қисми 4, 213 

қисми 1, 230, 232, 234, 235, 237 қисми 1, 238, 242 қисми 1, 243, 244 қисми 1, 252 қисми 1, 254 

қисми 1, 255 қисми 1, 256, 259 қисми 1, 286 қисми 1, 294, 341, 342 Кодекси љиноятии 

Љумҳурии Тољикистон аз тарафи мақомоти таҳқиқ анљом дода мешавад (м. 151 КМЉ ЉТ). 

Боқимонда љиноятҳое, ки дар боло номбар нашуданд, тафтиши онҳо аз љониби 

муфаттишони мақомоти дахлдори давлатї гузаронида мешавад. 

5. Бо шакли анљомёбии тафтишот. Таҳқиқи ибтидої бо тартиб додани фикри 

айбдоркунї ё қарори қатъ кардани парванда анљом меёбад (м. 157 КМЉ ЉТ). Ба ғайр аз ин, 

таҳқиқи ибтидої инчунин бо тартиб додани қарор дар бораи ба муфаттиш равон кардани 

парванда љиҳати минбаъд анљом дордани тафтиши пешакї, анљом меёбад. 

Тафтиши пешакї бошад, бо тартиб додани фикри айбдоркунї ё қарор дар бораи ба 

суд равон кардани парвандаи љиноятї барои татбиқи чораҳои маљбурии дорои хусусияти 

тиббї ё баровардани қарори қатъ кардани парвандаи љиноятї анљом меёбад. 

6. Сатҳи мустақилияти мурофиавї. Қонун ўҳдадории оғоз кардани парвандаи 

љиноятї, андешидани чораҳои зарурии фаврї-љустуљўї, гузаронидани амалҳои 

таъхирнопазири тафтишотиро ба зимаи мақомоти таҳқиқ вогузор намудааст. Шахси 

таҳқиқбаранда ҳарчанд ба мисли муфаттиш функсияи тафтишотиро анљом диҳад ҳам, вале 

чун муфаттиш мустақилияти мурофиавиро соҳиб набуда, қарорҳои асосиро оид ба 

парвандаи љиноятї дар мувофиқа бо сардори мақомоти таҳқиқ қабул мекунад. 

Тамоми супоришҳои прокурор барои мақомоти таҳқиқ ҳатмї буда, бояд фавран иљро 

карда шаванд. Ин гуна муқаррарот ҳуқуқи шахси таҳқиқбарандаро оид ба шикоят кардан 

аз болои супориши прокурори поёнї ба прокурори болої инкор намекунад, вале дар ҳолати 

шикоят кардан низ таҳқиқбаранда ўҳдадор аст, ки супориши прокурори поёниро иљро 

кунад. Яъне, шикояти таҳқиқбаранда аз прокурор иљро намудани супоришҳои онро боз 

дошта наметавонад. Шартҳои умумии тафтишоти пешакї аз меъёрҳои мурофиавї-

љиноятие иборат мебошанд, ки дар рафти тафтиши пешакї ва таҳқиқ амал ва хусусиятҳои 

хоси онҳоро инъикос намуда, инчунин амалишавии принсипҳои мурофиавии љиноятиро 

таъмин менамоянд. Чи тавре, ки дар мавзўҳои гузашта қайд шуда буд, тафтиши пешакї дар 

мурофиаи љиноятии Тољикистон аз тафтиши судї фарқ мекунад. Агар дар тафтиши судї 

қоидаҳои мубоҳисавї ҳукмфармо бошад, дар тафтишоти пешакї элементҳои мурофиаи 

љустуљўї пурзўртаранд. Шартҳои умумии тафтишоти пешакї масъалаҳои зеринро дар бар 

мегирад: тобеияти тафтишотии парвандаҳои љиноятї; ваколатҳои прокурор, муфаттиш, 

сардори воҳиди тафтишот, таҳқиқбаранда ва сардори воҳиди таҳқиқ; оғоз ва мўҳлати 
пешбурди тафтишоти пешакї; анљоми тафтишоти пешакї; якљоя ё људо кардани парвандаи 

љиноятї; пешбурди тафтиши пешакї аз љониби гурўҳи муфаттишон; қоидаҳои умумии 

пешбурди амали тафтишї; протоколи тафтишї; ҳатмї будани фаҳмондан ва таъмини 

ҳуқуқи иштирокчиёни мурофиаи љиноятї; ҳатмї будани баррасии дархост; норавоии фош 

кардани маълумоти тафтиши пешакї; чораҳои парасторї нисбати кўдак, мўҳтољон ва 

ҳифзи молу мулки гумонбаршуда ё айбдоршаванда; иштироки мутахассис, тарљумон ва 

шахси холис ва пешниҳод ба рафъи ҳолатҳое, ки ба содир шудани љиноят ва дигар 

қонуншиканиҳо мусоидат мекунанд. Шартҳои умумии тафтишоти пешакиро ба гурўҳҳои 
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гуногун људо мекунанд. Оид ба гурўҳҳо људо намудани шартҳои умумии тафтишоти пешакї 

дар адабиёти ҳуқуқї ягонафикрї вуљуд надорад. Аз рўи таҳлили фасли VII КМЉ ЉТ шартан 

се гурўҳи шартҳои умумии тафтишоти пешакиро људо намудан мумкин аст: 

1) шартҳои умумие, ки бо интихоби субъекти тафтишот ва вазъи мурофиавии ў 

алоқаманданд; 

2) таъмини ҳаматарафа, пурра, объективона ва зуддияти тафтишот; 

3) таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии иштирокчиёни тафтишот алоқаманда аст. 

Масъалаи мақомоти тафтишотї, шахсони мансабдори он ва ваколатҳои онҳо ба 

Қисми умумии ҳуқуқи мурофиавии љиноятї таалуқ дошта, он дар боби 4 воситаи мазкур 

матраҳ карда шудааст. Ба сифати шарти умумии тафтишоти пешакї: 1) тартиби интихоби 

мақомоти дахлдор аз рўи нишонаҳои парвандаи љиноятї ё тобеяти парвандаи љиноятї; 2) 

қабули парвандаи љиноятї аз љониби мақоти тафтишот ба тобеияти худ; 3) алоқамандии 

байниҳамдигарии мақомоти тафтишот баромад мекунанд. Тафтиши пешакї шакли асосии 

тафтишот буда, ҳамчун фаъолияти махсуси давлатї аз љониби шахсони ваколатдоршуда 

(муфаттиш, прокурор) гузаронида мешавад. Дар Тољикистон тафтиши парвандаҳои 

љиноятї мутобиқи тобеияти тафтишотии пешбининамудаи КМЉ ЉТ аз љониби 

муфаттишони мақомоти прокуратура, корҳои дохилї, амнияти миллї, мубориза бо 

коррупсия, назорати маводи нашъаовар ва ғайра анљом дода мешавад. Тафтиши пешакии 

ҳамаи парвандаҳои љиноятї, ба истиснои парвандаҳои љиноятї дар хусуси љиноятҳои 

пешбинишуда дар моддаҳои 119, 120, 125 қисми 1, 126, 131 қисми 1, 171, 195 қисми 4, 213 

қисми 1, 230, 232, 234, 235, 237 қисми 1, 238, 242 қисми 1, 243, 244 қисми 1, 252 қисми 1, 254 

қисми 1, 255 қисми 1, 256, 259 қисми 1, 286 қисми 1, 294, 341, 342 КЉ ЉТ, инчунин тафтиши 

пешакии ҳамаи парвандаҳо оид ба љиноятҳои содиркардаи ноболиғон ё шахсоне, ки 

бинобар камбудии љисмонї ё рўҳї наметавонанд ҳуқуқашонро ба ҳимояи худ татбиқ 

намоянд, ҳатмї мебошад. Мафҳуми тобеияти тафтиши пешакии парвандаи љиноятї дар 

қонун муайян карда нашудааст. Тобеияти тафтишотї ин маљмўи хусусиятҳои ҳуқуқии 

парвандаи љиноятї мебошад, ки аз рўи ин хусусиятҳо дар қонуни мурофиавии љиноятї 

мақомоте, ки ҳуқуқи тафтиши парвандаи мушахасро дорад, муайян карда мешавад. Барои 

муайян кардани тобеияти тафтишотї ба саволи «Кадом мақомот салоҳияти тафтиши 

пешакии парвандаи мазкурро доранд?» љавоб додан лозим меояд. Ба мақомоти тафтишотї 

қонунгузор муфаттиш ва таҳқиқбарандаро дохил намудааст. Лекин сардори воҳиди 

тафтишот ва сардори воҳиди таҳқиқ низ метавонанд тафтишоти пешакиро анљом диҳанд. 

Тақсимоти парвандаҳои љиноятї байни мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакї дар асоси 

қоидаҳои тобеиятии муқаррар намудаи КМЉ ЉТ амалї карда мешавад. Дар асоси таҳлили 

қонуни мурофиавии љиноятии Љумҳурии Тољикистон ва бо дарназардошти назарияи илми 

ҳуқуқи мурофиавии љиноятї чунин аломатҳои тобеияти тафтишотии парвандаҳои 
љиноятиро људо намудан мумкин аст: 

1) предметї (гурўҳї); 

2) ҳудудї; 

3) шахсї (алоҳида). 

Тобеияти тафтишотии предметї - мазмуни тобеияти тафтишотии парвандаҳоро аз рўи 
хусусияти љинояти содиршуда, бандубасти љиноят муайян мекунанд. Аз рўи ин аломат 

салоҳияти пешбурди тафтиши пешакии парвандаҳои љиноятї байни таҳқиқбаранда ва 

муфаттишони прокуратура, корҳои дохилї, амнияти миллї, мубориза бо коррупсия, 

назорати маводи нашъаовар муайян карда мешавад. Чунончї: Таҳлили қонунгузории 

мурофиавии љиноятї нишон медиҳад, ки тафтиши пешакии бештари парвандаҳои 

љиноятиро муфаттишони мақомоти прокуратура пеш мешавад (қ.2 м. 161 КМЉ ЉТ). 

Тафтишоти пешакии парвандаҳои љиноятии дар моддаҳои 119, 120, 125 қисми 1, 126, 131 

қисми 1, 171, 195 қисми 4, 213 қисми 1, 230, 232, 234, 235, 237 қисми 1, 238, 242 қисми 1, 243, 

244 қисми 1, 252 қисми 1, 254 қисми 1, 255 қисми 1, 256, 259 қисми 1, 286 қисми 1, 294, 341, 

342 Кодекси љиноятии Љумҳурии Тољикистон пешбинишуда аз љониби мақомоти таҳқиқ 

(таҳқиқбаранда) гузаронида мешавад. Тафтиши пешакии парвандаҳоро оид ба љиноятҳое, 
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ки аз тарафи хизматчии ҳарбї, шахси ўҳдадори ҳарбї, ки ба љамъомади ҳарбї даъват 

мешавад, инчунин аз љониби ҳайати ғайринизомии Қувваҳои Мусаллаҳи Тољикистон 

вобаста ба адои вазифаи хизматї ё дар ҳудуди қисми ҳарбї содир гаштаанд, муфаттишони 

прокуратураи ҳарбї мегузаронанд (қ.4 м. 161 КМЉ ЉТ). Ин намуди тафтишро дар илми 

мурофиаи љиноятї ҳамчун тобеияти махсус низ ном мебаранд.Тафтиши пешакии 

парвандаҳоро оид ба љиноятҳое, ки ба муқобили амнияти љамъиятї (моддаҳои 179-182, 184, 

189) љиноятҳо ба муқобили бехатарии ҳаракат ва истифодаи нақлиёт (м. 218), љиноятҳо дар 

соҳаи фаъолияти иқтисодї (м.м. 287-290), љиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотї (298-

304), љиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатї (м.м. 305-313), љиноятҳо ба муқобили 

тартиби идоракунї (м.м. 335, 336) ва љиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният (м.м. 

395-397) равона карда шудаанд аз тарафи муфаттишони мақомоти амнияти миллї 

гузаронида мешавад. Инчунин, тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба љиноятҳое, ки ба 

муқобили ҳокимияти давлатї ва манфиатҳои хизмати давлатї, ки дар моддаҳои 314, 316, 

319-322 Кодекси љиноятии Љумҳурии Тољикистон пешбинї шудаанд аз тарафи 

муфаттишони мақомоти амнияти миллї гузаронида мешавад, ба шарте, ки онҳо бо 

тафтиши дигар парвандаҳои љиноятие, ки дар тобеияти тафтишии ин мақомотанд, 

алоқаманд бошанд. Тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба љиноятҳои дар моддаҳои 181, 200, 
201, 202, 221, 222, 245, 246, 251, 257, 258, 261, 263-268, 273-280, 286-291, 323-325 

пешбинишудаи Кодекси љиноятии Љумҳурии Тољикистон, инчунин љиноятҳое, ки дар 

моддаи 161 қисмҳои 2-7 КМЉ ЉТ дарљ нагардидаанд, аз тарафи муфаттишони мақомоти 

корҳои дохилї гузаронида мешавад. Тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба љиноятҳои дар 

моддаҳои 314, 316, 340, 346, 347, 352, 353 пешбинишудаи Кодекси љиноятии Љумҳурии 

Тољикистон, инчунин аз тарафи муфаттишони мақомоти корҳои дохилї гузаронида 

мешавад, ба шарте, ки онҳо бо тафтиши парвандаҳои дигари љиноятие, ки дар тобеияти ин 

мақомотанд, алоқаманд бошанд (қ. 9 м. 161 КМЉ ЉТ). Оид ба парвандаҳои љиноятие, ки 

предмети онҳоро маводи нашъаовар, психотропї ва прекурсорҳо (моддаҳои 200, 201, 202, 

2021, 2022, 2061ва 289 (нисбати контрабандаи (қочоқи) маводи нашъаовар, психотропї ва 

прекурсорҳо) Кодекси љиноятии Љумҳурии Тољикистон) ташкил медиҳад, тафтиши 

пешакии онҳо аз тарафи муфаттишони Агентии назорати маводи нашъаовар гузаронида 
мешаванд. 

Тобеияти тафтишотии ҳудудї (маҳаллї). Тобеияти тафтишии парвандаҳои љиноятиро 

аз рўи љойи содир кардани љиноят ё љои ошкор шудани он ва ё дар маҳалли будубоши 

гумонбаршуда, айбдоршаванда ё аксарияти шоҳидонро дар назар дорад. Чунончї, 

мутобиқи м. 162 КМЉ ЉТ пешбурди тафтиши пешакї дар маҳалле сурат мегирад, ки дар он 

љо љиноят содир шудааст. Лекин на ҳама вақт пайҳои љиноят, шоҳидон ва айбдоршаванда 

дар як ҳудуди муайян, ки љиноят содир шудааст, љой доранд. Бинобар ин, бо мақсади 
таъмини анљоми фаврї, холисона ва пурра, пешбурди тафтиши пешакї дар љои ошкор 

шудани љиноят, дастгир кардани љинояткор, инчунин дар маҳалли будубоши 

гумонбаршуда, айбдоршаванда ё аксарияти шоҳидон анљом дода шавад. Агар муфаттиш 

муайян кунад, ки парвандаи љиноятї аз рўи аломати ҳудудї ба вай тобеият надорад, пас ў 

вазифадор аст амалҳои таъхирнопазири тафтиширо анљом диҳад ва парвандаро барои 

ирсол тибқи тобеият ба прокурор супорад. Масъалаи тобеияти тафтишї аз тарафи 

прокурори маҳалле, ки дар он љо тафтиш шурўъ шудааст, бояд ҳал карда шавад. 

Тобеияти тафтишотии шахсї. Тобеияти тафтиши парванда танҳо ба субъекти љиноят 

алоқамандї дорад. Чунончї: Тафтиши пешакии парвандаҳоро оид ба љиноятҳое, ки аз 

тарафи судя, прокурор, муфаттиш ё шахси мансабдори мақомоти корҳои дохилї ва гумрук, 
агентии мубориза бо коррупсия ва назорати маводи нашъаовар содир шудаанд, инчунин 

нисбат ба онҳо ҳангоми иљрои вазифаи хизматї содир гардидаанд, ба истиснои љиноятҳое, 

ки дар қ. 7 м. 161 КМЉ ЉТ пешбинї гардидаанд, муфаттишони мақомоти прокуратура 

мегузаронанд (қ. 3 м. 161 КМЉ ЉТ). Тафтиши пешакии парвандаҳоро оид ба љиноятҳое, ки 

аз тарафи хизматчии ҳарбї, шахси ўҳдадори ҳарбї, ки ба љамъомади ҳарбї даъват мешавад, 

инчунин аз љониби ҳайати ғайринизомии Қувваҳои Мусаллаҳи Тољикистон вобаста ба адои 
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вазифаи хизматї ё дар ҳудуди қисми ҳарбї содир гаштаанд, муфаттишони прокуратураи 

ҳарбї мегузаронанд (қ. 4 м. 161 КМЉ ЉТ). Тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба љиноятҳое, 

ки дар м. 245 қ. 2 б. «г», қисмҳои 3 ва 4, моддаҳои 246, 247 қ. 2 б. «г», қисмҳои 3 ва 4 ба 

шарте, ки ин кирдорҳо бо истифодаи ваколати мансабї содир шуда бошанд, моддаҳои 257, 

258, 259, 2591, 260, 261, 262, 264, агар ин кирдор аз љониби роҳбари корхона, муассиса ва 

ташкилоти дигар қатъи назар аз шакли моликият содир шуда бошад, моддаҳои 265, 268, 

269, 270, 271, м. 273 қ. 3 б. «в», ба шарте, ки ин кирдорҳо бо истифодаи ваколати мансабї 

содир шуда бошад, моддаҳои 274, 278, 279, 280, 287, м. 289 қ. 3 б. «б», агар ин кирдор бо 

истифодаи ваколатҳои мансабї содир шуда бошад, қ. 4, агар дар гурўҳи муташаккил 

субъекти љинояти коррупсионї иштирок дошта бошад, мо. 291 қ. 2 б. «б», моддаҳои 292, 

293, 295, 296, 314 -317, агар ин кирдорҳо хусусияти коррупсионї дошта бошанд, моддаҳои 

318- 321, 323- 327, 3401, 345 қ. 3, агар ин кирдорҳо бо истифодаи ваколатҳои мансабї содир 

шуда бошанд, моддаҳои 348, 349, 359 қисмҳои 2 ва 3, ба шарте, ки ин кирдорҳо аз љониби 

субъекти љинояти хусусияти коррупсионидошта содир шуда бошанд, моддаҳои 360, 363 ва 

391, агар ин кирдорҳо хусусияти коррупсионї дошта бошанд, аз тарафи муфаттишони 

мақомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия гузаронида мешавад. Тафтиши 

пешакии парвандаҳо дар ҳаққи судяҳо, прокурорҳо, муфаттишон, кормандони мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ (аз љумла кормандони мақомоти мубориза бо коррупсия), оид ба љиноятҳое, 

ки дар боло пешбинї шудаанд, аз тарафи муфаттишони мақомоти махсусгардонидашудаи 

мубориза бо коррупсия гузаронида мешавад. Дар ҳолати аз тарафи мақомоти 

махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия ошкор намудани љиноятҳои номбаршуда, 

ки аз љониби хизматчиёни ҳарбї, инчунин ўҳдадорони ҳарбии ба љамъомади ҳарбї даъват 

кардашуда содир гардида бошанд, тафтиши пешакии парвандаҳо аз тарафи муфаттишони 

ҳамин мақомот бурда мешавад (қ. 7 м. 161 КМЉ ЉТ). Тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба 

љиноятҳое, ки ноболиғон ё шахсоне содир кардаанд, ки бинобар иллати љисмонї ё рўҳї 

ҳуқуқи худро ҳимоя карда наметавонанд, аз тарафи муфаттишони мақомоти корҳои дохилї 

гузаронида мешавад(қ. 10 м. 161 КМЉ ЉТ). Мавриди зикр аст, ки мутобиқи қонуни 

мурофиавии љиноятї сарфи назар аз тобеияти тафтишотї прокурор ҳуқуқ дорад бо мақсади 

пурра, ҳаматарафа ва холисона анљом додани таҳқиқ ва тафтиши пешакї тибқи м. 168 КМЉ 

ЉТ ҳар як парвандаи љиноятиро ба истиснои парвандаҳо оид ба љиноятҳои хусусияти 

коррупсионидошта аз як мақомоти таҳқиқ ё тафтиш ба дигар мақомоти таҳқиқ ё тафтишот 

диҳад ё таҳти тафтиши мақомоти прокуратура ќарор гирад. 
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ТАЊЌИЌ ВА ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ – ЊАМЧУН ШАКЛИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ 

Яке аз марҳилаи асосии мурофиаи љиноятиро тафтишоти пешакї ташкил медиҳад. Тафтишоти пешакї 

барои муташаккилонаю мувофиқи мақсад бурдани мубориза бар зидди љинояткорї равона карда шудааст. 

Тафтишоти пешакї давраи (марҳилаи) дуюми мурофиаи љиноятї мебошад, ки пас аз қабули қарор дар бораи 

оғози парвандаи љиноятї шурўъ мешавад. Тафтишоти пешакї фаъолияти мақомоти таҳқиқ ва муфаттиш 

мебошад, ки дар рафти он дар бораи ҳодисаи љиноят, љавобгарии шахси содиркунандаи љиноят, инчунин дар 

бораи ангезаи љиноят, ҳолатҳое, ки ба хусусият ва дараљаи љавобгарї таъсир мерасонанд, ҳаљми зарари 

расонидашуда, сабаб ва шароитҳои мусоидаткунанда ба содир кардани љиноят ва монанди инҳо, далелҳо 
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љамъ, тафтиш ва баҳо дода мешаванд. Тафтишот барои он пешакї номида шудааст, ки он пеш аз муҳокимаи 
(тафтиши) парванда дар суд, гузаронида мешавад. 

Калидвожањо: Кодекс, мурофиаи љиноятї, тафтишоти пешакї, хулосаи маќомоти тањќиќ ва муфаттиш, 
назорати пракурорї ва судї. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ – КАК ФОРМА ДОСУДЕБНЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
Один из основных этапов производства по уголовному делу - предварительное следствие.  

Предварительное расследование направлено на организацию и ускорение борьбы с преступностью.  
Предварительное следствие — это второй этап (стадия) уголовного дела, который начинается после принятия 
решения о возбуждении уголовного дела.  Предварительное следствие - деятельность органа дознания и 
дознавателя, в ходе которой определяется преступление, ответственность виновного, а также мотив 
преступления, обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности, размер ущерба, причины и 
условия, способствующие совершению преступления, преступления и т.п., доказательства собираются, 
исследуются и оцениваются.  Следствие называется предварительным, потому что оно проводится до 
рассмотрения (расследования) дела в суде. 

Ключевые слова: Кодекс, уголовное производство, предварительное следствие, заключения 
следственных органов, прокуратура и судебный контроль. 

 
PRE – TRIAL INVESTIGATION AS A FORM OF PRE- TRIAL INVESTIGATION 

One of the main stages of criminal proceedings is the preliminary investigation.  The preliminary investigation 
is aimed at organizing and accelerating the fight against crime.  Preliminary investigation is the second stage (stage) of 
a criminal case, which begins after a decision is made to initiate a criminal case.  Preliminary investigation - the 
activities of the body of inquiry and the interrogator, during which the crime, the responsibility of the perpetrator, as 
well as the motive of the crime, circumstances affecting the nature and degree of responsibility, the amount of damage 
are determined, reasons and conditions conducive to the commission of a crime, crime, etc., evidence is collected, 
investigated and evaluated.  The investigation is called preliminary, because it is carried out before the consideration 
(investigation) of the case in court. 

Keywords: Code, criminal proceedings, preliminary investigation, conclusions of investigative bodies, 
prosecutor's office and judicial control. 
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АЗНАЗАРГУЗАРОНӢ 
 

Љамолов Икромидин 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Азназаргузаронӣ амали тафтишие мебошад, ки аз дарки бевоситаи объектҳои муайян 

аз ҷониби шахсони пешбарандаи тафтишоти пешакӣ иборат буда, бо мақсади ошкор 

кардани осори ҷиноят ва дигар объектҳои моддӣ, муайян кардани дигар ҳолатҳои барои 

парванда аҳамиятнок анҷом дода мешавад. Азназаргузарониро аз рӯи омилҳои гуногун ба 

гурӯҳҳо ҷудо намудаанд. Чунончӣ, аз рӯи тартиб ва пайдарпайи азназаргузаронӣ, онро ба 

ибтидоӣ ва такрорӣ тақсим намудаанд. Аз рӯи ҳаҷм бошад, азназаргузарониро ба асосӣ ва 

иловагї ҷудо мекунанд. Таснифи маъмули азназаргузаронӣ вобаста ба объекте, ки аз назар 

гузаронида мешавад, мебошад. Вобаста ба объектҳои азназаргузаронанда намудҳои зерини 

азназаргузарониро ҷудо намудан мумкин аст: 1) азназаргузаронии ҷои ҳодиса; 2) 

азназаргузаронии маҳал ва бино; 3) азназаргузаронии асбобу анҷом ва ҳуҷҷатҳо; 4) 

азназаргузаронии ҷасад. Дар баъзе мавридҳо азназаргузаронии ҳайвонотро низ ба гурӯҳи 

алоҳида ҷудо мекунанд. Лекин ин намуди азназаргузаронӣ дар қонунгузории мурофиавиии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода нашудааст. Намудҳои алоҳидаи азназаргузарониро 

таҳлил менамоем: 

1) азназаргузаронии ҷои ҳодиса. Таҳти мафҳуми ҷои ҳодиса ҷои содиршавии ҷиноят ё 

ҷои дигаре, ки диққати тафтишотро ҷалб кардааст (масалан, ҷои пинҳон кардани амволи 

дуздидашуда ё ҷасад, ки баъд аз куштор оварда шудааст) дар назар дошта шудааст. 
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Азназаргузаронии ҷои ҳодиса яке аз амалҳои тафтишотии маъмул ва зарурӣ мебошад, ки 

нисбати бештари парвандаҳои ҷиноятӣ татбиқ карда мешавад. Он ягона амали таъҷилии 

тафтишотие мебошад, ки то оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ онро гузаронидан мумкин 
аст. 

2) азназаргузаронии маҳал ва бино. Амали мазкур дар ҳолатҳои зарурӣ барои муайян 

намудани ҳолатҳои барои парванда аҳамиятдошта (масалан, ҳангоми санҷидани алиби 

айбдоршаванда (яъне, ҳангоми содиршавии ҷиноят дар ҷои дигар будани айбдоршаванда 

ҳамчун далели бегуноҳии ӯ) муайян карда мешавад, ки шароити ҷои будаи ӯ бо нақлаш 

мувофиқат мекунад ё не) гузаронида мешавад. 

Азназаргузаронии маҳал ва бино дорои шарт ва талаботҳои худ мебошад. 

Азназаргузаронии бино бо розигии шахсони дар он истиқоматкунанда дар асоси қарори 

суд амалӣ карда мешавад. Ҳангоми азназаргузаронии манзили истиқоматӣ бояд ҳозир 

будани шахси болиғи маскуни он таъмин карда шавад. Дар сурати имконнопазирии ҳозир 

шудани ӯ намояндагони ташкилоти манзилию коммуналӣ ё маъмурияти маҳаллӣ даъват 

карда мешаванд ва азназаргузаронии манзил бо риояи талаботи моддаи 13 КМҶ ҶТ амалӣ 

мегардад. Азназаргузаронӣ дар бинои корхона, ташкилот ва муассисаҳо бо иштироки 

намояндагони онҳо ва мақомоти худидораи маҳаллӣ анҷом дода мешавад. 

Азназаргузаронӣ дар биноҳое, ки намояндагиҳои дипломатӣ ҷойгир шудаанд, ҳамчунин 

дар биноҳое, ки аъзои намояндагии дипломатӣ ва оилаи онҳо истиқомат мекунанд, танҳо 

бо хоҳиш ё розигии намояндаи дипломатӣ ва дар ҳузури онҳо анҷом дода мешавад. Розигии 

намояндаи дипломатӣ ба воситаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта 

мешавад. Ҳангоми азназаргузаронӣ иштироки прокурор ва намояндаи Вазорати корҳои 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист. 

3) азназаргузаронии асбобу анҷом ва ҳуҷҷатҳо. Ду шакли чунин азназаргузаронӣ 

мумкин аст. Дар ҳолати аввал он мумкин аст дар рафти тафтишоти пешакӣ, ки асбобу 

анҷом ва ҳуҷҷатҳо гирифта шудаанд, гузаронида шавад. Дар ҳолати дуюм бошад, асбобу 

анҷом ва ҳуҷҷатҳои гирифташуда печонда баста ва мӯҳр гузошта шуда, баъдан он пурра 
азназаргузаронида шуда, дар протокол сабт карда мешавад. 

4) азназаргузаронии ҷасад. Азназаргузаронии зоҳирии ҷасад одатан дар ҷои ёфт 

шудани ҷасад якҷоя бо азназаргузаронии ҷои ҳодиса гузаронда мешавад. Дар ҷои ҳодиса 

ҷасад объекти марказӣ ба ҳисоб меравад ва рафту натиҷаҳои азназаргузаронии он дар 

протокол сабт карда мешавад. Яъне дар чунин ҳолат азназаргузаронии ҷасад як қисми 

таркибии азназаргузаронии ҷои ҳодиса мебошад. 

Дар ҳолате, ки агар ҷасад на дар ҷои ҳодиса, балки дар ҷои нигоҳдории ҷасадҳо (морг) 

аз назар гузаронда шавад, он намуди мустақили ҳаракати тафтишотӣ буда, бояд протоколи 

алоҳидаи азназаргузаронии ҷасад тартиб дода шавад. Азназаргузаронии ҷасад бо 

иштироки духтури мутахассиси соҳаи тибби судӣ ва дар сурати мавҷуд набудани чунин 

имконият бо иштироки духтури дигар (мутахассиси дорои таҳсилоти олии тиббӣ) дар 

ҳузури шахсони холис гузаронида шавад. Ҳангоми зарурат барои аз назар гузаронидани 

ҷасад мутахассисони дигарро низ ҷалб намудан мумкин аст. Љасадҳои шинохтанашуда бояд 

ҳатман аксбардорӣ ва дактилоскопия карда шаванд. Азназаргузаронӣ чун қоида бояд бо 

самти аз тарафи сар ба пойҳо сурат гирад. Зимнан, ҳолатҳои зерин бояд дақиқона таҳқиқ 

карда шавад: аниқ будани мавқеи ҷасад нисбати объектҳои дигари ҷои ҳодиса ва ҳолати ӯ; 

либосе, ки дар тани ҷасад пӯшида шудааст; предметҳое, ки он ҷо қарор дорад, қисми ҷасад, 

пайи захмҳои дар он; тарзи хоби ҷасад; олот ва предметҳои дар ҷои ҳодиса ёфтшуда, ки бо 

онҳо расонида шудани захмҳо дар назар аст. Баъди азназаргузаронӣ пайи дастони ҷасад 

гирифта мешавад ва худи ӯ бошад мувофиқи қоидаҳои навори тафриқавӣ (сигналетикӣ) ба 

акс гирифта шуда, бо ҳамон либосаш ба ҷои нигоҳдории ҷасадҳо (морг) фиристода 
мешавад. 

Эксгуматсия. Ҳангоми зарурати аз ҷои дафн (гӯр) ҷиҳати азназаргузаронӣ берун 

овардани ҷасад муфаттиш қарор мебарорад. Иҷрои қарор дар бораи аз ҷои дафн (гӯр) берун 

овардани ҷасад (эксгуматсия) барои маъмурияти қабристон ва хешовандони наздики 
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фавтида ҳатмӣ мебошад. Берун овардани ҷасад аз ҷои дафн ва азназаргузаронии он бо 

иштироки шахсони холис ва коршиноси судии тиббӣ ва агар иштироки ӯ имконнопазир 

бошад бо иштироки духтури дигар сурат мегирад. Қонунгузории мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд талаботҳои азназаргузарониро муқаррар намудааст, ки риоя 

ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад. Азназаргузаронӣ бояд бо иштироки шахсони холис сурат 

гирад. Дар ҳолатҳои истисно (дар маҳалҳои душворгузар, ҳангоми мавҷуд набудани 

воситаҳои дахлдори иттилоот, инчунин дар ҳолатҳое, ки азназаргузаронӣ барои ҳаёт ва 

саломатии одамон хавфнок бошад) азназаргузаронӣ бидуни шахсони холис анҷом дода 

мешавад. Муфаттиш ва таҳқиқбаранда ҳуқуқ доранд барои иштирок дар азназаргузаронӣ 

айбдоршаванда, гумонбаршуда, ҷабрдида, шоҳид, инчунин мутахассисро ҷалб намоянд. 

Дар ҳолатҳои зарурӣ ҳангоми азназаргузарони андозагирӣ, аксбардорӣ, сабти овоз, ба 

навори видео гирифтан, нақшакашӣ ва тарҳрезӣ анҷом дода мешавад. Қолаб ва нусхаи изҳо 

бардошта мешаванд ва дар сурати имконпазирӣ худи из якҷоя бо асбобу анҷом ё як қисми 

он бо истифода аз воситаю усулҳои техникии иҷозатдодаи қонун гирифта мешавад. 

Азназаргузаронии изҳо ва дигар объектҳои моддии ошкоршуда дар маҳалли пешбурди 

амали тафтишӣ анҷом дода мешавад. Агар барои азназаргузаронӣ мӯҳлати зиёд лозим 

бошад ё азназаргузаронӣ дар ҷойи муайяншуда ниҳоят душвор бошад, объектҳо бояд 

гирифта, печонда ва мӯҳр зада, бидуни расонидани осеб ба ҷойи дигари барои 

азназаргузаронӣ мусоид оварда мешаванд. Ҳамаи чизҳои ҳангоми азназаргузаронӣ 
ошкоргардида ва гирифташуда бояд ба шахсони холис, дигар иштирокчиёни 

азназаргузаронӣ нишон дода шаванд.Танҳо объектҳое гирифта мешаванд, ки ба парванда 

дахл доранд. Объектҳои гирифташуда бастубанд ва мӯҳр карда, бо имзои муфаттиш ва 

шахсони холис тасдиқ карда мешаванд. Иштирокчиёни азназаргузаронӣ ҳуқуқ доранд 

таваҷҷӯҳи муфаттишро ба ҳамаи он чизе, ки ба ақидаи онҳо, метавонад ба дақиқ сохтани 

ҳолатҳои парванда мусоидат намояд, ҷалб кунанд. 

Шаҳодаткунонӣ. Шаҳодаткунонӣ намуди махсуси азназаргузаронӣ мебошад, ки бо 

мақсади дар бадани инсон ошкор кардани нишонаҳои махсус, осори ҷиноят, захмҳои 

ҷисмонӣ, муайян кардани ҳолати мастӣ ё дигар хусусият ва аломатҳое, ки барои парванда 

муҳиманд, гузаронида мешавад, агар дар чунин ҳолат гузаронидани экспертиза талаб карда 

нашавад. Дар бораи гузаронидани шаҳодаткунонӣ муфаттиш қарор мебаррорад. 

Шаҳодаткунонӣ танҳо нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда, ҷабрдида ё шоҳид дар 

асоси меъёрҳои ахлоқӣ гузаронида мешавад. Мувофиқи қ. 3 м. 186 КМҶ ҶТ шаҳодаткунонӣ 

аз ҷониби муфаттиш бо иштироки шахсони холис, дар мавридҳои зарурӣ бошад, бо 

иштироки духтур ба ҷо оварда мешавад. Дар ҳолатҳое, ки ин амали тафтишӣ бо бараҳна 

кардани шахси муоинашаванда алоқаманд бошад, муоина бо иштироки шахсони холиси 

ҳамҷинс анҷом дода мешавад. Муфаттиш ҳангоми шаҳодаткунонии шахси ҷинси дигар 

иштирок намекунад, агар он бо бараҳна кардани шахс алоқаманд бошад. Дар ин сурат 

муоина аз ҷониби духтур бо иштироки шахсони ҳамҷинси холис анҷом дода мешавад. Дар 

натиҷаи шаҳодаткунонӣ дар бадани одам мавҷуд будани нишонаҳои махсус, характер ва 

ҷойгиршавии онҳо; ҷароҳатҳо, характер ва ҷойи паҳншавии (локализатсияи) онҳо; 

ҳиссачаҳои моддаҳое, ки шахси шаҳодаткунонидашаванда дар ҷои ҳодиса боқӣ гузоштааст, 

ё бо худ бурдааст; нишонаҳое, ки дар бораи мансубияти касбии одам, ё аз ҷониби ӯ иҷро 

гардидани соҳаи муайяни фаъолият гувоҳӣ медиҳанд ва монанди инҳо, муайян карда 

мешаванд. Мутобиқи моддаи 187 КМҶ ҶТ муфаттиш дар бораи азназаргузаронӣ ва 

шаҳодаткунонӣ протокол тартиб дода, дар он ҳамаи амалҳои муфаттиш, дар баробари он 

тамоми объектҳои ҳангоми азназаргузаронӣ ва шаҳодаткунонӣ ошкоргардида бо ҳамон 

пайдарҳамие, ки азназаргузаронӣ ва шаҳодаткунонӣ сурат гирифта буд ва дар ҳамон шакле, 

ки объекти ошкоргардида дар лаҳзаи азназаргузаронӣ ва шаҳодаткунонӣ мушоҳида 

шудааст, дарҷ карда мешавад. 

Ба ғайр аз ҳолатҳои номбаршуда дар протокол, инчунин нуқтаҳои зерин бояд зикр 
карда шаванд: 
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- дар кадом вақт, дар чӣ хел ҳаво, дар чӣ хел рушноӣ азназаргузаронӣ ва 

шаҳодаткунонӣ сурат гирифт; 

- кадом воситаҳои техникӣ татбиқ шуд ва натиҷаҳои он чӣ гуна аст; 

- киҳо ба азназаргузаронӣ ва ё шаҳодаткунонӣ ҷалб шуданд ва моҳияти иштироки 

онҳо аз чӣ иборат аст; 

- кадом объектҳо мӯҳр зада шудаанд ва бо кадом мӯҳр; 

- ҷасад ё ашёҳое, ки барои парванда аҳамиятноканд, пас аз шаҳодаткунонӣ ба куҷо 
равона карда шудаанд. 

Озмоиши (эксперименти) тафтишӣ. Озмоиши (эксперименти) тафтишӣ яке аз шаклҳои 

дар мурофиаи ҷиноятӣ татбиқ намудани методи таҳқиқи озмоишӣ мебошад, ки аз ҷониби 

муфаттиш бо мақсади озмоиш ва аниқ кардани маълумоти барои парванда аҳамиятдошта, 

бо роҳи аз нав такроркунии амалиёт, вазъият, ё ҳолатҳои дигари ҳодисаи муайян ва анҷом 

додани амали зарурии таҷрибавӣ, гузаронида мешавад. Ҳангоми гузаронидани ин амали 

тафтишотӣ имконияти дарки ягон далел, анҷом додани ҳаракати муайян, фарорасии ягон 

воқеа санҷида шуда, инчунин пайдарҳамии ҳодисаи рухдода ва тариқи ба вуҷуд омадани 

изҳо санҷида мешавад. Дар амалия озмоиши тафтишӣ бо намудҳои зерин вомехӯрад: 

- муайян кардани имконияти идроки ягон факт. Ин намуди озмоиш барои санҷиши 

дидашаванда ва шунидашаванда будан гузаронида мешавад. Зимнан, омилҳои объективие, 

ки ба дарки ҳолатҳои мавриди таваҷҷӯҳи муфаттиш қарордашта таъсир мерасонанд, бояд 

ба назар гирифта шаванд. Дар ҳамон ҷое, ки ҳодисаи санҷидашаванда ба амал омадааст, 

дар ҳамон вақт, бо ҳамон равшанӣ, бо риояи ҳамон масофаи байни объектҳо гузарондани 

ин намуди озмоиш, мувофиқи мақсад аст. 

- муайян кардани имконияти содиркунии ягон амалҳо - гузаштан аз сӯрохии муайян, 

баровардани ягон предметҳо, бе ёрии калид кушодани қулф ва ғайра; 

- муайян кардани имконияти мавҷудияти ягон факт, ҳодиса, зуҳурот (мисол, оё 

ронанда дар вазъияти додашудаи роҳ, аз таъсири чароғи мошини муқобил муваққатан 

нобино шуда метавонист, оё дар шароити муайян худ ба худ ба амал омадани сӯзиши ягон 

модда мумкин аст ва ғайра) ва монанди инҳо. 

Гузаронидани озмоиши тафтишӣ ба шарте мумкин аст, ки он ба саломатии 

иштирокчиёнаш хавфнок набошад.Ҳангоми гузаронидани озмоиши тафтишӣ бояд шахсони 

холис иштирок дошта бошанд. Дар сурати зарурат барои иштирок дар озмоиши тафтишӣ 

мумкин аст гумонбаршуда, айбдоршаванда, ҷабрдида, шоҳид, инчунин мутахассис, 

коршинос, шахсоне, ки амалиёти таҷрибавиро анҷом медиҳанд, ҷалб карда шаванд. Ба 

иштирокчиёни озмоиши тафтишӣ мақсад ва тартиби гузаронидани он фаҳмонда мешавад. 

Дар ҳолатҳои зарурӣ, ҳангоми озмоиши тафтишӣ андозагирӣ, аксбардорӣ, сабти овоз ва 

видео анҷом дода, нақшаҳо ва тарҳҳо таҳия карда мешаванд .Дар хусуси гузаронидани 

озмоиши тафтишӣ муфаттиш протокол тартиб медиҳад, ки дар он шароит, ҷараён ва 

натиҷаҳои озмоиши тафтишӣ муфассал инъикос гардида, инҳо зикр мешаванд: 

- бо кадом мақсад кай ва дар куҷо ва дар кадом шароит озмоиш гузаронида шуд; 

- айнан такрор кардани вазъият ва ҳолати ҳодиса дар чӣ мушаххас аён гардид; 

- кадом ҳаракатҳои таҷрибавӣ, бо кадом пайдарҳамӣ, аз ҷониби кӣ ва чанд маротиба 

анҷом дода шуд; 

- натиҷаҳои ба даст омада чӣ гунаанд.  
 

АЗНАЗАРГУЗАРОНЇ 

Дар мақолаи мазкур мафҳум ва аҳамияти ҳолатҳои зарурӣ ҳангоми азназаргузаронї, андозагирӣ, 

аксбардорӣ, сабти овоз, ба навори видео гирифтан, нақшакашӣ ва тарҳрезӣ анҷом дода мешавад. Бо 

дарназардошти муҳимияти мавзуъ муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо дастрасии қонунгузории амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи амалњои тафтишотӣ, истифодаи адабиёти ҳуқуқии олимони ватанию хориҷӣ 

ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ мафҳум ва аҳамияти функсияињои онњоро мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор 

диҳад. 

Калидвожаҳо:  aзназаргузаронӣ, тафтиш, дарк, бевосита, объект, муайян, ҷониб, шахсон, пешбаранда, 

тафтишот, пешакӣ, иборат, мақсад, ошкор, кардан, осори ҷиноят, дигар, объектҳо, моддӣ, муайян, ҳолатҳо, 

парванда, аҳамиятнок.  
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ОСМОТР 
В этой статье обсуждается концепция и важность необходимых ситуаций при измерении, 

фотографировании, записи, видеозаписи, планировании и проектировании. Учитывая важность темы, автор 
попытался рассмотреть и изучить понятие и значение их функций с учетом наличия действующего 
законодательства Республики Таджикистан в области следственных действий, использования юридической 
литературы отечественных и зарубежных ученых и исследователей. правоприменительная практика. 

Ключевые слова: oсмотр, следственное,  действие, заключается, непосредственном, восприятии, 
определенных, объектов лицами, проводящим,  предварительное следствие,  проводится,  целью, выявления, 
следов,  преступления,  других, материальных, объектов, выявления, иных обстоятельств, имеющих, значение.  
 

OBSERVATION  
This article discusses the concept and importance of necessary situations when measuring, photographing, 

recording, videotaping, planning and designing. Considering the importance of the topic, the author tried to review 
and study the concept and value of their functions with the account of the current legislation of the Republic of 
Tajikistan in the field of subsequent actions, the use of legal literature and literature. lawful practice. 

Keywords: Review, investigative, action, which, concluded, immediate, perception, certain, objects, individuals, 
conducting, preliminary, investigation, carried, with, purpose, revealing, facts, crime, other, crimes, other, crimes. 
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МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ПРИНСИПИ ҲАҚИҚАТИ РАСМИИ ҲУҚУҚИ 

МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНӢ 
 

Ҷаъфаров У.М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Баъд аз барҳамхӯрии ИҶШС ва ба даст овардани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, барои давлати нав ва ҷавони мо як нигоҳи нави сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

пайдо шуд, ки бо он бояд мувофиқат мекард. Дигаргуниҳо дар шакли баамалбарории 

адолати судӣ оид ба парвандаҳои гражданӣ низ лозим ва зарур буд. Барои бартараф 

кардани ин ҳолат 1 апрели 2008 Кодекси мурофиавии граждании ҶТ қабул гардид. 

Кодекси мурофиавии граждании ҶШСТ аз 28.12.1963 то 1 апрели 2008 мавриди амал қарор 

гирифт. Қабули кодекси нав як қатор дигаргуниҳоро дар бар мегирад.  Аз ҷумла, мавриди 

амал қарор гирифтани принсипи “ҳақиқати расмӣ”, ки мо онро мавриди таҳлил қарор 

додаем. Чӣ тавре ки К.В. Бубон қайд мекунад, аломати фарқкунандаи мурофиаи гражданӣ 

аз мурофиаи ҷиноятӣ низ дар ҳамин аст, ки тарафҳои мурофиаи гражданӣ дар ҷамъоварӣ 

ва пешниҳоди далелҳо ба суд, пурра мустақиланд. Ин тафовут хусусияти ҷиддӣ дорад дар 

мурофиаи гражданӣ, тавре маълум аст, вазифаи ҷамъоварии далелҳо ба тарафҳо вогузор 

карда шудааст. Агар яке аз тараф далелҳоро ба суд пешниҳод накунад, пас суд аслан 

ӯҳдадор нест, дар доираи эътимоди ботинӣ баҳо диҳад[3]. Аз нигоҳи профессор Шакарян 

М.С., махсусияти дарки судии ҳолатҳои парвандаи гражданӣ дар он аст, ки он танҳо аз 

тарафи субъекти махсуси ҳокимияти давлатӣ, суд татбиқ мегардад ва ҳакикат дар баҳс 

(мубориза) ба вуљуд меояд. Методи бадастоварии ҳақиқат дар мурофиаи гражданӣ ин 

муборизаи тарафҳо дар шароити баробар мебошад. Суд бошад, парвандаи гражданиро 

дар асоси принсипи ҳақиқати расмӣ, яъне далелҳои пешниҳоднамудаи тарафҳо баррасӣ ва 

ҳал менамояд[4, c.54]. Власов А.А. мегўяд, ки принсипи ҳақиқати расмӣ – муайнкунандаи 

фаъолияти мурофиавӣ аст. Мутобиқи принсипи мазкур судя қонунан ба меъёри ҳуқуқ такя 

менамояд, на ба ягон  назари мухталиф, балки ба факти ҳуқуқии пурра ва дуруст 

муқарраршудаи муқаррароти қонунгузорӣ (дар доираи баҳодиҳии далелҳо)[5, с. 38]. 

Фозилов Н.Н., қайд менамояд, ки  пеш аз ҳама, вобаста ба мазмуни худ принсипи ҳақиқати 

расмӣ, маънои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои судро доир ба муқаррар кардани ҳолатҳое, ки барои 

ҳалли дурусти парванда аҳамиятноканд, дорад. Дар рафти муҳокимаи судӣ судя ӯҳдадор 
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аст ҳаматарафа, пурра ва холисона муайян кардани тамоми ҳолатҳои корро таъмин 
намояд[6, с. 42].  

Назарҳои дар боло овардашуда, як қатор муқарраротҳои аввалияро дар бар мегиранд, 

ки бо истифода аз онҳо, қонунгузорӣ ва таҷрибаи судии замони ҳозира, мо мафҳуми 

принсипи ҳақиқати расмиро чунин тавсиф кардем. Принсипи ҳақиқати расмӣ муқаррароте 

аст, ки тибқи он парвандаи гражданӣ аз ҷониби суд дар асоси далелҳои пешниҳоднамудаи 

тарафҳо ва дигар шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ баррасӣ ва ҳал карда мешавад. 

Хусусиятҳои зерин, хоси принсипи ҳақиқати расмӣ мебошанд:  

1) Суд бо ташаббуси худ далелҳо ҷамъ намекунад; 

2) Имконияти озодона мавриди истифода қарор додани воситаҳои исбот 

муқаррар шудааст;  

3) Суд парвандаро дар доираи далелҳои ба суд пешниҳодшуда баррасӣ ва ҳал 
менамояд; 

4) Ҳар як тараф шахсан ё тавассути намоянда танҳо он фактҳоеро исбот 

менамоянд, ки ба ҳайси асоси талабот ва ё норозигии ӯ баромад менамояд; 

5) Амали суд аз талаби даъвогар ва норозигии ҷавобгар вобаста буда, суд 

парвандаро танҳо дар ҳаҷми талаботи пешниҳодгардида ҳал менамояд; 

6) Агар тараф аз пешниҳоди далелҳои барои суд зарурӣ даст кашад, суд ҳуқуқ 

дорад парвандаро дар асоси далелҳои мавҷудбуда ҳал намояд; 

Мувофиқ ба талаботи қисми 2 моддаи 13  КМГ ҶТ, ки доираи ҳуқуқҳои судро 

муқаррар намудааст, ки тибқи он суд мустақилият, беғаразӣ ва холисии худро нигоҳ 

дошта, роҳбарии мурофиаро анҷом медиҳад, ба шахсони иштирокчии парванда ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳояшонро фаҳмонда, оид ба оқибатҳои содир кардан ё накардани амалҳои 

мурофиавӣ огоҳ месозад, ба онҳо дар татбиқи ҳуқуқҳояшон мусоидат намуда, барои 

таҳқиқи ҳамаҷониба ва пурраи далелҳо, муқаррар намудани ҳолатҳои воқеӣ ва истифодаи 

дурусти қонунҳо ҳангоми ҳалли парвандаҳои гражданӣ шароит фароҳам меоварад[2]. Аз 

рӯйи муқаррароти мазкур бармеояд, ки роҳбарии мурофиаи гражданӣ ба зиммаи суд 

вогузошта мешавад, яъне роҳбарии маҷлиси судӣ, риояи тартибот, мусоидат намудан ба 

тарафҳо баҳри амалӣ шудани ҳуқуқ ва иҷрои ӯҳдадориҳои онҳо ба зиммаи суд вогузошта 

шудааст. Суд тибқи қонуни нави мурофиавии гражданӣ далелҳоро ба ҷойи тарафҳо ҷамъ 

намекунад. Чун ҳангоми дарёфти далелҳо аз тарафи суд, судя ба шахси манфиатдор 

мубаддал мегардад ва дар ин ҳолат талаботи принсипи мубоҳисавӣ  низ вайрон мегардад.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар парванда танҳо тарафҳо ва намояндагони онҳо 

манфиатдоранд. Аз ин рӯ тарафҳо барои расидан ба адолати судӣ,  дар ҷамъоварии 

далелҳо талош меварзанд. Мувофиқан дар мурофиаи граждании муосир принсипи 

ҳақиқати объективӣ ва иштоки фаъолонаи суд хориҷ карда шудааст. Қайд кардан лозим 

аст, ки дар моддаи 15 кодекси мурофиавии граждании  ҶШСТ соли 1963 дарҷ шуда буд, ки 

“суд ӯҳдадор аст, бо маводҳо ва нишондодҳои тарафҳо қонеъ нашуда, барои таҳқиқи 

ҳамаҷониба, пурра ва объективонаи ҳолатҳои парванда, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тарафҳо, 

тамоми чораҳои пешбиникардаи қонунро бинад”[8]. Чунин меъёр ҳоло дар давлатҳои 

пасошуравӣ ва ҳамсояи мо Ҷумҳурии Қирғизистон (м.15 КМГ ҶҚ) ва Ҷумҳурии 

Узбекистон(м.15 КМГ ҶУ) амал мекунанд. Чи хеле ки қайд кардем, масъалаи ӯҳдадории 

исбот дар мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарафҳо вобаста шудааст, ки 

мувофиқ ба талаботи моддаи 58 КМГ ҶТ ҳар яке аз тарафҳо ӯҳдадоранд он ҳолатҳоеро 

исбот кунанд, ки ҳамчун асоси талабот ва норозигии худ ҳангоми аз ҷониби тарафи дигар 

мавриди баҳс қарор гирифтани ин ҳолат ба он истинод менамояд, агар дар қонун тартиби 

дигар пешбинӣ нашуда бошад. Тарафе, ки ӯҳдадории худро оид ба исботи ягон ҳолат иҷро 

намекунад, оқибати ногувори исбот накардани ин ҳолатҳоро ба зимма дорад.  Ҳолатҳои 

барои ҳалли дурусти парванда аҳамиятдоштаро суд дар асоси талабот ё норозигии 

шахсони иштирокчии парванда мутобиқи меъёрҳои ҳуқуқи моддии татбиқшаванда 

муайян менамояд. Шахсони ҳуқуқӣ, инчунин мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ ба манфиати тасдиқ, ҳифз ва химояи ҳуқуқҳои худ, ки ҳангоми 
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бастани шартнома, тағйир додани шартҳои он ё бекор кардани шартнома, анҷом додани 

дигар аҳдҳо, ҳангоми барасмиятдарории ҳуқуқи моликият, ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ, 

бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ ё шаҳрванд ба сифати соҳибкор, ситонидани ҷарима, аз ҳисоб 

баровардани воситаҳои пулӣ бо тартиби бебаҳс ва ҳангоми анҷом додани дигар амали аз 

нигоҳи ҳуқуқӣ аҳамиятнок ба миён омадаанд, ӯҳдадоранд амали иҷрокарда ё радди иҷрои 

онро дар шакли ҳуҷҷате асоснок кунанд, ки ҷавобгӯи талаботи қонун, стандартҳо, 

намунаҳои тасдиқгардида, амалияи маъмулии муомилоти корӣ, бо таъмини реквизитҳои 

барои чунин ҳуҷҷатҳо зарурӣ – бланкаи фирмавӣ, санаи таҳия ё имзои ҳуҷҷат, асли будани 

имзои шахси мансабдор ё намоянда, мӯҳр, тартиби муқарраргардидаи дӯхт ва ҳисоби 

варақаҳои ҳуҷҷатҳо, бақайдгирии ҳуҷҷатҳо дар дафтари баҳисобгирии ҳуҷҷатҳо ё 

шартномаҳо мебошанд. Ҳангоми вайрон кардани талаботи дахлдори тасдиқи далелҳо ва 

гум кардани нусхаи аслии ҳуҷҷат аз ҷониби иштирокчиёни мурофиаи гражданӣ оқибатҳои 

ногувори исбот нашудани тасдиқи тарафҳо оид ба ҳолатҳои воқеии парванда ба зиммаи 
тараф ё шахси дигари иштирокчии парванда гузошта мешавад, ки метавонист ё мебоист 

то оғози мурофиаи судӣ худро бо далелҳои саҳеҳ ва бешубҳа таъмин намояд[2]. Дар 

баробари ин ки суд дар ҷамъоварии далелҳо ширкат намекунад, суд ба далелҳои 

ғайрифаъол низ муносибат намекунад, зеро вазифаи суд баррасии дуруст ва саривақтии 

парвандаҳои гражданӣ мебошад. Дар ин робита, дар м. 60  Кодекси мурофиавии 

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, ки суд ҳуқуқ дорад ба тарафҳо ва 

дигар шахсони иштирокчии мурофиа пешниҳоди далелҳои иловагиро тавсия диҳад. Дар 

ҳолате ки пешниҳоди далелҳои зарурӣ барои онҳо мушкил бошад, суд мутобиқи дархости 

онҳо дар ҷамъоварӣ ва талаб карда гирифтани далелҳо мусоидат менамояд. Дар дархост 

оид ба талаб карда гирифтани далелҳо бояд далелҳо, инчунин дигар ҳолатҳое, ки барои 

баррасӣ ва ҳалли дурусти парванда аҳамият доранд, метавонанд бо он тасдиқ ё рад карда 

шаванд, сабабҳое, ки ба гирифтани далелҳо монеъ шудаанд, маҳалли ҷойгиршавии онҳо 

зикр гардад. Суд ба тараф барои гирифтани далелҳо дархост медиҳад ё бевосита далелҳоро 

талаб мекунад. Шахсе, ки далелҳои талабнамудаи суд дар ихтиёраш мебошад, онро 

бевосита ба суд мефиристонад ё ба шахсе, ки ҷиҳати пешниҳоди он ба суд дархости 

дахлдор дорад, месупорад[2]. Чи хеле ки қайд кардем, суд он маводи исботкунандаро баҳо 

медиҳад, ки тарафҳо ва шахсони иштирокчии парванда онро пешниҳод намудаанд. Суд ба 

далелҳо аз рӯи эътимоди ботинии худ баҳо медиҳад, ки он ба таҳқиқи ҳамаҷониба, пурра, 

объективона ва бевоситаи далелҳои дар парванда мавҷуда асос меёбад. Ҳеҷ яке аз далелҳо 

барои суд дорои эътибори қаблан муқарраргардида намебошад. [9] Қонуни мурофиаи 

гражданӣ муқаррар менамояд, ки суд ҳалномаро танҳо бо он далелҳое асоснок менамояд, 

ки дар маҷлиси судӣ таҳқиқ гардидаанд(қ. 2 м. 200 КМГ ҶТ)[2]. Аз рӯи қоидаи умумӣ суд 

бо ташаббуси худ талаб намудани далелҳоро надорад, зеро ин ба суд имконият медиҳад, 

ки ҳам далелҳои алоҳида гирифташуда ва ҳам маҷмӯи онҳоро беғаразона баҳогузорӣ 

намояд. Ҳамаи далелҳо дорои эътибори ҳуқуқии якхела мебошанд ва ба дараҷаи баробар 

аз ҷониби суд дар маҷлиси судӣ бояд таҳқиқ ва баҳо дода шаванд[9]. 

Ҳангоми баҳо додан ба далелҳо суд он вақт далелҳоро саҳеҳ эътироф менамояд, ки 

агар дар натиҷаи тадқиқ, муқоиса бо дигар далелҳо муайян гардад, ки маълумоти дар он 

мавҷуд буда, ба ҳақиқат мувофиқат менамояд. Суд наметавонад ҳолатро исботшуда ҳисоб 

кунад, агар он танҳо бо нусхаи ҳуҷҷат ё дигар далели хаттӣ тасдиқ гардида, асли ҳуҷҷатҳо 

гум шуда ё ба суд пешниҳод нашуда бошад ва нусхаи ин ҳуҷҷатҳое, ки тарафҳои баҳс 

пешниҳод кардаанд, якхела нестанд ва муқаррар намудани мӯҳтавои воқеии манбаи аслӣ 

бо кӯмаки дигар далелҳо имконнопазир мебошад. Суд уҳдадор аст натиҷаҳои баҳодиҳии 

далелҳоро дар ҳалнома дарҷ намояд, ки дар он асосҳо барои қабули баъзе далелҳо чун 

воситаи асосноккунии хулосаи суд қабул гардида, дигар далелҳоро суд рад намудааст, 

инчунин асосҳое, ки мутобиқи онҳо ба як далел нисбат ба далели дигар афзалият дода 

шудааст, зикр мегарданд Новобаста аз он, ки аксарияти олимон нақш ва аҳамияти 

принсипи ҳақиқати расмиро дар мурофиаи гражданӣ баррасӣ намуда зарурати ҳатмии  

дарҷ намудани принсипи мазкурро дар санадҳои ҳуқуқӣ эътироф мекунанд, аммо принсипи 
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ҳақиқати расмӣ бевосита дар Қонунгузории МГ ҶТ дарҷ нашудааст.  Ҳамин тавр, ҳар як 

соҳаи ҳуқуқ дорои принсипҳои махсуси худ мебошад, чунки ин шарти эътирофнамоии соҳаи 

ҳуқуқ дар баробари мавзӯи омӯзиш ва методҳои ҳуқуқ мебошад. Аз ин рӯ қонунгузорро 

мебоист дар КМГ ҶТ принсипҳои махсуси мурофиавии гражданиро дарҷ намояд ва қайд 

кардан лозим аст, ки  таҳлили принсипхои махсуси ҲМГ ҶТ бо он душвор аст, ки конунгузор 

бо тартиб додани КМГ ҶТ баъзе пешравихои техникаи конунгузории навро ба назар 

нагирифтааст. Хамин хел фарқиятгузорӣ дар мисоли КМҶ ҶТ, КҶ ҶТ, КМ ҶТ ва дигар 

кодексҳои нав.  
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МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ПРИНСИПИ ҲАҚИҚАТИ РАСМИИ ҲУҚУҚИ МУРОФИАВИИ 

ГРАЖДАНӢ 

Дар мақолаи мазкур мафҳум ва моҳияти принсипи ҳақиқати расмӣ мавриди таҳлил қарор гирифта 

шудааст. Бо назардошти муҳимияти мавзӯъ муаллиф кушиш кардааст, ки бо дастрасии қонунгузории 

амалкунандаи мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории гузаштаи мурофиаи граждании 

ҶШС Тоҷикистон ва дигар адабиётҳои илмӣ, нақш ва аҳамияти принсипи ҳақиқати расмиро  мавриди баррасӣ 

ва таҳлил қарор диҳад. Аз ҷумла, принсипи ҳақиқати расмӣ ба сифати принсипи махсуси ҳуқуқи мурофиавии 

гражданӣ, аз дигар мурофиаҳои ҳуқуқ бо ҳамин принсипҳои махсусаш фарқ мекунад.  

Калидвожаҳо: Ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ, принсипҳо, мафҳуми принсип,  ҳақиқат, ҳақиқати расмӣ, 
далел. 

 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПА СУДЕБНОЙ ИСТИННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
В статье анализируются понятие и сущность принципа судебной истины. Учитывая важность темы, 

автор попытался рассмотреть и проанализировать роль и значение принципа судебной  истины, имея доступ 
к действующему гражданскому процессуальному законодательству Республики Таджикистан, ранее 
действовавшему гражданскому процессуальному законодательству Таджикской ССР и других научным  
литератур. В частности, принцип судебной истины как особый принцип гражданского судопроизводства 
отличается от других процессуальных действий теми же особыми принципами.  

Ключевые слова: Гражданское процессуальное право, принципы, понятие принцип, истина, судебная 
истина, доказательства. 

 
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE PRINCIPLE OF JUDICIAL TRUTH OF CIVIL PROCEDURAL 

LAW 
 The article analyzes the concept and essence of the principle of judicial truth. Given the importance of the topic, 

the author tried to consider and analyze the role and significance of the principle of judicial truth, having access to the 
current civil procedural legislation of the Republic of Tajikistan, the former civil procedural legislation of the 
Tajikistan SSR and other scientific literatures. In particular, the principle of judicial truth as a special principle of civil 
proceedings differs from other procedural actions in the same special principles.  

Keywords: Civil Procedural Law, principles, principle of the concept, truth, Judicial truth, evidence. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ ЊУЌУЌИИ БАХШИШИ ЉАЗО ТИБЌИ МЕЪЁРЊОИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Шарипов Азиз  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Асосњои институти бахшиш аз меъёрњои њуќуќи давлатї сарчашма мегиранд. Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон субъектњои асосии муносибатњои татбиќи бахшишро муайян менамояд: ин 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ки тибќи банди 26 моддаи 69 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дорои салоњияти тадбиќи бахшиш мебошад.   

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон – ќонуни асосии давлат буда, бисёре аз муќаррароти он 
бевосита амал менамоянд.  Аммо баъзеи онњо аниќсозї ва илова намуданро талаб менамояд. Ин аз 
тарафи ќонунгузории љорї, аз љумла ќонунгузории љиноятї дар соњаи бахшиш амалї карда мешавад.  
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар ќисми 2 моддаи 2 асос ва принсипњои љавобгарии 
љиноятиро пешбинї намудааст. Инчунин, доираи кирдорњое, ки ба шахсият, љамъият ва давлат хафв 
доранд ва ба њамчун љиноят њисобида мешаванд, инчунин намудњои љазо ва чорањои дигари хислати 
њуќуќии љиноятї доштаро барои содир намудани љиноят низ муайян менамояд. Дар давоми тањлили 
ин муќаррарот принсипи ќонуният, ки дар моддаи 4 КЉ ЉТ дарљ гардидааст, талаб менамояд, ки 
љинояткории кирдор, инчунин љазонокии он ва оќибатњои дигари њуќуќии љиноятї бояд аз тарафи 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон муайян карда шаванд. Чи тавре, ки ба предмети КЉ ЉТ 
муайян намудани љазонокии кирдор (намудњо, асосњои сарчашмавии таъйини љазо, озод намудан аз 
љазо) дохил мегардад, салоњияти конститутсионии Президенти Љумњурии Тољикистон доир ба татбиќи 
бахшиш низ дар меъёрњои ќонуни љиноятї аниќ гардидааст. Дар моддањои 47 ва 82 КЉ ЉТ намуд ва 
зернамудњои зерини бахшиш, ки мазуни онро ташкил медињанд, кайд гардидааст: 

1) Бахшиши шахсони ба љазои љиноятї мањкумшуда: 
а) озод намудан аз адои минбаъдаи љазо; 
б) ихтисори љазои таъйингардида; 
в) ивази љазои таъйингардида бо љазои сабуктар; 
г) бардоштани доѓи судї; 
2) Бахшиш шахсони ба љазои катл мањкумшуда: 
а) ивази ќатл ба мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати муайян.   
Вобаста ба ин саволе ба миён меояд, ки оё Президенти Љумњурии Тољикистон њангоми 

татбиќи бахшиш бо намудњои ќайдгардидаи бахшиш мањдуд мебошад, ё ин ки дар асоси салоњияти 
конститутсионии худ метавонад намудњои дигари бахшишро истифода барад? Љавоб гардонидан 
ба саволи мазкур бенињоят муњим аст, зеро ки дар назарияи њуќуќ аќидањое љой доранд, ки тибќи 
онњо санади бахшиш набояд бо ягон ќоидаву мањдудиятњо алоќаманд бошад. Чуноне, ки 
Ю.В.Голик ќайд менамояд, «дар њолати бењтарин метавон меъёрњои мурофиавї, аниќтараш расмии 
мурофиавї дарљ карда шаванд, ки онњо ихтиёрї буда, хислати њатмии умумї надошта бошанд». Мо 
дар боло, њангоми тањлил намудани мафњуми меъёрии бахшиш ба саволи мазкур ќисман 
љавоб гардонида будем. Президент, њамчун сарвари давлат ва шахси олимансаб бояд 
ќонунњои давлатро риоя намояд ва мувофиќан аз намудњои дар ќонуни љиноятї 
муайянгардидаи бахшиш истифода барад. Саволи дигаре ба миён меояд: магар Президенти 
Љумњурии Тољикистон метавонад дар ќатори намудњои ќайдгардида, намуди дигари бахшишро 
татбиќ намояд? Њангоми додани љавоб ба саволи мазкур, бояд принсипњои танзими њуќуќї, ки дар 
алоњидагї ва ё њамљоягї истифода бурда мешаванд, ба назар гирифта шаванд. Ќоидаи аксиомавї 
вазъи њуќуќии шањрвандонро дар асоси принсипи умумии иљозатии ба танзимдарории њуќуќї (ба њар 
чизе ки аз тарафи ќонун манъ нашудааст, иљозат дода мешавад) муайян менамояд ва принсипи 
иљозатии ба танзимдарории њуќуќї бошад (ба њар чизе ки аз тарафи ќонун иљозат дода 
шудааст, иљозат дода мешавад) салоњият ва вазъияти шахсони мансабдорро муайян 
менамояд. Њар як шахси мансабдор, аз он љумла сардори давлат бояд дар доираи 
салоњиятњои худ, ки аз тарафи ќонун муайян гардидаанд, амал намоянд. Беихтиёрона васеъ 
намудани онњо, њатто њангоми асоснок будани он, ба принсипњои давлатї њуќуќбунёд 
љавобгўй набуда, дар натиља ба зоњир намудаи зулми њокимият оварда мерасонад. Њамин 
тавр, азбаски дар меъёрњои ќонунгузории љиноятї имконияти озод намудан аз чорањои њуќуќии 
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љиноятї тариќи бахшиш пешбинї нагардидааст, аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон онро 
амалї намудан низ ѓайриимкон аст. Аммо зарурияти дар моддаи 83 КЉ ЉТ муќаррар намудани 
чунин имконият ба миён меояд. 

Дар ќонунгузории љиноятї якчанд намудњои чорањои хислати њуќуќии љиноятидошта 
пешбинї шудааст. Пеш аз њама, ин мањкумкунии шартї мебошад. Дар моддаи 71 КЉ ЉТмуайян 
гардидааст, ки агар њангоми таъйин намудани корњои ислоњї, мањдудият дар хизмати њарбї, 
мањдудияти озодї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї ва ё мањрум сохтан аз озоди ба 
мўњлати то њашт сол, суд ба хулосае ояд, ки ислоњ гардидани мањкумшуда бе адои њаќиќии љазо 
имконпазир мебошад, суд бо ќарори худ љазои таъйиншударо шартї мењисобад. Њамин тавр, 
мањкумкунии шартї љой доштани њолатњои зеринро пешбинї менамояд: а) љазои таъйингардида, 
вале дар амал татбиќ нагардида; б) мўњлати санљиши мањкумшуда (аз 3 то 5 сол), дар давоми он 
нисбати мањкумшуда њуќуќмањдудиятњо (ўњдадорињо) - и аз тарафи суд муайянгардида, амалї 
мегарданд. Тариќи бахшиш озод намудани мањкумшуда аз љазои таъйингардида, вале дар амал 
татбиќ нагардида, маъно надорад; озод намудани мањкумшуда аз рељаи санљишї метавонад маънои 
иљрои њаќиќии љазои таъйингардидаро дошта бошад. Тариќи бахшиш озод намудан аз 
мањкумкунии шартї низ аз тарафи тафаккури њуќуќии љомеа фањмида намешавад. Дар асл ин 
такроран нишон додани рањмдилї ва одамдўстї нисбати љинояткор мебошад, њол он ки дар њолати 
ба тариќи бахшиш озод намудан аз рељаи мањкунии шартї, мањкумшуда аз мањдудиятњо 
(ўњдадорињо) – е, ки хислати љазогї надошта, балки хислати огоњкунии махсус доранд, озод 
мегардад. Агар бо таври дигар гуфта гузарем, њуќуќмањдудиятњое, ки ба огоњсозии љиноят ва 
якљояшавии иљтимоии мањкумшуда дар љомеа равона шудаанд. Чи гуна метавон дар тафаккури 
љомеа, ба мисол, озод намудан аз рељаи мањкумкунии шартї ва њамзамон озод намудан аз ўњдории 
мањкумшуда оид ба дастгирии моддии оила, ки аз тарафи суд вогузор гардидааст, асоснок намуд.  
Намуди дуюми чорањои хислати њуќуќии љиноятидоштаро чорањои маљбурии хислати тарбиявї 
дошта, ки нисбати ноболиѓон мувофиќи моддањои 88 ва 89 КЉ ЉТ татбиќ мегарданд, ташкил 
медињанд. Чорањои мазкур инњоянд: огоњнамоии ноболиѓ; ба назорати волидон ва ё шахсони 
онњоро ивазкунанда ва ё маќомоти махсуси давлатї додани он; гузоштани ўхдадории бартараф 
намудани зарари расонида; мањдуд сохтани фароѓат ва муќаррар намудани талаботи махсус 
нисбати рафтори ноболиѓон. Дар адабиёти њуќуќї таклифњо нисбати дар ќонунгузории 
амалкунанда љой намудани муќаррароте, ки тибќи он нисбати чорањои маљбурии хислати 
тарбиявидошта афв амалї мегардад, пешнињод гардидаанд. Мавќеи мазкур бо манфиатњои 
адолатпарварї асоснок карда шудааст, зеро ки ноболиѓоне, ки айби онњо аз тарафи суд љиддї 
бањогузорї шудааст ва онњо дар натиљаи он адои њаќиќии љазо намуда истодаанд, зери амали афв 
ќарор доранд. Ба назар аст, ки чунин муќаррарот нисбати пањн гардидани амали бахшиш нисбати 
чорањои маљбурии хислати тарбиявидошта низ таъсири худро дорад.  

Ба фикри мо, манфиатњои адолатпарварї чунин талаб менамоянд, ки аз тарафи ноболиѓон 
љиноят содир карда нашавад ва онњо њаёти ќонунриоякуниро пеш баранд. Чорањои маљбурии 
хислати тарбиявидошта, чун мањкумкунии шартї хислати на љазогї, балки хислати махсуси 
огоњкунї доранд, аз ин сабаб дар тафаккури љомеа љой намудани чунин чолате, ки мањкумшуда 
тариќи бахшиш, ба мисол, аз љазои ба назорати волидон додан, озод карда мешавад, бенињоят 
душвор мебошад. Магар, баъд аз ќарори бахшиш ноболиѓ метавонад беназорат монад? Хусусияти 
асосї дар он дида мешавад, ки њангоми истифодаи ин чорањо ноболиѓ аз љавобгарии љиноятї озод 
карда мешавад. Истифодаи бахшиш нисбати шахсе, ки аллакай аз љавобгарии љиноятї озод 
гардидааст, аз он шањодат медињад, ки аслияти бахшиш таѓйир ёфта, имконияти истифодабарии он 
нисбати љазоњои маъмурї ва муљозоти интизомї пайдо мегардад, ки ин аслияти бахшишро ба 
пуррагї иваз менамояд. Чорањои маљбурии хислати тиббидошта (моддаи 96 КЉ ЉТ), намуди 
сеюми чорањои хислати њуќуќии љиноятидошта ба шумор мераванд. Онњо инчунин бо ќарори 
бахшиш бекор гардида наметавонанд, зеро ки таъйин ва бекор намудани онњо дар доираи 
салоњияти тиб ќарор дорад ва онњо аз њолати руњии мањкумшудагон вобаста мебошад. Дар асоси 
ќайдгардида, чуноне ки ба мо маълум мегардад, барои ворид намудани таѓйирот ба моддаи 83 КЉ 
ЉТ бо маќсади муайян намудани имконияти Президенти Љумњурии Тољикистон дар бахшиши 
шахсоне, ки нисбати онњо чорањои дигар, ба ѓайр аз љазо, яъне чорањои хислати њуќуќии 
љиноятидошта тадбиќ гардидаанд, ягон асоси њуќуќиву дигар љой надоранд.  

Якум, Президент метавонад танњо шахсеро бахшад, ки нисбати он њукми суд ќувваи ќонунии 
худро пайдо намудааст.   
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Дуюм, барои истифодабарии бахшиш бо озод намудани мањкумшуда аз адои 
минбаъдаи љазо, ихтисори љазо ва ё ивази он ба љазои сабуктар зарур аст, ки њукм набояд 
танњо айбдорї бошад, балки дар он љазо низ пешбинї гардида бошад. Тибќи ќисми 5 моддаи 
300 КМЉ ЉТ њукми айбдорї ќабул мегардад: 1) бо таъйини љазое, ки аз тарафи мањкумшуда 
адо мегардад; 2) бо таъйини љазо ва озод намудан аз адои он; 3) бе таъйини љазо. Дар ду 
њолати охир, аз он љумла дар намуди бардоштани доѓи судї,  татбиќи бахшиш ѓайриимкон 
мебошад. Кор дар он аст, ки тибќи ќисми 2 моддаи 86 КЉ ЉТ шахсе, ки аз љазо озод карда 
шудааст, доѓи судї надошта њисобида мешавад. Дар адабиёт пешнињодњое љой доранд, ки 
тибќи онњо ба Президент њуќуќи ба тариќи бахшиш озод намудан натанњо аз љазои асосї, 
балки аз љазои иловагї низ, дода шавад. Пешнињодњои мазкур бо тањлили муќоисавии 
институтњои афв ва бахшиш, мувофиќан моддањои 82 ва 83 КЉ ЉТ, далелнок карда шудаанд. 
Ба фикри А.С.Михлин, афв метавонад доираи васеи намудњои сабукгардонии вазъи шахсони 
љиноятсодирнамударо пешбинї намояд, бахусус њангоми афв имкони озод намудан аз љазои 
иловагї љой дорад, аммо дар татбиќи бахшиш чунин озод намудан ѓайриимкон мебошад. Хулосаи 
мазкур дар заминаи он карда шудааст, ки моддаи 82 КЉ ЉТ озод намудан аз љазо њангоми афвро 
пешбинї намудааст, аммо моддаи 83 КЉ ЉТ чунин озоднамоиро пешбинї накардааст. Чуноне ки 
бармеояд, меъёрњои моддањои 82 ва 83 КЉ ЉТ, њангоме, ки сухан дар бораи имконияти «озод 
намудан аз љазо» тариќи афв ва ё тариќи бахшиш меравад, дар назар мафњуми умумии љазоро, ки 
дар моддаи 46 КЉ ЉТ ќайд гардидааст, мегиранд. Дар ќисми якўми ин модда муќаррар карда 
шудааст, ки «љазо ин чораи маљбуркунии давлатї буда, бо њукми суд таъйин мегардад». Љазо 
нисбати шахсоне, ки дар содир намудани љиноят айбдор шудаанд, татбиќ мегардад ва дар мањрумї 
ва мањдудиятњои њуќуќу озодињои шахс, дида мешаванд. Ќонунгузор њангоми дар моддаи 47 КЉ ЉТ 
пешбинї намудани намудњои љазоњои асосиву иловагї, аз мафњуми умумии љазо истифода 
бурдааст. Њамин тавр, ќонунгузор дар моддаи 82 КЉ ЉТ ба номуайянии њуќуќї роњ дода, 
имконияти ба тариќи афв озод намудан аз љазои иловагиро такроран ќайд намудааст: бори аввал, 
њангоми пешбинї намудани имконияти озод намудан аз љазоро дар умум, бори дуюм – озод 
намудан аз љазои иловагї.  

Дар моддаи 83 КЉ ЉТ муќаррароти мазкур муваффаќтар тартиб дода шудааст, дар он 
имконияти озод намудан аз љазо њамчун мафњуми умумї дарљ гардидааст. Мувофиќан Президент 
ба тариќи бахшиш метавонад на танњо аз љазои асосї, балки аз љазои иловагї низ озод намояд. 
Хулосаи мазкур, ба аќидаи мо, нисбати чунин зернамуди бахшиш, ба мисли ихтисори љазо 
низ бояд истифода бурда шавад: он метавонад  на танњо нисбати љазои асосї, балки нисбати 
љазои иловагї низ истифода бурда шавад. Ба сифати шарти иловагии њуќуќии љиноятї барои 
татбиќи бахшиш њамчун озод намудан аз адои минбаъдаи љазо, ин аз тарафи мањкумшуда 
адо намудани як ќисми љазо пешбинї шудааст. Тањќиќи чунин зернамуди бахшиш, ба мисли 
ихтисори љазои таъйингардида, ки дар моддаи 83 КЉ ЉТ пешбинї гардидааст, шавќовар 
мебошад. Ин зернамуди бахшиш нисбати дигар зернамудњое, ки дар ќисми 2 моддаи 83 КЉ 
ЉТ пешбинї гардидаанд, мавќеи болотарро ишѓол менамояд. Ихтисори љазо њамчун 
зернамуди бахшиш чунин хусусиятро дорад, ки он дар меъёрњои КЉ ЉТ бори дигар дар 
моддаи 82 КЉ ЉТ, ки мафњум и мазуни афвро муайян намудааст, дида мешавад. Ба фикри 
мо, истилоњи «ихтисори љазои таъйингардида» бояд дар мафњуми васеътар нисбати он 
мафњуме, ки дар таљрибаи бахшиш љой дорад, истифода бурда шавад. Ин, дар аввал, 
ихтисори мўњлати љазои таъйингардида дар он љазоњое, ки давомнокии ваќтї доранд.  

Дуюм, ихтисори љазои таъйингардида ба тариќи бахшиш дар худ имконияти, ба мисол, 
кам намудани њаљми љазогии худи љазоро, ба мисол, њаљми љаримаро, пешбинї менамояд.          

Сеюм, ба фикри мо, дар доираи ин зернамуди бахшиш, Президенти Љумњурии Тољикистон 
метавонад аз баъзеи њуќуќмањдудкунињои љазо озод намояд  ва ё онњоро сабуктар намояд.  

Боз як зернамуди бахшиш, ки дар ќисми 2 моддаи 83 КЉ ЉТ пешбинї шудааст, ин ивази љазо 
ба намуди љазои сабуктар мебошад. Дар фарќият ба ивази ќисми адо нагардидаи љазо ба љазои 
сабуктар, ки аз тарафи суд нисбати шахсоне, ки адои мањдудияти озодї, нигоњ доштан дар ќисми 
њарбии интизомї ва ё мањрум сохтан аз озодиро (ќисми 1 моддаи 77 КЉ ЉТ) намуда истодаанд, 
Президент ба тариќи бахшиш, чуноне ки ба мо пеш меояд, метавонад њар як љазоро иваз намояд. 
Албатта, барои ин зарур аст, ки дар рўйхати љазоњои тибќи моддаи 47 КЉ ЉТ пешбинигардида, 
љазое, ки нисбати љазои аз тарафи мањкумшуда дар њолати пешнињоди арзи бахшиш адо гардида 
истодааст, бояд љой дошта бошад. Дар баробари ин, бояд ба назар гирифт, ки дараљабандии дар 
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њуќуќ дарљгардидаи вазнинии љазо (моддаи 47 КЉ ЉТ) муайян карда шудааст. Аз ин сабан, ивази 
мањрум сохтан аз озодї ба мањдуд кардани озодї ва ё корњои ислоњї ба љарима, на њама ваќт аз 
љониби мањкумшуда њамчун њолати сабук гардонидани вазъи он ќабул мегардад. Дар бањсњое, ки 
вобаста ба проблемањои бахшиш љой доранд, аќидае пешнињод гардидааст, ки тибќи он барои 
татбиќи бахшиш дар шакли озод намудан аз адои минбаъдаи љазо ва ё ивази љазо ба љазои сабуктар, 
мањкумшуда бояд на кам аз 1/3 ва ё 2/3 њиссаи љазои аз тарафи суд таъйингардидаро вобаста ба 
вазнинии љинояти содирнамудааш, чуноне ки дар озодгардонии шартии пеш аз мўњлат љой дорад, 
адо намояд. Мо бо чунин аќида розї буда наметавонем.  Дар аввал, ин ба раќобати институтњои 
бахшиш ва озодгардонии шартии пеш аз мўњлат оварда мерасонад, ки ин њолат њама ваќт дар 
таљрибаи њуќуќистифодабарї номатлуб аст.    Дуюм, татбиќи ин пешнињод ба мањдуд сохтани 
салоњияти Президенти Љумњурии Тољикистон дар татбиќи бахшиш оварда мерасонад. Дар 
баробари ин, њолатњои њаётие, ки ба мурољиати мањкумшуда бо арзи бахшиш мусоидат менамояд, 
дар бисёр маврид ба меъёрњои ќонун љой гирифта наметавонанд ва ба Президент бояд имконияти 
ба пуррагї ба назар гирифтани чунин њолатњо пешнињод карда шавад. Зернамуди дигари бахшиш, 
ин бардоштани доѓи судї аз шахсе, ки адои љазо намудааст, мебошад. Ин зернамуд танњо дар он 
њолатњое истифода бурда мешавад, ки агар дар натиљаи мањкум шудан ва адои љазо намудан дар 
шахс доѓи судї пайдо мешавад. Дар баробари ин, бояд ба назар гирифт, ки дар ќисми 
мањкумшудагон доѓи судї тамоман пайдо намегардад ва аз ин сабаб онњо ба бахшиши Президенти 
Љумњурии Тољикистон умедвор шуда наметавонанд.  Сухан дар бораи шахсони аз љазо озод гардида, 
меравад (моддаи 84 КЉ ЉТ). Ин њолатњои ба мисли озод намудан аз љазо бинобар сабаби таѓйир 
ёфтани вазъият (моддаи 74 КЉ ЉТ), гузаштани мўњлати даъвогии таъќиби љиноятї (моддаи 81 КЉ 
ЉТ), ќабули санади афв (моддаи 82 КЉ ЉТ) мебошанд.   

Ба аќидаи мо, дар њуќуќи љиноятї ба ном њамљоякунии бахшиш, ваќте ки Президенти 
Љумњурии Тољикистон бо як ќарори бахшиш нисбати њамон як шахс дар як ваќт якчанд 
зернамуди бахшишро татбиќ менамояд, ихтисор намегардад. Ба мисол, њангоми озод 
намудан аз љазои асосї ва бинобар сабаби он, ки шахс адои љазо намуда њисобида мешавад, 
ба тариќи бахшиш доѓи судї низ бардошта мешавад. Њамаи ин аз њолатњои њаќиќї, аз 
мављудият ва хислати асосњои бахшиш вобаста мебошад. Ба аќидаи мо, барои чунин ќарор 
мањдудиятњои њуќуќї љой надоранд. Намуди мустаќили институти мазкурро, бахшиши 
шахсони ба ќатл мањкумшуда ташкил медињанд. Тахмин кардан мумкин аст, ин намуди 
бахшиш њолати алоњидаи бахшишро дар шакли ивази љазо ба љазои сабуктар, ки дар моддаи 
77 КЉ ЉТ пешбинї гардидааст, ташкил медињад. Њаќиќатан, ќатл њамчун чораи истисноии 
љазо ба намудњои љазои сабуктар иваз карда мешавад. Байни намудњои дида баромадаи 
бахшиш фарќиятњои бисёр вуљуд доранд. Дар аввал, агар њангоми татбиќи бахшиш дар 
намуди ивази љазо ба љазои сабуктар тибќи ќисми 1 моддаи 77 КЉ ЉТ, Президенти Љумњурии 
Тољикистон метавонад намуд ва чораи љазои сабуктарро интихоб намояд, дар ин маврид 
ќонун муќаррар менамояд, ки намуди љазои сабуктар ва мўњлати аниќи он тибќи моддаи 59 
КЉ ЉТ муайян карда шавад. Дуюм, чуноне ки баъдан ба таври васеъ тањлил карда мешавад, 
дар байни ин ду намуди бахшиш фарќият дар тартиби амалинамої, ки асосњои мухими 
татбиќи бахшишро ташкил медињанд, низ љой дорад.  Сеюм, агар бахшиш дар намуди ивази 
љазо ба љазои сабуктар аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон баъд аз ќувваи ќонунї 
пайдо намудани њукм ва њангоми иљрои љазо татбиќ карда шавад, нисбати шахсони ба ќатл 
махкумшуда он бешубња то оѓози иљрои љазо истифода бурда мешавад. Дар чунин њолатњо 
мушкилот нисбати њалли боз ду проблемаи хислати њуќуќии љиноятї дошта ба миён меояд. 
Сухан дар бораи имконияти такроран бахшидани мањкумшудагон ва инчунин љорї намудани 
бахшиш шартї мера вад. Мавќеи хосеро доир ба масъалаи мазкур А.С.Михлин ишѓол 
менамояд. Ба имконияти такроран бахшидани мањкумшудае, ки ба ў ќатл ба мањрум сохтан 
аз озодї ба мўњлати сї сол  иваз карда шудааст, ў чунин менависад: «ново баста аз бахшиш, 
ин шахс њамчун ба ќатл мањкумшуда бої мемонад, зеро ки мањрум сохтан аз озоди ба мўњлати 
30 сол на аз тарафи суд, балки бар ивази ќатл – тариќи бахшиш таъйин гардидааст. Аз ин 
сабаб, шахс њамчун ба ќатл мањкушуда мемонад ва муќаррароти моддаи 77 КЉ ЉТ нисбати ў 
то адои љазо ва ё озод намудан бо дигар асосњо пањн мегардад. Ихтисори мўњлати љазои 
чунин шахс тариќи озоднамоии шартии пеш аз мўњлат – тибќи моддаи  КЉ ЉТ љой дошта 
метавонад. Инчунин, озоднамоии пеш аз мўњлат нисбати чунин шахс тибќи моддаи 79 КЉ 
ЉТ бинобари сабани беморї аз эњтимол дур нест. Бешубња, дар њар ду њолат, бояд шартњои 
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дар ин моддањо пешбинигардида, риоя карда шаванд». Бо чунин мавќеъ мо розї буда 
наметавонем. Тибќи мазмуни он, Президенти Љумњурии Тољикистон њангоми тадбиќи 
бахшиш, љазои аз тарафи суд таъйингардидаро бо кадом як љазои хурде, ки такроран 
њангоми татбиќи бахшиш предмети баррасии он буда наметавонад. Аз кадом сабаб он 
наметавонад предмети баррасї гардад, чун худи муаллиф нишон медињад, њангоми 
озоднамоии шартии пеш аз мўњлат ва озоднамоии бинобар сабаби беморї. Њангоми 
баррасии имконияти бахшидани такрории шахсони ба ќатл мањкумшуда, инчунин шахсони 
ба дигар намудњои љазо мањкумшуда бояд ба назар гирифт, ки барои татбиќи такрории 
бахшиш (аз љумла, бори дуюм, чи тавре, ки А.С.Михлин ќайд менамояд) дар ќонунгузории 
љиноятї, иљроиши љазо ва дигар, мањдудиятњои њуќуќї љой надоранд. Баровардани чунин 
мањдудиятњо бо роњи шарњ додани меъёрњо, чи тавре ки ба мо пеш меояд, асоснок 
намебошанд. Дар асоси нуќтаи назари мањдуд сохтани бахшиши такрорї хафви пайдарпай 
ва беасос татбиќгардонии институти мазкур љой дорад. Илова бар ин зуњуроти манфї 
метавонад нисбати шахсони барои љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин мањкумшуда 
истифода бурда шавад, зеро ки онњо мўњлати тўлонии аз озоди мањрум сохтанро пешбинї 
намудаанд ва мувофиќан метавонанд (аз рўи ваќт) зери бахшиши такрорї ќарор гиранд.  

Бахшиш, чи тавре ки А.С.Михлин ќайд менамояд, вазъи мањкумшударо сабук 
менамояд, њангоми татбиќ нисбати шахсони ба ќатл мањкумшуда бошад – ба онњо њаётро 
тўњфа менамояд. Агар ў боварии кардаро исбот насозад – тартиботи љамъиятиро даѓалона 
вайрон мекунад, љиноятњои нав содир менамояд, пас бахшиши ў бархато буд. Татбиќи 
шартии бахшиш, чуноне ки И.Л.Марагулова мењисобад, рафтори мањкумшударо ислоњ 
намуда, ба ислоњи пурраи он мусоидат менамояд. Чи тавре ки М.П.Журавлёв ќайд 
менамояд, љорї намудани бахшиши шартї ин талаботи њаёт мебошад. Агар шахси тибќи 
бахшиши шартї озодгардида, њангоми мўњлати адо накардааш љинояти нав содир намояд, 
суд ба ў аз рўи ќоидањои дар ќонунгузорї пешбинигардида љазо таъйин менамояд. Дар 
илми њуќуќ чанд пешнињодњое нисбати тартиби амалисозии бахшиши шартї љой доранд. 
И.Л.Марогулова пешнињод менамояд, ки дар фарќият аз бахшиш, њангоми бахшиши шартї на 
танњо хислат ва сатњи хафви љамъиятии љинояти содирнамуда, балки шахсияти мањкумшуда низ ба 
назар гирифта шавад. Њангоми бахшиш шартї бояд мўњлати санљишї муайян карда шавад, ки он 
ба мисли мањкумкунии шартї набояд аз панљ сол зиёд бошад. Мўњлати санљишии муайянгардида 
набояд ихтисор карда шавад. Ба зиммаи бахшидашуда ўњдадорињои муайяне метавонанд гузошта 
шаванд, ки иљрои онњо мебошад. Аз рўи рафтори шартан бахшидашуда назорат бурда мешавад. Чи 
тавре ки ба зиммаи шартан бахшидашуда ўњдадорињои муайяне гузошта мешаванд, ба мисли 
мањкумкунии шартие, ки тибќи моддањои 76 ва 77 КЉ ЉТ ба танзим дароварда шудааст, ба сифати 
асосњои бекор намудани бахшиши шартї – даѓалона саркашї кардан аз иљрои ўњдадорињои аз 
тарафи Президент гузошта шуда ва ё ќасдан содир намудани љиноят, пешбинї мегарданд.   
А.С.Михлин инчунин дар бораи шартњои бахшиш, ки њангоми иљро накардани онњо бахшиш бекор 
карда мешавад, суханронї менамояд. Аммо таваљљўњи асосї ба содир на кардани љинояти нав 
равона карда шудааст. Дар баробари ин пешнињод мешавад, ки доираи љиноятњое, ки барои содир 
намудани онњо дар бахшиш рад карда мешавад, бо љиноятњои касдї мањдуд карда шавад. 

Чи тавре ки ба  мо пеш меояд, мавќеи охирин афзал мебошад. Аз шахси шартан 
бахшидашуда талаб намудани рафтори бенуќсонро талаб намудан номумкин аст, асос он 
ки ў бо фаъолияти љиноятї ќатъ намуда, ќасдан љинояти нав содир накунад.  Вале, чуноне 
ки ба мо бармеояд, нисбати бахшиши шартии шахсони ба ќатл мањкумшуда (агар ин љазо 
тадбиќ гардад) аз мавќеи дигар назарандозї карда шавад. А.С.Михлин њалли зерини саволи 
оид ба шартњои бахшиши чунин шахсонро пешнињод менамояд: њангоми ќасдан содир 
намудани љинояти вазнин ва ё махсусан вазнин, бахшиш бекор гардида, њукми ќатл ба љо 
оварда шавад. Агар ќасдан љинояти начандон вазнин ва ё миёна содир карда шавад, он гоњ 
љазо барои љинояти нав бояд ба мўњлати камтарин (30 сол), илова карда шавад. Фикр дорем, 
ки љорї намудани бахшиши шартї, махсусан нисбати ба ќатл мањкумшудагон, самарнокии 
ин чораро боло бурда, тасаввуротро дар бораи бељазогии шахсони бахшидашуда барои 
љиноятњои аз нав содирнамудаашон аз байн мебарад, зеро мањкумшуда мефањмад, ки шарти 
таъмини озодї ва ё њаёти ў танњо бо рафтори шоста алоќаманд мебошад. Вобаста ба 
асоснокгардонии ин мавќеъ чанд далели дигаре овардан мумкин аст. Ин њам пурзўр 
намудани таъсирнокии пешгирии умумии љиноятњо ба пуррагї амалї намудани принсипи 
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адолатии иљтимої, инчунин расидани ба чунин маќсади љазои љиноятї, ба назар гирифтани 
аќидаи љомеа мебошанд. Њамин тавр, дар ќисми 3 моддаи 59 КЉ ЉТ муайян гардидааст, ки 
нисбати шахсе ки њангоми адои љазои дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 25 сол 
таъйингардида, љинояти вазнин ва ё махсусан вазнин содир менамояд, озодкунии шартии 
пеш аз мўњлат татбиќ намегардад.  Њамин тавр, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
ќонунгузории љиноятї доираи бенињоят васеи намудњои бахшишро, ки аз онњо Президенти 
Љумњурии Тољикистон истифода бурда метавонад, пешбинї менамояд. Ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон бо ќонун њуќуќи озод намудан њам аз љазои асосї ва њам љазои 
иловагї, ихтисори мўњлати љазои таъйингардида, дода шудааст. Ќонуни љиноятї тадбиќи 
такрории бахшишро нисбати њамон як мањкумшуда манъ накардааст. Њамзамон бо маќсади 
љорї намудани бахшиши шартї, ба истиснои бахшиши шахсони ба ќатл мањкумшуда, 
такмилдињии меъёрњои КЉ ЉТ зарур аст. Дар њолати аз нав содир намудани љинояти вазнин 
ва ё махсусан вазнин барои шахсони ба ќатл мањкумшуда ва тариќи бахшиш ба 25 сол 
мањрум аз озодї бахшида шудаанд, бояд оќибатњои љиддитар, аз љамъкунии соддаи 
мўњлати љазо аз рўи маљмўи њукмњо то 5 сол дида, пешбинї карда шаванд. Шахсони мазкур 
дар ин њолатњо низ њуќуќи ба озодкунии  шартии пеш аз мўњлатро аз даст медињанд.  Ин ба 
сифати воситаи иловагии њуќуќии пешгирии содир намудани љиноят аз тарафи шахсоне, ки 
љазои ќатл ба мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати муайян иваз карда шудааст.  Барои љорї 
намудани бахшиши шахсоне, ки нисбати онњо чорањои дигари хислати њуќуќии 
љиноятидошта (мањкумкунии шартї, чорањои маљбурии хислати тарбиявидошта ва чорањои 
маљбурии хислати тиббидошта), ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шудаанд, асосњои иљтимоии њуќуќї љой надоранд. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ ЊУЌУЌИИ БАХШИШИ ЉАЗО ТИБЌИ МЕЪЁРЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ 
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Мақолаи  мазкур ба яке аз масъалањои муњими ќонунгузории љиноятї, яъне проблемањои њуќуќии 
бахшиши љазо тибќи меъёрњои ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Бояд ќайд 
намуд, ки тартиб додани мафњуму маънои бахшиш њамчун вазифаи муњими тањќиќи илмї башумор меравад. 
Дар асоси омўзиши адабиёти илмии соња ва ќонугузории амалкунандаи љиноятї бахшиши  љазо тибќи 
ќонунгузории ЉТ мавриди тањлилу барраси ќарор дода шудааст.  

Калидвожањо: ќонунгузории љиноятї, љазо, бахшиши љазо, љиноят, институти њуќуќ, муносибатњои 
љамъиятї. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОМИЛОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В этой статье основное внимание уделяется одному из наиболее важных вопросов уголовного права - 

правовые проблемы помилование в соответствии с нормами уголовного законодательство Республики 
Таджикистан. Следует отметить, что разработка концепции прощения - важная задача научных исследований. 
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На основании изучения научной литературы в данной области и действующего уголовного законодательства, 
амнистия была проанализирована в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: уголовное право, наказание, помилование, преступление, правовые институты, 
общественные отношения. 
 
LEGAL PROBLEMS OF PARDON IN ACCORDANCE WITH THE NORMS OF CRIMINAL LAW OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article focuses on one of the most important issues of criminal law - legal problems of pardon in accordance 

to the norms of criminal law of the Republic of Tajikistan. It should be noted that the development of a forgiveness 
concept is an important task of scientific research. Based on the study of scientific literature in this area and the current 
criminal law, amnesty was analyzed in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: criminal law, punishment, pardon, crime, legal institutions, public relations. 
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ДАР БОРАИ УСУЛҲОИ ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ 

 
Эмомалиев Дустмурод 

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 
 

Усули танзими ҳуқуқї яке аз унсурҳои муайянкунандаи ҳуқуқи гражданӣ мебошад, аммо 

масъалаҳои марбут ба омӯзиши ин категорияҳои ҳуқуқ, дар байни олимони гражданӣ ниҳоят 

каманд ва аз ин рӯ, таваҷҷӯҳи илмиро ба вуҷуд меоранд. Дар илм оид ба усулҳои танзими 

муносибатҳои ҳуқуқӣ ягонагие вуҷуд надорад, ки шояд, бо он далел шарҳ дода мешавад, ки 

ин яке аз масъалаҳои баҳсталаби ҳуқуқи граждани мебошад. Албатта, набудани чунин розигӣ 

ихтилофи беохирро ба вуҷуд меорад ва ғояҳо ва мафҳумҳои илмиро ташаккул медиҳад, ки 

дидгоҳҳои субъективиро инъикос мекунад, зеро усули танзим ба рақам тааллуқ дорад. Аммо 

сарфи назар аз фарқиятҳо дар баҳс ҳама розї ҳастанд, ки усули танзими ҳуқуқӣ чунин усули 

таъсиррасонӣ (бо ёрии қонун амалӣ мешавад), ки ҳадафи он содир намудани амалҳо ба 

манфиати ҷомеа мебошад. Баъзеҳо чунин мешуморанд, ки категорияи усули танзими ҳуқуқӣ 

барои тавсифи таъсири танзим ба муносибатҳои ҷамъиятӣ истифода мешавад. Вобаста аз 

намуди охирин, фарқ мекунанд: усули умумии (умумии ҳуқуқии) танзим, ки таъсири танзими 

қонунро дар маҷмӯъ тавсиф мекунад; усули саноат (дар тамоми соҳа), ошкор кардани 

хусусиятҳои танзими соҳаи алоҳидаи ҳуқуқи намуди муносибатҳои ичтимоӣ; усули танзими 

муайяннамуда ё мачмӯи муносибатҳо аз ҷониби муассисаи ҳуқуқӣ ва усули танзим, ба меъёри 

ҳуқуқии алоҳида хос аст. Дигарон аз нуқтаи назаре дифоъ мекунанд, ки мутобиқи он усул 

маҷмӯи техника, воситаҳо ва роҳҳои таъсиррасонӣ ба қонун дар бораи муносибатҳои 

ҷамъиятӣ мебошад. Дигарон мегӯянд, ки усули танзими ҳуқуқӣ маҳз чунин усули танзими 

ҳуқуқӣ маҳз чунин усули таъсиррасонӣ ба рафтори одамон мебошад, ки бо татбиқи волоияти 

қонун дар муносибатҳои ҳуқуқӣ алоқаманд аст. Бояд гуфт, ки муносибатҳои гуногуни 

иҷтимоие, ки ба соҳаи танзими ҳуқуқӣ дохил карда шудаанд, боиси фарқияти усулҳо ва 

воситаҳои таъсири ҳуқуқӣ мегарданд. Яке аз сабабҳои ин махсус аст арзиши категорияи 

ҳуқуқии омӯхташуда барои системаи ҳуқуқии гражданӣ, ки бо зарурати дарки моҳияти усулҳо 

ва воситаҳое, ки бевосита ба муносибатҳои иҷтимоӣ таъсир мерасонанд, алоқаманд аст. Дар 

назарияи ҳуқуқ оид ба таърифи усули танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоӣ андешаҳои 

гуногун баён карда шудаанд. Ҳамин тавр, усули танзими ҳуқуқӣ «маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои 

ҳуқуқие мебошад, ки тавассути он қонунӣ мебошад таъсир дар ин самти муносибатҳо »[1. С. 

215]. Барои он ки таъсир ба мавзӯи танзим таъсирбахш бошад, бояд воситаҳое истифода 

шаванд, ки ба хусусияти муносибатҳои танзимшаванда мувофиқат кунанд. Бо вуҷуди ин, 

муносибати умум қабулшуда ба муайян кардани мафҳуми метод ягон танзими ҳуқуқӣ вуҷуд 

надорад. Дар асарҳои илмии В.Ф. Яковлев ба хусусиятҳои хоси усули ҳуқуқии гражданӣ 
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ишора мекунад: ҳуқуқ ба тақсим, ташаббуси ҳуқуқӣ, баробарии ҳуқуқии субъектҳо. Тибқи 

гуфтаи олим, «усули ҳуқуқии гражданӣ роҳест таъсир ба муносибатҳо, ки ҷоиз аст, тавсиф 

карда мешавад додани субъектҳо дар асоси баробарии ҳуқуқии онҳо бо қобилияти ҳуқуқи 

моликият, салоҳият ва ташаббус, таъсисро таъмин мекунад муносибатҳои ҳуқуқие, ки ба 

истиқлолияти ҳуқуқии тарафҳо асос ёфтаанд »[9. С. 69]. Гуфтаҳои боло танҳо аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки шаҳрвандии муосир илми ҳуқуқшиносӣ, ки бо афзоиши таваҷҷӯҳ ба таҳқиқот 

тавсиф мешавад мафҳумҳои усулҳои танзими ҳуқуқи гражданӣ мебошад. Албатта, ягон соҳаи 

ҳуқуқ вуҷуд надорад, ки танҳо бо як усули танзими ҳуқуқӣ сохта шудааст. Ҳамин тавр, агар 

дар бахшҳои давлатӣ усулҳои қудрат ва тобеъият, дастурамалҳо ва манъкуниҳо ҳукмфармо 

бошанд, пас иҷозат ва ҳуқуқи додани хоси ҳуқуқи хусусӣ мебошанд, яъне. фароҳам овардани 

имкониятҳо барои истифодаи воситаҳои гуногуни ба даст овардани натиҷаҳои қонунӣ. Дар 

айни замон, баъзеҳо чунин мешуморанд, ки танҳо як усули танзими ҳуқуқӣ ба ҳар як соҳаи 

ҳуқуқ хос аст, дигарон дар бораи якчанд усул сухан меронанд ва баъзеи дигар чунин 

мешуморанд, ки усул болотар аз табиати соҳавӣ мебошад. Бо ин равиш, мафҳуми умумии усул 

бо нуқтаи назари ягонаи он аз нуқтаи назари ҳуқуқи шаҳрвандӣ иваз карда мешавад. Қонуни 

шаҳрвандӣ, ки соҳаи пешбарандаи ҳуқуқ мебошад, ду усули танзими ҳуқуқиро истифода 

мебарад: императивӣ ва диспозитивӣ. Аз ҷумла, усули қудрат - тобеият (усули тобеъият) ва 

усули баробарии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ (усули ҳамоҳангсозӣ). Намуди якум 

барои ҳуқуқи оммавӣ хос аст, дуюмаш барои ҳуқуқи хусусӣ, аз ҷумла ҳуқуқи шаҳрвандӣ, зеро 

он бо чунин хусусиятҳо тавсиф мешавад: баробарии ҳуқуқии иштирокчиёни танзимшавандаи 

муносибатҳо, мустақилияти моликияти онҳо ва мустақилияти ирода. Дар асоси гуфтаҳои 

боло, методи ҳуқуқи шаҳрвандӣ бояд ҳамчун маҷмӯи усулҳо, усулҳо ва воситаҳои ҳуқуқие, ки 

тавассути онҳо танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоӣ, ки предмети ҳуқуқи шаҳрвандӣ 

мебошанд, амалӣ карда шавад. Дар навбати худ муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки предмети ҳуқуқи 

шаҳрвандӣ мебошанд, характери мураккаб доранд, зеро онҳо бо амалисозии гурӯҳи ҳуқуқҳои 

амволи ва ғайримолумулкии иштирокчиёни он алоқаманданд. Ба андешаи мо, ҳар як соҳаи 

мушаххаси ҳуқуқро тавсиф карда, усули танзими ҳуқуқӣ хусусиятҳои муайяни субъекти 

танзимро нишон медиҳад. Мавҷудияти хусусияти мавзӯъ истифодаи усули мушаххасро 

пешбинӣ мекунад, зеро худи метод аз предмети ҳуқуқи шаҳрвандӣ бармеояд. Дар ин ҳолат, ба 

маънои васеи калима, предмети ҳуқуқи шаҳрвандӣ се гурӯҳи муносибатҳо мебошанд: 1) 

муносибатҳои амволӣ; 2) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, ки бо амвол сахт 

алоқаманданд; 3) муносибатҳои шахсии ғайримолкӣ, ки ба муносибатҳои молумулкӣ иртибот 

надоранд, агар аз моҳияти ин муносибатҳо тартиби дигаре барнаояд. Мазмун ва таъсири 

усули танзими ҳуқуқиро хусусияти моликият ва муносибатҳои ғайримолкии шахсӣ тавре 

пешакӣ муайян мекунанд, ки чунин таъсир самарабахш бошад ва ба ҳадафҳои гузошташуда 

расад ва ба хусусияти танзимшаванда мувофиқат кунад. Ин мавқеи муҳими илмиро дар назар 

дорад: муносибатҳои ҷамъиятие, ки ба предмети ҳуқуқи шаҳрвандӣ дохил карда шудаанд, бо 

усули муайяни ҳуқуқи шаҳрвандӣ танзим карда мешаванд, ки ҳамчун усули таъсиррасонии 

меъёрҳои ҳуқуқ ба муносибатҳое, ки қонуни шаҳрвандӣ танзим мекунад, фаҳмида мешавад. 

"Аз ҷиҳати мундариҷа ва самтгирии умумӣ, усули ҳуқуқи шаҳрвандӣ мавзӯи ҳамоҳангсоз 

буда, хусусиятҳои намунаи муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандиро, ки дар волоияти қонун сабт 

шудаанд, инъикос мекунад. Ба ақидаи муҳаққиқон, дохил кардани унсури ҳамоҳангсозӣ ба 

номи усули ҳуқуқи шаҳрвандӣ, аввалан, бо функсияи ҳамоҳангсозии рафтори иштирокчиёни 

муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ ва сониян, бо зарурати ҳамоҳангсозии ҳуқуқҳои 

субъективӣ ва ӯҳдадориҳои иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ бо меъёрҳои 

ҳуқуқи объективӣ шарҳ дода мешавад. Мо чунин мешуморем, ки дар ҳолати аввал, 

ҳамоҳангсозӣ тавассути баробарии ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар тамоми 

марҳилаҳои мавҷудияти худ, аз пайдоиш то ба охир расидан таъмин карда мешавад. Дар 

ҳолати дуюм, ҳамоҳангсозӣ дар муайян кардани озодии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ, 

дар робита бо татбиқи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъективии онҳо ифода меёбад. Ин гуна 

ҳамоҳангӣ дар шакли иҷозат додан ба иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии дахлдор 

муқаррар карда мешавад, ки ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои худро пеш аз ҳама тавассути меъёрҳои 
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диспозитивии ҳуқуқ муқаррар кунанд. Аксарияти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар натиҷаи танзими 

қонуни гражданӣ характери дуҷониба доранд: ҳар кадоме аз тарафҳо на танҳо масъулиятро 

ба дӯш мегирад, балки дар худи ҳамон муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳуқуқи субъективӣ ба даст 

меорад. Аксари олимон эътироф мекунанд, ки хусусияти асосии усули танзими ҳуқуқи 

шаҳрвандӣ бояд баробарии ҳуқуқии иштирокчиён, яъне мақоми ҳуқуқии онҳо ҳисобида 

шавад. Дар айни замон, рад карда намешавад, ки баробарӣ дар ҳуқуқи шаҳрвандӣ нисбат ба 

қобилияти субъектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ барои татбиқи ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандии 

худ сурат мегирад, зеро маҳз ҳамин баробарӣ шарти ҳатмии татбиқи ҳуқуқҳои онҳост. Мо 

чунин мешуморем, ки субъектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ бинобар вазъи гуногуни ҳуқуқии худ 

наметавонанд аз ҷиҳати ҳуқуқӣ баробар бошанд, зеро баробарӣ дар татбиқи ҳуқуқҳо ва иҷрои 

вазифаҳо инъикоси мушаххаси моҳияти ҳуқуқи шаҳрвандӣ мебошад, ки дар он ҳар як субъекти 

ҳуқуқи шаҳрвандӣ дорои имконияти баробар барои истифодаи ҳуқуқҳои субъективии онҳо. 

Тавре ки шумо медонед, меъёрҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ барои иштирокчиёни муносибатҳои 

ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти шаҳрвандӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меоранд, ки онҳо бояд 

оқилона ва софдилона амал намуда, ҳуқуқҳои худро танҳо мувофиқи мақсад истифода баранд. 

Дар асоси муқаррароти умумӣ, хусусияти муҳими ҳуқуқи шаҳрвандӣ. Усул - ин имконият 

барои иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар доираи ҳудуди муқаррарнамудаи қонун 

муайян кардани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тарафҳо, тартиби иҷрои онҳо, тағир ва қатъ бо 

пешниҳоди шартҳои масъулият мебошад. Ин имконият дар маҷмӯъ мустақилияти назаррасро 

барои субъектҳо дар ихтиёрдорӣ ва амалисозии ҳуқуқҳои шаҳрвандии онҳо фароҳам меорад. 

Дар ҳақиқат, хусусияти муносибатҳои муайяни ҳуқуқӣ ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи 

усулҳои танзими ҳуқуқӣ дар заминаи баробарии ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ ҳарф 

занем. В.П. Грибанов хусусиятҳои усули ҳуқуқии шаҳрвандиро дар мавқеи баробари 

субъектҳо, дар усули ҳимояи даъво медид ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва шакли мушаххаси таъсир ба 

ҷинояткор - масъулияти амволӣ [3. С. 153]. Категорияи "баробарӣ" моҳияти усули танзими 

ҳуқуқии шаҳрвандиро, аз ҷумла ҳатмӣ, амволӣ, шартномавӣ ва ғайраро пурра инъикос 

мекунад. муносибати ҳуқуқӣ. Дар мафҳуми амалӣ, хусусияти муҳими усули ҳуқуқии 

шаҳрвандӣ диспозитивӣ будани бисёр меъёрҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ мебошад, ки қоидаҳои 

умумии рафтори иштирокчиёнро дар бар мегиранд ва имкон медиҳанд, ки ин аз қонуни дигар 

ва (ё) созишномаи худи ҳизбҳо. Масалан, аз рӯи банди 1 мод. 223 Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқи моликияти ба даст овардани ашё тибқи шартнома аз лаҳзаи 

супоридани он ба миён меояд, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда 

бошад. Ҳамин тавр, хавфи марги тасодуфӣ ё тасодуфан зарар дидани моликият тибқи 

қоидаҳои умумии санъати диспозитивӣ. 211 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар 

дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, соҳиби он ба зимма дорад. 
Мо чунин мешуморем, ки усули танзими диспозитивии муносибатҳои шаҳрвандӣ дар муқоиса 

бо усули дигари танзим - императивӣ, ки модели қатъиян муайяншудаи рафтори тарафҳоро 

пешбинӣ мекунад, ки вайронкунии онҳо оқибатҳои номусоидро ба бор меорад, "талабот" 

бештар аст. Ҳамин тавр, риоя накардани қоидаҳои шакли бастани аҳд дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонун боиси беэътибор шудани он мегардад (моддаи 168 Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Бояд қайд кард, ки омӯзиши муфассали меъёрҳои диспозитивӣ дар асарҳои О.А. 

Красавчикова. Ба ақидаи ӯ, усули ҳуқуқии гражданӣ танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ усули 

ҳуқуқие мебошад, ки бо баробарии ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқ, диспозитивӣ ва ташаббуси онҳо 

дар ташаккул ва татбиқи муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ, татбиқи чораҳои масъулияти 

амволӣ ва муҳофизат (дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ), ки асосан вазифаи 

барқарорсозӣ мебошанд. Мо чунин мешуморем, ки ин андеша қонунист. Мо чунин мешуморем, 

ки салоҳдиди қонунӣ бояд дониста шавад озодӣ ба субъектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ барои амалӣ 

намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва иҷрои вазифаҳояшон. Ҳамин тариқ, усули бартариятнок дар 

қонуни шаҳрвандӣ усули диспозитивӣ мебошад, масалан, шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки ҳаргуна 

шартнома банданд, ҳатто агар ин навъи қонунгузории шаҳрвандӣ пешбинӣ накарда бошад. 

Аммо, дар айни замон, равандҳои фаъоли бозор зарурати таҳияи усулҳои навро на танҳо ба 
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муайян кардани диспозитивӣ дар ҳуқуқи шаҳрвандӣ ҳамчун як хусусияти муҳими усули танзими 

ҳуқуқи шаҳрвандӣ, балки инчунин ба беҳтар намудани шароити он пешакӣ муайян мекунанд. 

Мушкилоти усулҳои танзими ҳуқуқии шаҳрвандиро бояд бо роҳи таҳлили хусусиятҳои вазъи 

ҳуқуқии субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ таҳқиқ кард. Хусусиятҳои усули 

танзими ҳуқуқи шаҳрвандӣ, пеш аз ҳама, моҳияти онро инъикос мекунанд ва баробарии 

ҳуқуқии субъектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ, табиати диспозитивии меъёри ҳуқуқӣ, муносибати 

наздик бо субъект, вазифаҳо ва принсипҳои танзими ҳуқуқи шаҳрвандиро пешбинӣ мекунанд . 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, табиати ҳуқуқии ҳар як усули танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ 

дар илми муосири шаҳрвандӣ бисёр масъалаҳои баҳснокро ба миён меорад ва ҳамаи ин гуфтаҳо 

аҳамияти омӯзиши категорияи усулҳои танзими шаҳрвандии муносибатҳои ҷамъиятиро дар 

асоси принсипҳои императивӣ ва диспозитивӣ. 
 

ДАР БОРАИ УСУЛҲОИ ТАНЗИМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ 

Усулҳои соҳавии танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ - усулҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ, мафҳумҳои илмӣ 

ва равишҳои муаллифӣ, ки моҳият ва аҳамияти ин категорияи қонунро бо мақсади танзими муносибатҳои 

ҳуқуқии шаҳрвандӣ инъикос мекунанд, таҳқиқ карда шудаанд. Усули бартариятнок дар қонуни шаҳрвандӣ усули 

диспозитивӣ мебошад, масалан, шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки ҳаргуна шартнома банданд, ҳатто агар ин навъи 

қонунгузории шаҳрвандӣ пешбинӣ накарда бошад. Аммо, дар айни замон, равандҳои фаъоли бозор зарурати 

таҳияи усулҳои навро на танҳо ба муайян кардани диспозитивӣ дар ҳуқуқи шаҳрвандӣ ҳамчун як хусусияти 

муҳими усули танзими ҳуқуқи шаҳрвандӣ, балки инчунин ба беҳтар намудани шароити он пешакӣ муайян 
мекунанд. 

Калидвожаҳо: усулҳо, субъект, категория, ҳуқуқи шаҳрвандӣ, танзими ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ. 
 

О МЕТОДАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Исследованы отраслевые методы правового регулирования общественных отношений – методы 

гражданского права, научные концепции и авторские подходы, отражающие сущность и значение данной 
категории права в целях регулирования гражданско-правовых отношений. Доминирующим методом в 
гражданском праве является диспозитивный метод, например, граждане имеют право заключать любой 
договор, даже если этот вид гражданского права этого не предусматривает. Однако в то же время активные 
рыночные процессы определяют необходимость разработки новых методов не только для определения 
диспозитива в гражданском праве как важной особенности метода регулирования гражданского права, но и 
для улучшения его условий. 

Ключевые слова: методы, предмет, категория, гражданское право, правовое регулирование, 
правоотношения. 
 

ABOUT THE METHODS OF REGULATION OF CIVIL LEGAL RELATIONS 
Sectoral methods of legal regulation of public relations - methods of civil law, scientific concepts and author's 

approaches, reflecting the essence and significance of this category of law in order to regulate civil law relations - have 
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Дар адабиётҳои илмї оид ба мафҳуми ҳуќуќ ба мерос ягонафикрї љой надорад. Оид 

ба ин масъала олимон фикру аќидаҳои гуногунро  пешниҳод намудаанд. Масалан: 

С.А.Булаевский ҳуќуќ ба меросро маљмўи меъёрҳои гражданї-ҳуќуќї эътироф кардааст, ки 
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тартиб, шартҳо ва ҳудуди гузариши амволи меросгузорро ба меросхўр (меросхўрон) 

муќаррар мекунад. С.П. Гришаев ва И.Л. Корнеева ҳуќуќ ба меросро ба маънои объективї 

ва субъективї људо намудаанд.И.Л. Корнеева фаҳмиши объективии ҳуќуќ ба меросро 

пешниҳод намудааст, ки тибќи он ҳуќуќ ба мерос аз маљмўи меъёрҳои ҳуќуќие иборат аст, 

ки муносибатҳои љамъиятии ҳангоми гузариши мерос аз меросгузор ба меросхўр ба миён 

омадаро ба танзим дароварда яке аз зерсоҳаҳои ҳуќуќи гражданї ба ҳисоб меравад. С.П. 

Гришаев фаҳмиши объективии ҳуќуќ ба меросро ба маънои васеъ пешниҳод намудааст. Ба 

аќидаи ў ҳуќуќ ба мерос ин маљмуи меъёрҳои ҳуќуќие мебошад, ки муносибатҳои 

љамъиятие, ки аз раванди гузариши ҳуќуќ ва уҳдадориҳои меросгузор ба меросхўрон  ба 

вуљуд меоянд ба танзим медарорад. Ба ин гурўҳ  метавонанд он меъёрҳое дохил шаванд, ки 

оид ба  кушодаваии мерос, ҳимоя ва амалишавии он ба миён меоянд. Ин муносибатҳо 
метавонанд то кушодашавии мерос ( оид ба тартити навиштани васиятнома) ва ё баъди он 

( муносибатҳо оиди таќсими мерос миёни меросхўрон)  ба вуљудоянд. Аз ин маълум 

мешавад, ки ба аќидаи С.П. Гришаев ҳуќуќ ба мерос муносибатҳоеро низ ба танзим 

медарорад, ки аз рўи моҳият  муносибатҳои меросї нестанд. Ба аќидаи С.П. Гришаев ва 

И.Л. Корнеева ҳуќуќ ба мерос ба маънои субъективї ин имкониятҳои субъекти ваколатдор 

оиди ќабул намудани мерос аз меросгузор мебошад, ки бо меъёрҳои ҳуќуќї мустаҳкам 

шудааст. Мавќеи марказиро да ҳуќуќи меросї мерос ташкил медиҳад, зеро дигар 

муносибатҳои меросї дар атрофи ин мафҳум ва нисбати он ба вуљуд меоянд. Агар мерос 
љой надошта бошад, пас гузариши он, яъне ворисї низ љой дошта наметавонад.  

Мусаллам аст, ки КГ ЉТ аз се ќисм иборат буда, ќисми сеюми он се фаслро дар бар 

мегирад: фасли V-ум "Моликияти зеҳнї», фасли VI-ум «Ҳуќуќ ба мерос», фасли 7-ум бошад 

ба «Ҳуќуќи хусусии байналмилалї» бахшида шудааст. Аз сохтори КГ ЉТ бармеояд, ки 

фасли VI-уми он пурра ба масъалаҳои танзими ҳуќуќии муносибатҳои меросї бахшида 

шудааст. Маълум аст, ки ҳуќуќи меросї  бо  ҳуќуќи гражданї зич алоќаманд буда, ќисми 

таркибии ҳуќуќи гражданиро ташкил медиҳад, ин гуфтаҳо исботи худро аз он меёбад, ки 

танзими ҳуќуќии муносибатҳои меросї бевоста аз љониби меъёрҳои ҳуќуќи гражданї амалї 

гардонида мешавад. Ҳамчун зерсоҳаҳои ҳуќуќи гражданї дар баробари ҳуќуќи меросї, 

инчунин ҳуќуќи ашёгї, ҳуќуќи уҳдадорї, ҳуќуќи моликияти зеҳнї, ҳуќуќҳои шахсии ғайри 

молу мулкї љой доранд, ки ҳар яке аз ин зерсоҳаҳо муносибатҳои љамъиятии ба худ хосро 

ба танзим медароранд. Новобаста аз он ки зерсоҳаҳои зикргардида муносибатҳои 

љамъиятии ба худ хосро ба танзим медароранд, онҳо дар маљмўъ як соҳаи мустаќили ҳуќуќ 

дар низоми ҳуќуќи ЉТ, яъне ҳуќуќи граждании ЉТ-ро ташкил медиханд. Ҳуќуќи меросї ба 

монанди дигар зерсоҳаҳои ҳуќуќи гражданї дорои мавзўи омўзиши худ мсбошад. Мавзўи 

омўзиши ҳукуќи меросиро муносибатҳои љамъиятие ташкил медиҳанд, ки ба масъалаи 

кушода шудани мерос, гузариши ҳуќуќ ва уҳдадориҳои меросгузор ба ворисон, ҳолати 

ҳуќуќии васиятнома, љой, тарз ва ваќти ќабул намудани мерос, ҳиссаи ҳатмї дар мерос, 

навбати ворисон, ҳифзи молу мулки меросї, идора намудани он ва монанди ин масъалаҳо 

ташкил медиҳанд. Дар баробари ин ќайд кардан мумкин аст, ки муносибатҳои љамъиятие, 

ки аз љониби меъёрҳои ҳуќуќи мepосї ба танзим дароварда мешаванд, ба предмети ҳуќуќи 

гражданї пурра мувофиќат мекунанд, чунки муносибатҳои меросї низ яке аз намудҳои 

муносибатҳои гражданї-ҳуќукї ба ҳисоб меравад. Аз сабаби он, ки ҳуќуќи меросї яке аз 

зерсоҳаҳои ҳуќуќи гражданї мебошад, мувофиќан нисбати вай мумкин аст: мафҳумҳои 

предмет, метод, принсипҳои танзимнамої ва дигар категорияҳои дар ҳуќуќи гражданї 

истифодашаванда, паҳн карда шаванд. Аз љумла, мафҳуми умумї эътирофшудаи предмети 

ҳуќуќи гражданї ҳамчун муносибатҳои молу мулкї ва шахсии ғайри молу мулкии ба молу 
мулк вобаста буда ва вобаста набуда ба таври пурра метавонад барои муайян намудани 

предмети ҳуќуќи меросї мавриди истифода ќарор гирад. Дар баробари ин, ҳамчун ќисми 

таркибии ҳуќуќи гражданї баромад кардан ва дорои хусусиятҳои умумї будан, ҳуќуќи 

меросї дорои хусусиятҳои људогонаи худ мебошад, ки онҳо имконият медиҳанд, ки ҳуќуќи 

меросї ба сифати зерсоҳаи мустаќили ҳуќуќи гражданї баромад намояд. Чї хеле, ки ќайд 

гардид дар баробари ягонагии предмети омўзиши ҳуќуќи гражданї ва ҳуќуќи меросї, 
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охирин дорои хусуссиятҳое мебошад, ки бевосита ба муносибатҳои меросї тааллуќ  дошта 

то андозае мавќеи ҳуќуќи меросиро ҳамчун зерсоҳаи мустаќили ҳуќуќи гражданї муайян 

мекунад. Ба сифати чунин хусусиятҳо метавон инҳоро ворид кард: 

- ворисї метавонад тавассути аҳд (мерос тибќи васиятнома), инчунин ҳангоми љой 

надоштани он ва ё дар дигар ҳолатҳои муќаррарнамудаи КГ ЉТ (мерос тибќи ќонун) амалї 
гардонида шавад; 

- факти ҳуќуќие, ки боиси кушода шудани мерос ва ба вуљуд омадани муносибатҳои 

меросї мегардад танҳо фавти шаҳрванд ва ё тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун аз 
љониби суд фавтида эълон намудани ў мебошад; 

- ба таркиби мерос молу мулки дар лаҳзаи кушодашудани мерос ба меросгузор 
тааллуќдошта дохил мегардад; 

- тибќи ќонунгузории амалкунанда ба меросгузоркафолат дода шудааст, ки дилхоҳ 

молу мулки худро дарваќти ҳаёт будан тибќи хоҳиши худ ихтиёрдорї намояд. Амали 
зикргардида метавонад тавассути ба расмиятдаровардани васиятнома амалї карда шавад; 

- дигар хусусияти ҳуќуќи меросї дар он аст, ки басифати меросгузор на шахсони 

ҳуќуќї ва на давлат, балки танҳо шахсони воќеї баромад карда метавонанд. Шахсони 

хуќуќї ва давлат ҳамчун меросгузор баромад карда наметавонанд, аммо онҳо метавонанд 

мустаќилона дар муносибатҳои меросї ба сифати ворис баромад намоянд; 

- ба сифати ворис метавонад дар баробари шаҳрвандони дар рўзи кушода шудани 

мерос дар ќайди ҳаёт буда, инчунин кўдаки дар батни модар ќарордошта ва баъди кушода 
шудани мерос зинда таваллудшуда низ бошад; 

- ҳамчун ќоида, ҳангоми амалї гардонидани амалҳое, ки барои ба вуљуд омадани 

муносибатҳои меросї замина мегузоранд (масалан, дар ваќти тартиб додани васиятнома) 

ҳамчунин, ҳангоми амалї гардонидани муносибатҳои меросии аллакай бавуљудомада 

(масалан, ҳангоми ќабул намудани мерос) ба сифати субъекти муносибатҳои меросї на ду 

субъекти муштарак, балки як субъекти муносибатҳои меросї: меросгузор ва ё ворис 

(ворисон).  Дар муносибатҳои меросї, ба монанди дигар муносибатҳои гражданї-ҳуќуќї ду 

субъекти  муносибати ҳуќуќї баромад мекунанд, аммо хосатан нисбати ин гурўҳҳои 

муносибатҳо онҳо аз ҳамдигар ба таври алоҳида баромад мекунанд. Масалан, ҳангоми 

тартиб додани васиятнома ба сифати субъекти муносибатҳои меросї як тараф - меросгузор 

баромад мекунад. Тарафи дигар бошад дар ин давра, минбаъд ба сифати вориси эҳтимолї 

баъди кушода шудани мерос баромад мекунад. Истифода кардани истилоҳи вориси 

эҳтимолї маънои онро дорад, ки на ҳама ваќт маҳз вориси дар васиятнома зикргардида 

ҳуќуќи ќабулнамудани молу мулки меросиро пайдо мекунад. Чунин ҳолат аз рўйи омилҳои 
гуногун пайдо шуданаш мумкинаст: якум, то кушода шудани мерос мумкин аст молу мулки 

ба меросгузор тааллуќдошта ба ин ё он сабаб аз соҳибмулкии ў хориљ карда шавад; дуюм, 

меросгузор дар дилхоҳ ваќт метавонад бо хоҳиши худ васиятномаи тартибдодаашро бекор 
ва ё ворисони навро таъйин кунад; сеюм, бо ин ё он сабаб васиятнома мумкин аст дар 

ҳолатҳои муќаpрарнамудаи ќонун аз љониби суд беэътибор эътироф карда шавад. Ҳангоми 

кушода шудани мерос муайян кардани вақт ва маҳалли кушода шудани мерос аҳамияти 

муҳим дорад. Мувофиқи қонунгузорӣ вақти кушода шудани мерос рӯзи вафоти меросгузор 

ва ҳангоми фавтида эълон намудани шахс бошад, рӯзи эътибори қонунї пайдо кардани 

ҳалноми суд дар ин хусус ба ҳисоб меравад. Вақти кушода шудани мерос факти ҳуқуқӣ ба 

ҳисоб рафта, он дар инкишофи муносибатҳои меросӣ нақши муҳим дорад. Зеро, ҳангоми 

кушода шудани мерос як қатор масъалаҳо, ба монанди муҳлати қабул намудани мерос аз 

ҷониби ворисон, дар доираи вақти мазкур муайян кардани шахсоне, ки ба сифати ворисон 

баромад мекунанд, муайян кардани таркиби молу мулки меросӣ, тартиб ва мўҳлати қабул 

кардани он ва дигар масъалаҳои муҳим ҳал карда мешаванд. Масалан, ворис тибқи 

қонунгузории амалкунанда бояд дар давоми шаш моҳ аз лаҳзаи кушода шудани мерос 

меросро қабул намояд. Фарорасии марги инсон боиси ба вуҷуд омадани ҳолатҳои ҳуқуқии 

зерин: қатъ гаштани қобилияти ҳуқуқдории шахси вафоткарда, кушода шудани мерос ва ба 

шахси дигар гузаштани молу мулки меросӣ мегардад. Дар ҳаёт на ҳама вақт имконияти 
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муайян кардани соат ва дақиқаи мушаххаси вафоти шахс ҷой дошта метавонад. Аз ин рӯ, 

қонунгузор замони кушода шудани меросро рӯзи вафоти меросгузор ва ҳангоми фавтида 

эълон намудани ў рӯзи эътибори қонунӣ пайдо намудани карори судро дар хусуси фавтида 

эълон кардани шахс муқаррар кардааст. Бояд зикр намуд, ки дар ҳаёт ҳолатҳое мешаванд, 

ки якчанд шахсони наздик бо сабабҳои беморӣ, садамаи нақлиётӣ ва ё дар як вақт пайи ҳам 

вафот мекунанд, дар чунин ҳолат, мувофики қ.3 моддаи 1142-и КГ ҶТ агар дар давоми як 

шабонарӯз (бисту чор соат)  шахсоне, ки ҳуқуқ доштанд яке пас аз дигаре мерос гиранд, 

вафот карда бошанд, онҳо дар як вақт вафоткарда эътироф мешаванд ва вориси ворисони 

ҳар яки онҳо даъват карда мешаванд. Дар қисми 4-уми ҳамин модда чунин омадааст, ки 

агар суд вафот намудани якчанд шахсро дар натиҷаи бедарак ғоиб шудан дар ҳамон як 

ҳолат фавтида эътироф намояд, пас онҳо дар як вақт вафоткарда эътироф мешаванд ва 

ворисӣ баъди ҳар яки онҳо кушода мешавад ва ба ворисӣ ворисони ҳар яки онҳо даъват 

карда мешаванд. Дар баробари муайян кардани вақт, муайян кардани маҳалли кушода 

шудани мерос низ дар ҳалли масъалаҳои меросӣ аҳамияти калиди дорад. Ҳамчунин, бо дар 

назардошти муайян кардани ҷой ва вақти кушода шудани мерос доираи шахсоне, ки ҳуқуқи 

кабул кардани меросро доранд, муқаррар карда мешаванд. Аз рӯйи маҳалли кушода 

шудани мерос ворисон дар хусуси қабул ва рад кардани мерос ариза пешниҳод менамоянд. 

Маҳалли кушода шудани мерос ҷойи охирини истиқомати меросгузор ба ҳисоб меравад (м. 

1143 КГ ҶТ). Љойи истиқомат, ҳамон ҷое маҳсуб меёбад, ки шаҳрванд дар он доимӣ ва ё 

бештар зиндагӣ мекунад. Ба ғайр аз ин, барои муайян кардани ҷойи истиқомати шахс, на 

маҳалли муваққатии будубош, балки қайди ҷойи истиқомати доимӣ ба инобат гирифта 

мешавад. Ҷойи истиқомати ноболиғони то 14- сола ва ё шахсоне, ки таҳти васоят қарор 

доранд, ҷойи истиқомати намояндагони қонунии онҳо падару модар, 

фарзандхондкунандагон ва ё васиён ба ҳисоб меравад. Агар маҳалли зисти охирини 

меросгузор номаълум бошад, пас маҳалли кушодани мерос маҳалли ҷойгиршавии молу 

мулки ғайриманқули ба меросгузор дахлдошта ё қисмати асосии он ва ҳангоми набудани 

молу мулки ғайриманқул - маҳалли воқеъ гардидани қисми асосии молу мулки манқул 

эътироф карда мешавад. шавад. Дар баробари ин ҳангоми кушода шудани мерос новобаста 

аз љой доштани васиятнома меросгузор ба сифати субъекти муносибатҳои меросї эътироф 

карда намешавад, чунки ў дигар дар ќайди ҳаёт нест. Дар ин давра ба сифати субъекти 

муносибатҳои меросї як тараф - ворис (ворисон) шахсони воќеию хуќуќї, ки дорои ҳукуќи 

субъективии ҳуќуќќабулкунии мероси мебошанд, баромад мекунанд. 

Ҳуќуќи меросї ҳамчун зерсоҳаи ҳуќуќи гражданї ба маънои объективї ва субъективї 

фахмида мешавад: Ҳуќуќи меросї  ба маънои объективї – маҷмӯи меъёрҳои ҳуќуќие дар 

назар дошта мешавад, ки танзимкунандаи муносибатҳои меросї буда, хамчун зерсоҳаи 

ҳуќуќи гражданї барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба мерос дар маљмўъ равона карда 

шудааст. Ҳуќуќи меросї ба маънои субьективї -  ин чораи имконпазири рафтори шахси 

ваколатдор буда,  дар меъёрҳои ҳуќуќи меросї мустаҳкам шудааст ва ба ворис (ворисон) 

имконият медиҳад, ки ҳуќуќ ва ухдадориҳои меросгузорро бо роҳи ҳуќуќќабулкунии умумї 

(унивсрсалї) ќабул намоянд. Ҳуќуќи субъективии ќабул намудани мерос нисбати ворис худ 

аз худ, яъне дар љойи холї ба вуљуд намеояд, чунин ҳуќуќ дар асоси фактҳои ҳуќуќии 

бевосита муќаррарнамудани ќонун ба вуҷуд меояд. Барои таҳлили дурусти илмї, дарки 

пахлўҳои муносибатҳои меросї, ҳамчунин муайян кардани таркиби молу мулки меросї, 

ќабул намудани мерос баъзе аз хусусиятҳои онро ќайд кардан зарур аст: 

а) Ба таркиби мерос он ҳуќуќу уҳдадориҳои меросгузор дохил шуда метавонанд, ки 

ҳангоми зинда буданаш бевосита ба худи ў тааллуќ доштаанд. Иштирокчиёни 

муносибатҳои гражданї-ҳуќуќї субъектоне ба ҳисоб мераванд, ки мухтор буда, дорои молу 

мулки чудогона мебошанд. Бо ин молу мулк онҳо ба муносибатҳои гражданї-хуќуќї ворид 

шуда,  дорои ҳуќуќ ва уҳдадориҳои субъективии гражданї мегарданд. Ҳангоми фавти 

шахрванд ҳуќуќ ва уҳдадорихои субъективии граждании ба ў тааллуќдошта, тибќи тартиби 

ҳуќуќќабулкунии умумї ба ворисони ў мегузаранд. Дар чунин ҳолат молу мулки маҳз ба 

худи меросгузор тааллукдошта ба мерос мегузаранд. Ќайд кардан зарур аст, ки истилоҳи 
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молу мулк дар назарияи ҳуќуќи гражданї мавриди баррасї ќарор дода шуда, ба маъноҳои 

гуногун баҳо дода мешавад. Аслан, молу мулк истилоҳи сохташуда ба хисоб рафта, вобаста 

аз ҳолатҳои мушаххас, таркиби онро муайян намудан мумкин аст. Масалан, дар ќ 1. м. 232-

уми КГ ЧТ муќаррар шудааст, ки ҳуќуќи моликият ҳуќуќи ќонунан эътирофгардида ва 

ҳифзшавандаи субъект оид ба тибќи салоҳдиди худ соҳибї, истифода ва ихтиёрдорї 

намудани молу мулкаш мебошад. Дар мафҳуми мазкур истилоҳи молу мулк ба ғайр аз ашё 

дигар ягон объекти ҳуќуќи гражданиро дар бар намегирад. Аммо, дар муносибатҳои 

меросї, аз чумла ҳангоми ќабулкунии меросї, таркиби истилоҳи молу мулки меросї васеъ 

гашта натанҳо ашё, инчунин ҳуќуќ ва уҳдадориҳои меросгузорро низ дар бар мегирад. 

Яъне, ба ворисон тибќи тартиби ҳуќуќќабулкунии меросї натанҳо ҳуќуќҳои меросгузор, 

инчунин уҳдадориҳои ў низ мегузаранд. Дар баробари ин ҳуќуќу уҳдадориҳое низ љой 

доранд, ки муддати тўлонїҳангоми дар ҳаёт будани меросгузор ба ў дахл дошта, бо ў дар 

алоќамандии људонопазир ќарор доранд, ки онҳо наметавонад баъди вафоти меросгузор ба 

дигар шахсон гузаранд.  Яъне, ин ҳуќуќу уҳдадориҳое мебошанд, ки бевосита ба худи 
меросгузор алоќамандии ногусастанї дошта, баъди марги вай боќї намонда, якљоя бо 

фавти чунин шахс ќатъ мегарданд. Масалан, ҳуќуќи гирифтани алимент, ҳуќуќи талаб 

кардани љуброни зиёне, ки ба саломатии шахс расонида шудааст ва ғ. Лекин ҳастанд 

ҳуќуќҳое, ки ба меросгузор зич алоќамандї дошта, баъди марги вай баворисони ў 

мегузаранд. Масалан, ҳифзи ҳуќуќи муаллифї, ҳифзи ҳуқуқи ихтироъ. Мувофиќи моддаи1-

и Ќонуни ЧТ «Дар бораи ҳуќуќхои муаллиф ва ҳуќуќҳои вобаста ба он» аз 13-уми ноябри 

соли 1998 ҳуќуќи муаллиф дар давоми тамоми ҳаёти муаллиф эътибор дорад, ба мерос 

мегузарад ба ғайр аз ҳолатҳое,ки дар ҳамин модда пешбинї гардидаанд, дар давоми панљоҳ 
соли пас аз фавти муаллиф амал мекунад. 

2) Ба мерос нагузаштани маблағҳои пулї аз муассиса ва ё аз корхонаҳои муайян, ки 

меросгузор онро бояд бар ивази кори иљрокардааш  ҳангоми зинда буданаш мегирифт. Оид 

ба ворисии ҳуќуќу ухдадориҳои меросгузор дар Кодекси меҳнати ЉТ, Ќонуни ЧТ «Дар 

бораи нафаќаҳои суғуртавї ва давлатї» аз 12-уми январи соли 2010, №5953 ва дигар 

ќонунҳо ба чашм мерасанд. Масалан, дар моддаи 48-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи нафаќаҳои 

суғуртавї ва давлатї» чунин омадааст, ки маблағи нафаќаи нафаќагир, ки бо сабаби фавти 

ў пардохт нагардидааст, то худи рўзи вафоташ ҳисоб карда шуда, ба аъзои оилаи ў, ки якљоя 

бо нафаќагир зиндагї мекард, пардохт карда мешавад. Аммо волидайн ва ҳамсар, инчунин 
дигар аъзои оилаи нафаќахўр, ки то рўзи фавт бо ў якљоя истиќомат мекарданд, новобаста 

аз он, ки ба доираи шахсони бо нафаќа барои маҳрум шудан аз саробон таъминшаванда 

мансуб намебошанд, ба гирифтани ин маблағ хуќуќ доранд.  

3) Ба мерос на танҳо молу мулк дар шакли моддї бамонанди ашё, коғазҳои ќимматнок, 

пул, дигар чизу чора, балки ба таркиби он ҳамчунин уҳдадориҳои меросгузор, ҳуќуќи 
талабкунии меросгузор низ дохил шуда ба ворисон дар маљмўъ мегузаранд. Масалан, агар 

ворис аъзогї ба љамъияти хочагидориро ҳамчун мерос ќабул кунад, пас ҳуќуќи гирифтани 

фоида аз фаъолияти љамъияти хоҷагидорӣ, ҳуќуќи дар идоракунии љамъият иштирок 
намудан низ ба вай мегузарад. 

Аз хусусиятҳои дар боло дарљ гардида, чунин бармеояд, ки ворисӣ дар худ ду ҳолатро 
ифода менамояд: 

а) ҳуќуќу уҳдадорихои меросгузор ба ворисони ў бо тартиби ҳуќуќќабулкунии умумї 

мегузарад, яъне бетағйир, дар маљмўъ ва дар як лаҳза; 

б) ба ворисон ҳамаи ҳуќуќу уҳдадориҳои меросгузор ҳам ухдадориҳои молу мулкї ва 

ҳам ғайри молумулкї, ғайр аз он ҳолатҳое, ки гузашти он тибки мерос ғайриимкон аст ва ё 

ќонунгузории гражданї иљозат намедиҳад ё ба табиати ин ҳуќуќу уҳдадориҳо зид 

аст,мегузарад. Масалан, уҳдадории алиментдиҳї хусусияти бевосита шахсї дошта, ҳангоми 

фавти яке аз тарафҳо алиментгиранда ва ё алиментдиҳанда, ин уҳдадории ќатъгардида ба 
ворисон намегузарад. 

Ҳамчун ќоида, тибќи ворисї гузашти ҳуќуќу уҳдадориҳои шахси меросгузор ба ворис 

аз хусусиятҳои зерин иборат аст: 
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а) acоси гузашти ин ҳуќуќу уҳдадориҳоро ҳолатҳои ҳуќуќии дорои таркиби мураккаб, 

ки дар меъёрҳои ҳуќуќи меросї пешбинї шудааст, ташкил медиҳанд; 

б) ҳуќуќу уҳдадориҳое, ки бояд аз меросгузор ба ворисон гузаранд яклухтанд, онҳо 

ќисм ба ќисм таќсим нашуда, ҳамчун маљмўи молу мулки меросї эътироф карда мешаванд; 

в) аз сабаби он ки ба муносибатҳои меросї хуќуќќабулкунии умумї хос аст, ворис ё 

ворисон низ ҳуќуќу уҳдадориҳои меросгузорро пурра ќабул мекунад, на аз рўйи интихоб 

ќисми онро. Бо назардошти таҳлили адабиёти ҳуќуќи ҳангоми муайян кардани мафҳуми 

мерос ҳолатҳои зерии бояд ба назар гирифта шаванд: 

а) ба таркиби мерос он ҳуќуќу ухдадориҳое дохил мешаванд, ки ба меросгузор дар 

давраи ҳаёт, яъне зиндагиаш ба ў тааллуќ доштанд; 

б) на ҳамаи ҳуќуќу ухдадориҳои меросгузор ба ворисон мегузарад,  аз љумла ҳуќуќҳои 

шахсии ғайримолумулкии ба молу мулк новобастаи меросгузор; 

в) ҳуќуќу уҳдадориҳои меросгузор,  ки дар давраи ҳаёташ ба ў тааллуќ дошт ба тариќи 

мерос мегузарад. Лекин баъзеи онҳо мумкин аст, тибќи ќонун ё табиати худи ин ҳуќуќу 

уҳдадориҳо маҳдуд карда шаванд. Мисол, уҳдадории алиментдиҳї ва ғайраҳо; 

г) ба мерос на танҳо ҳуќуќҳои меросгузор, инчунинуҳдадориҳои ў низ ба ворисон 
мегузаранд. Мисол, меросгузор дар баробари молу мулки зиёд доштан, мумкин аст, дорои 

уҳдадориҳои муайян нисбати ин ё он шахс бошад. 
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МАФҲУМ ВА АҲАМИЯТИ МЕРОС 

Барои дарки пурра ва ҳаматарафаи ин ё он соҳаи ҳуқуқ, дар баробари омӯзиши мафҳум, предмет, метод 

ва сарчашмаҳои ба танзимдарорӣ, омӯзиши аҳамият ва муҳтавои он низ аҳамият холӣ нест. Дар мақолаи  

ҳуқуқи меросӣ ҳамчун зерсоҳаи васеи ҳуқуқи гражданӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дода шудааст. 

Масъалаи мазкур ба монанди: ҳуқуқ ба мерос, мерос, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи меросӣ, принсипҳои ҳуқуқи 

меросӣ, кушодашавии мерос, озодии васиятнома, озодии ворисӣ, меросгузор, ворис. аз нуқтаи назари 

олимони ватаниву хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст, ки дар ин мақола нуктаҳои асосии фикру 

андешаҳои онҳо низ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. 

Калидвожаҳо: ҳуқуқ ба мерос, мерос, ҳуқуқи гражданӣ,  ҳуқуқи меросӣ, принсипҳои  ҳуқуқи меросӣ, 

кушодашавии мерос, озодии васиятнома, озодии ворисӣ, меросгузор, ворис. 
 

ПОНЯТИЕ И ВАЖНОСТЬ НАСЛЕДСТВО  
Для полного и всесторонего понимания той или синой области права   параллельно изучение его 

понятие, предметов, методов и источников регулирования, изучение понятие и важность также важно. В 
данной статье наследное право рассматривается как один из крупных подотрасль  гражданского права 
расматриваются. Подобные вопросы как право на наследство, наследство, гражданское право,  
наследственное право, принципы наследственного право, открытие наследство, свобода завещания, свобода 
наследство, наследодатель, наследник.  расматривается с точки зрения отечественных и зарубежных учёных 
которые проанализируется в этой статье.  

Ключевые слова: право на наследство, наследство, гражданское право,  наследственное право, 
принципы наследственного право, открытие наслендство, свобода завещания, свобода наследство, 
наследодатель, наследник. 
 

THE CONCEPT AND IMPORTANCE OF INHERITANCE 
For a complete and comprehensive understanding of a particular area of law, in parallel, the study of its 

concept, subjects, methods and sources of regulation, the study of its concept and importance also important. In this 
article, the principles of inheritance law as one of the major subsectors of civil law are considered. This article issue is 
considered this question: inheritance, inheritance law, civil law, opening of inheritance principles of inheritance law, 
right to a compulsiry share of inheritance, freedom of probate, testator, heir.from the point of view of domestic and 
foreign scientists who will be analyzed in this article. 

Keywords: inheritance,  inheritance law, civil law, opening of inheritance principles of inheritance law, right to 
a compulsiry share of inheritance, freedom of probate, testator, heir. 
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КОНСЕПСИЯИ «НЕКӮАҲВОЛИИ ДАВЛАТ» - И ЛОРЕНС ФОН ШТЕЙН 
 

Шарипов А.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Пайдоиши назарияи давлати иҷтимоӣ бо асарҳои як қатор мутафаккирони олмони 

асри XIX алоқаманд аст. - Ю. Оффнер, Ф. Науманн, А. Вагнер ва баъзе дигарон. Аммо, 

мафҳуми ҳамватани онҳо - файласуф, муаррих, иқтисоддон Лоренс фон Штейн (1815-1890) 

аввалин консепсияи илмии давлати некӯаҳволист, ки ғояҳоро дар бораи нақш ва вазифаҳои 

давлат, ки барои замони онҳо навовар буданд, дар бар мегирад. Вай онҳоро дар ду асари 

худ шарҳ додааст: "Таърихи ҳаракати иҷтимоии Фаронса аз соли 1789" ва "Таълимоти 

ҳукумат ва ҳуқуқи ҳукумат бо муқоисаи адабиёт ва қонунгузории Фаронса, Англия ва 

Олмон" тарзи ҳаёти умумиҷаҳониро пеш мебаранд [1]. Аммо, дар баробари ин, зуҳуроти 

хусусии одамон мавҷуданд - қонеъгардонии махсуси талабот ва манфиатҳо, рафтори 

махсус, ҳамаи онҳо як соҳаи гуногунро ташкил медиҳанд, ки аз давлат фарқ мекунанд, - 

ҷомеаи шаҳрвандӣ. Омезиши давлат бо ҷомеаи шаҳрвандӣ маънои онро дорад, ки ба 

гуфтаи Гегел, эътирофи манфиати шахсони алоҳида чунин аст, ҳадафи ниҳоӣ барои он 

муттаҳид шудаанд. Дар ин ҷо Гегел як қадам дуртар аз шарҳи давлати иҷтимоӣ чунин 

таваққуф кард. Ин қадамро аз ҷиҳати назариявӣ ҳамватани Гегел Лоренс Фон Штейн 

гузоштааст. Консепсияи давлати иҷтимоӣ аз ҷониби Лоренс Фон Штейн ба ақидаҳои 

моҳияти иҷтимоӣ-фалсафӣ оид ба моҳият ва ҳадафи шахс, ҷомеа ва давлат, инчунин 

муносибати онҳо бо ҳам асос ёфтааст. Лоренс Фон Штейн қарорҳои худро чунин ба вуҷуд 
меорад: 

• сарнавишти ибтидоии инсон ин хоҳиши ҳукмфармоӣ кардани ҷаҳони атроф, ба даст 

овардани неъматҳои рӯҳӣ ва моддӣ мебошад. Аммо шахси инфиродӣ дар амалисозии худ 

бо шароити зиндагии худ маҳдуд аст; 

• барои имконпазир шудан, одамон бояд дар ҷомеа зиндагӣ ва амал кунанд. Ҳадафи 

ҷомеа шахс аст, аз ин рӯ зиндагии ҷомеа ва фард якранг аст, ҳарчанд худи ҷомеа мавҷудият 

ва иродаи мустақил дорад, ки онро давлат муаррифӣ мекунад; 

Ҳамин тариқ, ҷомеаи инсонӣ ду унсурро дар бар мегирад: давлат ҳамчун ифодаи 

иродаи умумиҷаҳонӣ ва ҷомеа ҳамчун ваҳдати органикии ҳаёти инсон, ки аз ҷониби 

системаи ниёзҳо ба роҳ монда шудааст. Ҳамчун ду шакли гуногуни мавҷудияти инсон, 

давлат ва ҷомеа, ба гуфтаи Лоренс Фон Штейн, ду унсури ҳаётан муҳими ҳар як ҷомеаи 

инсонӣ мебошанд. Ҳамоҳангии комили давлат ва ҷомеа барои инсон дастнорас аст ва 

давлат ва ҷомеа барои ҳадафҳои худ саъй мекунанд ва ҳар кадоми онҳо принсипи худро 

доранд. Дар асоси ин мулоҳизот, Лоренс Фон Штейн принсипи асосии фаъолияти давлатро 

муайян мекунад, ки дар он назарияи давлати иҷтимоӣ сохта шудааст: 

▪ рушди шахсони алоҳида, ки давлатро ташкил медиҳанд, дараҷаи рушди худи 

давлатро муайян мекунад. Ин бо он далел шарҳ дода мешавад, ки давлат маҷмӯи ирода ва 

амали ҳамаи фардҳо, шахсияти олие мебошад, ки барои рушди олии он таъйин шудааст. 

Лоренс Фон Штейн ду шарти татбиқи ин принсипи давлатиро муайян мекунад: 

-шарти аввал ин универсалии сохти давлатӣ ва озодӣ барои ҳар як шахс мебошад. 

Сохтори давлатӣ ҳамчун иштироки муташаккилонаи шахс дар муайян кардани иродаи 

давлат фаҳмида мешавад ва озодӣ ҳуқуқ ба ин иштирок мебошад; 

-шарти дуюм ин фаъолияти давлат мебошад, ки дар шакли маъмурияти давлатӣ зоҳир 

мешавад. Идораи давлатӣ "шакли тозаи" худро танҳо вақте ба даст меорад, ки "ҳаёти 
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тамоми шаҳрвандони давлатро вазифаи ягонаи фаъолияти худ қарор диҳад" ва баръакс, 

"бадтар хоҳад шуд, шумораи онҳо ва талабот зиёдтар мешавад". Беэътиноӣ ҳар қадар 

мукаммалтар бошад, ҳамон қадар метавонад ба ҳама василаҳои рушди олии шахсиро 

фароҳам орад. " Вақте ки сохтори давлатӣ ва идоракунии давлатӣ ба шахсияти инсон ва 

ҳадафи он муқобилият мекунанд, вақте ки давлат танҳо барои худ ва шахсияти худ зиндагӣ 

мекунад, давлат нобуд мешавад. Аммо то он даме, ки ҳадди аққал як нуқта вуҷуд дорад, ки 

"давлат бар он ҳадафи олии худро нигоҳ медорад, зиндагӣ имконпазир аст ва умед ба 

беҳбудӣ вуҷуд дорад." [2].  
Дар ҷомеаи инсонӣ дар баробари принсипи давлатдорӣ, принсипи ҷомеа низ, ки самти 

дигар дорад, амал мекунад . Ҷамъият мисли давлат аз эҳтиёҷоти шахс сарчашма мегирад ва 

мисли давлат ба ҳадафи худ хидмат мекунад. Аммо, ҷомеа ин корро ба таври куллӣ фарқ 

мекунад: агар давлат афродро ба ваҳдати шахсӣ пайваст кунад, пас ҷомеа баъзе афродро ба 

дигарон тобеъ мекунад. Дар натиҷаи манфиатҳои гуногун, табақабандии иҷтимоӣ ба амал 

меояд, ҳар як шахс мекӯшад, ки дар ҷомеа мавқеи баландтаринро ишғол кунад. Ин табақа 

ба манфиати моликият ва меҳнат коҳиш дода мешавад, шакли ҷамъият бо тақсимоти амвол 

ва муносибатҳои вобастагӣ муайян карда мешавад[3]. Принсипи ҷомеа дар Лоренс Фон 

Штейн ба худхоҳӣ асос ёфтааст ва аз тобеи баъзе одамон ба дигарон, аз ҳисоби охирин 

такмил ёфтани аввалия иборат аст дар ҳоле ки принсипи давлат баланд бардоштани шахс 

ба озодӣ, ба рушди шахсӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, тамоми ҳаёти ҷомеа дар мубориза байни 

ҷомеа ва давлат сарф мешавад. Мухолифати принсипи давлат ва принсипи ҷомеа дар 

мавҷудияти синфи дороиҳо, ки бо идеяи давлатии некӯаҳволии шаҳрвандон ва синфи 

дороиҳо, ки мавҷудияти онҳо мувофиқат мекунад, зоҳир мешавад. ба ин ақида мухолиф аст. 
Барои бартараф кардани ин зиддият, ки сабаби он вобастагии синфҳои поёнӣ мебошад, 

давлат бояд баробарии ҳуқуқи оммаро ҳамчун принсипи асосии сохтори давлатӣ эълон 

кунад ва баланд бардоштани шароити зиндагии синфҳои поёниро вазифаи асосии 

идоракунии давлатӣ - ин эълони нақши нави иҷтимоии давлат дар таърихи инсоният 

мебошад[4]. Бо вуҷуди ин, дар ин роҳ як монеаи назаррас вуҷуд дорад - муқовимати 

қишрҳои сарватманди ҷомеа, ки барои пешгирии ин ҳамбастагии иҷтимоӣ дар давлат барои 

ба даст овардани қудрат талош мекунанд. Ҳалли Лоренс Фон Штейн ба ин масъала дар ду 
шарт асос ёфтааст: 

▪ аввал - озодии шахс, ки иборат аз ба даст овардани моликияти ҷамъиятӣ ва бедор 

кардани шуур дар бораи нақши мувофиқи шахси озод дар ҷомеа ва давлат тавассути таълим 

мебошад. Саъй ба дониш ба таври узвӣ ба ҳар як инсон хос аст ва бо қобилияти модарзодӣ 

вобаста аст. Маҳз аз мавҷудияти ин қобилият принсипи баробарии назариявии одамон 

амал мекунад. Бо гирифтани дониш, шахс метавонад вазъи молиявии худро беҳтар кунад, 

мавқеи иҷтимоии худро тағйир диҳад. Таҳсилот, ба гуфтаи Штейн, на танҳо зарурӣ, балки 

мустақил аз ҷомеа, оғози рушди озодист; 

▪ дуюм - татбиқи ислоҳоти сиёсӣ, ки натиҷаи он бояд баробарии ҳуқуқии синфҳо 
бошад. 

Моҳияти масъалаи иҷтимоӣ, тавре ки Лоренс Фон Штейн боварӣ дошт, на аз байн 

бурдани мухолифати иҷтимоӣ дар шакли синфҳо ва на аз байн бурдани капитал иборат аст, 
ки он дар марксизм тафсир карда мешавад, балки аз он иборат аст, ки ба мехнаткашон 

имконият фароҳам оварда шавад, ки худашон капитал ба даст оваранд. Таълимоти 

фалсафии Штейн зарурати тағйир додани давлатро исбот кард[5]. Мақсади консепсияи 

Лоренс Фон Штейн оид ба давлати иҷтимоӣ кӯшиши ҳалли "масъалаи иҷтимоӣ" -и шадид 

тавассути худи давлат буд [6]. Вай чунин мешуморид, ки имкони давлат барои барқарор 

кардани адолати иҷтимоӣ дар он аст, ки давлат ҳам аз сармоя ва ҳам аз меҳнат боло аст ва 

худаш «аз мавқеи тобеи синфи коргари поин, хеле азоб мекашад», зеро ин синф  чанд қадаре 

шумораи бештаре дошта бошад, ҳамон қадар  давлат аз ӯҳдаи таъмини он намебарояд. 
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КОНСЕПСИЯИ «НЕКӮАҲВОЛИИ ДАВЛАТ» - И ЛОРЕНС ФОН ШТЕЙН 

Дар мақолаи  мазкур яке аз консепсияиҳои маъруфтарин давлати муосир ин консепсияи давлатии 

накӯаҳволӣ, ки аз тарафи олими олмонӣ Лоренс Фон Штейн дар соли 1850 ба илми ҳуқуқшиносӣ ворид 

шудааст, зери таҳлил қарор дода мешавад.  Консепсияи мазкур аввалин консепсия оид ба давлати иҷтимоӣ 

буда, ин омили амалї намудани давлати иҷтимоӣ дар амалия мебошад. Баъд ин боиси пайдоиши яке аз 

функсияҳои асоси давлати муосир яъне функсияи давлати иҷтимоӣ мегардад. Дар ин консепсия, ки хусусияти 

иҷтимоӣ ва фалсафӣ дорад, мафҳум ва моҳияти давлати иҷтимоӣ, инчунин аломат ва принсипҳои он, 

проблемаҳои синфи ҷомеа ва роҳҳои ҳалли он пешбарӣ шудааст.  

Калидвожаҳо: давлати иҷтимоӣ, консепсияи илмии давлати некӯаҳволӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, функсияи 

давлати иҷтимоӣ, принсипи давлатдорӣ, табақабандии иҷтимоӣ, неъматҳои рӯҳӣ, давлат, аломатҳои давлати 

иҷтимоӣ, принсипи давлати иҷтимоӣ, моҳияти давлати иҷтимоӣ, иродаи давлат, ҳамбастагии иҷтимоӣ, 

масъалаи иҷтимоӣ. 
 

КОНЦЕПЦИЯ “ГОСУДАРСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ” ЛОРЕНСА ФОН ШТЕЙНА 
В статье анализируется одна из самых популярных концепций современного государства – концепция 

государства благосостояния, введенная в юридическую науку в 1850 году немецким ученым Лоренцом фон 
Штайном. Эта концепция является первой концепцией социального государства и является фактором 
реализации социального государства на практике. Затем это приводит к возникновению одной из основных 
функций современного государства, то есть функции социального государства. Эта концепция, имеющая 
социально-философский характер, продвигает концепцию и сущность социального государства, а также его 
признаки и принципы, проблемы социального класса и пути их решения. 

Ключевые слова: социальное государство, научная концепция государства всеобщего благосостояния, 
гражданское общество, функция социального государства, принцип государства, социальное расслоение, 
духовные блага, государство, признаки социального государства, принцип социального государства, 
сущность социального государства, воля государства, социальная солидарность, социальная проблема. 

 
CONCEPT OF  STATE WELFARE 

This article analyzes one of the most popular concepts of the modern state – the concept of the welfare state, 
introduced into legal science in 1850 by the German scientist Laurence von Stein. This concept is the first concept of 
the welfare state and is a factor in the implementation of the welfare state in practice. Then this leads to the emergence 
of one of the main functions of the modern state, that is, the function of the welfare state. This concept, which has a 
socio-philosophical character, promotes the concept and essence of the welfare state, as well as its features and 
principles, problems of social class and ways to solve them. 

Keywords: welfare state, the scientific concept of the welfare state, civil society, the function of the welfare state, 
the principle of the state, social stratification, spiritual benefits, the state, signs of the welfare state, the principle of the 
welfare state, the essence of the welfare state, the will of the state, social solidarity, social problem. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ  БЕДАРАК ЃОИБ ЭЪТИРОФ КАРДАН ВА ФАВТИДА ЭЪЛОН 
НАМУДАНИ ШАЊРВАНД 

 
Гулов М.Ф. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар низоми њуќуќи гражданї љои махсусро падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва 
фавтида эълон намудани шањрванд ишѓол менамояд. Падидаи бедарак ѓоиб эътироф 
кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд њанўз дар њуќуќи римї маълум буд. Олимони 
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соњаи мазкур њуќуќи римиро тањлил намуда, чунин хулоса кардаанд, ки дар њуќуќи римї ду 
низоми муќаррар кардани асоси фавтида эълон намудани шањрванд мављуд буд: 

- низоми њадди синнусолї; 
- низоми мўњлати муайян. 
Тибќи низоми аввал њангоми фавтида эълон намудани шањрванди бедарак ѓоиб ба 

синну соли муайян расидани ўро њисоб мекарданд. Чунин синну сол 70 сол муќаррар гашта 
буд. Мўњлати мазкур њадди нињої ва умумї барои њама эътироф гардида буд. Тибќи низоми 
дуюм барои фавтида эълон намудани шањрванди бедарак сипарї шудани мўњлати муайян 

асос мегардид. { С. 230.} Танзими муносибатњои гражданї иштироки шањрвандро дар 
муносибатњои дахлдор пешбинї менамояд. Боби 3 Кодекси гражданї “Шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ва шахсони воќеии дигар” ном дорад. Мувофиќи моддаи 17 Кодекси 
мазкур тањти мафњуми шањрвандон (шахси воќеї) шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 

шањрвандони давлатњои дигар, инчунин шахси бешањрвандї фањмида мешавад. { м. 154) 
Шањрванд дорои ном ва мањалли истиќомат мебошад, ки њамчун нишонањои фардикунонии 
ў дар муномибатњои њуќуќї ба њисоб меравад. Шањрванд њуќуќу ўњдадорињоро, агар аз 
ќонун ё анъанањои миллї тартиби дигаре барнаояд, бо номи худ, ки фамилия ва худи ном, 
инчунин номи падарро дар бар мегирад, ба даст меорад ва татбиќ менамояд. Тибќи њолат 
ва мувофиќи тартиби пешбининамудаи ќонун шањрванд метавонад аз тахаллус (номи сохта) 
истифода намояд. Шањрванд вазифадор аст, ки барои огоњ намудани ќарздорону 
кредиторони худ дар хусуси дигар кардани номаш чорањои зарурї андешад ва хавфи 
оќибатњоеро ба зимма дорад, ки бо сабаби огоњї надоштани ин ашхос дар хусуси дигар 
кардани ном ба миён меоянд. Ба даст овардани њуќуќу ўњдадорињо ба номи шахси дигар роњ 
дода намешавад. Зиёне, ки ба шањрванд дар натиљаи истифодаи ѓайриќонунии номи ў 
расидааст, мутобиќи ќонунгузорї љуброн карда мешавад. Истиќоматгоњ мањалле эътироф 
мегардад, ки шањрванд доимї ё бештар дар он истиќомат мекунад. Истиќоматгоњи 
ноболиѓони то чордањсола ё шањрвандоне, ки тањти васоят ќарор доранд, истиќоматгоњи 
намояндагони ќонунї ё васиёни онњо эътироф мегардад. Тањти мафњуми љои истиќомати 
шањрванд њавлї, квартира, хонањои хизматї, манзилњо бо таъиноти махсус(хобгоњњо, 
хонањои кўдакон, хонањои нигоњубини пиронсолон ва ѓайра) ва дигар манзил, ки дар он 
шањрванд ба таври доимї ё бештар зиндагї мекунад, фањмида мешавад. Танзими њуќуќии 
падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд мањз бо њамин 
нишонањои инфиродии шањрванд алоќаманд мебошад. Зеро шањрванд бо ин нишонањо дар 
муносибатњои гражланї њамчун субъекти алоњида иштирок менамояд ва дорои њуќуќу 
ўњдадорињои мушаххас мегардад. Муаяйн кардани љои зисти воќеии шањрванд барои 
њимояи њуќуќу манфиатњои ў, нигоњдошти муносибатњои њуќуќї бо иштироки ў, таъмин 
намудани манфиати дигар субъектон ањамияти хоса доард. Донистани љои зисти воќеии 
шањрванд барои њалли масъалањои мушаххас њатмї мебошад. Масалан, дар масъалаи иљрои 
ўњдадорї, ки мањалли иљрои он љои зисти шањрванд муќаррар карда шудааст. Љои кушода 
шудани мерос мањали истиќоматгоњи охирини шањрванд ба њисоб меравад. Шањрвандро 
вобаста ба љои истиќоматаш дар рўйхати шахсони ба бењтаргардонии манзил эњтиёљдошта 
дохил мекунанд. Ба љои истиќомати шањрванд инчунин мањале эътироф карда мешавад, ки 
шањванд дар он љо бештар зиндагонї мекунад. Муќаррароти мазкур дуруст ва ањамиятнок 
мебошад. Чунки шањрвандоне њастанд, ки вобаста ба фаъолият љои зисти худро иваз карда 
меистанд. Масалан, тадќиќотњои соњаи геология, бањрнавардон, сохтмончиён ќисми 
бештари њаёти худро дар экспедитсияњо, бањру уќёнусњо, майдони сохтмонњо мегузаронанд. 

Бояд дар назар дошт, ки доштани љои истиќомати доимї шањрвандро аз њуќуќи 
мусофират ва таѓйири љои зист мањдуд ё аз њуќуќи мазкур мањрум намекунад. Чунки 
интихоби озоди љои зист яке аз њуќуќњои асосие мебоошад, ки дар шартномањои 

байналхалќї мустањкам карда шудааст. { м.13} Ба истиснои њолатњо ва мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун, ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амали њељ касро мањдуд 
сохтан мумкин нест. Њар як шањрванд љои истиќомати худро вобаста ба хоњишу майли худ 
муќаррар менамояд. Њуќуќи мазкур ба шањрванд дар асоси ќонун кафолат дода шудааст. 
Чунончи мазмуни ќобилияти њуќуќдории шањрванд дар Кодекси гражданї ба таври зайл 
муќаррар карда шудааст: “Шањрванд метавонад њам дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва 
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њам берун аз он дорои њуќуќи моликият ба молу мулк, аз љумла асъори хориљї бошад; молу 
мулкро мерос гирад ва васият кунад; дар ќаламрави љумњурї озодона њаракат карда, љои 
зист интихоб намояд; њудуди љумњуриро озодона тарк карда, ба ќаламрави он баргардад; 
бо њар гуна фаъолияти манънакардаи санади ќонунї машѓул шавад; мустаќилона ё якљоя 
бо шањрвандон ва шахси њуќуќии дигар шахси њуќуќї таъсис дињад; њар гуна ањдњои бо 
санади ќонунї манънашударо анљом дода, дар ўњдадорињо иштирок намояд; дорои њуќуќи 
моликияти зењнї ба ихтироот, асари илмї, адабї, санъат ва натиљањои дигари фаъолияти 
зењнї бошад; љуброни зиёни моддї ва маънавиро талаб намояд; њуќуќи дигари молу мулкї 
ва шахсї дошта бошад”. Ба муддати тўлонї набудани шањрванд дар љои истиќомати 
доимии худ ва мављуд набудани маълумот оиди љои исти ў барои ташкилотњо ва 
шањрвандони дигар, ки бо шахси бедарак ѓоиббуда дар муносибати мутаќобила ќарор 
доранд, аз ањамият холї намебошад. Бедарак ѓоиб будани шањрванд ба муддати тўлонї як 
ќатор масъалањоро ба вуљуд меоварад. Пеш аз њама, масъалаи дар ќайди њаёт будан ва ё 
вафот кардани шањрванд њалталаб мебошад. Инчунин, масъалањои идоракуниии молу 
мулки ў, амалї намудани њуќуќњои молумулкї ва иљрои ўњдадорињои њуќуќї, таъмини 
фарзандони ноболиѓ ва шахсони ѓайри ќобили мењнат, ки дар таъминоти ў буданд, њалли 
дурусти худро талаб менамоянд. Истилоњи “бедарак ѓоиб” дар ду маъно фањмида мешавад: 

1) ба маънои воќеї, ки дар љои истиќомати худ набудани шањрванд ва номаълум 
будани љои исти ў дар назар дошта мешавад; 

2) ба маънои њуќуќї, њамчун падидаи гражданї, ки аз љониби суд бедарак ѓоиб 
эътироф кардани шањрванд фањмида мешавад. 

Наќш ва ањамияти падидаи бедарак ѓоиб эътироф намудан ва фавтида эълон кардани 
шањрванд бахусус дар њолатњои фавќулодда меафзояд. Масалан, дар давраи љанг, дигари 
амалиётњои њарбї, фалокатњо, заминларза, обхезї. Моњияти њуќуќии падидаи мазкур дар 
чї ифода меёбад? Њар як инсон аз лањзаи таваллуд дар ин ё он муносибати љамъиятї 
иштирок варзида, њамчун субъекти муносибати дахлдор шинохта мешавад. Њамаи он 
муносибатњо њуќуќї эътироф намешаванд. Он муносибатњое, њуќуќї дониста мешаванд, ки 
бо меъёри њуќуќ танзим карда мешаванд. Субъектони њуќуќ дар ин муносибатњо байни њам 
робитаи њуќуќї пайдо мекунанд. Аз ин лињоз амалишавии њуќуќњои онњо аз њаракатњои 
тарафи дигари муносибати дахлдор вобаста мебошад. Бинобар ин њангоми набудани 
субъект дар ин муносибат номуайянии њуќуќї пайдо мешавад. Номуайянии њуќуќї 
тавассути падидаи бедарак ѓоиб эътироф намудан ва фавтида эълон кардан бартараф карда 
мешавад. Гарчанде ки бедарак ѓоиб эътироф намудан ва фавтида эълон кардани шањрванд 
падидаи њуќуќи гражданї ба њисоб меравад, оќибатњои њуќуќии он ба муносибатњое низ 
таъсир мерасонад, ки тавассути дигар соњањои њуќуќ ба танзим дароварда мешаванд: дар 
муносибатњои конститутсионї кам шудани шумораи интихобкунандагон, дар давраи пеш 
аз интихоботї ба ќайд гирифта мешаванд, дар њуќуќи андоз аз ќайд бароварда шудани яке 
аз андозсупорандагон ва ѓайра. Аммо дар соњаи муносибатњои гражданї, оилавї, мењнатї 
падидаи мазкур зарурат ва ањамияти хоса дорад. Бинобар ин танзими амиќи падидаи 
мазкур дар њуќуќи гражданї ба роњ манда шудааст. Масъала оиди табиати њуќуќии падидаи 
бедарак ѓоиб ва фавтида эълон намудани шањрванд бањснок мебошад. Як ќатор олимон 
чунин андеша доранд: меъёрњои падидаи бедарак ѓоиб оќибатњеро ба танзим медарорад, ки 
дар натиљаи ба муддати дароз номаълум будани љои зисти шахс ба вуљуд омадаанд, тартиби 
бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрвандро муќаррар 
менамоянд. Ин андеша эътирозро ба вуљуд меорад. Чунки меъёрњои ин падида оќибатњои 
дар натиљаи ба муддати дароз номаълум будани љои зисти шахс ба вуљуд омадаро ба танзим 
намедарорад, балки номуайянии њуќуќии дар натиљаи бедарак ѓоиб будани шахс ба миён 
омадаро бартараф менамояд. Танњо баъди баровардани ќарори суд оќибати њуќуќии 
бедарак ѓоиб ё фавтида эълон кардани шањрванд ба муносибатњои њуќуќии мављуда таъсир 
мерасонад. Дигар муаллифон чунин андеша доранд: бедарак ѓоиб будан чунин њолати 
ѓоибии шањрванд мебошад, ки бартараф кардани номуайянии љои зисти шањрванд 

ѓайриимкон аст ва аз тарафи дигар асос барои тасдиќи вафоти ў вуљуд надорад. { с. 37} 
Андешаи мазкур низ на он ќадар дуруст мебошад. Чунки дар мавриди аввал барои муайян 
кардани љои зисти шањрванд тамоми роњу воситањои мављуда истифода бурда мешаванд. 
Дар њолати дуюм шахси манфиатдор барои фавтида эълон намудани шањрванд бо ариза ба 
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суд мурољиат менамояд. Суд дар ин њолат шахсро вафотёфта эълон намекунад, балки танњо 
эњтимолияти вафот кардани ўро муайян менамояд. Юрченко бошад, се факти бедарак ѓоиб 
буданро муаяйн кард: номаълум будани љои будубош, ѓайриимкон будани муайянкунии љои 

будубоши шахс, набудани тахмини асоснок оиди зинда будани шахс. { с. 45} 
Бедарак - ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд њолати њуќуќї 

ба њисоб меравад. Њолати њуќуќие мебошад, ки ба пеш аз њама, ба њуќуќу манфиатњои худи 
шахси бедарак ѓоиб, сониян ба њуќуќу манфиатњои дигар субъектони муносибатњои њуќуќї 
таъсир мерасонад. Бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд ба 
таѓйир ёфтан ва ќатъ гаштани вазъи њуќуќии шањрванд асос мегардад. Вазъи њуќуќї ин 
маљмўи њуќуќу ўњдадорињо мебошад. Њангоми бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд 
њуќуќу ўњдадорињои ў таѓйир меёбанд. Дар њолати фавтида эълон кардани ў њуќуќ ва 
ўњдадорињояш ќатъ мегарданд. Аммо категорияи “эњтимолият” дар ин љо њатман дар назар 
дошта мешавад. Яъне эњтимолият дар ќайди њаёт будани шањрванд. Бинобар ин, дуруст аст, 
ки ќонунгузорї оќибати њозир гаштани шањрванди бедарак ѓоиб ва фавтида эълоншударо 
даќиќ муќаррар намудааст. Ќонунгузорї бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон 
намудани шањрвандро тафовут гузоштааст. Дари њолати бедарак ѓоиб эътироф карадани 
шањрванд чунин њисобида мешавад, ки шахс дар ќайди њаёт аст. Молу мулки шањрванд аз 
њуќуќи моликияти ў бароварда намешавад. Баръакс, ба манфиати шахси бедарак ѓоиб 
идоракунии молу мулки ў бо маќсади њифзи он ба роњ монда мешавад. Њангоми фавтида 
эълон кардани шањрванд бошад, чунин њисобида мешавад, ки шахс вафот кардааст. Дар ин 
сурат он оќибатњое фаро мерасанд, ки марги шањрванд асос мегардид. Вазифаи падидаи 
бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд бартараф намудани 
номуайянии њуќуќї ва бо ин восита таъмин намудани амалишавии њуќуќњои манфиатдор 
ва њифзи манфиатњои шањрванди бедарак ѓоиб мебошад. Яъне маќсади падидаи мазкур 
њифзи њуќуќу манфиатњои худи шањрванди бедарак ѓоиб ва дигар субъектони њуќуќ аст. 
Падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд на дар њамаи 
мамлакатњо дар шакли ягона арзи вуљуд дорад. Бештар дар давлатњое, ки низоми њуќуќии 
онњо ба оила њуќуќии романо-олмонї шомил аст, танзими моддї-њуќуќии падидаи мазкур 
ба роњ монда шудааст. Дар бархе аз ин давлатњо ќонуни алоњида оиди бедарак ѓоиб эътироф 
кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд ќабул карда шудааст. Масалан, дар Љумњурии 
Федералии Олмон, Австрия, Италия. Давлатњои дигар бошанд, танзими њуќуќии падидаи 
мазкурро дар меъёрњои алоњидаи ќонунгузории гражданї ба роњ мондаанд. Масалан, дар 
Федератсияи Русия, Полша, Венгрия, Монголия, Ўзбекистон. Дар як ќатор давлатњо 
падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд эътироф карда 
намешавад. Масалан, дар Фаронса, Алжир. Дар ин гуна давлатњо шањрванд њамон ваќт 
бедарак ѓоиб эътироф карда мешавад, ки дар давраи истењсолоти судї барои њалли 
парвандаи мушаххас зарурат ба миё ояд. Яъне њалли дурусти парванда падидаи бедарак 
ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрвандро талаб намояд. Хусусияти 
њолати зикршуда дар он ифода меёбад, ки оќибати њуќуќии бедарак ѓоиб эътироф кардан 
ва фавтида эълон намудани шањрванд танњо барои масъалаи баррасишаванда ањамият 
пайдо менамояд.  

Дар давлатњои дорои низоми њуќуќии романо- олмонї падидаи бедарак ѓоиб эътироф 
кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд бо њам монанд мебошанд. Хусусиятњои 
фарќкунандаи онњо танњо дар мўњлат ва мурофиаи судии баррасии чунин масъала ифода 
меёбад. Мувофиќи моддаи 112 Кодекси граждании Фаронса њангоми дар муддати дароз 
набудани шахс дар љои истиљрмати худ бо даъвои шахсони манфиатдор мумкин аст бедарк 
ѓоиб эътироф карда шавад. Бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд дар ду зина ба роњ 
монда мешавад: 

1)  муќаррар кардани эњтимолияти бедарак ѓоибии шањрванд; 

2)  эълон намудани бедарак ѓоибии шањрванд. 
Дар байни зинањои мазкур гузаштани дањ сол талаб карда мешавад.  
Танзими њуќуќии падидаи бедарак ѓоиб ва фавтида эълон намудани шањрванд њамранг 

ба ќонунгузории мо мебошад. Моддањои 42-46 Кодекси граждании Фаронса ба масъалаи 

мазкур бахшида шудааст.   {с.1804}Мутобиќи моддаи 42 Кодекси мазкур шањрванд мумкин 
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аст аз љониби суд бо аризаи шахсони манфиатдор бедарак ѓоиб эътироф карда шавад, агар 
дар муддати як сол оиди љои будубоши ў маълумот ннабошад. Мутобиќи моддаи 45 
Кодекси мазкур шањрванд мумкин аст аз љониби суд фавтида эълон карда шавад, агар дар 
тўли панљ сол маълумот дар бораи љои будубоши ў набошад. Агар шањрванд дар вазъияте 
ѓоиб шуда бошад, ки хатари марг ба ў тањдид мекард, чунин мўњлат шаш моњ муќаррар 
шудааст. Нисбати хизматчии њарбї ва дигар шањрванд, ки дар вазъияти љангї ѓоиб 
шудааст, мўњлати мазкур ду сол муќаррар гардидааст, пас аз хатми амалиёти љангї оѓоз 
меёбад. Чї хеле ки маълум аст, ду низоми бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд вуљуд 
дорад: 

- Низоми саксонї; 
-  Низоми мўњлат.  

Дар низоми саксонї барои бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд ба синну соли 
муайян расидани ўро зарур мешуморад. Дар низоми мўњлат бошад, барои бедарак ѓоиб 
эътироф кардани шањрванд гузаштани мўњлати муайян аз рўзи гирифтани маълумоти 
охирин дар бораи љои будубоши шахс зарур дониста мешавад. Дар Олмон бедарак ѓоиб ва 
фавтида эълон намудани шањрванд махсусиятњои худро дорад. Моддањои 13-20 Уложенияи 

граждании Олмон ба њамин масъала бахшида шудааст. { с.1898} Дар Олмон њар ду низоми 
зикргардида дар якљоягї амал менамояд. Мувофиќи ќонун дар Олмон шахс њангоми дар 
муддати дањ сол бедарак ѓоиб будан фавтида эълон карда мешавад, агар дар ин њангом 
синни ў на кам аз сию як бошад. Мутобиќан, аз мазмуни меъёр бармеояд, ки ба синни бисту 
панљолагї нарасидани шахс фавтида эълон намудани ўро истисно мекунад. Инчунин шахс 
њангоми дар муддати панљ сол бедарак ѓоиб будан фавтида эълон карда мешавад, агар 
синни ў аз њафтод гузашта бошад. Яъне суд дар ин њолат њам гузаштани мўњлати муайян ва 
њам синну соли шахсро муќаррар мекунад. Суд њамон ваќт ќарори дахлдор мебарорад, ки 
њамаи фактњои зикршуда мављуд бошанд.Инчунин дар њолатњои махсус мўњлати кўтоњтар 
пешбинї карда шудааст. Агар шањрванддар вазъияте бедарак ѓоиб шуда бошад, ки хатари 
марг ба њаёташ тањдид мекард ё ба гумони аз фалокат вафот кардани ў асос медињад, дар 
давоми аз як сол суд метавонад чунин шањрвандро фавтида эълон намояд. Хизматчии њарбї 
ё шањрванди дигари бо сабаби амалиёти љангї бедарак ѓоибшуда танњо баъди се соли 
бастани созиши оштї ё пас аз анљоми амалиёти љанг фавтида эълон карда мешавад. 
Фавтида эълон намудани шањрванд нисбати њуќуќу ўњдадорињои чунин шањрванд боиси 
оќибатњое мегардад, ки вафоти ў сабаб шуда метавонист. 

Дар Федератсияи Русия танзими њуќуќии падидаи мазкур ба дигар давлатњои узви 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил мебошад. Чунки њамаи кодексњои давлатњои узви ИДМ дар 
асоси кодексњои намунавї тањия шуда буданд, аз љумла, Кодекси гражданї. Моддањои 42-
46 Кодексии граждании Русия ба танзими падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида 

эълон намудани шањрванд бахшида шудааст. {30.11.1994}Мутобиќи он агар дар тўли як сол 
дар љои истиќомати шањрванд дар хусуси бошишгоњи ў маълумоте набошад, суд бо 
дархости шахси манфиатдор метавонад ўро бедарак ѓоиб эътироф намояд. Дар њолати 
муќаррар карда натавонистани рўзи расидани маълумоти охирин дар хусуси шахси ѓоиб, 
оѓози њисоби мўњлат барои эътирофи бедарак ѓоиб санаи аввали моње, ки пас аз моњи 
расидани маълумоти охирин дар хусуси шахси ѓоиб фаро мерасад ва дар сурати муќаррар 
карда натавонистани ин моњ, якуми январи соли минбаъда њисоб карда мешавад. Молу 
мулки шањрванди бедарак ѓоиб эътирофгардида дар сурати зарурати њифзи он дар асоси 
ќарори суд ба идораи ваколатии шахсе супурда мешавад, ки аз љониби маќоми васояту 
парасторї муайян гардидааст. Вакил дар асоси шартномаи бо ин маќом басташуда дар 
бораи идораи ваколатї фаъолият менамояд. Идоракунандаи молу мулки шахси бедарак 
ѓоиб эътирофгардида иљрои вазифањои шањрвандро ба зимма гирифта, аз њисоби молу 
мулки шахси ѓоиб ќарзи ўро месупорад, ин молу мулкро ба манфиати чунин шахс идора 
мекунад. Бо дархости шахси манфиатдор ба шањрвандоне, ки шахси бедарак мебоист 
онњоро таъмин мекард, таъминотпулї дода мешавад. Дар сурати њозир шудани шањрванди 
бедарак ѓоиб эътирофгардида ё муайян гардидани љои исти ў суд ќарорро дар бораи 
бедарак ѓоиб эътироф намудани ўро бекор мекунад. Дар асоси ќарори суд идораи молу 
мулки шањрванд бекор карда мешавад. Агар дар мањалли зисти шањрванд дар давоми панљ 
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сол аз љои исташ маълумоте набошад ва агар ў дар вазъияте бедарак ѓоиб шуда бошад, ки 
хатари марг ба њаёташ тањдид мекард ё ба гумони аз фалокат вафот кардани ў асос медињад, 
дар давоми шаш моњ суд метавонад чунин шањрвандро фавтида эълон намояд. Суд 
хизматчии њарбї ё шањрванди дигари бо сабаби амалиёти љангї бедарак ѓоибшударо танњо 
баъди ду соли пас аз анљоми амалиёти љанг фавтида эълон карда метавонад. Фавтида эълон 
намудани шањрванд нисбати њуќуќу ўњдадорињои чунин шањрванд боиси оќибатњое 
мегардад, ки вафоти ў сабаб шуда метавонист. Дар сурати њозир шудан ё ошкор гардидани 
мањалли буду боши шањрванде, ки фавтида эълон шуда буд, суд ќарори дахлдорро бекор 
мекунад. 

Падидаи бедарак эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд дар давлатњои 
дорои низоми њуќуќии англосаксонї дар он шакле, ки дар давлатњои дорои низоми њуќуќии 
романо-олмонї мављуд аст, арзи вуљуд надорад. Дар ин давлатњо танзими мурофиавї-
њуќуќии падидаи мазкур дуруст ба роњ монда шуда, танзими моддї-њуќуќии он љой надорад. 
Масалан, дар Англия бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд иљозат дода мешавад, агар 
њангоми баррасии парвандаи мушаххас дар суд зарурат ба миён ояд. Дар ин њолат мўњлати 
ѓоиб будани шањрванд њисоб карда мешавад, ки бояд на кам аз њафт сол бошад. Љои 
махсусро дар танзими њуќуќии падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон 
намудани шањрванд танзими коллизионии он ишѓол менамояд. Чунки дар замони њозира 
бисёр њолатњое ба назар мерасанд, ки шањрванди як давлат берун аз марзи давлати худ, дар 
њудуди давлати дигар ќарор мегирад. Танзими коллизионии падидаи мазкур дар њар давлат 
дар шакли ба худ хос муќаррар карда шудааст. вобаста ба њолати кор танзими коллизионии 
ин падида бо роњи: 

а)Татбиќи њуќуќи давлате, ки шахс шањрванди он мебошад; 
б)Татбиќи њуќуќи давлате, ки шахс дар он љои истиќомати доимї дорад; 
в)Татбиќи њуќуќи давлате, ки шахсони манфиатдор дар суди он ариза пешнињод 

намудаанд; 
г)Татбиќи њуќуќи давлате, ки молу мулки дар он љо мебошад ва зарурат ба њифз дарад. 
Масалан, мутобиќи моддаи 1200 Кодекси граждании Русия дар Русия бедарак ѓоиб ва 

фавтида эълон намудани шахс ба ќонунгузории Русия тобеъ мебошад.  Дар танзими 
коллизионии падидаи бедарак ѓоиб ва фавтида эълон намудани шањрванд Шартномањои 
дуљониба ва бисёрљонибаи байни давлатњо низ истифода мешаванд. Масалан, Конвенсия 
оид ба муносибати њуќуќї ва ёрии њуќуќї дар байни вобаста ба парвандањои гражданї, 
оилавї ва љиноятї дар байни давлатњои узви ИДМ аз 07 октябри соли 2002. Дар Конвенсияи 
мазкур як ќатор роњњои бедарак ѓоиб ва фавтида эълон намудани шањрванд оварда 

шудааст. { с. 267.} Њангоми муддати тўлонї дар љои истиќомати худ мављуд набудани 
шањрванд-субъекти муносибатњои њуќуќї ва инчунин дастрас набудани маълумот оиди љои 
исти ў номуайянии њуќуќї пайдо мешавад, ки њуќуќу манфиатњои дигар субъектони 
муностбатњои њуќуќиро халалдор менамояд. Кредиторон иљрои ўњдадорињоро аз ў талаб 
карда наметавонанд, шахсони ѓайри ќобили мењнат, ки дар зер таъминоти шањрванди 
ѓоибшуда буданд, барои гирифтани нафаќа ва дигар намудњои таъминоти иљтимої ба 
маќомоти давлатї мурољиат карда наметавонанд, дар њоле, ки ба нафаќа мўњтољ њастанд, 
инчунин њуќуќу манфиатњои шахси ѓоибшуда низ аз њимояи њуќуќї барканор монда, 
мумкин аст ба онњо зарар ворид гардад. Ин номуайянии њуќуќї тавассути институти 
бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд бартараф карда мешавад. Масъала оиди табиати 
њуќуќии падидаи бедарак ѓоиб ва фавтида эълон намудани шањрванд бањснок мебошад. Як 

ќатор муаллифон- Попова Ю.А. ва Тархов В.А. { С.53.}чунин андеша доранд: меъёрњои 
падидаи бедарак ѓоиб оќибатњеро ба танзим медарорад, ки дар натиљаи ба муддати дароз 
номаълум будани љои зисти шахс ба вуљуд омадаанд, тартиби бедарак ѓоиб эътироф кардан 
ва фавтида эълон намудани шањрвандро муќаррар менамоянд.  

Ин андеша эътирозро ба вуљуд меорад. Сергеев А.П. ва Толстой Ю.К. {С. 456.} ба ин 

андеша зид мебошанд. Чунки меъёрњои ин падида оќибатњои дар натиљаи ба муддати дароз 
номаълум будани љои зисти шахс ба вуљуд омадаро ба танзим намедарорад, балки 
номуайянии њуќуќии дар натиљаи бедарак ѓоиб будани шахс ба миён омадаро бартараф 
менамояд. Танњо баъди баровардани ќарори суд оќибати њуќуќии бедарак ѓоиб ё фавтида 
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эълон кардани шањрванд ба муносибатњои њуќуќии мављуда таъсир мерасонад.  Дигар 
муаллифон, аз љумла Матвеев Ю.Г., Довгерт А.С., Кисилњ В.И. чунин андеша доранд: 
бедарак ѓоиб будан чунин њолати ѓоибии шањрванд мебошад, ки бартараф кардани 
номуайянии љои зисти шањрванд ѓайриимкон аст ва аз тарафи дигар асос барои тасдиќи 

вафоти ў вуљуд надорад. {С. 41} Андешаи мазкур низ на он ќадар дуруст мебошад. Чунки 
дар мавриди аввал барои муайян кардани љои зисти шањрванд тамоми роњу воситањои 
мављуда истифода бурда мешаванд. Дар њолати дуюм шахси манфиатдор барои фавтида 
эълон намудани шањрванд бо ариза ба суд мурољиат менамояд. Суд дар ин њолат шахсро 
вафотёфта эълон намекунад, балки танњо эњтимолияти вафот кардани ўро муайян 
менамояд. Бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд њолати 
њуќуќї ба њисоб меравад. Њолати њуќуќие мебошад, ки ба пеш аз њама, ба њуќуќу 
манфиатњои худи шахси бедарак ѓоиб, сониян ба њуќуќу манфиатњои дигар субъектони 
муносибатњои њуќуќї таъсир мерасонад. Бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон 
намудани шањрванд ба таѓйир ёфтан ва ќатъ гаштани вазъи њуќуќии шањрванд асос 
мегардад. Вазъи њуќуќї ин маљмўи њуќуќу ўњдадорињо мебошад. Њангоми бедарак ѓоиб 
эътироф кардани шањрванд њуќуќу ўњдадорињои ў таѓйир меёбанд. Дар њолати фавтида 
эълон кардани ў њуќуќ ва ўњдадорињояш ќатъ мегарданд. Аммо категорияи “эњтимолият” 
дар ин љо њатман дар назар дошта мешавад. Яъне эњтимолият дар ќайди њаёт будани 
шањрванд. Бинобар ин, дуруст аст, ки ќонунгузорї оќибати њозир гаштани шањрванди 
бедарак ѓоиб ва фавтида эълоншударо даќиќ муќаррар намудааст. 

Мутобиќи моддаи 43 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон агар дар тўли як сол 
дар љои истиќомати шањрванд дар хусуси бошишгоњи ў маълумоте набошад, суд бо 
дархости шахси манфиатдор метавонад ўро бедарак ѓоиб эътироф намояд. Дар сурати 
муќаррар карда натавонистани рўзи расидани маълумоти охир дар хусуси шахси ѓоиб, 
оѓози њисоби мўњлат барои эътирофи бедарак ѓоиб санаи аввали моње, ки пас аз моњи 
расидани маълумоти охир дар хусуси шахси ѓоиб фаро мерасад ва дар сурати муќаррар 
карда натавонистани ин моњ, якуми январи соли минбаъда њисоб мешавад. Дар моддаи 
мазкур асосњо ва тартиби бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрвандро муќаррар карда 
шудааст. Аз мазмуни моддаи мазкур се шарти бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрвандро 
њамчун асос људо кардан мумкин аст: 

1) Дар муддати тўлонї набудани шањрванд дар љои истиќомати доимиии худ; 
2) Мављуд набудани маълумот дар хусуси љои будубоши ў; 
3) Гузаштани мўњлати муќарраргардида аз рўзи гирифтани маълумоти охирин оиди 

љои вољеъгардии шахс.  
Асосњо барои бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд дар тўли як сол ѓайрињозир 

будани шањрванд дар мањалли зист, маълумот дар бораи ў ва бошишгоњи ў ба њисоб 
меравад. Њолатњои зикргардида бо роњи пурсиши аъзои оила, дўстон, њамсояњо, њамкорони 
шахси ѓайрињозир, гузаронидани љустуљў, огоњонї тавассути воситањои ахбори умум ва 

ѓайра ошкор карда мешавад. { Қисми 1., 2010.} Барои амалї гаштани њуќуќу манфиатњои 
субъектони њуќуќ ва таъмини устувории муносибатњои љамъиятї фардикунонии њар як 
субъект ба роњ монда мешавад. Зеро шањрванд бо ин нишонањо дар муносибатњои гражданї 
њамчун субъекти алоњида иштирок менамояд ва дорои њуќуќу ўњдадорињои мушаххас 
мегардад. Муаяйн кардани љои зисти воќеии шањрванд барои њимояи њуќуќу манфиатњои ў, 
нигоњдошти муносибатњои њуќуќї бо иштироки ў, таъмин намудани манфиати дигар 
субъектон ањамияти хоса дорад. Донистани љои зисти воќеии шањрванд барои њалли 
масъалањои мушаххас њатмї мебошад. Масалан, дар масъалаи иљрои ўњдадорї, ки мањалли 
иљрои он љои зисти шањрванд муќаррар карда шудааст. Љои кушода шудани мерос мањали 
истиќоматгоњи охирини шањрванд ба њисоб меравад. Шањрвандро вобаста ба љои 
истиќоматаш дар рўйхати шахсони ба бењтаргардонии манзил эњтиёљдошта дохил 
мекунанд. Номи шањрванд ва љои истиќомати ў ба сифати воситањои фардикунонї баромад 
менамоянд. Шањрванд њуќуќу ўњдадорињоро, агар аз ќонун ё анъанањои миллї тартиби 
дигаре барнаояд, бо номи худ, ки фамилия ва худи ном, инчунин номи падарро дар бар 
мегирад, ба даст меорад ва татбиќ менамояд. Номе, ки ба шањрванд пас аз таваллудаш 
гузошта шудааст, инчунин дигар кардани ном бояд мувофиќи тартиби барои баќайдгирии 
санади њолати шањрвандї пешбинигардида ба ќайд гирифта шаванд. Ба даст овардани 
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њуќуќу ўњдадорињо ба номи шахси дигар роњ дода намешавад. Истиќоматгоњ мањалле 
эътироф мегардад, ки шањрванд доимї ё бештар дар он истиќомат мекунад. Истиќоматгоњи 
ноболиѓони то чордањсола ё шањрвандоне, ки тањти васоят ќарор доранд, истиќоматгоњи 

намояндагони ќонунї ё васиёни онњо эътироф мегардад. { м.154} Њангоми бедарак ѓоиб 
эътироф кардани шањрванд ба муддати на кам аз як сол дар љои истиќомати худ набудани 
шањрванд шарти асосї ба њисоб меравад. 

Дар њолати тасдиќ гардидани он, ки шањрванд дар љои истиќомати худ дар мўњлати 1 
сол пайдо нагардидааст, масъала оиди љои будубоши ў ба миён меояд. Истиќоматгоњ аз љои 
будубоши шањрванд фарќ карда мешавад. Дар истиќоматгоњ шањрванд доимї ё бештар 
истиќомат мекунад. Љои будубош бошад, мањалли истиќомати муваќќатии шањрванд ба 
њисоб меравад. Асоси дигар барои бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд тасдиќ 
гардидани номуайянии љои будубоши ў мебошад. Яъне суд бояд ба хулоса ояд, ки муайян 
намудани љои будубоши шањрванд тавассути њамаи воситањои ќонунї ѓайриимкон 
мебошад. Њолати мазкур бо роњи пурсиши аъзои оила, дўстон, њамсояњо, њамкорони шахси 
ѓайрињозир, гузаронидани љустуљў, огоњонї тавассути воситањои ахбори умум ва ѓайра 
ошкор карда мешавад. Ќонунгузорї шахсони манфиатдорро барои љустуљўи шањрванди 
ѓоиб ўњдадор намекунад. Суд дар давраи тайёрии судї шахсонеро муайян мекунад, ки оиди 
масъалаи мазкур нишондод дода метавонанд. Инчунин ў ба маќомоти салоњиятдори 
давлатї оиди кофтукови шањрванд мурољиат менамояд. Дар сурати мављуд будани 
маълумот оид ба ќасдан њозир нашудани шахс дар љои истиќоматаш бо асосњои гуногун (аз 
пардохти алимент саркашї намудан, содир кардани љиноят ва ѓ.) суд аз бедарак ѓоиб 
эътироф намудани ў даст бояд кашад. Шарт ва асоси дигар барои бедарак ѓоиб эътироф 
кардани шањрванд ин гузаштани мўњлати муќарраргардида аз рўзи дастрасии маълумоти 
охирин оид ба љои будубоши шањрвад ба њисоб меравад. Ин мўњлат дар Кодекси гражданї 
1 сол муќаррар карда шудааст.  

Ташаббускори бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд «шахси манфиатдор» 
мебошад. Ба онњо њамсар, шахсоне, ки тањти сарпарастии ў ќарор доранд, кредиторони 
шахси ѓайрињозир, маќомоти андоз дохил мешаванд. { с. 75. } Дар аризаи шахси 
манфиатдор бояд маќсади њуќуќии бедарак ѓоиб эътироф намудани ин ё он шахс (масалан, 
барои бекор кардани аќди никоњ), њифзи молу мулки шахси ѓоиб, идоракунии молу мулки 
ѓайриманќул ё коѓазњои ќиматнок ва ѓайра зикр гардида, инчунин њолатњое, ки бедарак 
ѓоиб буданро тасдиќ мекунад, сабт гардад. Парванда бо иштироки прокурор баррасї 
мегардад. Дар амалия аксаран бо маќсади бекор кардани аќди никоњ мурољиат љињати 
бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрвандон ба амал бароварда мешавад. Масалан, 
шањрванд К.С. ба суди нохияи Рўдакї барои бедарак ѓоиб эътироф намудани шавњараш 
мурољиат намудааст. Дар рўзномаи «Љумњурият» дар бораи дар куљо будани К.М. эълони 
дахлдор нашр шудааст, вале тўли як сол аз ў ягон хабар наомадааст. Бинобар ин, суди 
ноњияи Рўдакї шањрванд К.М.-ро бедарак ѓоиб эътироф намуд. Мувофиќи моддаи 43 
Ќонун дар бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї шањрванд К.С. минбаъд 
метавонад бо ариза ба маќомоти САЊШ оид ба бекор кардани аќди никоњ мурољиат 
намояд. Парванда дар хусуси бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд аз љониби суд 
тибќи тартиби истењсолоти махсус, мутобиќи ќоидањои боби 30 Кодекси мурофиавии 
гражданї баррасї мегардад. Мувофиќи моддаи 281 Кодекси мазкур ариза дар бораи 
бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд ё фавтида эълон кардани шањрванд ба суди 
мањалли истиќомат ё мањалли ќарор доштани шахси манфиатдор пешнињод карда мешавад. 
Дар ариза љињати бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд бояд маълумотњои зерин зикр 
гарданд:  

- барои кадом маќсад ба аризадињанда бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд; 
- њолатњои тасдиќкунандаи бедарак ѓоиб будани шањрванд. 
Оиди ин масъала аз амалияи судї чунин мисол овардан мумкин аст: Азамова С.Њ. оиди 

бедарак ѓоиб эътироф намудан ба суд мурољиат намуда, аризаашро бо он асоснок кардааст, 
ки ў санаи 09 октябри соли 2008 бо Азамов З.Њ. оиладор шуда, аќди никоњашонро дар 
љамоати Ошоба, ноњияи Ашт тањти №128 ба ќайд гирифтаанд. Аз зиндагии якљояашон 
соњиби ду фарзанд гардидаанд. Шавњараш Азамов З.Њ. моњи майи соли 2014 аз хона 
баромада рафта то њол барнагаштааст. Дар давоми як солу чор моњ инљониб ягон хатту 
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хабар набудааст. Љои кор ва истиќомати Азамов З.Њ ба ў номаълум будааст чунки ба ў ба 
воситаи телефон ва ё почта мулоќот намекардааст. Волидони шавњараш њангоми љавонии 
шавњараш вафот карда будаанд, инчунин шавњараш бародару хоњар надоштааст. Кумитаи 
мањалла ва њамсоягон оиди љои истиќомат ва кори шавњараш ягон маълумот надоштаанд 
ва оиди ин њолат баёноти худро пешнињод кардаанд. Бинобар ин аз суд хоњиш кардааст, ки 
шавњараш Азамов Зарифљон Њољибоевич санаи таваллудаш 01 июни соли 1986, зода ва 
сокини ноњияи Ашти вилояти Суѓд, дењаи Ошоба, бедарак ѓоибшуда эътироф карда шавад. 
Суд маводњои парвандаи гражданиро омўхта, баёноти аризадињанда, баромади намояндаи 
Раёсати Агентии суѓуртаи ижтимои ва нафаќаи ноњияи Ашт, намояндаи шўъбаи САЊШ-и 
ноњияи Ашт ва хулосаи прокурорро, ки ќонеъ кардани аризаро пурсидаанд, шунида, 
далелњои пешнињодшударо мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода, бо асосњои зерин ба 
хулоса омад, ки аризаи Азамова С.-ро ќонеъ намояд. Дар Рўзномаи Љумњурият аз санаи 19 
феврали соли 2016 №35(22 857) оиди бедарак ѓоиб шудани Азамов З.Њ. санаи таваллудаш 
01 июни соли 1986, эълон дода шудааст, аммо то њол дар хусуси мањалли буду боши 
номбурда ба суд ягон маълумот ворид нагаштааст.  Дар мурофиаи суди аризадињанда 
Азамова С.Њ. баён намуд, ки бедарак эътироф намудани шавњараш Азамов З.Њ., ба ў 
ањамияти њуќуќи доштааст. Дар асоси далелњои мављуда, суд чунин хулоса омад, ки 
шањрванд Азамов З.Њ. санаи таваллудаш 01 июни соли 1986-ро бедарак ѓоибшуда эътироф 
намуда, санаи 1 майи соли 2014 рўзи бедарак ѓоиб эътироф намудани ў дониста шавад. Дар 
мисоли овардашуда асосњои бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд муайян гардидааст. 
Аммо маќсади шахси манфиатдор, ки њамсари шањрванд Азамов З.Њ. мебошад, бояд 
мушаххас оварда мешуд. Бо кадом маќсад бедарак ѓоиб эътироф кардани њамсараш ба ў 
ањамияти њуќуќро соњиб буд, шарњ додан лозим буд.  Нисбат ба хизматчиёни њарбї ё дигар 
шањрвандоне, ки вобаста ба амалиёти њарбї бедарак ѓоиб гардидаанд, дар ариза рўзи 
хотимаёбии амалиёти њарбї зикр карда мешавад. Судя њангоми ба муњокимаи судї 
омодасозии парванда муайян менамояд, ки кадом шахс метавонад оид ба шахси ѓоиб 
маълумот дињад, инчунин аз ташкилотњои дахлдори мањалли охирини маълуми истиќомати 
шањрванди ѓоиб љойи кори ў, аз маќомоти корњои дохилї, ќисмњои њарбї пешнињоди 
маълумоти мављударо талаб мекунад.  Баъди ќабули ариза дар бораи бедарак ѓоиб эътироф 
намудани шањрванд судя метавонад ба маќомоти васоят ва парасторї пешнињод кунад, ки 
идоракунандаи ваколатдори молу мулки чунин шањрвандро таъин намояд. Парванда дар 
бораи бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд ё фавтида эълон кардани ў бо иштироки 
прокурор баррасї карда мешавад.  Њалнома дар бораи бедарак ѓоиб эътироф намудани 
шањрванд барои интиќоли молу мулки ў ба шахсе, ки маќоми васоят ва парасторї бо он 
шартномаи идораи ба боварї асосёфтаи молу мулк бастааст, њангоми зарурати идоракунии 
доимии он асос ба њисоб меравад. 

Асосњои бедарак ѓоиб эътироф кардани шањрванд дар моддаи 43 Кодекси гражданї 
оварда шудааст. Суд бо дарназардошти асосоњои мазкур бо аризаи шахсони манфиатдор 
бедарак ѓоиб карда мешавад. Маќсади бедарак ѓоиб кардан бартараф кардани номуайянии 
њуќуќї мебошад, ки барои амалї гаштани њуќуќу манфиатњои субъектони њуќуќи гражданї 
монеа шуда, устувории муносибатњои љамъиятиро халалдор менамояд.  
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МАФЊУМИ ПАДИДАИ БЕДАРАК ҒОИБ ЭЪТИРОФ КАРДАН ВА ФАВТИДА ЭЪЛОН НАМУДАНИ 
ШАЊРВАНД 

Дар ин мақола мафњуми падидаи бедарак ѓоиб эътироф кардан ва фавтида эълон намудани шањрванд, 

сохтори конститутсия ва нақши конститутсия дар низоми санадҳои меъёри ҳуқуқӣ баррасӣ мегардад. 

Калидвожањо: Конститутсия,кодекси гражданӣ, санади олии ҳуқуқӣ, самти ҳуқуқӣ,тафсири кодекси 

гражданӣ. 
 

ПОНЯТИЕ ФЕНОМЕНА ПРОПАЖИ БЕЗ ВЕСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ 
В статье рассматриваются понятие феномена пропажи без вести и объявления гражданина умершим, 

структура конституции и роль конституции в системе нормативных правовых актов. 
Ключевые слова: Конституция, гражданский кодекс, высший правовой акт, правовое руководство, 

толкование гражданского кодекса. 
 
THE CONCEPT OF THE PHENOMENON OF MISSING AND DECLARING A CITIZEN DEAD 
This article discusses the concept of the phenomenon of missing and declaring a citizen dead, the structure of 

the constitution and the role of the constitution in the system of normative legal acts. 
Keywords: Constitution, civil code, supreme legal act, legal direction, interpretation of the civil code. 
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БИОЛОГИЯ ВА ГЕОЛОГИЯ – БИОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ 
 

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ХӮРОКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ НИГОҲДОРИИ ОН БА 

НИШОНДИҲАНДАҲОИ БИОХИМИЯВИИ ХУНИ ГӮСФАНДОНИ ҲИСОРӢ 
 

Исломова К.Қ, Иргашев Т.О.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  

Институти чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ 
 

Дар ду даҳсолаи охир ҳамчун ватани мо, мамлакатҳои  хориҷа низ дар хӯронидани 

гӯсфандон омехтаҳои хӯроки ғурӯшонидаро истифода мекунанд.  Истифодабарии 

омехтаҳои хӯроки ғалладона асоснок карда шудааст, зеро дар хӯрок истифодаи миқдори 

бештари хӯроки дурушт (коҳу хасбеда) имконияти истеъмол ва ҳазмшавиро баланд намуда, 

дар натиҷа маҳсулнокии ҳайвонотро ҳангоми хароҷоти ками ғизоӣ ва меҳнати кам афзоиш 

медиҳад. Сарчашмаҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки таносуби хӯрокҳо дар таркиби эм ва 

сохтори физикии онҳо ба равандҳои ҳазмшавӣ, ҳолатҳои физиологӣ – биохимиявӣ ва 

нишондиҳандаҳои маҳсулнокии ҳайвоноти зинда таъсири назаррас мерасонад.  

Таъсири хӯроки якранг ба фаъолияти ферментҳои сафедавӣ ва метаболизми минералӣ 

дар гӯсфандони ҳисорӣ дар шароити охуркунӣ омӯхта нашудааст. Аммо ҳангоми таҳия ва 

дуруст ҷорӣ намудани омехтаҳои хӯроки ғурӯшонида, нисбат ба шароити нигоҳдории зоти 

гӯсфандони ҳисорӣ  дар комплекси истеҳсолот ин корҳо татбиқи амалии худро иҷро хоҳанд 
кард. 

Барои таҷриба се гурӯҳи мешҳои ҳисорӣ дар синни 4 солагӣ, ҳар кадоме 8 сарӣ 

интихоб карда шуд. Вазни зиндаи ҳайвонот дар давоми омӯзиш ба ҳисоби миёна 58,2 кг – 

ро ташкил медод. Эми гурӯҳи якуми таҷрибавӣ аз омехтаи хӯроки ғурӯшамонанд иборат 

буда, дорои  750 г алафи юнучқа, 487 г эму хошоки омехта, 250 г орди витаминдор, 1,0 кг 

коҳ буд. Гурӯҳи дуюми ҳайвонот ҳамон эмро истеъмол намуданд, танҳо фарқият дар он буд, 

ки хӯрок дар шакли эми табиӣ дода шуд. Гурӯҳи сеюм низ аз чунин омехтаи хӯроки 

ғурӯшонида ташкил ёфта буд, ки дар он ему хошоки омехта бо юночқа иваз намуда шуд. 

Ҳамаи се гурӯҳҳои мешҳо дар ем аз фосфати хӯрока, ки дар ҳар як сар 12,5 граммӣ ва 12 г 

намак рост меомад, истеъмол мекарданд. Эм дар як рӯз ду маротиба – дар соатҳои 10 ва 16 

– и рӯз дода мешуд. Хӯрӯнидани эм ба ҳисоб гирифта мешуд.  

Дар таҷрибаҳо, ки бо гӯсфандони ҳисорӣ гузаронида шуд, ҳангоми таҳлили сафедаи 

умумии зардоби хун миқдори он пас аз 3 соати хӯронидани хӯроки якранг дар муқоиса бо 

гурӯҳи ҳайвоноти муқоисавӣ 2,8% зиёд шуд. Дар давраҳои минбаъдаи тадқиқот миқдори 

сафедаҳои умумӣ дар хуни гурӯҳҳои таҷрибавӣ тақрибан дар ҳамон сатҳе боқӣ монд, тавре 

ки ҳайвонот дар шакли табиӣ ғизо мегирифтанд (ҷадвали 1). 

Ҷадвали1. Тағйирёбии нишондиҳандаҳои биохимиявии луоби меъдаъи мешҳо дар 

алоқа бо ивазшавии типи хӯрок (X ± Sx) 
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Тадқиқот 90 рӯз давом намуд: аз миёнаҳои моҳи апрел то миёнаҳои моҳи май. 

Тағйироти нишондиҳандаҳои фаъолнокии аминотрансфераза дар давоми давраҳои омӯзиш 

дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ чунин натиҷагирӣ карда шуд (ҷадвали 2).  

Ҷадвали 2. Динамикаи ферментхои зардоби хун аз рӯи давраҳои омӯзиш (дар ҳар 

гурӯҳ аз 2 то 8) (X ± Sx) 

Давраҳои 

омӯзиш 

Гурӯҳҳо 

 

АСТ 

воҳид/

мл, (М±) 

АЛТ 

воҳид/

мл, (М±) 

ЩФ 

воҳид

/мл, (М±) 

Нишондиҳанда

ҳои 

ибтидоӣ 

Дар 
мобайни 

гурӯҳҳо 

54,65

±4,04 

21,65

±2,45 

1,3

±0,24 

Баъди 30 рӯз 

 

 

 

73,92

±2,45 

59,35

±4,97 

50,68

±1,02 

33,08

±3,63 

23,35

±1,55 

34,65

±3,67 

3,4

±0,53 

2,9

±0,62 

4,9

±0,6 

Баъди 60 рӯз 

 

 

 

68,81

±2,66 

42,92

±3,98 

45,96

±3,99 

28,67

±2,61 

22,15

±1,49 

28,94

±5,08 

5,9

±0,51 

4,8

±0,51 

5,1

±0,31 

Баъди 90 рӯз 

 

 

 

59,71

±5,44 

63,14

±5,63 

29,30

±5,61 

13,60

±1,6 

5,2

±0,95 

6,7

±0,58 
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61,21

±6,04 

18,12

±2,27 

6,4

±0,73 

Дар миёнаи 

давраи  санҷиш 

 

 

 

6,14

±3,86 

5,13

±8,07 

52,61

±3,68 

30,28

±4,55 

21,70

±1,82 

27,24

±3,7 

4,83

±0,66 

4,80

±0,55 

5,46

±0,54 

Чи хеле ки натиҷаи ҷадвали 2 гувоҳӣ медиҳад, нишондиҳандаҳои фаъолнокии 

ферментҳои трансаминӣ дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ монанд набуда, дар давоми озмоиш иваз 

мешуданд. Ҳамин тавр, дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои аввала, дар ҳар се гурӯҳҳо 

пастшавии амиқи сатҳи фаъолнокии ферментҳои аминотрансферазӣ ба назар расид. Илова 

бар ин, дар  гурӯҳҳое, ки дар эми мешҳо консентрат (эми ҳайвонот аз қабили ҷав кунҷора 

ва ғайра) илова карда нашуд ва дар давраи якуми тадқиқот аз ҳама миқдори пасти 

фаъолнокии ферменти АСТ ва аз ҳама баланди – АЛТ мушоҳида карда шуд. Дар охири 

давраи дуюми озмоиш, баъди 60 рӯз ҳангоми пурра паст шудани фаъолнокии ферменти 

АСТ, миқдори фаъолнокии пасти фермент дар гурӯҳҳое, ки эм аз маҷмӯи ғизоҳои табиӣ 

иборат буд, қайд карда шуд, аз ҳама мубодилаи баланди сафедаҳо дар мешҳои гурӯҳи якум 

мушоҳида гардид. Фаъолнокии аланинаминотрансфераза дар гурӯҳҳои  ва  қариб ки 

монанд буд, яъне ҳамон ҳайвоноте, ки хӯроки ғурӯшамонанд истеъмол менамуданд.  

Баъди 90 рӯзи омӯзиш организми ҳайвонот, зоҳиран ба намуди нави ғизо – хӯроки 

якранг пурра одат кунонида шуд, тавре ки нишондиҳандаҳои фаъолнокии АСТ дар ин 

давра шаҳодат медиҳанд, фарқияти назаррас байни гурӯҳҳо ба назар намерасад. 

Нишондиҳандаи балантарин фаъолнокии АЛТ - ро дар ҳамаи давраҳои омӯзиш гурӯҳи 

якум соҳиб буд. Зоҳиран қисми сафедавии эм, ки дар хӯроки якранги ин гурӯҳ мавҷуд буд, 

барои синтези сафедаҳо дар организм хӯроки серғизо таъсири мусбат расонид. Дар ин бора  

қадкашии нисбатан баланди шабонарӯзии мешҳо дар давоми ҳамаи давраҳои тадқиқот 

шаҳодат медиҳанд. 

Чи хеле ки маълум аст, гӯсфандони ҳисорӣ аз ҷониби мутахассисон ҳамчун зоти 

гӯштию равғандеҳ ҳисобида шудааст. Аз рӯйи донистани равандҳои мубодилаи липидҳои 

дар организми ҳайвонот гузаранда дар робита бо ҷорӣ намудани хӯроки нав барои онҳо, 

дар баробари ин фаъолшавии давраи ҳомиладорӣ ҳам аз ҷиҳати илмӣ ва ҳам аз ҷиҳати 

амалӣ намудани нақшаҳо муҳим мебошад (ҷадвали 3).  

Ҷадвали 3. Тағйироти миқдори холестерин дар хуни мешҳо аз рӯйи давраҳои омӯзиш  

Давраҳои омӯзиш Гурӯҳҳо 
Миқдори 

чарб ва 
холестерин 

(X ± Sx) 
Мг% 

Нишондиҳандаҳои 

ибтидоӣ 

Аз ҳар яке 5 

сарӣ 
15 144±6,2 

Баъди 30 рӯз 

 

 

 

 

8 

8 

8 

55 ±
4,67 

61±5,87 

47±2,92 
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Баъди 60 рӯз 

 

 

 

 

8 

8 

8 

54±2,9 

56±4,75 

6±3,54 

Баъди 90 рӯз 

 

 

 

8 

8 

8 

44±2,34 

46±3,47 

59±2,20 

Аз натиҷаҳои дар ҷадвал овардашуда дида мешавад, ки дар аввали тадқиқот, вақте ки 

мӯҳлати ҳомиладории мешҳо камтар аз 2 моҳ мондааст, миқори холестерин дар зардоби хун 

баланд шуда, нисбати нишондиҳандаҳои ҳам ҳайвоноти муқоисавӣ ва ҳам нисбати ду  

гурӯҳҳои таҷрибавӣ дар давоми ҳамаи давраҳои омӯзиш ду маротиба афзудааст. Хусусан 

ин дар давраи сеюми тадқиқот дар мешҳои ширдиҳанда саҳеҳ омӯхта шудааст, вақте ки дар 

ҳамаи се гурӯҳ қатъи назар аз вояи хӯрок пастшавии фаъолнокии холестерини зардоби хун 

мушоҳида карда шуд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мубодилаи моддаҳо дар организм дар 

алоқамандӣ бо хӯроки якранг аллакай дар моҳи дуюм ба танзим дароварда мешавад, баъди 

саршавии ғизогирии ғурӯша, организм  дар ҳалкунӣ ва ҷабидани хӯроки якранг аз нав 

мутобиқ карда мешавад. Динамикаи мавҷудияти миқдори холестерин дар таркиби зардоби 

хун инчунин исбот месозад, ки дар равандҳои мубодилавии гӯсфандони ҳисорӣ ҳолатҳои 

физиологӣ бештар аз ҳолатҳои вояи хӯрок таъсири бештар мерасонанд. 

Таъсири ҳолатҳои физиологӣ ба нишондиҳандаҳои биохимиявии хун. Чи хеле, ки 

маълум мебошад, ҳолатҳои физиологӣ ба равандҳои мубодилаи моддаҳои  организм 

таъсири назаррас доранд. Мо тағйир ёфтани параметрҳои биохимиявии хунро дар 

гӯсфандони қисир, гӯсфандони ҳомила ва мешҳо фавран баъди баррадиҳӣ омӯхтем 

(ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4. Нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун дар мешҳои ҳисорӣ дар алоқа 

бо ҳолатҳои физиологӣ (X ± Sx) (п - 24) 

Нишондиҳанд

аҳо 

 

Давраҳои омӯзиш 

 

Дар мешҳои баррадиҳанда 

Барраҳои 
нарина  

Барраҳои 
модина  

АСТ 

(воҳид /мл) 

Қисир 

Ҳомила (ҷинси ) 

баъди баррадиҳӣ 

72,07±3,83 

66,82±4,12 

6,40±1,84 

63,38±4,12 

58,40±4,17 

54,9±2,38 

АЛТ 

(воҳид/мл) 

Қисир 

Ҳомила (ҷинси ) 

баъди баррадиҳӣ 

3623±2,97 

29,70±1,17 

24,42±1,39 

2,24±1,94 

33,56±3,11 

24,42±1,63 

Фосфатазаи 

ишқорӣ 

(воҳид /мл) 

Қисир 

Ҳомила (ҷинси ) 

баъди баррадиҳӣ 

2,7±0,16 

1,7±0,11 

5,35±0,24 

2,97±0,17 

1,95±0,12 

5,50±0,34 

Холестерин Қисир 88±4,2 92±5,31 
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(мг%) Ҳомила (ҷинси ) 

баъди баррадиҳӣ 

109±7,36 

93±4,13 

140,6±7,43 

124,8±8,17 

Чи хеле ки маълум аст, дар гӯсфандони ҳомила дар фарқият бо мешҳое, ки бенасланд, 

фаъолнокии ферментҳои аминотрансфераза якчанд маротиба паст мебошад, аммо баъди 

гирифтани барра фаъолнокии фермент якбора баланд мешавад. Барои мешҳое, ки 

наслашон қӯчқор буданд, фаъолнокии АСТ дар ҳар се давраи ҳолатҳои физиологӣ: қисир 

будан, ҳомиладорӣ ва даври баъд аз таваллуд хело кам мебошад, дар ҳоле ки барои 

фаъолнокии ферментҳои АЛТ ягон тағйироти пайдарпай муайян карда нашудааст. 

Фаъолнокии фосфатазаи ишқорӣ дар ҳар ду гурӯҳ пайваста тағйирёбанда ба назар 

мерасид: дар давраи ҳомиладорӣ паст буда, дар давраи баъди таваллуд ба нуқтаи 

максималӣ расида, то давраи бордоршавӣ бошад бузургии миёнаро соҳиб шуд. Дар 

баробари ин дар мешҳое, ки тӯхлӣ ҳастанд, миқдори фосфатазаи ишқорӣ дар ҳамаи се 

ҳолатҳои физиологии организм баланд буд. Миқдори холестерини зардоби хун дар алоқа 

бо ҳолати организми мешҳои ҳисорӣ ба таври ҷиддӣ иваз мешавад. Миқдори нисбатан 

зиёди он дар мешҳои қисир муайян шудааст ва якбора баъди таваллуд паст мешавад. 

Инчунин ба монанди АСТ, миқдори холестерин дар мешҳое, ки тӯхлӣ додаанд, ба таври 

назаррас баланд мебошад. Ҳамин тавр, баланд шудани чунин нишондиҳандаҳо метавонад 

ҷинсияти наслҳоро пешгӯӣ намояд.   

Дар зардоби хуни ҳайвоноти таҷрибавӣ миқдори умумии кислотаҳои чарбии 

бухоршаванда (ЛЖК) муайян карда шуд. Пастшавии миқдори умумии кислотаҳои чарбии 

бухоршаванда (ЛЖК) дар хуни танҳо гӯсфандони гурӯҳи дуюм то хӯронидан ба 11,2 % дар 

давоми 30 рӯзи тадқиқот мушоҳида карда шуд. Дар дигар давраҳои боқимондаи омӯзиш 

дар се гурӯҳи тадқиқотӣ  фарқияти на он қадар зиёди миқдори кислотаҳои чарбии 

бухоршаванда (ЛЖК) омӯхта шуд. Миқдори холестерин дар давраи омӯзиш дар ҷадвали 5 
оварда шудааст.  

Ҷадвали 5. Тағйирёбии миқдори холестерин дар гурӯҳҳои тадқиқшаванда (мг%)  (X ± 
Sx)   

Давраҳои омӯзиш Гурӯҳи    Гурӯҳи   
 Гурӯҳи 

   

Нишондиҳандаҳои аввала 75±3,2 68±5,80 71±4,7 

Баъди 30 рӯз  55±4,67 61±5,87 47±2,92 

Баъди 60 рӯз 54±2,9 56±4,75 66±3,74 

Баъди 90 рӯз 44±2,34 46±3,47 59±2,20 

Давраҳои татқиқотӣ ба 

ҳисоби миёна 
51±3,3 54,3±4,69 57,3±2,95 

Аз ҳама миқдори зиёди холестерини зардоби хун дар ҳамаи давраҳои тадқиқшаванда 

дар гурӯҳи сеюм мушоҳида шуд ва аз ҳама паст бошад дар гурӯҳи якум ба қайд гирифта 

шуд. Барои ҳайвоноти ду гурӯҳи аввал дар охири давраи тадқиқотӣ хусусиятҳои пастшавии 

нишондиҳандаҳои мубодилаи чарб хос мебошад. Дар ҳайвонотҳои гурӯҳи сеюм миқдори 

холестерин якбора дар охири давраи дуюм баланд шуда, баъдан 90 рӯз коҳиш ёфт, аммо дар 

муқоиса бо ду гурӯҳи дигар баланд шуморида шуд.   

Нақшаи хӯронидан ва ҳолати маҳсулнокии мешҳо. Ҳангоми омӯзиши муқоисавии 

таъсири омехтаҳои хӯроки ғурӯшонида ва вояи эм ба организми мешҳо чунин натиҷаро 

нишон дод. (ҷадвали 6) 
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Ҷадвали 6. Нишондиҳандаҳои вазни зинда ва афзоиши мешҳои тадқиқшаванда дар 

давраи тадқиқот – (X ± Sx)   

  

Аз ҳама вазни зиёди зиндаро ҳам баъди баррадиҳӣ ва ҳам баъди 60 рӯзи давраи 

ширдиҳӣ, вақте ки қисми асосии хӯрок барои ҳосилшавии шир дар организм сарф мешавад, 

дар гурӯҳи I мушоҳида карда шуд. Аз ҳама вазни зиндаи пастро бошад дар гурӯҳи мешҳое, 

ки эм дар хӯрок вуҷуд надошт ва бо хасбеда иваз карда шуда буд, ба қайд гирифта шуд.  

Ҷадвали 7. Коэффитсиенти коррелятсияи вазни зинда ва нишондиҳандаҳои 

биохимиявии хун дар мешҳо (r +-) (X ± Sx)   
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Дар ҷадвали 7 коррелятсияи байни нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва массаи зиндаи 

мешҳо дар давоми тадқиқот оварда шудааст.   

Ҳамин тариқ, дар гурӯҳи якум коррелатсияи амиқи мусбӣ бо миқдори холестерин дар 

зардоби хун ( Р ≥ 0,99 ) пеш аз гузаронидани озмоиш муайян карда шуда, дурустии амиқи 

АЛТ баъди 30 рӯзи оғози озмоиш натиҷагирӣ карда шуд. Дар гурӯҳи дуюм, ки мешҳо эмҳои 

табииро аз худ менамуданд, дурустии амиқи коррелятсия ( Р ≥ 0999 ) – ро ферменти АСТ 

соҳиб шуд, дар нимаи аввали давраи тадқиқот АЛТ (P ≥ 0,99) ва дар нимаи дуюми давраи 

тадқиқот – манфӣ буд, аммо дурустии амиқ ва мусбатро  АСТ (Р ≥ 0,95) муайян кард. 

Коррелятсияи ферментҳои боқимонда низ муайян гардид, лекин аз афзоиши хатогиҳои 

зиёди статистикӣ параметрҳои интихобшуда ва тағйиротҳои ҳудудҳои он аҳамияти амиқи 

худро соҳиб нашуд.   

Дар гурӯҳи сеюм, ҷое ки хӯрокҳои якранг – ғурӯшонида, лекин бе иловаи эм хӯронида 

мешуд, алоқамандии амиқи мусбии мешҳо дар нимаи аввали тадқиқот бо ферменти АСТ  

ва АЛТ (Р ≥ 0,99) ва миқдори холестерин (Р ≥ 0,999) натиҷагирӣ карда шуд. Эҳтимолияти 

тағйир ёфтани мубодилаи моддаҳо дар гӯсфандони модина, баъдан дар мешҳои 

ширдиҳанда мушоҳида карда шуд, ки одатан баъди баррадиҳӣ мешҳои зотӣ вазни зиёди 

худро аз даст медиҳанд. Шиддатнокии ширдиҳӣ, махсусан дар ду моҳи аввали баъди 

баррадиҳӣ низ харҷи зиёди моддаҳои ғизоии хӯрокро ба миён меорад. Таъмини эҳтиёҷоти 

мешҳо барои нигоҳ доштани ҳаёт, дарозии пашм, инчунин нигоҳдории нерӯ баъзан дар 

шакли чарб ва сафеда дар ҷисми ҳайвонот, ширҳосилшавӣ - билохира ба заифшавии 

вазифаҳои ҳаётӣ, вайроншавии сарчашмаи мубодилаи ҳақиқии моддаҳо, ки организми 

зинда дар шароитҳои муътадили ғизогирӣ ва парвариш соҳиб мешавад, оварда мерасонад.    

Коррелатсияи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун дар мешҳо. Чуноне ки маълум аст, 

ҳамаи равандҳои сершумори дар организми зинда гузаранда, аз он ҷумла синтезшавии дар 

организми зинда гузаранда, алоқаи онҳо бо якдигар дар равандҳои ягонаи ҳаётии организм, 

мубодилаи моддаҳо номида мешавад. Танзими мубодилаи моддаҳо ва баъзеи равандҳои 

махсусгашта, ки дар организми зинда мегузаранд. байни ҳамдигар бо маҳсулнокии 

ҳайвонот алоқаманд мебошанд. Дар ҷадвал маълумот оиди танҳо хусусиятҳои миќдории 

коррелятсияи амиқи нишондиҳандаҳои биохимиявӣ, ки аз мешҳои болиғ ҳангоми ба онҳо 

хӯронидани эми ғурӯшонида ва эми табиӣ нишон дода шудааст (ҷадвали 8).  

Коррелятсияи боэътимоди мубодилаи байни ферментҳои АСТ х АЛТ (Р ≥ 0,999) пеш 

аз гузаронидани тадқиқот дар гурӯҳи I муайян карда шуд, пас аз 60 рӯз баъди мӯътадил 

шудани мубодилаи моддаҳо дар организм ин гурӯҳ низ коррелятсияи мусбии амиқ байни 

АСТ ва АЛТ (Р ≥ 0,95), инчунин манфӣ, аммо боэътимод байни фосфатазаи ишқорӣ ва 

холестерин (Р ≥ 0,95)  қайд карда шуд. Дар гурӯҳи дуюм, ки ба мешҳо хӯроки табиӣ дода 

мешуд, вобастагии назаррас байни  АСТ ва АЛТ (Р ≥ 0,95) дар ҳамаи се давра, аммо 

алоқамандии манфии амиќ байни фосфатазаи ишқорӣ ва холестерин (Р ≥ 0,95) мушоҳида 

карда шуда, дар гурӯҳи сеюм бошад танҳо дар охири  давраи омӯзиш вобастагии байни 

фосфатазаи ишқорӣ ва холестерин (Р ≥ 0,95)  муайян гардид. Ҳамин тавр, ҷорӣ намудани 

хӯроки ғурӯшонида дар эм халалдоршавии ба худ хосро дар равандҳои мубодилаи 

моддаҳои гӯсфандони ҳомила ва ширдиҳандаи ҳисорӣ инкишоф медиҳад.       

Ҷадвали 8. Коэффитсиенти корелятсияи нишондиҳандаҳои биохимиявӣ  дар хуни 

мешҳо (r + -)  (X ± Sx)   
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ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ХӮРОКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ НИГОҲДОРИИ ОН БА НИШОНДИҲАНДАҲОИ 

БИОХИМИЯВИИ ХУНИ ГӮСФАНДОНИ ҲИСОРӢ 

Дар мақолаи мазкур оид ба таҳия ва дуруст ҷорӣ намудани хӯроки гӯсфандони ҳисорӣ, ки ба 

метаболизм таъсир расонида, боиси баланд шудани маҳсулнокӣ мегарданд, оварда шудааст.  Исбот карда 

шуд, ки  дар равандҳои мубодилавии гӯсфандони ҳисорӣ нисбати ҳолатҳои физиологӣ вояи хӯрок таъсири 

бештар мерасонанд. Ҳолатҳои физиологии гӯсфандони ҳисорӣ ба фаъолнокии ферментҳои АСТ ва АЛТ, 
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холестерин, фосфатазаи ишқорӣ ва дар умум ба равандҳои мубодилаи моддаҳо дар организми гӯсфандони 

ҳисорӣ таъсир расонида, маҳсулнокиро паст хоҳанд кард.  

Калидвожаҳо: гӯсфандони ҳисорӣ, метаболизм, хун, ферментҳои АСТ ва АЛТ, холестерин, фосфатазаи 

ишқорӣ, баррадиҳӣ, хӯроки ғурӯшонид, эм.  
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОРМЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ГИССАРСКИХ ОВЕЦ  

В данной статье рассматривается разработка и правильное внедрение кормов для гиссарских овец, 
влияющих на обмен веществ и приводящих к повышению продуктивности. Показано, что на метаболические 
процессы гиссарских овец доза корма оказывает большое влияние, чем физиологические условия. 
Физиологическое состояние гиссарских овец будет влиять на активность ферментов АСТ и АЛТ, холестерина, 
щелочной фосфатазы и в целом на обменные процессы в организме гиссарских овец, что снизит 
продуктивность. 

Ключевые слова: гиссарских овец, обмен веществ, кров, ферментов АСТ и АЛТ, холестерин, щелочной 
фосфатаза, окота, гранулированный кормосмес, комбикорм, столовый,   

 
INFLUENCE OF FOOD FACTORS AND TECHNOLOGY OF ITS STORAGE ON BIOCHEMICAL 

PARAMETERS OF BLOOD OF HISSAR SHEEP 
This article discusses the development and proper introduction of Hissar sheep feed, which affects the 

metabolism and leads to increased productivity. It has been shown that in the metabolic processes of Hissar sheep, the 
dose of food has a greater effect than the physiological conditions. Physiological conditions of Hissar sheep will affect 
the activity of enzymes AST and ALT, cholesterol, alkaline phosphatase and, in general, the metabolic processes in 
the body of Hissar sheep, which will reduce productivity. 

Keywords: sheep breeding, metabolism, shelter, enzymes AST and ALT, cholesterol, alkaline phosphatase, 
digestion, digestion, vaccination, feeding,  
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯХСУ 

 
Талбонов Р.М., Исматов Джоми  

Таджикский национальный университет 
 

Месторождение Яхсу включает в себя ряд россыпей, приуроченных к древним 
погребным долинам её притоков и долине самой реки вниз по течению. Это долина р. 
Мучкакион, Бомавло, оби Даштако (правый приток р. Сафет-дара), Дондушкан и ее 
правого притока Хыргодара, а в пределах долины самой реки вниз по течению россыпи 
Яхсу, Совуни и Себикопа [1,2]. Долина по отношению к геологическим структурам, 
простиранию горных пород консеквентные, субсеквентные, порою четковидные, 
порожистые. Нередки случаи наличия останцев. Ложе их в верховьях сложено  
конгломератами каранакской (Сафетдара, Дандоншикан) преимущественно алевролито-
песчано-конгломератовыми, пестроцветными образованиями преобладанием песчано-
глинистых) верхнетавилдаринской свиты, а также (Мучкакион, Бомовло, Сафет-дара, 
Совуни) массивными мелко галечными  конгломератами с прослоями тонкозернистых 
песчаных разностей (Яхсу, частично Совуни). Уклон древней долины колеблется от 0,02 до 
0,1[3]. Плотик россыпей, как правило, незолотоносен. Переуглубленные палеодолины 
заполнены преимущественно аллювиальными образованиями верхнеплейстоцен-голоцена. 

mailto:islomovakimiyo@gmail.com
mailto:irgashev@mail.ru
mailto:islomovakimiyo@gmail.com
mailto:irgashev@mail.ru
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В нижней части разреза они сложены в основном гравийно-галечно-валунистыми 
образованиями с небольшим количеством песка и глины и являются по существу основной 
продуктивной частью россыпей. Валуны в их составе составляют 50-60% объема. Мощность 
этой части разреза варьирует от 1-2 м до 24-27 м, при средних ее значениях в 12 м. Ширина 
россыпей изменчива и колеблется от 20 м до 170 м, средняя 70 м. Верхняя часть более 
глинизирована. Песчано-гравийно-галечный материал занимает значительную часть 
объема. Валуны редко превышают 25-35%, слабозолотоносны. Общая мощность 30-36 м, 
редко достигает 70-90 м. Аллювиальные, аллювиально-пролювиально-делювиальные 
образования вскрышных пород развиты повсеместно. Слагают прибортовые и 
центральную части долин [4].  Сложены гравийно – щебнисто-глинистыми, гравийно- 
галечными, глинистыми образованиями, переходящими иногда в верхней части в 
аллювиальные слабозолотоносные русловые отложения мощностью до 7-10 м. Породы 
вскрыши в общей массе слабозолотоносны. Содержание золота в них колебляется от первых 
знаков до первых сот миллиграммов на кубический метр. Более древние нижне-и 
среднеплейстоценовые образования сохранились лишь в центральной часть 
Сафетдаринской синклинали (нижний плейстоцен) и на скалах долин притоков верховьев 
р. Яхсу в виде террас. Последних в бассейне р. Яхсу насчитывается девять. Расположены на 
уровнях от 1-5 до 400 м. Данные золотоносные древние террасы в значительный степень 
отработаны древними старателями. Более молодые низкие террасы и отложения пойм и 
высоких пойм в некоторой степени также обогащены золотом.  Методика опробования 
принимается по аналогии с используемой на россыпях золотороссыпного месторождения 
Яхсу, апробированной многолетней практикой эксплуатации месторождения. 
Применяются бороздовый и горстевой способы опробования. Бороздовые пробы будут 
отбираться секционно экскаватором на всю высоту его черпания (забоя). Интервал 
секционного опробования–1,0м, объем проб–0,01м3, что соответствует практике отбора 
проб на россыпях и длиною секции в 2м. Сетка опробования 20х20 м для песков и 20х40 м 
для пород вскрыши. Пробы из валунно-галечного отвала отбираются регулярно, но не 
менее два раза в неделю. Пробы отбираются вручную горстьевым способом. Объем частных 
проб в зависимости от объема промывки песков, степени чистоты промывки колеблется от 
0,01 до 0,02 м3. В пробу отбирается только песчаный и песчано-галечный материал. Пробы 
эфелей отбираются также точечным способом по сетке, размер ячеек которой в зависимости 
от объема промытых песков изменяется от 1х1 до 5х5 м. Объем проб в этом случае принят 
такой же – 0,01 – 0,02 м3.  Количество проб - 3-5 полновесной пробы из каждого вида 

хвостов.nПробы обрабатываются на бутаре, а затем в стационарной промывалке, лотком. 
Опробование песков на приемном столе намечается проводить только в нештатных 
ситуациях или в сомнительных случаях, для контроля качества песков. Для определения 
качества песков на забоях предусматривается ограничиться только бороздовым 
опробованием их на карьере. Количество проб при нестандартных ситуациях определяется 
объемом песков, подлежащих контролю и принимается, как обычно, т.е. 5-6 полновесных 
проб со 100 м3 песков.  
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ТАВСИФИ ГЕОЛОГӢ ВА ТИЛЛОДОРИИ КОНИ ЯХСУ 

Кони Яхсу як қатор пошхурдањоро, ки ба водиҳои қадимаи гуршудаи водї ва дар ќисмати поёноби   

дарёи Ёхсу љойгир мебошанд, дар бар мегирад. Пайдоишотњои аллювиалї, аллювиалӣ-пролювиалӣ-

делювиалӣ дар ҳама ҷои минтаќа вомехуранд ва онҳо қисматҳои наздисоњилї ва ќисмати марказии водиро 

ташкил дода, аз љинсњои гравию-шағалдори гилолуд, гравию суфтасангњо, пайдоишотњои гилї, ки баъзан ба 

ќисмати болоии тањшинињои аллювиалии тиллои суст дошта мегузаранд то 7-10 метр ғафсӣ доранд. Миќдори 

тилло дар таркиби онҳо аз нишонаҳои аввал то сад миллиграмми аввал дар як метри мукааб мерасад. 

Калидвожањо: пошхурда, тилло, плотик, тањшинҳои аллювиалӣ, кон, љинси кўњї. 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯХСУ 

Месторождение Яхсу включает в себя ряд россыпей, приуроченных к древним погребным долинам её 

притоков и долине самой реки вниз по течению. Аллювиальные, аллювиально-пролювиально-делювиальные 

образования вскрышных пород развиты повсеместно, слагают прибортовые и центральную части долин. Сложены 

гравийно - щебинисто глинистыми, гравийно галечными, глинистыми образованиями, переходящими иногда в 

верхней части в аллювиальные слабозолотоносные русловые отложения, мощностью до 7-10 м. Породы вскрыши в 

общей массе слабозолотоносны. Содержание золота в них колеблется от первых знаков до первых сотен 

миллиграммов на кубический метр. 

Ключевые слова: россыпь, золото, плотик, аллювиальные отложения, месторождения, горные породы.  

 

GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND GOLD CONTENT OF THE YAKHSU DEPOSIT 

The Yakhsu deposit includes a number of placers confined to the ancient burial valleys of its tributaries and the valley 

of the river itself downstream of the Yakhsu placer. Alluvial, alluvial-proluvial-deluvial overburden formations are developed 

everywhere. They make up the near and central parts of the valleys. They are composed of gravel - gravelly clayey, gravelly 

pebble, clayey formations, sometimes passing in the upper part of the alluvial weakly gold-bearing channel sediments, up to 

7-10 m thick. The overburden rocks in the total mass are weakly gold-bearing. The gold content in them ranges from the first 

signs to the first hundred milligrams per cubic meter. 

Keywords: placer, gold, raft, alluvial deposits, deposits, rocks.  
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АРЕАЛИ ПАЊНШАВЇ ХУСУСИЯТЊОИ ЃИЗОДИЊАНДАГЇ ВА ШИФОИИ 
АБЕЛМОШ (ABELMOSCHUS ESCILENTUS) 

 
Назаров И.И., Сабурова Г. 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Оид ба ватани аслии пайдоиши абелмош маълумотњои даќиќ ба даст оварда 
нашудааст. Баъзе аз муњаќќиќон ватани абелмошро Африкаи Ѓарбї ва баъзеи дигарњо 
давлати Њиндустон номбар кардаанд. Сабабаш вобаста ба он аст, ки дар ин давлатњо 
навъњо ва намудњои гуногуни ин зироат мерўяд ва парвариш карда мешавад. Дар Мисри 
ќадим Абелмошро кишт мекарданд. Дар Туркия Абелмошро хушк карда, барои масрафи 
зимистон захира мекунанд. Баъд аз асри 13 Абелмош дар кишварњои Аврупої, Осиёї ва 
Амрикои Лотинї пањн гаштааст. Дар давлати Руссия Абелмош асосан дар республикањои 
њудуди Кавказ ва Краснодар дар масоњати на он ќадар зиёд кишт карда мешавад. Абелмош 
аз минтаќањои Ховари Наздик сарманшаъ гирифта, баъдан батартиб ба ќитъањои Африќо 
ва Амрикои Лотинї интиќол гардидааст. Абелмош зироати гармидўст буда, асосан дар 
давлатњое кишт карда мешавад, ки иќлими нисбатан гарм доранд ва барои парвариши ин 
зироат мусоиданд, парвариш карда мешавад. Айни замон Абелмошро дар давлатњои 
Њиндустон, Туркия, Эрон, Африќои Шарќї, Бангладеш, Афѓонистон, Покистон, Бањрайн, 
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Љопон, Малайзия, Бразилия, Иёлоти Муттањидаи Амрико кишт мекунанд. Дар Тољикистон 
то ба њамин рўз ин зироат кишт намешавад. Таъмини ањолї ба сабзавот яке аз масъалањои 
муњим ба њисоб меравад. Зиёд кардани истењсоли сабзавот масъалаи њаётї ва рўзмарра 
мебошад. Дар баробари хосиятњои умумї, ки барои њамаи сабзавотњо хос бошад њам, барои 
њар як намуди сабзавот хосиятњои ба худ хосанд. Ин вобаста ба шароити парвариш, 
агротехника, иќлим, ѓизои минералї, рељаи обї вобаста аст. Ба ќатори ин гуна намудњо, ки 
аз љињати моддањои ѓизої бой ва дорои хосияти парњезї аст, Абелмош мебошад. Вай ба 
оилаи гули хайриён дохил мешавад. 

Ба таркиби ѓилофак ва дони он моддањои ѓизоии гуногун дохил мешаванд. Аз он 
љумла, витаминњои С, Р, В1, В12, В3 то 20% равѓан, карбогидратњо – глюкоза, фруктоза, 
сахароза, моддањои пектинї дохил мешаванд. Ѓилофакњои абелмош моддањои лўобї, ки дар 
таркибашон ба миќдори зиёд сафедањо, карбогидратњо, кислотањои органикї, витаминњо 
ва моддањои минералии гуногун дохил мешаванд (љадвал).  

Љадвал. - Миќдори маводи ѓизої дар таркиби Абелмош (дар 100 гр.моддаи тар) 

 

Энергия (Ккалория) 26 

Об % 90 
Сафеда % 12 
Равган % 20 
Карбогидратњо (грам) 6 
Протеин (грам) 2 
Калсий (милиграм) 50 
Оњан(милиграм) 4 
Алюминий (милиграм) 0 
Магний (милиграм) 1 
Калий (милиграм) 28 
Манган (милиграм) 46 
Фосфор (милиграм) 45 
Витамини А % 40 

Витамини С (милиграм) 13 
Витамини В1 (милиграм) 0,1 
Витамини В2 0 
Витамини В3 (милиграм) 1 
Витамини В6(милиграм) 0.2 

Инчунин, зироати абелмош дорои хусусиятњои зиёди табобатї мебошад. Захми медаю 
рўдаро дармон мебахшад. Гардиши хунро дар рагњо танзим мекунад, миќдори глюкозаро 
дар таркиби хун кам мекунад, ба дохилшавии элементи калсий ба устухон кумак мерасонад 
ва дар мубодилаи сафедањо ва липидњо иштирок мекунад. Аз ин рў, омўзиши хусусиятњои 
биологї, ѓизої ва шифоии абелмош ањамияти амалї дорад. Дар Љумњурии Тољикистон ин 
гуна тадќиќотњои илмї бори аввал гузаронида мешаванд. Меваи абелмош аз љумлаи 
маводи сабзавотиест, ки дар фасли мухталифи сол хусусан дар фасли тобистон ба њайси 
маводи ѓизої мавриди истифода ќарор мегирад. Дар таркиби меваи абелмош моддањои 
ѓизоии зарурї аз ќабили витаминњои пурбањо, кислотаи исќорбут (витамини С) ва 
элементњои маъданї мављуданд. Дар таркиби ѓузањои љавони абелмош ба миќдори зиёд 
сафеда, карбогидратњо, кислотањои органикї ва намакњои маъданї дида мешавад. Мевааш 
иштињоовар буда, гирифтагии садоро даъво мебахшад. Сулфаро дармон мекунад ва аз 
фишори хун љилавгирї менамояд.  Ба сифати ѓизо асосан мевањои љавони абелмош мавриди 
истифода ќарор дода мешавад. Ѓилофакњои абелмошро дуру дароз нигоњ доштан лозим 
нест. Њангоми дурру дароз нигоњ доштан, ѓузањо дурушт шуда, сифати ѓизоиашон паст 
мегардад. Аз руйи лаззатнокї маззаи ѓилофакњои абелмош ба тараккаду (кабачок) ва 
ѓилофакњои тари лубиё наздикї дорад. Онро дар соњаи кулинарї бо таври васеъ истифода 
мебаранд. Аз ѓилофакњои абелмош хўриш ва шурбо тайёр карда, онро ба тариќаи 
консервакунонї, сардкунонї ва хушккунї истифода мебаранд.  Њангоми зербонидани 
ѓилофакњои абелмош бо помидор, ќаламфур, сирпиёз ва дигар номгўи сабзавотњо 
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лаззатнокии бомиё боз њам бењтар мегардад. Аз ѓилофакњои пурра пухташуда нўшобае 
тайёр карда мешавад, ки ба маззаи кањва монандї дорад. Ѓилофакњои абелмошро баъд аз 
њар 3-4 рўз љамъоварї намудан лозим аст. Ѓилофакњои нисбатан пухта сахту дурушт шуда, 
ањамияти ѓизоиашонро гум мекунанд.  Одамон бармањал њис намуда буданд, ки истифода 
бурдани ѓилофакњои абелмош дар ѓизо ба организми инсон таъсири муфид мерасонад. 
Зироати абелмош хусусиятњои зиёди шифонокї дорад, ки лозим донистем чанде аз онњоро 
номбар кунем [1]. Вобаста дар таркибаш доштани миќдори зиёди селюлоза, витаминњои 
гурўњи В, элементњои магний, манган, рўњ зироати абелмош ба кори муътадили системаи 
меъдаву рўда таъсири муфид мерасонад: 

− пусти ѓилофаки абелмош ќанди таркиби рударо ба худ љазб намуда, миќдори онро 
дар организм ба њолати муътадил бо эътидол меоварад; 

− баъзе аз олимони соњаи тиб мутаќид бар он њастанд, ки аксарияти беморињо дар 

инсон дар рӯда ё худ узвњои њозима пайдо мешавад. 
Бофтаи абелмош боиси љазби об ва љамъ шудани маводи ќобили дафъи дохили рўда 

шуда, дарунро пок месозад; 

− захми рўда ва меъдаро дармон мебахшад; 

− људо шудани шираи меъдаро ба эътидол меоварад; 

− узвњои даруни шикамро аз моддањои нодаркор ва зарарнок пок месозад; 

− холестерин (чарбуи љамъшудаи дохили рўдаро) љабида бартараф менамояд; 

− барои таъмин намудани системаи њозима бо маъданњову витаминњо роли њалкунанда 
мебозад [2]. 

Дар анвои ѓизоии абелмош ба он миќдор минерал ва витаминњо мављуд њастанд, ки 
њангоми њамчун ѓизо истифода бурдан ва ё чун марњам аз беруни организм истифода бурдан 
ба системаи диќќи нафас фоидаи бенињоят зиёд дорад: 

− шамолхўриро бартараф месозад; 

− миќдори лўобро зиёд ва захираи намиро дар он нигоњ медорад; 

− роњњои нафасро мекушояд; 

− вобаста ба миќдори зиёди кислотаи исќорбут (витамин С) таркиби ѓилофакњояш 
хусусияти муњофизатии (иммунитет) организмро дар маљрои роњњои нафас пурќувват 
менамояд [3]. 

Моддањои дар таркиби меваи абелмош буда, таъсири дуљониба ба холестерини 
таркиби рўдањо дошта, холестеринро аз рудањо љабида људо менамояд. Истифодаи 
бомароми абелмош дар хўрок ба гардиши хун ва кори дил таъсироти мусбї мерасонад: 

− таркиби хунро тоза менамояд; 

− гардиши хунро дар рагњо ба танзим меоварад; 

− миќдори гемоглобини таркиби хунро зиёд менамояд; 

− устувории деворањои рагњои хунгардро пурќувват менамояд; 

− миќдори глюкозаро дар таркиби хун кам менамояд; 

− дар таљзияи равѓан ва сафедањо иштирок менамояд; 

− ба дохилшавии элементи калсий ба устухон кўмак менамояд. 
Нушобаи аз абелмош тайёркардашуда њангоми муолиљаи касалињои сулфа, гулўдард, 

рагњои хунгард ва диќќи нафас истифода бурда шуда, иммунитети баданро барои пешгирии 
организм аз воридшавии барангезандагони касалињои инфексионї баланд мебардорад. 

Њамин тариќ, абелмош дар њаёт ва фаъолияти њаётии инсон ањамияти мињимми 
ѓизодињандагї ва шифої дорад. 
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АРЕАЛИ ПАЊНШАВЇ, ХУСУСИЯТХОИ ЃИЗОДИХАНДАГЇ ВА ШИФОИИ АБЕЛМОШ 
(ABELMOSCHUS ESCILENTUS) 
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Дар маколаи мазкур пањншавї, таркиби химиявї ва хусусиатњои ѓизодињандагию шифоии Абелмош 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Таъкид гаштааст, ки ин растанї дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
наруида, хоси сарзаминњои гарм, аз љумла Африќо ва Њинд мебошад. Ба таркиби ѓилофак ва дони он 
моддањои ѓизоии гуногун дохил шуда, витаминњои С, Р, В1, В12, В3 то 20% равѓан, карбогидратњо – глюкоза, 
фруктоза, сахароза, моддањои пектинї аз он љумлаанд. Ѓилофакњои абелмош моддањои луобї, ки дар 
таркибашон ба миќдори зиёд сафедањо, карбогидратњо, кислотањои органикї, витаминњо ва моддањои 
минералии гуногун дохил мешаванд. 

Калидвожањо: Абелмош, хосиятњо, таркиби химиявї. 
 

АРЕАЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АБЕЛЬМОША 

(ABELMOSCHUS ESCILENTUS) 

В данной статье в основном приведены сведенья о ареале распространения, химических состав, питательных 

и лечебных свойств абельмоша. Указано, что абельмош не произрастает в естественной среде Республики 

Таджикистан. Состав стручка и семян абельмоша богата витаминами С, Р, В1, В12, В3, а также карбо гидратами – 

глюкозой, фруктозой, сахарозой, пектинами, до 20 % составляют масла. Состав стручка абельмоша имеет слизистые 

вещества, в большом количестве имеет белки, карбо гидраты, органические кислоты, витамины и минеральные 

вещества. 

Ключевые слова: Абельмош, свойства, химический состав. 

 

DISTRIBUTION, NUTRITIONAL AND MEDICINAL PROPERTIES OF ABELMOSCHUS ESCILENTUS 

This article mainly provides information about the areal distribution of chemical composition, nutritional and 

medicinal properties of Abelmoschus. It is indicated that Abelmoschus does not grow in the natural environment of the 

Republic of Tajikistan, it is characterized by a warm climate, incl. grows in Africa and India. The composition of the pod and 

seeds of Abelmoschus is rich in vitamins C, P, B1, B12, B3, as well as carbohydrates - glucose, fructose, sucrose, pectin’s, 

up to 20% are oils. The composition of the pod of Abelmoschus has mucous substances, proteins, carbohydrates, organic 

acids, vitamins and minerals are abundant. 

Keywords: Abelmoschus, properties, chemical composition. 
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ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИЮ ЭКОЛОГИИ ПИЁЗҲОИ ХУДРӮИ ҒИЗОИИ 

МАМНӮЪГОҲИ “ДАШТИҶУМ” 
 

Рамазони Хайрулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Масъалаи омӯзиши олами набототи худрӯи ҷумҳурӣ ва истифодаи оқилонаю 

сарфакоронаи онҳо яке аз масъалаҳои муҳим буда, дар солҳои охир аҳамияти илмию 

амалии он ба маротиб афзудааст. Дар шароити имрӯза масъалаи ҳифзу оқилона 

истифодабарии растаниҳои фоидаовар ва ғизоию шифобахши табиӣ басо ташвишовар 

мебошад. Мамнӯъгоҳи “Даштиҷум” соли 1983 дар қисми ҷануби Тоҷикистон дар минтақаи 

сарҳадии Дарвозу – Бадахшон дар интиҳои ҷанубу ғарбии қаторкӯҳҳои Ҳазрати Шоҳ дар 

канори рости дарёи Панҷ дар минтақаи ҷангалзори майдабарг, дар баландии 760-3000 м аз 

сатҳи баҳр, дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин воқеъ гардидааст. Мамнӯъгоҳ, ки дар 

масоҳати 19,7 ҳазор га бунёд ёфта, бо экосистемаҳои хоси худ ва олами бойи набототаш 

дорои аҳамияти махсус мебошад. Ҳудуди мамнуъгоҳ аз қисми шимол то ба ҷануб 18 км ва 

аз тарафи ғарб ба самти шарқ ба масофаи 25 км тӯл кашидааст. Олами набототи мамнӯъгоҳ 

басо рангин буда, асосан буттаю дарахтони мухталифро дар бар мегирад. Дар нишебиҳои 

силсилаи кӯҳӣ дулонаю писта, зирк, қоқу, олуча, шулаш, фарк, тулох инчунин анҷиру 

хурмои худрӯй месабзад. Дар ҳудуди мамнӯъгоҳ зиёда аз 1400 намуди растаниҳо мерӯянд, 
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ки 160 намуди онҳоро растаниҳои маҳалӣ (эндемикӣ) ташкил медиҳанд, аз ин миқдор 39 
намудашон ба Китоби Сурх ва 12 намуди ба Китоби Сурхи СССР ворид карда шудаанд. 

Дар асоси тадқиқотҳои олимон ва маводҳои ба даст оварда дар ин минтақа мо муайян 

намудем, ки дар мамнуъгоҳи “Даштиҷум” бештар аз 200 намуди растаниҳои фоидабахш 

мављуданд, ки аз онҳо доруӣ – 48 намуд, ғизоӣ ва витаминдор – 30, чарбуӣ-равғанӣ бештар 

аз 10, равғани эфирдор – 22, даббоғӣ – 40, рангдиҳанда – 60 намудро ташкил медиҳанд. Дар 

мамнуъгоҳи давлатии “Даштиҷум” оилаи пиёзҳо яке аз муҳимтаринҳо ба шумор рафта, 

бештар аз 11 намуд пиёзҳои худрӯи ғизои меруянд. Растании пиёзро мардуми маҳалли хеле 

зиёд чамъоварї намуда, барои омода намудани хурокҳои гуногун истифода мебаранд. 
Пиёзҳои худрӯй дар байни аҳолї аз рӯи сифати баланди ғизоӣ, ки барои одамон, махсусан 

дар фасли баҳор тару тоза мерӯянд аҳамияти хело калон доранд. Пиёзҳои худрӯй бинобар 

дар ҷойҳои хушк сабзиданашон таъми тез дошта, пояаашон баланд ва баргҳои зичи рост ва 

дар баъзе намудҳо бошад, баргҳо ҳамвор мешаванд. Одатан пиёзро дар табиат аз рӯи гулаш, 

ки курашакл ва рангаш гулоби мебошад метавон шинохт. Ҳама навъҳои пиёзи худруй, ки 

дар мамнуъгоҳ мерӯянд таъми хос ва хосиятҳои муфиди худро дошта, вобаста ба мақеи 

сабзиш метавонад барги пиёз ҳамвор ва паҳн шавад ё ин ки дарозу кутоҳ шаванд. Дар тибби 

муосир пиёзро ҳамчун доруи иштиҳоовар ва барои беҳсозии хусусияти шираҳосилкунии 

гадудҳои ҳозима мефармоянд. Аз ин рў, онро ба бемороне, ки хусусияти шираҳосилкунии 

меъдаашон вайрон шудааст ва ба заъфи рудаҳо гирифторанд, тавсия медиҳанд. Одатан, 
лунда ва барги пиёзҳо бӯи сирпиёз доранд, ки аз гликозидҳо ба вуҷуд омадаанд ва ҳангоми 

вайрон шудани бофтаҳо равғани эфирии таркибаш ки дорои моддаи сулфур мебошад дар 

шакли дисулфидҳо тақсим мешавад. Ин пайвастагиҳо бошад хосияти зидди бактериологи 

доранд. Ғайр аз ин, ќисми рӯизаминии растанї аксар вакт флаврноидҳоро дар бар гирифта, 

аз витамини С ва каротин бой аст. Дар лундаи пиёз бошад карбогидратҳо ва сапонинҳо 

мавҷуд мебошанд. Имрӯзҳо масъалаи ҳифзи оқилона истифодабарии пиёзҳои фоидаовар ва 

ғизоӣ басо ташвишовар мебошад. Ин гуна пиёзҳо дар натиҷаи ҷамъоварӣ ҳамчун гиёҳҳои 

доругӣ, ғизоӣ, ороишӣ ва ғ. ба ҳадди нестї расида истодаанд. Новобаста аз оне, ки омўзиши 

хусусиятҳои химикию-фармакологии як қатор пиёзҳои шифобахш ва ғизоӣ нишон дода 

истодаанд, ки дар онҳо гурўҳи калони пайвастагиҳои химиявиеро дучор мешаванд, ки 

барои табобати беморони гуногун заруранд. Дар мақолаи мазкур дар бораи 7 навъи 

пиёзҳои худрӯи ғизоӣ (Allium oschaninii O.Fedtsch., Allium еlatum Regel, Allium rosenbachianum 
Regel, Allium stipitatum Regel, Allium giganteum Regel, Allium suworowii Rege., Allium 

trautvetteranum Regel.) маълумот пешниҳод менамоем. 

Allium oschaninii O.Fedtsch. - пиёзи кӯҳӣ. Растании бисёрсола буда, ба оилаи Alliaceae – 

Пиёзиҳо дохил мешавад. Пояааш қадпасти 45-80 см, дарунхоли аз миён поёнтар варамида, 

сипас борик шудааст ва дар асос бо остинакњои баргњо ҷо ба ҷо гузошта пушидаанд. 

Баргҳояш сеқирраи нугкунд, новашакл, наймонанд, камоншакли каҷшуда ва ба боло борик 

шудааст. Баргчаҳои наздигулии ситорамонандаш сафеди дорои рагҳои сабзанд. Ғузааш 

курашакли сеқкирра аст. Моҳҳои май-июн гул карда, моҳи июн-август мева медиҳад. Аз 

тухм ва бо ёрии пиёзбехҳо меафзояд. Дар минтақаи ҷангалзори гармсер ва қисмҳои поёнии 

минтақаи бешаи паҳнбарг, дар нишебиҳои санглоҳ, резҳо, дар қаъри дараҳо, дар 

буттазорҳои ксерофитӣ, дар пистазорҳо, баъзан дар байни эфемерҳо, аҳёнан дар 

фаркзорҳои тунук, дар баландии 900-2400 м аз сатҳи баҳр месабзад.  Пиёзи кӯҳиро сокинони 

маҳаллї дар моҳҳои апрел-май дар хӯрок дар намуди хом ё бирён, баъдтар, аз моҳи июл сар 

карда, танҳо бехпиёзҳои пиёзи корамро ивазкунанда, ҳарчанд бехпиёзҳо нисбатан хурд ва 

зич мебошанд, истеъмол мешавад. Бехпиёзҳо аз ҷониби аҳолии маҳаллӣ дар давоми ҳамаи 

давраи вегетатсионӣ ҷамъоварӣ карда мешаванд. Пиёзи кӯҳиро ба миқдори зиёд захира 

мекунанд, вале ба бозорҳо қариб намебароранд. Баргҳо ҳангоми омодасозии самбуса ва 

инҷунин ҳангоми бемориҳои меъда истифода мешаванд. Беҳпиёзҳоро ҳамҷун воситаи 

баҳаморандаи ҷароҳат ба кор мебаранд. Барои парвариши пиёзи куҳӣ шароити ба шароити 

табиӣ наздик зарур аст.  

Allium еlatum Regel –пиёзи  қоматбаланд. Растании калонҷусса буда, хушагули зебои 
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курашакл дорад, ки диаметраш 10-12 см ташкил медиҳад. Дар як қутрашон гулҳои зиёди 

гулобию бунафшранги ситорашакл дошта, баргҳҳои косагулаш борику нугтез мебошанд. 

Думчаҳои гулаш борик, 4-5 см дарозӣ доранд. Пояаш бебарг, сабз, 70-100 см баландӣ дорад. 

Шумораи баргҳояш 2-4 -то буда, хело калон ва сабз мебошанд. Баргҳо 30-35 см дарозӣ ва 

7-9 см паҳнӣ доранд. Мевааш - кураки курашакл буда, диаметраш 5 мм мебошад. Тухмҳояш 

сиёҳ, шакли секунҷа дошта, вазни 1 г тухм ба 265 дона баробар аст. Пиёзи қоматбаланд  дар 

нишебиҳои шағалу сангдори баландкӯҳҳо дар баландии аз 1900 то 3500 м аз сатҳи баҳр 

мерўяд. Дар шароити табиї дар куҳҳо ин намуди пиёз дар моҳҳои июн - июл гул карда, 

пухтарасии тухмҳо то моҳи август давом мекунад. Пиёзи қоматбаланд зимистони хунукро 

нағз гузаронида ба сармои сахт тобовар мебошад. Муддати дароз ҳамчун зироати барои 

ғизоӣ номувофиқ ба ҳисоб мерафт, вале солҳои охир онро низ бари истеъмол ҷамъоварї 

мекунанд. Мушоҳидаҳои сершуморе, ки солҳои охир дар минтақаҳои гуногуни паҳншавии 

пиёзи қоматбаланд гузаронидем, нишон медиҳанд, ки қариб дар ҳамаи мавзеъҳои рушди он 

миқдораш хеле коҳиш ёфта, дар қисман ҷойҳо аллакай ба ҳадди нестӣ расидааст. 

Allium rosenbachianum Regel.– сиёҳалаф. Растании бисёрсола буда, ба оилаи Alliaceae – 

Пиёзиҳо дохил мешавад. Бехпиёзҳои курашакли 1,5 см ба бар ва пӯсти рангаш 

хокистарранг, ќоғазмонанд, баъзан пиёзчаи ягонаи калонро пӯшонанда дорад. Пояааш 25-

60 см ба дарозӣ, дорои рагчаҳои барҷастаи қиррадорро мебошад. Баргҳояш 1-2 адад, хаттӣ-

нештаршаклӣ 1-3 см ба бар, ё нештаршакл-эллипсӣ, то 4-4,5 см ба бар, дар канор шахшӯл ё 

суфтаи аз поя кӯтоҳ дорад. Чатри куррамонанди сергули ковок дорад. Дар моҳҳои июн - 

август гул мекунад ва ҳосил медиҳад.  Дар минтақаҳои бешаи паҳнбарг ва арчазорҳо, дар 

сояи шахҳо ва дарахтон, соҳилҳои дарёҳо, фаркзор, чормағззор ва ҷангалҳои тосаҳроӣ, 

буттазорҳо (гулбоғҳо), баъзан дар дарахтзори тунуки қараарча, дар баландии 1100-2800 м 

аз сатҳи баҳр месабзад. Тибқи маълумоти мо, таркиби сиёҳалаф (дар % аз вазни моддаи 

мутлақо хушк) 3037,30 мг% кислотаи аскорбин, 2,74 мг% каротин, 0,50% моносахаридҳо, 

3,14% сахарозаҳо, 0,50%  малтоза, 4,14% суммаи қандҳои ҳалшаванда, 12,79% селюлоза, 

24,86% протеини хом, 1,87% чарбҳо, 9,49% хокистар, 0,12% гликозидҳо, 0,34% сапонинҳо ва 

0,90% флавонидҳо дорад. Сокинони маҳҳалї барои омода кардани хӯрокҳои гуногун асосан 

баргҳои ҷавонро истифода мекунанд. Баргҳоро реза карда дар, об баъзан орд илова карда 

меҷӯшонанд, атола, оши сиёҳалаф ва дигар хурокҳои баҳориро омода мекунанд. Баргҳои 

хушк кардашударо бошад барои зимистон захира мекунанд. Ба ақидаи мардум, баъди 

истеъмоли сиёҳалаф инсон худро рӯҳбаланд ҳис мекунад, иштиҳо меояд ва бемадории 

оғозибаҳорӣ бартараф мешавад. Сиёҳалаф кори ҷигар ва меъдаву рӯдаро беҳтар 

мегардонад, ҳамчун пешоброн татбиқ мешавад. Бинобар сабаби нооқилона ҷамъовари 

кардани сиёҳалаф бо мақсади фурӯш ба камшавии буттазорҳои он оварда расондааст. 

Мушоҳидаҳои сершуморе, ки солҳои охир дар минтақаҳои гуногуни паҳншавии сиёҳалаф 

гузаронидем, нишон медиҳанд, ки қариб дар ҳамаи мавзеъҳои рушди он миқдораш хеле 

коҳиш ёфта, дар қисман ҷойҳо аллакай ба ҳадди нестӣ расидааст. Вобаста ба ин ба Китоби 

сурхи Тоҷикистон дохил карда шудааст, бо ҳамин сабаб манъ кардани ҷамъоварӣ ва 

фурӯши сиёҳалаф аз ҷониби шаҳсони воқеӣ зарур аст.  
Allium stipitatum Regel –Пиёзи анзур (ансал). Растании бисёрсола буда,ба оилаи 

Alliaceae – Пиёзиҳо дохил мешавад. Бехпиёзаш пачақ-курашакли ғафси 3-6 см, бо пӯсти 

сиёҳтоби қариб коғазмонанд, пиёзчаи ягонаи калони суфтаро мепӯшонад. Баргҳояш 4-6 
адад,ки шакли тасмашакли 2-6 см ба бар, дар канор суфта, ва аз поён пашмакдор буда, 

чатраш куррамонанд мебошад. Пиёзи анзур - растании ғизоӣ ва ороишӣ буда, гулпояи 

баланд ва чатргулҳои калони диаметрашон 14-16 см доранд. Дар гултоҷаш гулҳои зиёди 

бунафши торики ситорашакл дошта, дар як гултоҷ миқдорашон то 300-350 адад мерасанд. 

Пояаш 120-150 см баландӣ буда, ҳамвор ва ранги сабзи торик дорад. Ҳамаи баргҳояш 

наздирешагӣ буда, тасмашакл ва сатҳи боло ва тагашон серқилча то 30 - 40 см дарозӣ ва 5-

7 см паҳноӣ доранд. Мевааш кураки курашакли чиндормонанд буда, 0,5 см баландӣ ва 0,7 

см паҳноӣ дорад. Дар моҳҳои май - июл гул мекунад ва ҳосил медиҳад. Дар қитъаи болоии 

ҷангалзори гармсер, дар минтақаҳои нимсаваннаҳои алафзори қадбаланд, бешаи паҳнбарг, 
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дар сурмаҳок, аҳёнан дар нишебиҳои санглоҳ, дар баландии 1200-3300 м аз сатҳи баҳр 

месабзад. Аз рўи хусусиятҳои биоэкологияш пиёзи анзур ба гуруҳи растаниҳои 

эфемероидҳо дохил шуда, рушдаш аввали баҳор cap шуда, баробари баландшаии ҳарорати 

ҳаво, дар охир ва аввали тобистон ба поён мерасад. Дар ин давраи начандон тулонӣ растанӣ 

метавонад инкишоф ёфта, гул кунад ва тухмаш пухта расад, сипас ба ҳолати дуру дарози 

оромӣ мегузарад. Дар натиҷаи таҳлили химиявӣ муқаррар шудааст, ки дар бехпиёзҳо ва 

баргҳои пиёзи анзур миқдори зиёди моддаҳои ғизоӣ, мисли протеин, қанд, витамин С 

мавҷуданд. Миқдори зиёдтарини протеин дар бехпиёзҳо дар фазаи вегетатсия (то 3,52 % 

моддаҳои ҳушк) захира мешавад. Захирашавии максималии сахарозаҳо дар бехпиёзҳо дар 

фазаи гулкунӣ (8,05% моддаҳои хушк) мушоҳида мешавад. Дар фазаи бороварӣ мавҷудияти 

витамини С ба 41,47 мг% ба вазни ашёи хом мерасад. Ғайр аз ин, дар пиёзи анзур макро ва 

микроэлементҳо, равғанҳои эфирӣ мавҷуданд. Бехпиёзҳояш дар хӯрок ба намуди дар сирко 

хобонидашуда истифода мешаванд. Бехпиёзи хоми анзур бӯйи нофорам дорад, инҷунин дар 

намуди тарутоза, бо сабаби моддаҳои заҳрнок доштан, хӯрданбоб нест. Аммо мардуми 

кӯҳистон, тарзи омодасозии махсусро татбиқ намуда, аз қадим ин намуди пиёзро ба сифати 
хуриши сабзавоти намакин ва туршонидашударо ивазкунанда истифода мебурданд. 
Мушоҳидаҳои сершуморе, ки солҳои охир дар минтақаҳои гуногуни паҳншавии пиёзи 

анзур гузаронидем, нишон медиҳанд, ки қариб дар ҳамаи мавзеъҳои рушди он миқдораш 

хеле коҳиш ёфта, дар қисман ҷойҳо аллакай ба ҳадди нестӣ расидааст. Аз ин лиҳоз пиёзи 

Анзурро ба Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун намуди дар миқдор камшаванда 

дар натиҷаи фаъолияти ҳоҷагидории инсон дохил карда шудааст. 

Парвариши пиёзи анзур – allium stipitatum regel. Пиёзи анзур – растании ғизоӣ ва ороишӣ 

буда, гулпояи баланд ва чатргулҳои калони диаметрашон 14-16 см доранд. Дар гултоҷаш 

гулҳои зиёди бунафши торики ситорашакл дошта, дар як гултоҷ миқдорашон то 300-350 

дона мерасанд. Пояаш 120–150 см баландӣ дошта, ҳамвор, ранги сабзи торик дорад. Ҳамаи 

баргҳояш назди решагӣ буда, тасмашакл ва сатҳи боло ва тагашон серқилча то 30 – 40 см 

дарозӣ ва 5-7 см паҳноӣ дорад. Тухмҳояш сиёҳранг ва ноҳамвор буда, дар 1 г то 115 дона 

дида мешаванд. Дар минтақаи таҷрибавї, ки дар боғи ботаникии шаҳри Кулоб ҷойгир 

мебошад ва таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо маҳз дар ҳаминчо гузаронида шудаанд, пиёзи Анзур 

нисбатан барваќттар яъне дар  охири январ ва аввали феврал рушди пиёзи анзур оғоз гардид 

ва танҳо дар солҳое, ки саршавии баҳор дер меояд, баргҳо дар аввали март ба сабзидан 

шуруъ мекунанд. Дар охири моҳи март ва аввали апрел гулғунчаҳо пайдо мегарданд. 

Гулкунӣ аз нимаи дуюми моҳи апрел сар шуда, то миёнаҳои моҳи моҳи май давом мекунад. 

Тухмҳояш дар моҳи июн мепазанд. Дар давраи гулкунӣ – дар моҳи май аллакай 

пажмурдашавии баргҳо сар шуда, аз хушк шудани нўги баргҳо сар мешавад. Дар охири июн 

қисми рўизаминии растанӣ тамоман мемирад. Давраи аз ҳама қулай барои кишти пиёзи 

анзур ин моҳҳои сентябр ва октябр мебошад. Агар тухм дар баҳорон корида шавад, майсаҳо 

дар баҳори соли оянда ба нашъунамо медароянд. Дар 5-6-солагӣ ба гулкунӣ медарояд. 

Рушди ин намуд дар кўҳистон дертар сар мешавад. Дар он ҷо моҳҳои май–июн ва дар 

қисмати болотар дар моҳи июл гул мекунад. Пухтарасии тухмҳо дар моҳҳои июл ва август 

мушоҳида мешавад. Сипас давраи орoмии решапиёзҳо сар шуда, дар ин ҳолат то боришоти 

тирамоҳӣ мемонанд. Баробари саршавии боришот дар тирамоҳ, аллакай рушди 

патакрешаҳо сар шуда, онҳо ба ҳар тараф парешон гардида, модаҳои ғизоиро ба реша 

меоранд ва бедоршавии пиёзак сар шуда, минбаъд ҳатто дар фасли тирамоҳу зимистон 

қадкашии баргҳо мушоҳида мешавад. Ҳамин аст, ки баробари обшавии барфҳо, дар сатҳи 

хок пайдошавии баргҳои пиёзи анзур ба чашм мерасад. Аз рўйи хусусиятҳои биоэкологияш 

пиёзи анзур ба гурўҳи растаниҳои эфимероидҳо дохил шуда, рушдаш аввали баҳор сар 

шуда, баробари баландшаии ҳарорати ҳаво, дар охири баҳор ва аввали тобистон ба поён 

мерасад. Дар ин давраи начандон тўлонӣ растанӣ метавонад инкишоф ёфта, гул кунад ва 

тухмаш пухта расад, сипас ба ҳолати дуру дарози оромӣ гузарад. Мушоҳидаҳои сершуморе, 

ки солҳои охир дар минтақаҳои гуногуни паҳншавии пиёзи анзур гузаронидем, нишон 

медиҳанд, ки қариб дар ҳамаи мавзеъҳои рушди он миқдораш хеле коҳиш ёфта, дар баъзе 
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ҷойҳо аллакай ба ҳадди нестӣ расидааст. Сабаби асосии он аз меъёр зиёд ҷамъоварии 

пиёзакаш мебошад. Алалхусус, мардум бисёр вақт дар давраи гулкунӣ пиёзи анзурро 

мечинанд, ки сабаби нарехтани тухм ба замин мегардад. Аз ин лиҳоз барқароршавии табиӣ 

дар маҳалли рушди он дида намешавад ва ареалаш рўз то рўз маҳдуд гашта истодааст. 
Инчунин, дигар сабаби нестшавии пиёзи анзур ин чаронидани чорво мебошад, ки 

аксарияти майсаҳо ва худи растаниҳо зери суми ҳайвонот мемонанд. Барои ҳамин 

кормандони боғи ботаникии ш. Кўлоб тасмим гирифтанд, ки роҳҳои парвариши пиёзи 

анзурро ба роҳ монанд. Таҷрибаҳо исбот намуданд, ки ин растаниро ҳар як шахс метавонад 

дар қитъаи назди ҳавлигӣ ва дигар ҷойҳо корида, аз он даромади хубе ба даст орад. Дар 

сурати парвариши пиёзи анзур мо метавонем, ки ба қадри имкон ин намудро аз нобудшавӣ 
эмин дорем. 

Allium giganteum Regel – Модел. Дар Тоҷикистони Ҷанубї модел бештар паҳн шуда, дар 

ҳудуди мамнӯъгоњ дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳазрати Шоҳ мерӯяд. Дар нишебиҳои 

куҳӣ байни дарахтон ва буттаҳо, баъзан вақт дар соҳили дарёҳо - дар шағалзамин мерўяд 

ва дар баландӣ аз 500 то 2000 м аз сатҳи баҳр вомерхўрад. 

Ин растании калону зебо хушагули ғафси куррашакл дошта, диаметраш ба 10-14 см 

расида, гулҳояш равшани бунафшранг, ситорашакл, баргҳои косагулаш паҳн, қариб 1 см 

диаметр дорад. Пояаш боқувват, рангаш кабудранг буда, барг дида намешавад ва 100-150 

см баландї дорад.  Шакли баргҳояш калон, тасмашакл, ба монанди пояаш кабудранг буда, 

30 - 40 см дарози ва 8 - 12 см паҳнӣ дорад. Мевааш кураки маҷақмонанд буда, ќариб 0,3 см 

баландӣ ва 0,6 см паҳнӣ дорад. Тухмҳояш сиёҳ, нокмонанд ва бо пардаи ноҳамвор пушида 

шуда, дар 1 г 227 дона дорад. Ибтидо баргҳои калон пайдо шуда, сипас дар охири моҳи март 

ё аввали моҳи апрел пояи гулдор пайдо мешавад, ки ғунчагулаш бо руйпуши сабз печонида 

шудааст. Гулкунӣ дар аввали май cap мешавад ва дар аввали июн ба охир мерасад, яъне 

модел дар давоми як моҳи пурра гул мекунад. Тухмҳояш дар охири моҳи июн - аввали моҳи 

июл мепазанд. Баргҳояш мунтазам - аз охири моҳи апрел то миёнаҳои моҳи июн хушк шуда, 

ранги сурхчатоб мегиранд. Мушоҳидаҳои сершуморе, ки солҳои охир дар минтақаҳои 

гуногуни паҳншавии модел гузаронидаанд, нишон медиҳанд, ки қариб дар ҳамаи мавзеъҳои 

рушди он микдораш хеле коҳиш ёфта, дар қисман љойҳо аллакай ба ҳадди нестї расидааст. 

Бинобар ин, моделро ба Китоби сурхи Тоҷикистон ворид намудан лозим аст ва дар маҳалли 

паҳншавии он чораҳои пешгирии онро аз нобудшавӣ ба роҳ мондан лозим мебошад. 
Allium suworowii Regel. -ансол, пиёзи анзур. Растании бисёрсола буда, ба оилаи Alliaceae 

– Пиёзиҳо дохил мешавад. Бехпиёзи курашакли 2-3 см ба бар, ва пӯсти андаке ғафси 

хокистаритоб дошта, пояааш 40-80 см ба дарозӣ, бо рагчаҳои суст бароянда буда, баргҳояш 

бошад 4-6 адад, тасмашакли 5-20 мм ба бар ва дар канор шахшӯлу кабудтоб ва аз поя хеле 

кӯтоҳ мебошанд. Чатри нимкуррамонанд ё куррамонанди сергулу ҷафс дорад. Allium 

suworowii Regel дар моҳҳои апрел - июн гул мекунад ва ҳосил медиҳад. Дар минтақаи 

нимсаваннаҳои ғалладонагиҳои қадбаланд, дар нишебиҳои шағаломез, минтақаи 

ҷангалзори гармсер ва бешаи паҳнбарг баромада, дар баландии 900-2300 м аз сатҳи баҳр 

месабзад. Аз ҷониби аҳолии маҳаллӣ бехпиёзҳо дар хӯрок дар намуди хом ё дар сирко 

хобонидашуда истифода мебаранд. Бехпиёзҳои аз лифофаҳо тоза карда шуда, дар оби тоза 

атрофи 2 ҳафта нигоҳ дошта мешаванд. Баъдан онҳоро дар оби намакин тар карда дар 
сирко мехобонанд. Таъми сирпиёз дорад, вале нисбатан тез. Дар зимистон онро дар намуди 

тарутоза нигоҳ доштан номумкин аст, чунки вай талх мешаванд ва лаззати худро гум 

мекунад. Ба ҳамин хотир анзурро дар сирко мехобонанд. Дар солҳои охир анзури дар сирко 

хобонидашударо корхонаҳои консервбарорӣ истеҳсол мекунанд. 

 Allium trautvetteranum Regel –– гӯши бузак. Растании бисёрсола буда, ба оилаи Alliaceae 

– Пиёзиҳо тааллуќ дорад. Бехпиёзаш байзашакл, ғафсиаш 2 см ва пӯсти хокистаритоби 

қариб коғазмонанд аст. Пояааш атрофи 50 см ба дарозӣ ва рагчаҳои барҷастаи қиррадор 

дорад. Баргҳояш 1-3 ададро ташкил дода, нештаршакли 2-3 см ба бар ва дар канор суфтаи 

аз поя хеле кӯтоҳ мебошанд. Чатри куррамонанди ҷафс ва сергул дошта, дар моҳҳои  июн-

июл гул мекунад.Дар минтақаи ҷангалзори гармсер ва нимсаванна, дар барҷастагиҳои 
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ҷинсҳои рангоранг, дар эфемеретум, дар пистазорҳои тунук, бодомзорҳо, дар баландии 700-

1700 м аз сатҳи баҳр месабзад. Баргҳои пиёзро барои омодасозии таомҳо бо чакка истеъмол 

менамоянд. Баргҳоро реза карда дар об, баъзан орд илова карда меҷӯшонанд, атола (атолаи 

модел, оши модел) омода месозанд. Баргҳои ҷавонро дар таомҳои миллӣ (оши бурида, 

омоҷ, мастоба) ва ғ. илова мекунанд.  

Гуши бузак-Allium trautvetteranum Regel эндемики Тоҷикистони Ҷанубӣ мебошад.  

Бинобар сабаби таъсири фаъолияти хоҷагидории инсон солҳои охир шумораи ин намуд кам 

шуда истодааст, ки боиси нигарони мебошад. Барои барқарор намудани Гуши бузак-Allium 

trautvetteranum Regel  то чанд соли минбаъда ҷамъоварии бехпиёзҳояшро манъ кардан 

даркор аст. Парваришгоҳи онро барои ҳифз бо намудҳои дигари флораи камёби 

Тоҷикистони Ҷанубӣ дар маҷмӯъ ташкил кардан даркор аст (Китоби Сурхи СССР, 1985).  
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ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИЮ ЭКОЛОГИИ ПИЁЗҲОИ ХУДРӮИ ҒИЗОИИ МАМНУЪГОҲИ 

"ДАШТИҶУМ" 

Дар мақолаи мазкур сухан доир ба растаниҳои пиёзии худрӯи ғизоии мамнуъоҳи “Даштиҷум” меравад. 

Тибқи маълумотҳои ба даст оварда, маълум карда шуд ки дар ҳудуди мамнуъгоҳи давлатии “Даштиҷум” 

миқдори зиёди растаниҳои ғизоӣ, шифоӣ, ороишию даббоғӣ ва рангдиҳанда мерӯяд. Растаниҳои ғизоии 

мамнуъгоҳ мансуби 49 оилаву 127 авлод мебошад ва аз ин шумора 11 намудашро пиёзиҳои худрӯи ғизои 

ташкил медиҳанд, ки мансуби оилаи Alliaceae мебошанд. Солҳои охир дар натиҷаи барзиёд ва нодуруст 

ҷамъоварї намудан (пиёзҳои худрӯи ғизої асосан тавассути тухмашон зиёд мешавад, мутаассифона ҳангоме 

ки аҳолии маҳаллї онҳоро аз бехашон ҷамъоварї мекунанд, тухмашон ба замин меафтад ва дигар сабзиш 

намекунад) миқдори пиёзҳои худрӯи ғизоӣ дар минтақаи паҳншавиашон кам шуда истодаанд 

Калидвожаҳо: растани, шакли ҳаёти, ғизо, мамнуъгоҳ, оила, авлод, намуд, пиёз, шифоӣ, паҳншавӣ, 

истифодабарӣ. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ ЛУКОВ 
ДАШТИДЖУМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В статье рассматриваются запрещенные дикорастущие кормовые растения Даштиджум. Согласно 
полученным данным, на территории Датшиджумского государственного заповедника произрастает большое 
количество пищевых, лекарственных, декоративных, дубильных и красящих растений. Из них 11 видов – 
дикорастущий лук, который принадлежат к семейству Alliaceae. В последние годы в результате чрезмерного и 
неправильного сбора урожая (дикий лук размножается в основном за счет яиц, к сожалению, когда местное 
население безопасно собирает их), земля не опадает и больше не прорастает ) на пастбищах количество дикого 
лука в ареале их распространения сокращается. 

Ключевые слова: растение, образ жизни, еда, заповедник, семейное поколение, виды, лук, исцеление, 
распространение, использование. 
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BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL FEATURES OF WILD BOWS IN DASHTICHUM RESERVE 
The article discusses prohibited wild-growing fodder Dashpidzhum plants. According to the data obtained, on 

the territory of the Datshidkum State Reserve a large number of food, medicinal, decorative, tanning and dyeing 
plants. Of these, 11 species - fall off and no longer germinate on pastures the amount of wild wild onion that belongs 
to the Allaceae family. In recent years, as a result of excessive and improper harvesting (wild onions reproduce mainly 
due to eggs, unfortunately, when the local population safely collects them), the land is not onion in the area of their 
distribution is decreasing.  

Keywords:  plant, lifestyle, food, reserve, family, generation, bow and topping spread. 
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СОХТИ ГЕОЛОГЇ ВА ГЕОМОРФОЛОГИЯИ ПОШХЎРДАЊОИ ПАСТХАМИИ 
ЯХСУ 

 
Холов М.Н., Абдуалимов Л.А., Ѓафуров Ш.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар пастхамии Яхсу пошхўрдањои мањсулнок дар баландињои 1700-2500 м ќарор 
дошта, пошхўрдањои Сафеддара, Бомавло, Мучкакион, Оби Даштакњо, Дандоншикан ва 
дигар. шохобњои рўди Яхсу кони тиллои њамномро ташкил намуда (расми 1), тањшонињои 
ќадмаи чорякумини дарањои ќадимаи сатњашон баланд, ки дар оббахшњои рўдњо дучор 
меоянд, мањсулнок ва ояндадор шуморида шудаанд [7].  

 
Расми 1. Акси кайњонии љараёнхои пошхўрдаи пастхамии Яхсу 

Дар сохти геологии болооби пастхамии Яхсу асосан таҳшониҳои континенталии 

синну солашон неоген ва чорякумин иштирок намуда, таҳшониҳои замонҳои перм-триас, 

юра, бур ва палеоген дар оббахшњои қаторкӯҳи Ҳазратишоҳ, дар ҷанубу шарқии мавзеъ, 
густариши бештар доранд (Чедия, 1957). 

Палеозои болоӣ-мезозой поёнӣ (Pz-Mz). Перм-триас (Р-Т). Асосан аз пайдишоти свитаи 

чапсой (P,-T) иборат буда, дар болооби руди Чапсой (ҳавзаи руди Обиравноб) вусъат 
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ёфтааст. Дар буриши свита ҷинсҳои оҳаксангӣ, регсангҳои ќањваранг ва гилҳои бо 

зерќабатњои туфи вулканӣ ва оҳаксангҳо иштирок менамоянд. Ғафсии свита зиёда аз 500 м 
аст. 

Мезозой (Мz). Системаи триас (T). Дар назди оббахшњои қаторкӯҳи Ҳазратишоҳ 

дучор меоянд. Буриши геологии системаи триасро тањшонињои свитаи восмикӯҳ, ки аз 

регсангҳои бунафшаранг ва гилҳои регдори дорои қабатҳои туфҳо ва регсангҳои туфианд, 

ташкил мекунад. Ғафсии буриши геологии триас 890 м. 

Системаи юра (J). Таҳшониҳои замони юра дар болои қабати ҷинсҳои триаси поёнӣ 

бо носозгории зиёди стратиграфӣ хоб рафтаанд. Ин системаро дар ин љо ба се шуъба тақсим 

менамоянд ‒ J1. Свитаи ангиштсанг аз регсангҳои рангашон сурх, миёнадона, гилҳои 

варақсaнгӣ, гилӣ-ангишсанги ќањваранги сиёҳатоб ва линзаҳои ангиштсанг дошта таркиб 

ёфтааст. Ғафсии буриши J1 то 500 м. J2. Свитаи моласс аз гилҳо, регсангҳо бо линзаҳои 

конгломератҳо ва гоҳо аз туфҳо иборат мебошад. Ғафсии свита ба 260 м баробар аст. J3. 

Свитаи гач бо ранги сурхи хиштии худ фарк мекунад ва аз регсангҳо, регсангҳои гиллор ва 

гилҳои зерқабатҳои гачдор иборат аст. 

Кайнозой (KZ). Системаи неоген (N). Таҳшониҳои неоген дар пастхамии Яхсу ва 

берун аз ҳудуди он густариши зиёд доранд. Таҳшониҳои неоген бо дигар пайдоишоии 

гуногун дар шароити хушкӣ ба вуҷуд омаданд, ки дар адабиётҳои илмӣ бо номи 

«Форматсияи мoлaссии кайнозойи Осиёи Миёна» шинохта шудаанд. Аз рӯи схемаи 

стратиграфии А.Р. Бурачек, пайдоишоти неоген ба панҷ свита тақсим карда мешаванд (аз 

поён ба боло): балҷувон (Nb), хингов (Nhn), тавилдара (Nitd), каранак (Nikr) ва полизак 

(Nipl). Свитањои номбаршуда байни њамдигар хобиши созгор дошта, буришҳои онњо аз 

ҷинсҳои регсангӣ, гилҳои гуногунранг ва конгломератҳо таркиб ёфта, ғафсии умумиашон 

5400-7100 м. аст. Сохти регсангҳо аз майдадона то даѓалдона буда, сахт мебошанд. Гилҳо 

мустаҳкам ва дар аксар ҳолатҳо дар таркибаш маводи регї доранд. Конгломератҳо ба ғайр 

аз буриши свитаи балҷувон дигар дар буриши ҳамаи свитаҳои системаи неоген дучор 

меоянд. Конгломератҳо қабатҳои ғафсиашон гуногунро ташкил дода, ранги онњо низ 

гуногун мебошад. Дар буриши системаи неогени пастхамии Яхсу асосан конгломератҳои 

хокистарранг, сиёҳнамои хокистарранг дучор меоянд. Конгломератҳо аз шаѓалњои 

майдадона ва миёнадона иборат буда, онњо аз ҷинсҳои эффузивӣ, интрузивї ва тањшинї 
таркиб ёфтаанд. 

Системаи чорякумин (Q). Таҳшониҳои системаи чорякумин дар пастхамии Яхсу 
густариши бештар доранд ва онњоро дар асоси схемаи таксимбандии тањшинњои системаи 

чорякумини Тоҷикистон (Н.П. Костенко, О.К. Чедия ва В.В. Лоскутов, 1958-59) ба чор 

комплекс ҷудо менамоянд: кулоб (Qkl), элок (Quil), душанбе (Qimdb), ва амударё (Qivad). 

Дар мавзеи омўзишї асосан комплекси суффаҳои элок, душанбе ва амударё дучор меоянд, 

ки нисбатан васеъ дар канорањои чапи рудҳои Яхсу, Бомавло, Мучкакикон ва канори рости 
водии руди Сафеддара рушд кардаанд [5]. 

Комплексҳои номбаршуда ва таҳшониҳои аллювиалӣ рудхонањо, маљрої, инчунин 

таҳшиниҳои нишебињо, деллювиалӣ ва пролювиалиро ба шуъбањои миёна-болоӣ ва 

ҳозиразамон мансуб медонанд. Бевосита дар мавзеи омўзишӣ, таҳшониҳои аллювиалии 

дарёбоди ва маҷроии ҳозиразамони комплекси Амударё бештар пањан гардидаанд, ки 

ғафсии онҳо дар баъзе љойњо аз 1-3,5 то 20 м. ва аз ин ҳам бештар мебошад [4, 5]. 
Тектоника. Кони тиллои Яхсу аз назари сохторї ба зонаи мулдамонанд, ки бо номи 

синклинали Сафеддара дониста шудааст, рост меояд (Чедия, 1957). Дар ѓарб синклинали 

Сафеддара аз синклинали Обимазор бо антиклинали Даштиҳасан, ки меҳвараш байни 

рудҳои Яхсу ва Обимазор дароз кашида шудааст, ҷудо карда мешавад. Аз шарқ бо лағжиши 

Ҳазратишоҳ, ки яке аз роѓҳои параллелӣ, роѓи Дарвоз-Қаракулро ташкилкунанда мебошад, 

бурида мешавад. Синклинали Сафеддара ассиметрї буда, муқобили боли пањновари 

њамвор афтандаи ѓарбї ва боли борики ростафатандаи ѓарбӣ љойгир шудааст. Кунчи 

афтиши кабатњои боли ѓарбии он 40-60° буда, дар наздикии меҳвар тез рост мешаванд. 

Паҳноии синклинал дар мавзеи кони Яхсу ба 10 км рафта мерасад. Роѓҳо дар 
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конгломератҳои неоген, ба намуди табақаҳои (зинаҳои) кунљи афтишашон баланд, 

дислокатсияшуда, милонитшудаи ғафсиашон начандон калон (то 0,8 м) ва ба садњо метри 

якум дарозкашида, ошкор карда шудаанд. Марҳилаи асосии чинпайдошавӣ, ки ҳамаи 

шаклҳои муҳими тектоникии Дарвози берунаро ба вуљуд овардааст, давраи талбари 

плиосени миёна шуморида мешавад (Меламед Я.Р. ва дигарон, 1964). Пас аз он нақши 

муҳимро равандҳои эрозионӣ иљро намудаанд. 

Геоморфология. Пастхамии руди Яхсу шароити гуногуни геоморфологӣ дошта, бо 

таърихи гуногуни инкишофи геологии қисмҳояшон чӣ дар давраи то чорум ва чӣ пас аз он 

низ вобастагӣ дорад [1]. Қисми болоии ҳавза, ки қисми баландкӯҳ буда, релефи якбора 

тақсимшудаи он ба шумор рафта (расми 2.), сохти чиндоршудаи пастхамиро нишон 

медињад. Қаторкӯҳҳои асосї, ядрои чинҳои калони антиклиналӣ (қаторкӯҳи Загара) ё ин ки 

болњои чинњои синклиналиро бо зонаи роѓи жарфоӣ маҳдудбударо (қаторкӯҳи Ҳазратишоҳ) 
ташкил менамоянд. 

 
Расми 2. Релефи болооби пастхамии Яхсу ва пошхўрдањои тиллодори маљроњои жарфои дар 

тањшонињои неоген буридашуда 

Дар релефи мавзеи кон се яруси ба пайдоиш, сатҳи гипсометрӣ ва вақти ташаккули 

худ фарқкунанда ҷудо карда мешаванд: болоӣ, миёна ва поёнӣ. Яруси миёна сатҳҳои 

эрозионии замони чорякумини поёниро фаро гирифта, баландиҳои мутлақи он аз 2200 м. 

дар ҷанубу шарќ, то 3500 метрро дар шимолу шарқи кон ташкил менамоянд [1-3]. Яруси 

поёнӣ аз нимаи дуюми замони чорякумини миёна ба вуҷуд омада, то замони ҳозира 

мављудияти он давом дорад. Яруси номбаршуда, водиҳои нишебиҳои ростфаромадаи 

рудҳои ҳозиразамони дар релеф жарфо буридашуда, суффаҳои омехта, конусҳои обоварда, 

ярчҳо ва сангрезаҳоро дар бар мегирад. Паҳноии водиҳои асосии яруси поёнӣ аз даҳњо то 

садҳо метр буда,  жарфаш аз 500 то 1500 метрро ташкил менамояд. Дар ҳудуди яруси поёнӣ 

формаҳои гуногуни микрорелефи эрозионї ба назар мерасад. Хусусияти асосии рудҳои 

пастхамии омўзишї ин пуршавии онҳо бо тањшониҳои аллювиалӣ-пролювиалии дараҳои 

қадима мебошад. Ғафсии ин таҳшинҳо дар водиҳои рудҳои Яхсу ба 10-100 метр рафта 

мерасанд. Маҷроҳои ҳозираи рудҳо, чун қоида, дар як ҳолат, дар рудхонаҳои нисбатан 

пањновари бо лӯласангу шағалҳо пуршуда, дар дигар ҳолатҳо, рудҳои тангу борики дар 

ҷинсҳои кўњии буридашуда, ҷойгир мебошанд. Баландиҳои мутлақи релефи яруси поёнӣ ба 
1500-2700 м баробар мебошад [1, 2]. 

Сохти геологии пошхўрдаи Дондушкан ва Сафеддара. Водии руди Дондушкан яке аз 

калонтарин шохобҳои чапи руди Сафеддара ба шумор рафта, саршавии ҳавзаи обї аз 

нишебиҳои шимолу ғарбии қаторкӯҳи Ҳазратишоҳ оѓоз гардида, ба тарафи шимолу шарқ 

ҷорї мегардад (расми 1-2). Он дар тамоми фосилаи дарозкашиаш дар конгломератҳои 

неоген коркард шудааст, ки формаи буриши кўндалангиаш V- монанд буда, аз тањшониҳои 
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ковоки замони чорякумини ғафсиашон аз 13 то 55 м, пур шудааст (Сизов К.И., 1986). Дар 

сохти геологии таҳшониҳои номбурда, cе қабати алоҳида ҷудо мешавад: пролювиалї, 

пролювиалӣ-аллювиалї ва аллювиалї. Ду қабати якум аз лундасангњо ва шағалњо, ки 

пуркунандаашон регу гил мебошанд, таркиб ёфтаанд. Дараљаи суфташавии онҳо 

дигаргуншаванда буда, аз 10 то 30% тағйир меёбад. Андозаи лӯндасангҳо начандон калон 
буда, дар буриши кўндаланг асосан 0,2-0,4 меттро ташкил медињанд. Андозаи шаѓалњо 
бошад то 0,1-0,15 м аст. Љараёни пошхурдаи Сафеддара дар васати њамвории Даштакњо ва 
руди Хиргоњдара ва водињои руди Бомавло, Яхсу ва Мучкакион љойгир шудааст ва метавон 
онро аз нуќтаи назари њудудї бевосита ба кони тиллои Яхсу њамроњ намуд. Дар сохти 
геологии мањалли Сафеддара љинсњои кўњии замони неоген ва тањшонињои чорякумин 
иштирок мекунанд. Аз љинсњои кўњии замони неоген лояи Каранак иштирок мекунанд, аз 
тањшонињои чорякумин бошад комплекси Душанбе ва Амударё [6]. Сохтори ин мавзеъ дар 
ќисми канории шимолу шарќии зонаи синклинали Кулоб ќарор дорад, ки он дар даврањои 
охири олиготсен ва плиотсени миёна ба вуљуд омадааст. Дар ин давра сохтори Дарвози 
дохилї беист баланд шуда, дар натиљаи равандњои экзогенї шуста шуда, ба самти Дарвози 
беруна, яъне синклинали Кулоб кашонида шуданд, ки дар натиља ин ќабатњои тиллодор ба 
вуљуд омаданд. Дар њудуди ноњия вайронањои ќаткунанда низ зиёд дучор меоянд, ки 
калонтарини он синклинали Сафеддара мебошад. Ин синклинал якљоя бо комплекси 
конњои тиллои Яхсу мебошад. Яъне, ѓуншавии тилло дар ин ноњия аз сохтори ин синклинал 
вобастагии калон дорад. Ин синклинал аз соњили чапи руди Хингов оѓоз шуда, бо аѓбаи 
Полизак ба самти љанубу ѓарб дароз кашида, дарозиаш ба 70 км рафта мерасад 
(Чедия,1957). Дарозкашии љинсњои кўњии болњои чин низ самти љанубу ѓарбиро доранд. 
Дар маркази ин чини синклинали љинсњои кўњии лояњои тавилдара, каранак ва полизак, ки 
асосан аз конгломератњо иборатанд, хобидаанд [6]. Синклинали Сафеддара аз 4 то 8 км аз 
шимол ба љануб пањної дошта, шакли хобиши номутаносиб дошта, самти афтиши боли 
шимолу ѓарбии он 295°-305° ва кунљи афтиши 8-10° мебошад, лекин самти афтиши боли 
љанубу шарќи ин чин 115°-125° ва кунљи афтишаш 10°-30° аст. Дар боли шимолу ѓарбии 
синклинали Сафеддара, дар атрофии дењаи Сиёњфарк боз ду чини дигар дучор меоянд, ки 
бо чини Сафеддара кундаланг хобидаанд. Дарозии њар яки ин чинњо то ба 16 км мерасад ва 
пањноии онњо бошад аз 200 м то ба 400 м баробар аст. Ин чинњо асосан ба самти љанубу 
шарќ майл дошта, кунљи афтиши онњо аз 20° то ба 40° мебошанд (Таджибеков ва диг., 2012). 

Таркиби минералї ва хусусиятҳои пайдоишоти аллювиалии пошхурдаи Дондушкан. 

Асосан бо се омилҳои асосӣ дигаргуншавии ҷинсҳои кўҳи ва таркиби гранулометрии 

пайдоишоти аллювиалї муайян карда мешавад: тағйирёбии дарозкашии нишебї ва 

морфологияи таги дараҳо ва маҷро; майдашавии зарраҳои аллювиалӣ дар рафти 

ҷойивазкуни; хусусиятҳои маводи ба маҷрои обї воридшаванда. 

Масъалаи таъсири омилҳои гуногун ба дигаргуншавии хусусиятҳои асосии литологии 

тањшонињои аллювиалиии маҷрої дар водиҳои рудҳо аз тарафи бисёр пажўњишгарон 

баррасӣ гардидааст (Бурсук, 1983). Омўзишҳои мазкур нишон медиҳанд, ки вобаста ба 

омилҳои номбаршуда, дар қисмҳои гуногуни водии рудҳо таркиби минералї ва 

петрографии ҷинсҳои шусташуда ва хусусиятҳои бузургӣ, гулӯлагӣ, раддабандшавии 

пораҳо, маводҳои аллювиалӣ дигаргун мешаванд. Аз ҷумла, дар баъзе қисмҳои рудҳо, 

мисол дар ќисмњои нишебињои дарозкашиашон зиёд, омехтаҳои лундасангї (валуны), регї 

(песок), шағалї (галька) ва баръакс дар қисмҳои нишебиашони кам, омехтаҳои регї, 

шағалию лундасангӣ пайдо мешаванд. Пайдоишҳои аллювиалии дараи Дондушкан низ ба 

ин назария рост меоянд, яъне аз рӯи таркибашон асосан ба омехтаҳои ҷинсҳои лундасангї, 

регу шағалӣ мансубанд, лекин дар љойҳои алоҳида дигар хел дигаргунӣ дида мешавад, ки 

дар таркиби гранулометрӣ, минералӣ ва петрографии онҳо падид мешавад. Мувофиќи 

талаботҳои соҳавӣ пайдоишҳои аллювиалӣ аз рӯи андозаи маводҳояшон ба фраксияҳои 

гуногун тақсимбандӣ мешаванд. Таҳлилҳои маводҳои ҳисоботӣ доир ба ин масъала 
(Кошелев, 1962; 1965; Сизов, 1992), инчунин назорањои сањрої нишон медињанд, ки таркиби 
омехтањои лундасангњо ва регу шаѓали пайдоишњои аллювиалии мањањои омўзишї аз 

фраксияҳои гуногун иборат аст. Омўзиши таркиби петрографии љинсњои лундасангї ва 
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регу шаѓал  нишон дод, ки онњо аз љинсњои тањшонї, интрузивї, эффузивї, регсангњо, 
оњаксангњо, љинсњои метарморфї ва дигарњо иборат мебошанд. Аз руйи таркиби 
гранулометрї фарќияти начандон калон байни ќабатњо дида мешавад. Мисол, кабатњои 
мањсулнок, нисбати кабатњои мањсулнокиашон паст, лундасангњои бештар доранд. 

Омўзиши таркиби минералии пайдоишот ва фраксияҳои вазнини намунањои шлихї нишон 
доданд, ки дар онњо минералхои зерин дучор меоянд. Минералњои фраксияи асосї аз: зар, 

сиркон, галенит, шеелит ва селестин иборатанд. Ба минералҳои фраксияи ѓайримагнитӣ  
апатит, анатаз, галенит, фосфорит, пирит, рутил, хромит, монатсит, лейкоксен, киновар, 

пирити оксидшуда ва барит дохил мешаванд. Минералҳои фраксияҳои электромагнити аз 

лимонит, гематит, эпидот, гранат, илменит иборатанд. Њамин тавр, пошхӯрдаҳои 

тиллодори кони омўзишї, аз ҷумла пошхурдаи Дондушкан ва Сафеддара аллювиалї, 

жарфно, дарагӣ ба шумор рафта, регҳои зардор дар қисми поёнии буришҳои таҳшинҳои 

ковок дучор меоянд. Дар ин љо регҳо ва торфҳо аз хамдигар қариб фарқ намекунанд. 
Хусусияти фарќкунандаи регњо ин лундасангњои онњо мебошад, ки танњо хоси регњост.  

Мувофиќи анализи таркиби гранулометрии таҳшинҳои пошхӯрдаҳои пастхамии Яхсу аз 

ҳамдигар фарқе надоранд. Байни регҳо ва торфҳо ҳудуди маълуми литологӣ дида 

намешавад. Аз ин рӯ, ҳангоми коркард доимо намунагирӣ гузаронида мешавад. 
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СОХТИ ГЕОЛОГЇ ВА ГЕОМОРФОЛОГИЯИ ПОШХЎРДАЊОИ ПАСТХАМИИ ЯХСУ 

Њамин тавр, дар сохти геологии пастхамии Яхсу асосан таҳшониҳои континенталии синну солашон 

неоген ва чорякумин иштирок намуда, таҳшониҳои замонҳои перм-триас, юра, бур ва палеоген дар 

оббахшњои қаторкӯҳи Ҳазратишоҳ, дар ҷанубу шарқии ноњияи омўзишї, густариши бештар доранд. 
Хусусияти фарќкунандаи регњо ин лундасангњои он мебошад, ки танњо хоси регњост. Мувофиќи анализи 

таркиби гранулометрии таҳшинҳои пошхӯрдаҳои пастхамии Яхсу аз ҳамдигар фарқе надоранд. Байни регҳо 

ва торфҳо ҳудуди маълуми литологӣ дида намешавад. Аз ин рӯ, тавсия карда мешавад, ки ҳангоми коркард 

доимо намунагирӣ гузаронида шавад. 
Калидвожањо: сохти геологї, неоген, чорякумин, релеф, пошхўрдањо, зар, сафеддара, конгломерат. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ ЯХСУЙСКОЙ ВПАДИНЫ  

Таким образом, в геологическом строении Яхсуйской впадины в основном принимают участие 
континентальные отложения неогенового и четвертичного возраста, а отложения пермо-
триасового, юрского, мелового и палеогенового периодов более распространены в водоразделах 
хребта Хазратишо, к юго-востоку от исследуемого района. Отличительная особенность песков 
являются их валунистость, что характерно только для них. По результатам анализа гранулометрического 
состава россыпи Яхсуйской впадины не отличаются друг от друга. Литологических границ между песками 
и торфом отсутствует. Поэтому рекомендуется регулярно проводить отбор проб во время обработки. 

Ключевые слова: геологическое строение, неоген, четвертичный период, рельеф, отложения, золото, 
Сафеддара, конгломерат. 

 
GEOLOGICAL STRUCTURE AND GEOMORPHOLOGY OF THE YAKHSUI DEPRESS 

Thus, the geological structure of the Yakhsu hollow mainly involves Neogene and Quaternary continental 
deposits, while deposits of the Permian-Triassic, Jurassic, Cretaceous and Paleogene periods are more common in the 
watersheds of the Khazratisho ridge, southeast of the study area. A distinctive feature of the sands is their boulderiness, 
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which is typical only for them. According to the results of the analysis of the granulometric composition of the placers 
of the Yakhsuy hollow, they do not differ from each other. There is no lithological boundary between sand and peat. 
Therefore, it is recommended that samples be taken regularly during processing. 

Keywords: geological structure, Neogene, Quaternary period, relief, deposits, gold, Safeddara, conglomerate. 
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ПСИХОЛОГИЯ ВА ПЕДАГОГИКА – ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
 

ТАҲЛИЛИ ПСИХОЛОГИИ ОМИЛЊОИ БА ФАЪОЛИЯТИ  

ТАЪЛИМӢ- МАЪРИФАТИИ ДОНИШЉЎЁН ТАЪСИРРАСОН 
 

Ҷулиев М.Ќ. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикиситон 
 

Њаёти одам - ин мутобиќшавии бетанаффуси ў ба муњити доимо ивазшаванда, 
коркарди шаклњои нави рафтор аст, ки барои ба даст овардани маќсадњои муайян равона 
карда шудаанд. Њаёти одам - ин омўзиш аст, ки дар шаклњо ва дараљањои гуногун сурат 
мегирад: коркарди рафтори аксуламалї, рафтори оперентї, омўзиши маърифатї, омўзиши 
консептуалї.  Дар синну соли донишљўйї бештар шаклњои гуногуни омўзиши маърифатї 
зоњир мешаванд.   

Таълими донишљўён – ин таъсиррасонї ба психика ва фаъолияти онњо бо маќсади 
мусаллањ намудани онњо бо дониш, мањорат ва малакањои зарурї аст. Аммо, натиљаи 
таълим бо ин ба интињо намерасад. Дар љараёни таълим тарафњои гуногуни психикаи 
донишљўён инкишоф ёфта, дар маљмўъ шахсияти мутахассиси оянда ташаккул меёбад. 
Таълим барои мукаммал кардани љањонбинии илмї, инкишоф ёфтани сифатњои аќлї ва 
касбї ањамияти бевосита дорад. Таълим њамчун фаъолият дар он љойе љой дорад, ки амали 
одамро маќсадгузорињои бошууронаи аз худ кардани дониш, мањорат ва малакаи муайян 
идора мекунанд. Таълим – фаъолияти махсуси одам аст ва танњо дар он зинаи иникшофи 
психикии одам имконпазир мегардад, ки ў ќобилияти танзим кардани амалњои худро 
туфайли гузориши маќсадњои бошуурона дошта бошад. Таълим дар назди зуњуроти 
психикии одам – протсессњои маърифатї (идрок, хотир, тафаккур, нутќ, хаёл) ва сифатњои 
иродавї (идоранамоии диќќат, танзими њиссиёт, маќсаднокї, ташаббускорї ва ѓ.) 
талаботњои муайян мегузорад.  

Дар тадќиќи психологии назарияи фаъолияти таълимї сањми психологи рус Л.С. 
Виготский хеле калон аст, зеро ў ба фањмиши назариявии раванди таълим таѓйироти 
принсипиалї ворид намудааст. Ў фаъолияти ба таълим нигаронидашуро њамчун фаъолияти 
машаххас бањогузорї мекунад, ки дар рафти он ташаккулёбии навташкилањои психикї 
тавассути азхудкунии таљрибаи маданї-таърихї ба вуљуд меояд. Њамин тариќ, 
сарчашмањои инкишоф на дар худи одам, балки дар фаъолияти таълимии ў гузошта 
шудаанд, ки ба азхудкунии усулњои гирифтани дониш равона карда шудаанд. Фаъолияти 
таълимї-маърифатї - ин фаъолияти муњассилин дар самти аз худ кардани дониш ва усулњои 
амалнамоию худинкишфдињї дар љараёни њал кардани масъалањои таълимии аз тарафи 
омўзгорон гузошташуда мебошад. Ин фаъолият на танњо ба азхудкунии дониш, мањорат ва 
малака, балки ба худи субъект (донишљў) низ дар самти такмилдињї ва инкишофдињии 
сифатњои шахсии ў тавассути азхудкунии маќсадноки таљрибаи љамъиятї (маънавї, 
фарњангї, амалї, эљодї ва ѓ.) равона карда шудааст. Фаъолияти таълимї-маърифатї аз 
тарафи олимони зиёд мавриди тадќиќу омўзиш ќарор гирифта, љанбањои гуногуни он 
мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд. Агар таълимоти олимони гуногунро доир 
ба ин масъала тањлил намоем, панљ хусусияти ба худ хоси онро људо кардан мумкин аст: 
1. Ин фаъолият ба азхудкунии маводи таълимї ва њалли масъалањои таълимї равона 

шудааст. 
2. Дониш ва усулњои умумии амалнамої дар рафти он аз худ карда мешаванд. 
3. Он иљрои амалњои гуногунро аз тарафи донишљўён талаб мекунад, аз љумла амалњои 

персептивї (мушоњида – идроки шунавої ва биноии маводи таълимї), мнемикї 
(бахотиргирии маводи таълимї), фикрї (тањлил, таркиб, муќоиса, таснифот, ба 
системадарорї, љамъбасткунї ва ѓ.), амалї (њал кардани масъалањо, озмоиш, корњои 
графикї ва њисобу китоб, кор бо компютер ва ѓ.). 
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4. Он ба таѓйирёбии хусусиятњои психикї (характер, ќобилият, хотир, тафаккур, нутќ, 
њиссиёт, ирода ва ѓ.) ва рафтори донишљў мебарад ва ин таѓйирёбї аз натиљаи фаъолияти 
худи донишљў вобаста аст. 

5. Дар самти икишофи шахсият таѓйиротро дар худи субъект ба вуљуд меоварад, яъне 
бароњмонии дурусти он ба инкишофи шахсияти донишљў мебарад [2, с. 29]. 

Дар илми педагогика ва психология се љанбаи фаъолияти таълимиро људо менамоянд:  

− дар баъзе њолатњо фаъолияти таълимиро њаммаънои омўзиш, ёддињї ва ёдгирї медонанд;  

− дар замони Шўравї фаъолияти таълимї њамчун фаъолияти пешбаранда дар синни хурди 
мактабї дониста мешуд;  

− мувофиќи аќидаи Д.Б. Элконин ва В.В. Давидов, фаъолияти таълимї - ин як намуди 
фаъолияти мактаббачагон ва донишљўён ба њисоб меравад, ки ба аз худ намудани 
донишњои назариявї, пайдо намудани мањорату малакањо ва инчунин дарки илмњои 
љамъиятї вобаста мебошад.  

Психологи машњур Д.Б. Элконин характери љамъиятї доштани фаъолияти таълимиро 
махсус ќайд карда, чунин љанбањои онро људо мекунад: 
✓ аз рўйи мазмун - он ба азхудкунии њамаи боигарињои фарњангї ва илмии бадастовардаи 

инсоният равона шудааст; 
✓ аз рўйи маъно – вай ањамияти иљтимої дошта, аз тарафи љомеа бањогузорї карда 

мешавад; 
✓ аз рўйи шакл – вай ба меъёрњои иљтимоии муоширату муносибат мувофиќат карда, дар 

муассисањои љамъиятї (мактаб, коллељ, мактаби олї ва ѓ.) ба роњ монда мешавад [13]. 
Фаъолияти таълимї-маърифатї низ ба монанди дигар намудњои фаъолият бо 

предметнокї, маќсаднокї ва самаранокии худ тавсиф дода мешавад. Ин фаъолият дорои 
сохтор ва мазмуни махсуси худ аст. Предмети фаъолияти таълимиро мазмуни маводи 
таълимии азхудшаванда ташкил мекунад. Ба он мафњумњои назария, ќонунњо, принсипњо, 
масъалањо, алгоритмњо, равандњо, усулњои амал ва ѓ. дохил мешаванд, ки ба барномаи 
таълимии фанни мушаххас ворид карда шудаанд. Маќсади фаъолияти таълимиро 
азхудкунии ин донишњо ва усулњои љамъбасткардашудаи амалнамої ташкил медињанд, ки 
дар рафти он худи донишљў њам инкишоф меёбад. Маромњои фаъолияти таълимї бо 
талаботњо, шавќу њавасњо, майлњо, тамоюлњои арзишии донишљўён алоќамандї доранд. 
Маълум аст, ки яке аз унсурњои асосии сохтори фаъолиятро амал ташкил мекунад. 
Фаъолияти таълимї-маърифатии донишљўён дар худ амалњои зиёдеро фаро мегирад, ки аз 
маќсад ва мазмуни таълим, шакли ташкили раванди таълим, мантиќи омўзиш ва 
азхудкунии маводи таълимї, инчунин методњои таълим вобастагї доранд. Ба мисоли 
амалњои фаъолияти таълимї гўшкунии шарњи маводи таълимї аз тарафи омўзгор ё 
донишљўи дигар, ќайди мухтасари (конспекти) маводи таълимї, мутолиаи китобњои дарсї 
ва воситањои таълимї, идроки мавод бо истифода аз воситањои аёнї, љўстуљўи мавод 
тавассути интернет, кор бо компютер, навиштани кори мустаќилона ва ѓ. дохил мешаванд. 

Воситањои фаъолияти таълимї-маърифатии донишљўёнро донишњои базавї ва 
мањорати донишљў (заминаи мактаби миёна), нутќи хаттї ва дањонї, адабиёти таълимї, 
конспект, воситањои аёнї ва дастурњои методї, компютер ва маводи электронї, таљњизоти 
лабораторї, радио ва телевизиони таълимї ва ѓ. ташкил мекунанд. Усулњои фаъолияти 
таълимї-маърифатї -  ин усул ва методњое мебошанд, ки бо ёрии онњо истифодабарии 
воситањо бо маќсади азхудкунии дониш, мањорат ва малака роњандозї карда мешавад. 
Истифодаи ин усулњо аз методњои таълимии аз тарафи омўзгор дар рафти дарс 
истифодашаванда вобастагї дорад. Ба усулњои фаъолияти таълимї усулњои гуногуни 
мутолиаи адабиёт ва ќайди мухтасари мавод, љустўљўи мавод дар интернет, амалњои 
математикї њангоми њалли масъалањо, усулњои омода кардани кори мустаќилона, 
навиштани њисоботњо, усулњои њалли инфиродї ё гурўњии масъалањои таълимї ва масоли 
инњо дохил мешаванд. Мањсули фаъолияти таълимї-маърифатї дониш, мањорат ва 
малакањои нав мебошанд, ки аз тарафи донишљў дар раванди таълим аз худ карда 
мешаванд. Ба мањсули фаъолияти таълимї инчунин навташкилањои ботинии психикї ва 
фаъолият дар самти маромнокї, мазмунгирї, инкишофи аќлонї ва маънавї дохил 
мешаванд. 
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Дар љараёни таълим характер ва њаљми дониши ба донишљўён пешнињодшаванда дар 
асоси талаботи истењсолоти муосир, дараљаи омодагии касбї ба фаъолияти мењнатї ва 
инкишофи шахсияти мутахассиси касбї муайн карда мешавад. Натиљаи асосии фаъолияти 
таълимиро бо маънои томаш дар донишљўён ташаккул додани тафаккури назариявї 
ташкил мекунад.  Характери азхудкунии дониш дар љараёни омўзиши минбаъда мањз аз 
ташаккулёбандагии тафаккури назариявї вобастагї дорад, ки дар иваз ба тафаккури 
эмпирикї шакл мегирад. Ташаккулдињии тафаккури назариявї истифодаи методу усулњои 
махсуси педагогиро дар роњандозї кардани фаъолияти таълимї талаб мекунад. Дар сурати 
дуруст ба эътибор нагирифтани усулњо ва механизмњои психологии инкишоф додани 
тафаккур гузариш аз тафаккури эмпирикї ба тафаккури назариявї ѓайриимкон мегардад, 
ки масъалаи ба талаботи бозори муосири мењнат љавобгў будани дараљаи касбияти 
донишљўёнро зери суол мебарад.  

Барои омўзгорони мактабњои олї аз тањлили сохтори фаъолияти таълимї дида 
масъалаи ташаккулёбии мувофиќи мароми таълим дар донишљўён (махсусан, донишљўёни 
курсњои поёнї) муњимтар аст.  Агар воќеъбинона назар афканем, вазифаи асосии омўзгори 
мактаби олї ба донишљўён омўзонидани роњу усулњои мувофиќи омўзиш аст ва ин 
муњимтар аст аз мусаллањ кардани онњо бо донишњои мушаххас. Агар ба донишљў усулњои 
донишомўзиро дуруст омўзонем, он гоњ ў метавонад мустаќилона ба омўзиш машѓул шуда, 
донишњои заруриро азхуд кунад. Бо назардошти инкишофёбии технологияи иттилоотї-
иртиботї дар замони муосир дастрасї ба дилхоњ ахбор хељ мушкиле надорад. Аммо, дуруст 
ќабул кардани ахбор, тањлили дурусти он ва баровардани хулосаи мувофиќ бо назардошти 
дараљаи инкишофи тафаккури донишљўён ба мушкилї рўбарў мешавад. Пас омўзгорро 
лозим аст, ки пеш аз њама ба донишљўён љўстуљўи дурусти ахбор, тањлили дурусти он ва 
тарзњои хулосабарории мантиќиро вобаста ба фанни тадрисшаванда омўзонад, љањонбинии 
илмиро дар онњо ташаккул дињад. Ба андешаи олими варзидаи илми педагогикаи тољик 
Сангимурод Ќодиров «љомеаи нав тафаккури навро мехоњад». Ин андешаи нутќтасанљона 
таќозо менамояд, ки дар системаи таълими касбї ислоњоти мушаххас гузаронида шавад, ки 
таѓйиротворидкуниро дар мазмун ва сохтори машѓулиятњои фаннї дар бар мегирад. 
Гузашта аз ин, бояд ќолаби тафаккури шахшударо дар омўзгорон шикаста, онњоро аз 
љињати омодагии касбї тарзе тайёр намоем, ки тафаккурашон ба пешрафти технологияи 
муосир њамќадам бошад.  Муќаррар карда шудааст, ки фаъолияти таълимї характери 
марњилавї дорад. Дар марњилаи якум фањмиши вазъияти ташкилкардашуда ба вуљуд меояд, 
омодагии умумї ба иљро кардани кори фикрии дарозмуддат баланд шуда, муташаккилият 
ќувват мегирад. Ин пеш аз њама бо ташаккулёбии маќсадгузорї ба омўзиши объект ва 
мувофиќшавии дараљањои маърифатї ва њиссї ба намуди нави фаъолият алоќамандї дорад. 
Дар ин марњила коркарди чунин сифатњо ба монанди мењнатдўстї, устуворї дар расидан ба 
маќсад, бодиќќатї, донишдўстї ва ѓ. мушоњида карда мешаванд. Инчунин, пайдошавии 
шавќу њавас ба омўзиши ин ё он илм ба вуљуд меояд. 

Марњилаи навбатї – ин давраи мутобиќшавии устувор аст, ваќте ки маќсад пурра дарк 
карда мешавад ва барои амалї намудани он замина ба вуљуд меояд, системаи умумии 
фаъолият дар мувофиќат бо маќсади асосии таълим шакл мегирад. Дар ин марњила 
сифатњое ташаккул меёбанд, ки дар донишљўён коркарди малакањои умумии касбии барои 
мутахассиси оянда заруриро таъмин менамоянд, њисси иззати нафс ва масъулиятшиносї 
инкишоф меёбанд [3, с. 56]. Дар раванди таълим диќќати асосї бояд ба ташкил кардани 
фаъолияти донишљўён бо истифодаи он намуд, шакл ва усулњое равона карда шавад, ки дар 
худ стратегияи нави омода кардани мутахассисонро таљассум мекунад. Яъне, диќќатро на 
танњо ба ташаккул ва инкишоф додани тафаккури назаривї, балки ба ташаккулдињии 
маќсадноки омодагии касбї барои фаъолият кардан дар шароитњои муосири истењсолот 
бояд равона сохт. Дар сохтори фаъолияти таълимї-маърифатї унсури асосї вазифаи 
таълимї аст. Фарќияти асосии вазифаи таълимї аз дигар вазифањо дар он аст, ки маќсад ва 
натиљањои онро таѓйирёбии худи субъект (донишљў) ташкил медињад, на таѓйирдињии 
предметњое, ки ў бо онњо кор мекунад. Вазифањои таълимї дорои функсияњои гуногун 
мебошанд. Вазифањои таълимиро аз рўйи фањмиш ва сарфањмравї, монандкунї бо ќонуни 
муайян, шаклдигаркунї, истифодабарї, гузаронидан ба вазъияти нав, мустаќилона тартиб 
додани масъала ва худназораткунї фарќ мекунанд. Амалан фаъолияти таълимї бояд 
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њамчун системаи вазифањои таълимї пешнињод карда шавад. Таркиби фаъолияти таълимї 
аз тарафи олимон Л.М. Фридман ва Е.И. Машбитс ба таври муфассал мавриди тањлилу 
тадќиќ ќарор дода шудааст. Дар дилхоњ вазифа, аз љумла вазифаи таълимї маќсад (талабот) 
ва объектро људо мекунанд, ки ба таркиби шартњои масъала ва функсияњои он дохил 
мешаванд. Ба андешаи Л.М. Фридман, вазифаи таълимї аз ќисмњои зерин иборат аст: 

− њудуди предметї (синфи объектњои ишорашуда); 

− талаботи масъала (нишондод доир ба маќсади њалли масъала, яъне дар рафти њалли 
масъала чиро бояд муќаррар кард); 

− муносибате, ки объект ва вазифаро алоќаманд мекунад; 

− маљмўи амалњое, ки барои њал кардани масъала иљро карда мешаванд [11]. 
Дар фаъолияте, ки барои њал кардани масъалаи таълимї равона карда шудааст 

љузъиёти зерини байни њам алоќадоштаро људо мекунанд: тањлил ва фањмидани моњияти 
масъала, ќабул кардани масъалаи таълимї, фаъолкунонии донишњои мављудаи зарурї 
барои њалли масъала; тартиб додани наќшаи њалли масъала; иљрокунии амалии наќша; 
назорат ва бањогузорї ба њалли масъала; фањмидани усулњои фаъолияти дар раванди њалли 
масъалаи таълимї вуљуддошта. Вобаста аз функсияњои иљрошаванда се намуди амалњоро 
људо мекунанд: муайянкунанда (ё банаќшагиранда), иљрокнунанда ва назораткунанда. 
Амалњои муайянкунандаро он системаи тамоюлгирињо ва дастурњо ташкил менамояд, ки 
бо истифодаи онњо, донишљў амалњои азхудкардашударо иљро мекунад. Онњо барои 
банаќшагирии фаъолияти дарпешистода зарур мебошанд.  Асоси амали муайянкунанда 
њангоми њал кардани масъалањои таълимї (алгоритми умумии њал) чунин аст: 
а) ошкор кардани он, ки чї дода шудааст ва чиро бояд ошкор кард; 
б) барќарор кардани алоќаи мантиќї дар байни чизи додашуда (маълум) ва чизи 

ёфташаванда (номаълум); 
в) пешнињод кардани усулњои гуногуни њалли масъала (њангоми зарурат дигаркунии шакли 

масъала); 
г) интихоби яке аз усулњо барои њалли масъала ва тартиб додани наќшаи њал; 
д) кўшиши њал кардани масъала; 
е) санљиши натиљањои бадастовардашуда [2, с. 33]. 

Дар амали иљрокунанда амали муайянкунанда амалї карда мешавад. Вазифаи назорат 
ё худназораткуниро (амалњои назоратро) муайян кардани дараљаи дурустии њалли масъала 
ва иљроиши пурраи амалњо њангоми њалли масъалаи таълимї аз тарафи донишљў ташкил 
мекунад. Барои њалли масъалањо субъект (донишљў) бояд маљмўи як ќатор воситањоро 
дошта бошад, ки ба худи масъала дохил намешаванд ва аз берун љалб карда мешаванд. 
Воситањои њал метавонанд моддї (масалан, асосбњо, таљњизот ва ѓ.), моддикардашуда 
(матнњо, схемањо, формулањо, тарњњо) ва ѓоявї (донишњое, ки њангоми њалли масъала 
истифода бурда мешаванд) бошанд. Њамин тариќ, сохтори фаъолияти таълимї-маърифатї 
унсурњои сохтории зеринро дар бар мегирад: предмет, маќсад, маром, восита, амалњои 
таълимї ва усулњои иљронамоии онњо, мањсул (натиља). Фаъолияти таълимї-маърифатиро 
метавон њамчун фаъолияти ба њал кардани масъалањои таълимї равонашуда тавсиф дод. 

Унсури муњими маълумоти олии муосир омодагии методологї мањсуб меёбад. 
Инкишофи илм ва амалия ба он дараљае расидааст, ки донишљў ќуввату тавони аз худ 
кардан ва дар хотир гирифтани њамаи донишњои барои фаъолияти ояндаи кориаш заруриро 
надорад. Аз ин лињоз, бояд чунин маводи таълимие аз худ карда шавад, ки дар доираи 
фишурда будани худ донишљўро бо миќдори зиёди ахборот мусаллањ намояд ва барои дар 
оянда њамчун мутахассиси соњибкасб фаъолият кардан, имконият дињад. Аз ин бармеояд, 
ки яке аз вазифањои омўзгори мактаби олї интихоби сарфакоронаи донишњои илмї аз рўйи 
фанни тадрисшаванда мебошад. Аммо, барои самаранокии раванди таълим ин кифоя нест. 
Зарур аст, ки ќобилиятњои аќлиро дар донишљўён њаматарафа инкишоф дињем, то онњо 
тавонанд мустаќилона аз уњдаи њалли масъалањои гуногун бароянд.  

Дар фарќият аз дигар зинањои таълим, раванди таълим дар мактаби олї принсипњои 
махсуси худро дорад: 
а) омўзонидани он чизе, ки барои фаъолияти амалї баъд аз хатми мактаби олї зарур аст; 
б) ба эътибор гирифтани хусусиятњои синнусолї, иљтимої-психологї ва фардии 
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донишљўён; 
в) тамоюли касбї доштани раванди таълим ва тарбия; 
г) пайвастнамоии раванди таълим бо фаъолияти илмї, иљтимої ва истењсолї [9, с. 162]. 

Њамин тариќ, бо назардошти махсусияти худ ба фаъолияти таълимии донишљўён як 
катор омилњое таъсир мерасонанд, ки баэътиборгирии дурусти онњо мутавонад ба 
самаранокии омодасозии мутахассисони касбї мусоидат намояд.  
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ТАҲЛИЛИ ПСИХОЛОГИИ ОМИЛЊОИ БА ФАЪОЛИЯТИ  

ТАЪЛИМӢ- МАЪРИФАТИИ ДОНИШЉЎЁН ТАЪСИРРАСОН 

Дар маќолаи мазкур омилҳои ба фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯён таъсиррасон аз ҷиҳати 

психологӣ таҳлил карда шуда, хусусиятҳои ин омилҳо ошкор карда шудааст. Инчунин муаллиф моҳияти 

фаъолияти таълимӣ-маърифатии донишҷӯёнро ошкор карда, хусусиятҳои хоси онро ҷудо намудааст. Дар 

мақола он ҷанбаъҳои фаъолияти таълимӣ мавриди таҳлил қарор дода шудаанд,ки аз тарафи олимони машҳур 

Д.Б. Элконин ва В.В. Давидов ҷудо карда шудаанд. Қайд карда шудааст, ки фаъолияти таълимї-маърифатї 
низ ба монанди дигар намудњои фаъолият бо предметнокї, маќсаднокї ва самаранокии худ тавсиф дода 
мешавад. Ин фаъолият дорои сохтор ва мазмуни махсуси худ аст. Муќаррар карда шудааст, ки фаъолияти 

таълимї характери марњилавї дошта, ду марҳилаи асосиро дар бар мегирад: марҳилаи якум – фаҳмиши 

вазъияти ташкилкардашуда ва марҳилаи дуюм – давраи мутобиқшавии устувор. Муаллиф унсурњои сохтори 

фаъолияти таълимї-маърифатиро ба тариқи зайл муайян кардааст: предмет, маќсад, маром, восита, амалњои 
таълимї ва усулњои иљронамоии онњо, мањсул (натиља). Фаъолияти таълимї-маърифатиро метавон њамчун 
фаъолияти ба њал кардани масъалањои таълимї равонашуда тавсиф дод. 

Калидвожањо: омил, омили психологӣ, фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ, донишҷӯ, предмет, маќсад, 
маром, восита, амалњои таълимї. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В данной статье подвергаются психологическому анализу факторы, влияющие на учебно-познавательной 

деятельности студентов и вывалены основные свойство этих факторов. Также автор, выявляя сущность учебно-

познавательной деятельности студентов, выделяет её специфику. В статье анализированы те компоненты учебно-

познавательной деятельности студентов, которые были выделены известными ученными Д.Б. Эльконином и В.В. 

Давыдовым. Отмечено, что учебно-познавательная деятельность тоже как другие виды деятельности 

характеризуется своим предметом, целью и продуктивностью. Эта деятельность имеет свою структуру и 

содержание. Установлено, что учебная деятельность имеет поэтапный характер и включает два этапа: первый – 

осознание установленной ситуации и второе – период устойчивой адаптации. Автор определит компоненты учебно-

познавательной деятельности таким образом: предмет, цель, способ, учебные операции и методы их выполнения, 

продукт (результат). Учебно-познавательную деятельность можно характеризовать как деятельность, нацеленная на 

решение учебных проблем.   

Ключевые слова: фактор, психологические факторы, учебно-познавательная деятельность, студент, 

предмет, цель, мотив, способ, учебные операции  

 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE EDUCATIONAL AND 

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

In this article, the factors influencing the educational and cognitive activity of students are subjected to psychological 

analysis and the main properties of these factors are listed. The author also identifies the essence of the educational and 

cognitive activity of students and highlights its specifics. Of educational and cognitive activity of students, which were 
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identified by well-known scientists D. B. Elkonin and V. V. Davydov. It is noted that educational and cognitive activity, like 

other types of activity, is characterized by its subject, purpose and productivity. This activity has its own structure and content. 

It is established that the educational activity has a step-by-step nature and includes two stages: the first – awareness of the 

established situation and the second-a period of sustainable adaptation. The author will define the components of educational 

and cognitive activity in the following way: subject, purpose, method, educational operations and methods of their 

implementation, product (result). educational and cognitive activity can be characterized as an activity aimed at solving 

educational problems. 

Keywords: factor, psychological factors, educational and cognitive activity, student, subject, goal, motive, method, 

educational operations 
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ҚОБИЛИЯТИ ЗЕЊНЇ ЊАМЧУН ХУСУСИЯТИ МАХСУСИ НАВРАС 
 

Мусоев Њ.Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Ќобилият гуфта, хусусиятҳои фардї – психологии шахсро мефаҳманд, ки бо 
талаботњои фаъолияти иљрошаванда мувофиќ меоянд. Дар шарњи ќобилият ду 

нишондиҳанда ба сифати асос хизмат мекунад: зуд аз худ намудани фаъолият ва сифати 

комёбиҳо. Хонандаи наврасро ќобилиятнок меҳисобанд, ба шарте ки ӯ аввалан, ягон 

фаъолиятро зуд ва бо муваффақият аз худ кунад, донишу малака ва маҳоратҳои мувофиқро 

назар ба наврасони дигар ҳосил намояд ва ба комёбиҳое ноил гардад, ки онҳо аз дараҷаи 

миёна баландтар бошад. Ҳар як фаъолият як қобилият не, балки як қатор қобилият доштани 

наврасро талаб мекунад. Масалан, қобилияти бадеї зуд мутаассир шудан, мушоҳидакор 

будан, хотири образї ва тасаввуроти эҷодї доштан, фикрро аниқу ифоданок баён карда 
тавонистани одамро дар бар мегирад. 

Нокифоя ва суст тараққї кардани ягон қобилияти хусусї аз ҳисоби тараќќиёти 

пурзўри дигар қобилиятҳо пурра карда мешавад. Њамин хосияти қобилият дар аз худ 

кардани намудҳои гуногуни фаъолият ва интихоби касб имконияти васеъро муайян 

мекунад. Мавҷуд набудани қобилияти алоҳидаи хусусиро бо меҳнати исроркорона, 

суботкорї ва бо ҷамъ намудани қувваю имкониятҳо пурра кардан мумкин аст. Гарчанде 
дар чунин шароит аз худ намудани фаъолият сусттар гузарад ва кўшиши зиёдеро талаб 

кунад њам, натиҷаи ин кор натанҳо аён мешавад, балки қобилияти муайян дар оянда ҳам 
инкишоф меёбад. 

Қобилияти наврас танҳо дар протсесси фаъолияти муайян ошкор мешавад. Наврасро 

дар фаъолият мушоҳида накарда, дар бораи қобилият доштан ё надоштани ӯ хулоса 

баровардан мумкин нест. Агар наврас то ҳол аќаллан бо намудҳои оддитарини фаъолияти 

мусиқї машғул нашуда бошад, агар то ҳол ба ӯ мусиқї наомўзонда бошанд, он гоҳ мо дар 

бораи дар мусиқї қобилият доштани ӯ чизе гуфта наметавонем. Танҳо дар рафти таълими 

мувофиқ ошкор мешавад, ки қобилияти мусиқавии ӯ чи гуна аст, дар ӯ ҳиссиёти оҳанг, 

тасаввурроти шунавої, хотираи мусиқавии ў зуд ва осон, ё суст ва ё ба душворї ташаккул 

меёбад /3, с.16-17/. Ќобилият дар фаъолити муайян на танҳо зоҳир мешавад, балки тараққї 

низ мекунад. Наврасон нисбат ба ин ё он фаъолият қобилиятнок таваллуд намешаванд, 

қобилияти наврас дар рафти фаъолияти дуруст ташкил кардашуда ташаккул ва тараќќї 

меёбад. Тараққиёти қобилият берун аз фаъолияти махсус вуҷуд дошта наметавонад. 

Ќобилиятҳои наврас дар фаъолияте, ки ба ќаноат кунонидани талабҳои онњо нигаронида 

шуда буд, таърихан ба вуҷуд омадаанд ва тараққї кардаанд. Дар рафти тараққиёти 

таърихии ҷамъияти инсонї талаботи нав пайдо мешуд, одамон соҳаҳои нави фаъолиятро 
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ба вуҷуд меоварданд ва бо ҳамин барои инкишофи қобилияти нав замина мегузоштанд. 

Ќобилият аз як тараф, ва донишу маҳорату малакаҳо, аз дигар тараф, ба ҳам зич ва ба таври 

ҷудонашаванда алоқаманд мебошанд. Яъне, қобилият ба дониш ва маҳорату малака 

вобаста буда, дар баробари ҳосил намудани дониш ва мањорату малака тараққї карда, 

ташаккулёбию тараққиёти онро низ аз рафти азхудкунии дониш ва маҳорату малакаҳои 

муайян ҷудо кардан ѓайриимкон аст. Аз тарафи дигар, дониш ва маҳорату малакаҳо ба 

қобилият вобастаанд, зеро ба даст овардани дониш ва маҳорату малака дар қатори дигар 

шартҳо (масалан, сифати таълим), ба хусусиятҳои индивидуалии психологии наврас ҳам 

вобаста аст. Ќобилият имконият медиҳад, ки дониш ва маҳорату малакаҳои муайян зудтар, 

осонтар, мустаҳкамтар ва чуќуртар аз худ карда шаванд. Масалан, дар баробари 

азхудкунии дониш ва маҳорату малакаҳои математикии наврас, аз як тараф, чунин 

қобилият, монанди хотираи математикї, тасаввуроти фазогии геометрї, тафаккури 

мантиқї ва ғайра тараққї мекунанд. Аз тарафи дигар, њангоми мављуд будани хотири хуби 

математикї ва ќобилияти тафаккури мантиқї дар наврас вазифаи аз худ намудани 

математика, кори дар ҳамин соҳа ҳосил намудани дониш ва маҳорату малака осонтар, 

зудтар ва нисбатан бомуваффақият иҷро мешавад. Дониши кифоя надоштан ва ин ё он 

корро иҷро карда натавонистан чунин маъно дорад, ки наврас беќобилият аст. Муаллиме, 

ки дар асоси камбудиҳои дониши наврас ва ба донишу маҳорати зарури соҳиб набудани ӯ 

дар бораи қобилият надоштани наврас саросема ва рўякї хулоса барорад, ба хатогии ҷиддї 

роҳ медињад. Аммо ҳангоми ба дониш ва маҳорату малакаи наврас баҳо додан, қобилияту 

имкониятҳои ӯро ба эътибор гирифтан зарур аст. Бомуваффақият иҷро намудани ин ё он 

фаъолият, ҳатто ҳангоми мавҷудияти қобилият, ба пайвастагии муайяни сифатҳои наврас 

вобаста аст. Танҳо худи қобилият, агар он бо равияи мувофиқи наврас ва хосиятҳои 

эмотсионали – иродавии наврас пайваста нашуда бошад, комёбиҳои ноаён намедиҳад. 

Ќобилият, пеш аз ҳама, бо муносибати фаъоли мусбати наврас нисбат ба фаъолияти 

муайян, шавќу ҳавас ба он фаъолият ва майли бо он машғул шудан, ки дар дараҷаи баланди 

тараққиёташ ба рағбати баланд ва талаботи ҳаёт табдил меёбад, зич алоқаманд аст. Наврас 

аксар вақт кўшиш мекунад то ба фаъолияте машѓул шавад, ки дар ӯ маҳз нисбат ба ҳамон 

фаъолият қобилият ташаккул ёфтааст. Ҳангоми бо майли зур, амали ва устувор машѓул 

шудани наврас ба фаъолияти муайян дар бораи бо ҳамин фаъолият қобилият доштани онњо 

хулоса баровардан мумкин аст. Шавқу ҳавас ва майли наврас нисбат ба фаъолияте одатан 

дар якчоягї бо қобилият нисбат ба ҳамон фаъолият тараққї мекунанд. Масалан, майл ва 

шавқу ҳаваси наврас нисбат ба математика ўро маҷбур мекунад, ки бо ҳамин фан бештар 

машғул шавад, ин дар навбати худ, барои тараққиёти қобилияти математикї сабаб 

мешавад. Ќобилияти математикии инкишофёфтаистода комёбї ва муваффақиятҳои 

муайянро дар соҳаи математика таъмин менамояд, ки ин дар наврас ҳиссиёти хурсандибахш 

ва ќаноатмандиро ба вуҷуд меоварад. Ин ҳиссиёти наврас сабаби нисбат ба ҳамин предмет 

пайдо шудани шавқу ҳаваси боз ҳам чуқуртар ва майли боз ҳам зиёдтар машғул шудан 
мегардад /2, с.43-44/. 

Барои дар фаъолият ба муваффақият ноил гаштан ғайр аз қобилият, шавқу ҳавас ва 

майл, боз як қатор хислатҳои характер ва пеш аз ҳама меҳнадустї, муташаккилї, 

мутамарказият, мақсаднокї, суботкории наврас низ лозим аст. Дар сурати набудани ин 

сифатҳо ҳатто қобилияти барҷаста ҳам ба комёбии муътадил, боэътимод, аҳамиятнок 

намеоварад. Дар мактаб бисёр наврасоне ҳастанд, ки ба танбаливу номуташаккилиашон 

нигоҳ накарда, дарсҳоро нағз аз худ мекунанд. Вале, наврасон дар ҳаёт аксар вақт маҳз аз 

он сабаб сазовори боварї намегарданд, ки онҳо ба ҷиддї ва њамаљониба кор кардан ва 

монеаҳоро суботкорона бартараф намудан одат накардаанд. Ќобилятҳои тараққикардаи 

наврас бояд бо ҷиддиятнокии баланду принсипнокї пайваста бошад. Наврас то даме, ки 
барои шарафу манфиати шахсї не, балки барои манфиати халќи худ ва тамоми инсониат 

меҳнат мекунад қобилияти худро пурра ошкор карда, ғайрату қувваи худро барои ба даст 

даровардани натиҷае сафарбар карда метавонад /8, с.56-57/ 
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Чунин сифатҳои наврасон монанди хоксорї, худтанќидкунї, нисбат ба худ серталаб 

будан ниҳоят муҳим мебошад. Боварии калон доштан нисбат ба худ дар заминаи таърифу 

тавсифи беасос пайдо мешавад. Умуман, барои қобилияти хонандагони синну соли миёнаи 

мактабї таърифу тавсифи беасос ҳалокатовар аст, зеро дар ин ҳолат маѓрурї худмафтунї 
ва худлаззатбарї ва нисбат ба одамони ињотакарда беилтифотї ташаккул меёбад. Наврас 

дар ин ё он омадани нокомї тез хашмгин ва ноумед мешаванду ҳамаи ин тараққиёти 

қобилятро бозмедорад. 

Тараққиёти яктарафаю маҳдуди наврас, ҳангоме, ки ӯ нисбат ба ягон соҳа қобилият 

зоҳир менамояду дар айни замон нисбат ба ҳамаи боқимонда тамоман бепарво мемонад, 

дуруст нест. Албатта шавқу ҳавасе, ки бо қобилият алоқаманд аст, бояд ҳукмрон монад, 

вале муаллим дар баробари ин ба тараққиёти ҳаматарафа ва мутаносиби шахсияти наврас 

баланд бардоштани маданияти умумї ва васеъ гаштани ҷаҳонбинии онњо кўшиш мекунад. 

Фақат ҳамин хел тараққиёт нашъунамои ҳақиқии наврас қобилиятро таъмин менамояд. 

Њар як наврас аз ҷиҳати психикї саломат ва бардам ба қобилияте, ки барои дар мактаб 

бомуваффақият хондан зарур аст, доро мебошад. Бо тарзи дигар карда гуем, ҳар кас 

қобилият дорад, ки маълумоти миёна гирад ва материали таълимиро дар доираи барномаи 

мактаб аз худ кунад. Баъзан наврас ба ин ё он фани таълимї беқобилиятї зоњир менамояд. 

Ин гуна тасаввурот аз сабаби дар талаба набудани баъзе донишу маҳорату малакаҳо, 

норасогиҳои дониши вай, зуҳуроти ин ё он хусусиятҳои мизоҷ пайдо мешаванд. 

Аксар вақт, муаллимон дар бораи қобилияти наврас дар асоси зуд аз худ кардани 

мавод хулоса мебароранд. Бинобар ин навраси мизоҷашон флегматикро, ки маводро суст 

аз худ менамояд, беасос ба қатори бачаҳои беқобилият дохил мекунанд. Дар байни 

хонандагони синну соли миёнаи мактабие, маводи таълимиро оҳиста – оҳиста аз худ 

мекунад, талабаҳои қобилиятнок бисёранд. Њар як наврас ба ғайр аз қобилияти умумї 

нисбат ба хондан ба ягон соҳаи махсуси фаъолият ба таври оптималї мувофиқ аст ё чи тавре 

ки мегӯянд, дорои қобилияти махсус мебошад. Фақат ба наврас ёрї додан лозим, ки 

«худашро ёбад» ба ӯ имкониятњояшро нишон додан лозим аст. Дар он ҷо нақши муаллими 

наврас бузург мебошад. Маҳз муаллим, устоди боандешаию ғамхор, қобилияту истеъдоди 

наврасро ташаккул медиҳад, роҳи тараққиёти онҳоро моҳирона муайян мекунад. 

Психологҳо ва педагогҳо имкониятҳои зиёди инкишофи қобилияти махсуси наврас, аз 

ҷумла имкониятҳои таълими саводи тасвирї ва усулҳои расмкашии эҷодиро нишон 

додаанд. Ба наврас то ба синфи 6 гузаштанаш аллакай қоидаҳои асосии тасвири босаводона 

ва дар расми эҷодї озодона ифода намудани фикрҳои худро омузонидан мумкин аст. Баъзе 

аз психологҳо ва педагогҳо имконияти калони тараққиёти хонандаҳои наврасро инкишоф 

додаанд. Онњо баъзе материали алгебравиро, ки онҳоро пештар фақат ба талабаҳои 

синфҳои 8 ва 9 дастрас ҳисоб менамуданд, бомувафаққият аз худ мекунанд. Масалан, њал 
намудани супоришњои бо интеграл алоќамандро ба хонандањои синфњои 6 омўзонида 

диданд, ки онњо ќодиранд ин маводњои мушкилро аз худ намоянд. Қобилияти наврас дар 

ҳамон фаъолияте, ки дар он татбиқ мегардад, ташаккул меёбад ва тараққї мекунад. 

Фаъолият чи кадарае, ки гуногуншаклу пурмазмун бошад, имконияти тараққиёти он ҳамон 

қадар зиёдтар мешавад. Яъне, таълиму тарбия дар мактаб, ки фаъолияти наврасро ташкил 

медињад, барои тараққиёти қобилияти онҳо аҳамияти калон дорад. Вале на ҳама гуна 

фаъолият, ки наврас дар он иштирок мекунанд, худ аз худ қобилиятро нисбат ба он 

ташаккул ва тараққї медињанд /4. с.11-12/. Барои он ки фаъолият ба тараққиёти қобилият 

таъсири мусбат расонад, иҷро шудани баъзе шартҳо лозим аст.  

Якум, фаъолият бояд дар наврас боиси ба вуҷуд омадани эмотсияҳои мусбии зуру 

устувор, ќаноатмандї, саъю кўшиши бо ташаббуси худ, бе маҷбурї бо он машғул шуданро 

ба вуҷуд оварад. Шавқу ҳаваси фаъол, хоҳиши ҳар кадар беҳтар иҷро кардани кор, бо он 

муносибати расмї, беэътиної ва бетафовут накардан – шартҳои зарурии он мебошад, ки 

фаъолият ба тараққиёти қобилият таъсири мусбат расонад. Азбаски қобилият танҳо дар 

сурати ба ҳамон фаъолият бо шавқу ҳаваси чуқур ва майли устувор машғул шудан маҳсул 

дода метавонанд, муаллим бояд шавқу ҳаваси наврасро фаъолона инкишоф диҳад ва кўшиш 
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кунад, ки ин шавқу ҳавас руякї набуда, балки характери ҷиддї, устувор ва амалї дошта 
бошад. 

Дуюм, фаъолияти наврасон набояд фақат характери айнан азнавњосилкунї, балки ба 

қадри имкон характери эҷодї њам дошта бошад. Барои тараққиёти қобилият тафаккури 

мустаќилии эҷодии наврасро, аз шакл ва зуҳуроти ибтидоии он сар карда, инкишоф додан 

лозим аст. Маълум аст, ки кори мустақилона ва фаъолонаи фикр фақат ҳангоми дар назди 

одам пайдо шудани камбудї, савол ва масъала оғоз мешавад. Бинобар ин, муаллим бояд 

барои тавре гузаронидани дарс кўшиш кунад, ки дар назди талабаҳо зуд – зуд ақаллан 

саволҳои оддї пайдо шуда, наврасро ба кўшиши ба ин саволҳо мустақилона ҷавоб додан 
водор намоянд.  

Сеюм, фаъолияти наврасро тавре ташкил кардан лозим аст, ки ў аз паи максадњое 

шавад, ки онҳо аз имкониятҳои мавҷудбудаи ӯ, аз дараҷаи ба даст овардашудаи иҷрои 

фаъолият андаке зиёдтар бошанд. Бачаҳои қобилияташон аллакай муайяншуда махсусан 

ба супоришҳои эҷодии торафт мураккабшаванда ва гуногун муҳтоҷ мебошанд. Дараҷаи 

тараққиёти ин ё он қобилияти наврас чи ќадаре ки баланд бошад, онњо њамон ќадар бештар 

диққат ва ғамхориро талаб мекунанд. Барои тараққиёти қобилияти наврас кўшиш карда 

истода, дар онҳо хислатҳои колективизм, нисбат ба худ серталаб будан, маҳорати нисбат ба 

худ танқидона рафтор кардан ва ғайраро тарбия намудан лозим аст. Вобаста ба ин дар 

наврас ташаккул додани муносибати дуруст ба қобилият, муваффақият ва комёбиҳои худ, 

тарбия намудани худбаҳодиҳии дуруст хеле муҳим мебошад. Ба хонандаи синну соли 

миёнаи мактабии қобилиятнок фаҳмондан лозим аст, ки ӯ ҳаргиз одами фавқулода 

намебошад, дигар бачаҳо ҳам қобилият доранд ва агар ӯ аз ягон ҷиҳат назар ба рафиќонаш 

бартарї дошта бошад, онҳо назар ба ӯ аз бисёр ҷиҳатҳо низ бартарї дорад. 

Навраси қобилиятнок бояд нағз фаҳмад, ки қобилияти ӯ барои худашро нисбат ба дигарон 

дар мавқеъи махсус гузоштан, нисбат ба онҳо талаботҳои калон пешниҳод намудан ҳуқуқ 

намедихад. Баракс, ба ӯ њамчун ба навраси қобилиятнок, талабаҳои нисбатан калонро маҳз 

аз он сабаб пешниҳод менамояд, ки қобилияти ў назар ба дигарон зиёдтар аст. Дар кори 

якҷояи мактаб ва оила барои тараққиёти ҳаматарафаи қувваҳои эҷодї ва қобилияти наврас 

шароити мусоидтар фароҳам оварда мешавад. 
Мушоњидањо нишон медињанд, ки сарчашмаи ќобилияти зењнии наврасон ин 

фаъолона њал намудани мисолу масъала ва супоришњои алоњидаи муаллимон мебошад. 
Бештар дар инкишофи ќобилияти зењнии наврасон наќши асосиро фанњои забон, 
математика, физика ва химия мебозанд. Бинобар ин, дар мамлакатњои тараќќикардаи олам 
бештар ба омўзиши њамин фанњо диќќати махсус дода мешавад. Барои тезонидани суръати 
инкишофи ќобилияти зењнии наврасон моро низ зарур меояд, ки аз таљрибаи пешќадами 
мамлакатњои дигар истифода барем. 
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ҚОБИЛИЯТИ ЗЕЊНЇ ЊАМЧУН ХУСУСИЯТИ МАХСУСИ НАВРАС 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи зуњуроти хусусиятњои психологии ќобилияти зењнии наврасон ва 

тадќиќи онњо меравад. Маќолаи мазкур ба тадќиќи ќобилияти зењнии наврасон дар оила ва муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї равона шудааст, ки ба њаёти оилавии одамони синну соли гуногуни љомеа таъсирбахш 

мебошад. Масъалаи омӯзиши ќобилияти зењнии наврасон њамчун унсури пешрафти шахс ва љомеа дар илмњои 

психология ва  педагогика мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиш ва 

тадқиқи амалии ин масъала ба таври васеъ ба роҳ монда нашудааст, мо дар кори худ бештар аз адабиётњо ва  

натиҷаи тадқиқотҳое истифода бурдем, ки дар дохил ва хориҷи кишвар гузаронида шудаанд. Мушоњидањои мо 
ва тањлили маводњои бадастоварда нишон медињанд, ки дар давоми тадќиќоти гузарондаи мо ќобилияти зењнии 
наврасон дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї инкишоф меёбад.  

Калидвожањо: тадќиќоти психологї, наврас, ќобилият, зењн, мактаб, ташхис, таълим, инкишоф. 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ИНДИВЫДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ 

В данной статье речь идёт об исследовании проявление психологических особенностей интеллектуальных 
способностей подростков. Данная статье направлена на исследование интеллектуальных способностей 
подростков в семье, в школе  и обществе, так как данная проблема влияет на всех членов семьи и общества. 
Проблема исследования интеллектуальных способностей подростков, изучаетя как компанент успешной 
становления личности в психологической и педагогических науках. Так как данная проблема в Республике 
Таджикистана недостаточно изучена, мы в своем исследовании ориентировались на зарубежные литературы.  
Наши наблюдения и анализ полученных данных показывают, что в течении наших наблюдений развивались 
интеллектуальные способности подростков.  

Ключевые слова: психологическое исследование, подросток, способности, интеллект, школа, 
диагностика, обучение, развития. 

 
INTELLECTUAL ABILITIES AS INDIVIDUAL FEATURES OF ADOLESCENTS 

In this article, we are gave information about the study of the manifestation of the psychological characteristics 
of the intellectual abilities of adolescents. This article is aimed at studying the intellectual abilities of adolescents in the 
family, in school and in society, since this problem affects all members of the family and society. The problem of studying 
the intellectual abilities of adolescents is studied as a component of successful personality formation in the psychological 
and pedagogical sciences. Since this problem in the Republic of Tajikistan is not sufficiently studied, we in our study 
focused on foreign literature. Our observations and analysis of the obtained data show that during our observations the 
intellectual abilities of adolescents developed.  

Keywords: psychological research, teenager, abilities, intelligence, school, diagnostics, training, development. 
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 
Талабот нисбат ба маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи илмии 

«Муњаќќиќи љавон» пешнињод мегарданд 
Телефон: (992-37)227-74-41 

 
Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи «Муњаќќиќи љавон» пешнињод 

мегарданд, бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: а) маќолаи илмї бояд бо назардошти 

талаботи муќаррарнамудаи маљалла омода гардида бошад; б) маќола бояд натиљаи 

тањќиќоти илмї бошад; в) мавзўи маќола бояд ба яке аз самтњои илмии маљалла мувофиќат 

намояд. Маќолањое, ки дар матни онњо маводи дигар муаллифон бе иќтибосоварї истифода 

шудаанд, ба чоп роњ дода намешаванд. 

Талабот нисбат ба тањияи маќолањои илмї: 

Матни маќола бояд дар формати Microњoft Word омода гардида, бо њуруфи Timeњ New 

Roman барои матн бо забони русию англисї ва бо њуруфи Timeњ New Roman Tj барои матн 

бо забони тољикї тањия гардида, дар матн њаљми њарфњо 14, њошияњо 2,5 см ва фосилаи 

байни сатрњо бояд 1,5 мм бошад.  

Њаљми маќола бо формати А4 бо назардошти рўйхати адабиёти истифодашуда ва 

аннотатсияњо аз 8 то 10 сањифаро бояд дар бар гирад. 

Сохтори маќола бояд бо тартиби зерин тањия гардад: 

– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї дастрас намудан 

мумкин аст); 

– номи маќола; 

– насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.); 

– номи муассисае, ки дар он муаллифи маќола тањсил мекунад; 

– матни асосии маќола; 

– њангоми иќтибосоварї адабиёти истифодашуда ва сањифаи мушаххаси он бояд дар 

ќавси чањоркунља [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва сањифаи 25; 

– наќшањо, схемањо, диаграммањо ва расмњо бояд раќамгузорї карда шаванд. Инчунин 

онњо бояд номи шарњдињанда дошта бошанд; 

– рўйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 3 номгў ва на бештар аз 10 номгўйи 

адабиёти илмї). Рўйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 

ва ГОСТ 7.0.5-2008 тањия гардад.  

– баъди рўйхати адабиёти истифодашуда маълумоти зерин бо се забон (тољикї, русї 

ва англисї) омода карда шавад: номи маќола; насаб, ном ва номи падар; номи муассиса; 

аннотатсия ва калидвожањо (аннотатсия на камтар аз 18 сатр ва калидвожањо то 10 номгў); 

– дар охири маќола бо ду забон (русї ва англисї) маълумот дар бораи муаллиф ва ё 

муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), номи 

муассисае, ки дар он муаллиф мехонад, телефон, e-mail, нишонии љойи кор в ё тањсили 

муаллиф. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал  

«Молодой исследователь» 
 

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать 

следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных 

требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья 

должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала. 

Требования к оформлению научных статей: 

Статья должна быть подготовлена в формате Microњoft Word, шрифтом Timeњ New Roman, 

кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 

12 стр. формата А4.  

Статья должна иметь следующую структуру: 

– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 

– название статьи;  

– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 

– название организации, в которой учится автор статьи; 

– основной текст статьи; 

– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ]. 

Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25; 

– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, 

схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название; 

– список использованной литературы (не менее 3 и не более 10 наименований научной 

литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 

7.0.5-2008; 

– после списка использованной литературы оформляется следующая информация на трех 

языках (на таджикском, русском и английском языках): название статьи, ФИО автора, название 

организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 18 строк, ключевые слова до 7 

слов или словосочетаний); 

– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО автора 

полностью, название организации, в которой учится (авторы), телефон, e-mail, а также почтовый 

адрес место учебы автора). 
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INFORMATION FOR THE AUTHORS 
Requirements for scientific articles submitted to the scientific journal "Young 

researcher» 
 

All submitted scientific journal articles must meet the following requirements: a) the article must 

be written in compliance with the established requirements; b) the article must be the result of scientific 

research; c) the article must conform to one of directions (sections) of the journal. 

Requirements for registration of scientific articles: 

The article should be prepared in Microsoft Word format, Times New Roman font, size 14, 

margins 2.5 cm on all sides, interval 1.5.  

The volume of the article (including the abstract and the list of references) should be within the 

range of 8 to 10 pages of A4 format.  

The article should have the following structure: 

- UDC index (the index can be obtained in any scientific library); 

- article title;  

- surname and initials of the author (for example, D. M. Sharipov); 

- name of the organization where the author of the article studies; 

- main text of the article; 

- when quoting specific material, the references are indicated in square brackets [ ]. Sample: [4, p. 

25]. That is, literature #4 and page 25; 

- tables, diagrams, diagrams, and drawings should be grouped and numbered. Tables, diagrams, 

diagrams, and drawings must have a name; 

- list of references (no less than 3 and no more than 10 titles of scientific literature). The list of 

references is made according to the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST 7.0.5-2008; 

- after the list of references, the following information is made out in three languages (Tajik, 

Russian and English): the title of the article, the author's full name, the name of the organization, the 

abstract and keywords (abstract of at least 18 lines, keywords to 7 words or phrases); 

- Information about the author in Russian and English (full name of the author, the name of the 

organization where the author studies, phone number, e-mail, and postal address of the place of study or 

work of the author are indicated here). 
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